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  سابعة والعرش�نال  اجللسةحمرض 
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  .السJيد محمد اBٔنصاري، اخلليفة اBٔول @لرئ?ساملس�شار : الرئاسة
وعرشون دقLقة، ٕابتداء من الساQة السادسة واPقLقة  ةNسع :التوقLت

  . مساءنياخلامسة وامخلس
 :يت Qىل مشاريع القوانيني التاليةاPراسة والتصو  :Xدول اBٔعامل

متمي القانون رمق  107.12مرشوع قانون رمق  - bشaٔن بيع  44.00بتغيري ̂و
 9العقارات يف طور إالجناز، املمت مبوجhه الظهري الرشيف الصادر يف 

، مبثابة قانون uلزتامات 1913ٔ�غسطس  12، موافق 1331رمضان 
ن جملس النواب يف ٕاطار والعقود، واحملال Qىل جملس املس�شار�ن م

  قراءة :نية؛

يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة املتعلقة  30.14مرشوع قانون رمق  -
�ملساQدة إالدارية املتباد~ يف امليدان الرضييب، املوقعة bسرتاسJبورغ 

، واليت وقعت 2010، كام مت تعديلها بربوتو�ول 1988ينا�ر  25يف 
 ؛2013ماي  Q21لهيا اململكة املغربية ببار�س يف 

يوافق مبوجhه Qىل اتفاق إالطار @لتعاون،  57.14مرشوع قانون رمق  -
لكة املغربية بني حكومة املم 2014ٔ��ريل  17املوقع �لر�ط يف 
 ؛�وحكومة مجهورية ب

يوافق مبوجhه Qىل االتفاق، املوقع �لر�ط  92.14مرشوع قانون رمق  -
وحكومة مجهورية  بني حكومة اململكة املغربية 2014ماي  12يف 

�ذربي�ان حول التعاون واملساQدة املتباد~ يف امليدان امجلريك؛ٔ 

يوافق مبوجhه Qىل اتفاق التعاون يف جمال  102.14مرشوع قانون رمق  -
بني  2014يونيو  13تدبري �االت الطوارئ، املوقع �لر�ط يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ٔ�ذربي�ان؛

يوافق مبوجhه Qىل االتفاق bشaٔن اخلدمات  03.15رمق مرشوع قانون  -
بني حكومة اململكة  2014س�مترب  19اجلوية، املوقع بندXامLنا يف 

 املغربية وحكومة مجهورية ال�شاد؛

يوافق مبوجhه Qىل اتفاق التعاون الثقايف  19.15مرشوع قانون رمق  -
لكة املغربية ومة املمحكبني  2015فربا�ر  �3لر�ط يف  والفين، املوقع

 وحكومة دو~ الكويت؛

يوافق مبوجhه Qىل اتفاق التعاون يف جمال  31.15مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية  2015ينا�ر  20الص�ة، املوقع مبرا�ش يف 

 وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛

يوافق مبوجhه Qىل اتفاقLة التعاون إالداري  40.15مرشوع قانون رمق  -

 2015مارس  17ادل يف املسائل امجلر�ية، املوقع �Pار البيضاء يف املتب
 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو~ إالمارات العربية املت�دة؛

يوافق مبوجhه Qىل اتفاقLة املعهد اPويل  42.15مرشوع قانون رمق  -
لتوحLد القانون اخلاص bشaٔن املمتلاكت الثقافLة املرسوقة ٔ�و املصدرة 

رق ¡ري مرشوQة املعمتدة من قhل املؤمتر اPبلومايس املنعقد �روما بط
 ؛1995يونيو  24ٕاىل  7من 

يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة املوقعة بب?ساو يف  53.15مرشوع قانون  -
بني اململكة املغربية ومجهورية غي¥Lا ب?ساو لتجنب  2015ماي  28

الرضائب Qىل uزدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف مLدان 
  اªPل؛

bشaٔن  172يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة رمق  56.15مرشوع قانون رمق  -
، املعمتدة 1991ظروف العمل يف الف¨ادق واملطامع وامل¥شaٓت املامث» 

من قhل املؤمتر العام ملنظمة العمل اPولية يف دورته الثام¨ة والسJبعني 
  .1991يونيو  25جبنيف يف 

--------------------------------------------  

  :املس�شار السJيد محمد اBٔنصاري، رئ?س اجللسة
  .bسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل موالµ رسول هللا

  السJيدة الوز�رة،
  السJيدان الوز�ران،

  السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
وانني خيصص ا¼لس هذه اجللسة @¸راسة والتصويت Qىل مشاريع الق

  :التالية

متمي القانون رمق  107.12ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -  44.00بتغيري ̂و
bشaٔن بيع العقارات يف طور إالجناز، املمتم مبوجhه الظهري الرشيف 

، مبثابة 1913ٔ�غسطس  12، موافق 1331رمضان  9الصادر يف 
قانون uلزتامات والعقود، واحملال Qىل جملس املس�شار�ن من 

  اب يف ٕاطار قراءة :نية؛جملس النو 

يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة املتعلقة  30.14:نيا، مرشوع قانون رمق  -
�ملساQدة إالدارية املتباد~ يف امليدان الرضييب، املوقعة bسرتاسJبورغ 

، واليت وقعت 2010، كام مت تعديلها بربوتو�ول 1988ينا�ر  25يف 
 ؛2013 ماي Q21لهيا اململكة املغربية ببار�س يف 

يوافق مبوجhه Qىل اتفاق إالطار  14.57:لثا، مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة  2014ٔ��ريل  17@لتعاون، املوقع �لر�ط يف 
 املغربية وحكومة مجهورية ب�؛

يوافق مبوجhه Qىل االتفاق املوقع  92.14رابعا، مرشوع قانون رمق  -
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املغربية وحكومة  بني حكومة اململكة 2014ماي  �12لر�ط يف 
مجهورية ٔ�ذربي�ان حول التعاون واملساQدة املتباد~ يف امليدان 

 امجلريك؛

يوافق مبوجhه Qىل اتفاق  ª102.14امسا، مرشوع قانون رمق  -
يونيو  13التعاون يف جمال تدبري �االت الطوارئ، املوقع �لر�ط يف 

 ان؛بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ٔ�ذربي� 2014

يوافق مبوجhه Qىل االتفاق bشaٔن  03.15سادسا، مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة  2014س�مترب  19يف  بندXامLنااخلدمات اجلوية، املوقع 

 اململكة املغربية وحكومة مجهورية ال�شاد؛

يوافق مبوجhه Qىل اتفاق التعاون  19.15سابعا، مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة  2015فربا�ر  3 الثقايف والفين، املوقع �لر�ط يف

 اململكة املغربية وحكومة دو~ الكويت؛

يوافق مبوجhه Qىل اتفاق التعاون  31.15:م¨ا، مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة  2015ينا�ر  20يف جمال الص�ة، املوقع مبرا�ش يف 

 اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛

وافق مبوجhه Qىل اتفاقLة ، ي40.15¿سعا، مرشوع قانون رمق  -
التعاون إالداري املتبادل يف املسائل امجلر�ية، املوقع �Pار البيضاء 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو~  2015مارس  17يف 
 إالمارات العربية املت�دة؛

يوافق مبوجhه Qىل اتفاقLة املعهد  Q42.15ارشا، مرشوع قانون رمق  -
اخلاص bشaٔن املمتلاكت الثقافLة املرسوقة ٔ�و اPويل لتوحLد القانون 

املصدرة بطرق ¡ري مرشوQة املعمتدة من قhل املؤمتر اPبلومايس 
 ؛1995يونيو  24ٕاىل  7املنعقد �روما من 

يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة  �53.15ادي عرش، مرشوع قانون  -
بني اململكة املغربية ومجهورية  2015ماي  28املوقعة بب?ساو يف 

¥Lا ب?ساو لتجنب uزدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف غي 
  مLدان الرضائب Qىل اªPل؛

يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة رمق  56.15ؤ�ªريا، مرشوع قانون رمق  -
bشaٔن ظروف العمل يف الف¨ادق واملطامع وامل¥شaٓت املامث»  172

يف دورته  ، املعمتدة من قhل املؤمتر العام ملنظمة العمل اPولية1991
  .1991يونيو  25الثام¨ة والسJبعني جبنيف يف 

وÁسJهتل هذه اجللسة �Pراسة والتصويت Qىل مرشوع القانون اBٔول 
متمي القانون رمق  107.12املدرج يف هاته اجللسة رمق  bشaٔن  44.00بتغيري ̂و

 9بيع العقارات يف طور إالجناز، املمتم مبوجhه الظهري الرشيف الصادر يف 
، مبثابة قانون uلزتامات 1913ٔ�غسطس  12، موافق 1331رمضان 

  .والعقود، واحملال Qىل جملس املس�شار�ن من قhل جملس النواب

�جLوا . اللكمة اBٓن @لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل السJيد الوز�رٔ
  .لهنا، مرحhا

 .هاد الشئ قليل، Æاله اسJيدي، �مس هللا

  :سكىن وسJياسة املدينةالسJيد محمد ن�Lل بنعبد هللا، وز�ر ال 
  .قصري

فقط سJبق ٔ�ن تدارسJنا هذا املرشوع ا@يل هو Êم Xدا، ا@يل هو 
مرتبط ب�Lع العقار يف طور إالجناز، وتعلمون ٔ�ن Qددا من البناÆت اليوم 
تباع هبذه الطريقة، لكن تaٔطريها القانوين مل �كن يف املسJتوى املطلوب، 

aٔ ٕاليه، مما ٔ�Ðر سلبا Qىل املعامالت و�لتايل ^رك هذا القانون Xانبا ومل يل�
  . Qىل هذا املسJتوى

جhنا مرشوع Xديد، µقشJناه مب�لس النواب، مث صودق Qليه �ٕالجامع 
يف جملس النواب، ؤ�ىت ٔ�مام جملس املس�شار�ن، وجملس املس�شار�ن 

Õليه �ٕالجامع كذQ تعديالت وصادق¨ا Õليه كذQ لªد�ٔ .  
 ٔ�ضيفت من قhل جملس املس�شار�ن، وبعد ذÕ، مبا ٔ�نه بعض املواد 

مش?¨ا ¼لس النواب صادق¨ا Qلهيا معوما، ويف جملس النواب فØ يتعلق 
دÆل املرات، اكن هناك ٕاضافة فقرة اليت تؤكد بaٔنه يف  3مكرر  �618ملادة 

�ا~ توفر الضامنة البنكLة ٔ�و ٔ�ي ضامنة مماث» ال �اXة @لحجز التحفظي، 
بة حLوية من قhل لك املتعاملني يف هذا الشaٔن ا@يل فhالتايل فعال هناك مطال 

مسaٔ~ الضامنة كزييد تيaٔكدوا بaٔنه هذا احلجز التحفظي عندما ينضاف ٕاىل 
  .يعرقل املسلسل

و�لتايل مش?¨ا ٔ�مام ا@لجنة اàتصة املوقرة دÆل جملس املس�شار�ن قhل 
 اBٓن ٔ�سJبوع ٔ�عتقد، وصادقمت �ٕالجامع Qىل ذÕ، واملوضوع مطروح Qليمك

 .من ٔ�Xل اختاذ القرار ا§هنايئ فLه
  .شكرا لمك

  :السJيد رئ?س اجللسة
  .شكرا السJيد الوز�ر Qىل هذا التقدمي

ٕاذن اللكمة اBٓن ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالÁسان لتقدمي 
  .تقر�ر ا@لجنة حول املرشوع، ٕاذا اعتربت ٔ�نه وزع، وزع التقر�ر

وٕاذا اكن هناك من �رغب يف التدªل ٕاذن اBٓن سJن¥çقل ٕاىل املناقشة، 
فاللكمة، ٔ�وال، @لفريق uسJتقاليل @لو�دة والتعادلية، اBٔصا~ واملعارصة، 
العدا~ والتمنية، الفريق احلريك، التجمع الوطين لéٔحرار، �ٓرى ٔ�سJيدي، 

  .شكرا
  . uحتاد العام ملقاوالت املغرب، شكرا ٔ�سJيدي

اد املغريب @لشغل ما اكي¥ش، الفريق uشرتايك، ماكي¥ش، فريق uحت
الفريق اPسJتوري اPميقراطي uجîعي ما اكي¥ش، مجموQة الكونفدرالية 

  .اPميقراطية @لشغل، مجموQة العمل التقديم، اللكمة لمك، ما اكي¥ش
Qىل  3ٕاذن اBٓن ميكن ٔ�ن منر لعملية التصويت، و�لتايل ٔ�عرض الفصل 
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ف جملس النواب ووافقت Qليه مكرر @لتصويت كام مت تعديó من طر  618
  :ا@لجنة بطبيعة احلال

  .إالجامع: املوافقون
بتغيري  107.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع القانون رمق 

متمي القانون رمق  bشaٔن بيع العقارات يف طور إالجناز، املمتم مبوجhه  44.00̂و
�غسطس  12، موافق 1313رمضان  9الظهري الرشيف الصادر يف ٔ

  . ، مبثابة قانون uلزتامات والعقود �ٕالجامع1913
  .شكرا

يوافق  30.14ن¥çقل اBٓن @¸راسة والتصويت Qىل مرشوع القانون رمق 
مبوجhه Qىل االتفاقLة املتعلقة �ملساQدة إالدارية املتباد~ يف امليدان الرضييب، 

، 2010كام مت تعديلها بربوتو�ول  1988ينا�ر  25املوقعة bسرتاسJبورغ يف 
، اللكمة 2003ماي  21املغربية ببار�س يف واليت وقعت Qلهيا اململكة 
  ..@لسJيدة الوز�رة، تفضل ٔ�ليس

  :املس�شار السJيد ٔ�محد التو�زي
ٕاىل ميكن، السJيد الرئ?س، يه هاذ االتفاقLات لكهم ميكن @لسJيدة 

  .الوز�رة تدªل وا�د وصايف

  :اجللسةالسJيد رئ?س 
قدمي مجيع االتفاقLات دفعة وا�دة من ٕاذن هذا اقرتاح، إالخوان، بت

  طرف السJيدة الوز�رة، ٕاىل كنمت موافقني، موافقني؟ 
Qىل �ركة هللا، السJيدة الوز�رة، Õ اللكمة خبصوص االتفاقLات 

 .إال�دى عرش

وز�ر الشؤون اخلارجLة  ، الوز�رة املنتدبة PىبوعيدةالسJيدة مhاركة 
  :والتعاون

 .شكرا السJيد الرئ?س
  .ات وإالخوة السادة املس�شار�نشكرا اBٔخو 

ٕاذن �يف ما Xاء يف اقرتاحمك ٕاىل بغيتوا، سوف ٔ�قدم تلخيصا 
لالتفاقLات، ا@يل هام Qددمه ٕا�دى عرش، مثان يه اتفاقLات ثنائية وثالث 

  .اتفاقLات مçعددة اBٔطراف 3
  :�ل¥سJبة إالتفاقLات الثنائية

ا بني املغرب إالتفاق اBٔول، هو اتفاق التعاون الثقايف والفين م
والكويت، وهيدف ٕاىل تطو�ر وتعز�ز التعاون يف جمال الثقافة والف¨ون بني 
املغرب والكويت وٕاىل Nشجيع تبادل اÁBٔشطة واملفاهمي املتعلقة �لتنوع 

  .الثقايف وحرية التعبري @لشعبني املغريب والكوييت
ال ومبوجب هذا االتفاق يعزز املغرب والكويت االتصال املبارش يف جم

اBٔدب والف¨ون والس?� والعامرة واملتاحف واBٔرشJيف و¡ريها من ا¼االت 
الثقافLة، كام �شجع الطرفان املشاركة يف معارض الكçب اليت تقام يف � 
الب¸�ن، واليت ينظمها � الطرفني �ٕالضافة ٕاىل املشاركة يف املهرXاµت 

  .واملسابقات والفعاليات
اق، �شجع املغرب والكويت ٕاقامة ٔ�سJبوع ثقايف دامئا يف ٕاطار نفس االتف

لéٔطفال يف � الب¸�ن، ومبقçىض هذا االتفاق مت NشكLل فريق معل 
  .مشرتك ل�سهيل التنفLذ وإالرشاف وتقLمي هذا االتفاق

االتفاقLة الثانية، يه اتفاقLة التعاون إالداري املتبادل يف املسائل امجلر�ية 
  .~ إالمارات العربية املت�دة الشقLقةما بني اململكة املغربية ودو

هتدف هذه االتفاقLة ٕاىل تعز�ز التعاون بني املغرب وإالمارات يف جمال 
ماكحفة ا§هتريب ٔ�و اàالفات امجلر�ية من ªالل تبادل إالدارتني امجلر�يتني 

  .�لب¸�ن املساQدة إالدارية ب?هنام، وفقا @لرشوط احملددة يف هذا االتفاق
االتفاقLة تقدم املساQدة من قhل املغرب ٔ�و إالمارات  ومبوجب نفس

وفق اBٔحاكم القانونية والتنظميية، اليت تطبق يف � الب¸�ن ويف �دود 
  .اخçصاص إالدارة امجلر�ية وحسب املصادر والوسائل اليت تتوفر Pهيام

بطبيعة احلال، ومبقçىض هذا االتفاق، حتدث جلنة خمتلطة مكونة من 
رتني امجلر�يتني، يعهد ٕا§هيا دراسة �يفLة تطبيق هذه االتفاقLة ممثيل إالدا

Õن تنجم عن ذ�  .وكذÕ احللول احملمت» اليت ميكن ٔ
االتفاق الثالث، هو اتفاق التعاون يف جمال الص�ة ما بني املغرب 
والكوت ديفوار، مت التوقLع Qليه ªالل زÆرة رئ?س الكوت ديفوار ٕاىل 

، وهو اتفاق تعاون يف جمال الص�ة، يªٔaذ 2015املغرب يف شهر ينا�ر 
بعني uعتبار روابط الصداقة والتعاون القامئة بني الب¸�ن، ؤ�يضا يندرج يف 
ٕاطار اBٔمهية اليت يو§هيا الطرفان املتعاقدان Bٔمهية الص�ة العمومLة وجودة 

^منية ورفاهية الشعب الكوت ديفواري وفعالية تقدمي اخلدمات الطبية يف 

   .الشعب املغريبؤ�يضا 
ومبوجب هذا االتفاق يتعهد الطرفان ٕ�رساء ٔ�سس التعاون يف جمال 
الص�ة، وذÕ عن طريق تبادل املعلومات ٔ�و الت�ارب املتعلقة �خلدمات 

  .الصحية
هترب ا§االتفاق الرابع، وهو اتفاقLة جتنب uزدواج الرضييب وم¨ع 

غرب ومجهورية غي¥Lا الرضييب يف مLدان الرضائب Qىل اªPل ما بني امل
  .ب?ساو

تطبق هذه االتفاقLة Qىل اBٔش�اص املقميني �ملغرب ٔ�و بغي¥Lا ب?ساو، 
 دو~ ٔ�و ٔ�خرىوذÕ يف ما خيص الرضائب Qىل اªPل، املفروضة حلساب 

�و الفروع السJياسJية @لمغرب ٔ�و لغي¥Lا ب?ساو ٔ�و امجلاQات احمللية، بغض ٔ
  . النظر عن الطريقة اليت تفرض هبا

ثل هذه الرضائب مجيع الرضائب املفروضة Qىل اªPل إالجاميل ٔ�و ومت 
Qىل عنارص من اªPل، مبا فهيا الرضائب Qىل اBٔر�ح الناجتة عن نقل 
ملكLة اBٔموال املنقو~ ٔ�و ¡ري املنقو~ والرضائب Qىل املبالغ إالجاملية 

Æىل زQ الرضائب Õل املقاوالت وكذhو الرواتب املؤداة من ق�دة لéٔجور ٔ
  .قمية رٔ�س املال ؤ�ي رضائب مماث» ٔ�و مشاهبة لها

االتفاق اخلامس، هو اتفاق bشaٔن اخلدمات اجلوية ما بني املغرب 
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  .وال�شاد
هيدف ٕاىل التعاون وت?سري فرص النقل اجلوي اPويل ما بني اململكة 
املغربية ومجهورية ال�شاد الشقLقة، ؤ�يضا هيدف ٕاىل متكني مؤسسات النقل 

ن التعاون وم¨ح املسافر�ن والشاح¨ني خLارات مçنوQة من اجلوي م
  . اخلدمات

و�خçصار، هذا هو االتفاق ا�ي مك¨نا من فçح خط مhارش ما بني 
  .اPار البيضاء وندXامLنا يف يونيو املايض

وهو اتفاق ٕاطار @لتعاون بني املغرب وب�، ؤ�نمت  ،االتفاق السادس
Pمهية العالقات مع هذه ا�ول يف قارة ٔ�مر�اك الالتي¥Lة، مت التوقLع تعلمون ٔ

، Q2014ليه ªالل زÆرة الوز�رة املنتدبة يف اخلارجLة @لمغرب يف ٔ��ريل 
التعاون الثنايئ ما بني املغرب وب� يف ا¼ال  وهيدف هذا االتفاق ٕاىل تعز�ز

  .uقçصادي والتقين والعلمي والثقايف
جلنة مشرتكة ^كون يه  ب�ومبوجب هذا االتفاق، حيدث املغرب و 

ٕاطار @لمفاوضات الثنائية، ويمت فهيا، انطالقا من تصور مو�د، حتديد 
اخلطوط العريضة @لتعاون الثنايئ، ويرتٔ�س هذه ا@لجنة وز�را اخلارجLة 

  .@لب¸�ن
وينص هذا االتفاق Qىل توجLه و�رجمة وت¥سJيق اÁBٔشطة املرتتبة عن 

  .تلف املرافق والهيئات @لب¸�ن خم نيمشاريع االتفاقات اخلاصة املربمة ب
يف  ؤ�ذربي�ان�ل¥سJبة لالتفاق السابع، هو اتفاق تعاون بني املغرب 

  . جمال تدبري �االت الطوارئ
طبقا لهذا االتفاق، وسعيا م¨ا لتك�يف الرتسانة القانونية ما بني املغرب 

ى اليت ودو~ ٔ�ذربي�ان، يتعاون الب¸ان يف جمال الوقاية وتدبري اàاطر الكرب 
Nشلك هتديدا حقLقLا لسالمة اBٔش�اص ومحلاية املمتلاكت والب?�ة وQىل 
اخلصوص الكوارث ذات مصادر طبيعية اكلزالزل والفLضاµت و¡ريها، 

  .الكوارث املرتبطة �ÁBٔشطة ال�رشية اكلتلوث واحلوادث
وتنص مقçضيات هذا االتفاق Qىل ٔ�ن تمت ^منية التعاون بني الطرفني يف 

ت املذ�ورة ٔ�و يف مLاد�ن ٔ�خرى، يعتربها الطرفان Êمة ومواتية ا¼اال
  . لتحقLق املصاحل املشرتكة

، االتفاق الثنايئ الثامن واªBٔري هو اتفاق حول ٔ�ذربي�اندامئا مع دو~ 
  .ؤ�ذربي�انالتعاون واملساQدة املتباد~ يف امليدان امجلريك ما بني املغرب 

طتني امجلر�يتني ل� الب¸�ن، Qىل هيدف هذا االتفاق، من ªالل السل 
م¨ح بعضهام البعض املساQدة املتباد~ من ٔ�Xل إالرشاف Qىل التطبيق 
الصحيح @ل�رشيع امجلريك والسهر Qىل التقLمي الصحيح @لرسوم امجلر�ية 
والرضائب واملكوس اBٔخرى، وكذÕ الت�ديد الصحيح @لتصنيف امجلريك 

  . وقمية وم¥شaٔ البضائع
االتفاق ميكن، بطلب من ٕا�دى السلطتني امجلر�يتني،  وطبقا لهذا

تقدمي املساQدة املتباد~ لتطبيق التدابري Qىل احلدود قصد حماربة خرق 
  .حقوق امللكLة الفكرية، وذÕ بتعليق حرية ^روجي البضائع املشJبوهة و¡ريها

 -كام قلت يف البداية  -ن¥çقل ٕاىل االتفاقLات املتعددة اBٔطراف، ويه 
  :الث اتفاقLاتيه ث

االتفاقLة اBٔوىل، يه اتفاقLة املعهد اPويل لتوحLد القانون اخلاص، ما 
واملتعلقة �ملمتلاكت الثقافLة املرسوقة ٔ�و  (UNIDROIT1)�سمى 

مرشوQة، وحتدد هذه االتفاقLة مجموQة من القواQد  املصدرة بطرق ¡ري
فLة املرسوقة ٔ�و القانونية املو�دة ل�سهيل ٕارXاع ٔ�و رد املمتلاكت الثقا

  : املصدرة بطرق ¡ري مرشوQة وٕاQادهتا، كام تنص Qىل

الرتكزي Qىل املعام» املو�دة يف اسرتXاع ٔ�و ٕاQادة القطع الثقافLة  -
 املرسوقة؛

معاجلة املطالبات �رد القطع الثقافLة من ªالل احملامك الوطنية مhارشة  -
 من اPول اBٔطراف؛ 

 ه القطع ٔ�و ٕاQادهتا؛ حتديد �Xٓال زم¨ية @لمطالبة �رد هذ -

بطريقة  -كام قلت  - تغطية مجيع القطع الثقافLة املرسوقة ٔ�و املصدرة  -
 ¡ري مرشوQة؛

ؤ�يضا احلق يف املطالبة بتعويض Qادل �ل¥سJبة لéٔطراف احلا#زة  -
  .Qىل هاته القطع

يه االتفاقLة املتعلقة �ملساQدة  ،االتفاقLة املتعددة اBٔطراف الثانية
د~ يف امليدان الرضييب بني م¨ظمة التعاون والتمنية uقçصادية إالدارية املتبا

(l’OCDE2) وريبBٔوا¼لس ا.  
  : وهتدف هذه االتفاقLة ٕاىل

تعز�ز التعاون الرضييب والتبادل التلقايئ @لمعلومات وٕاجراءات  -
 تفç?ش مزتام¨ة ومçعددة املسJتوÆت؛

�يضا Nسهيل التعاون اPويل ما بني املنظمتني من ٔ�Xل حتسني  -ٔ
 تطبيق القوانني الرضي�Lة الوطنية؛

توفري لك اBٔشاكل املمك¨ة @لتعاون إالداري بني اPول يف حتديد  -
 وحتصيل الرضائب وحماربة ا§هترب وuحçيال الرضييب؛

ا من ؤ�يضا توفري ضامµت مçينة محلاية رسية املعلومات احملصل Qلهي -
 Des processus(طرف اPول املتعاقدة، هذا ما �سمى ب

d’adhésion (ات؛Lلمغرب لهذه االتفاق@  
bشaٔن  172االتفاقLة الثالثة املتعددة اBٔطراف واªBٔرية يه االتفاقLة رمق 

  .ظروف العمل يف الف¨ادق واملطامع وامل¥شaٓت املامث»
Nرسي Qىل مجيع هذه االتفاقLة اعمتدها مؤمتر العمل اPويل، ويه 

املسJت�دمني يف الف¨ادق و¡ريها من امل¥شaٓت املامث» اليت توفر املب?ت 
  . و املرشو�ت ٔ�و ¡ريها�ٔ واملطامع وامل¥شaٓت اليت تقدم اBٔ¡ذية 

                                                 
1 Institut International Pour l’Unification du Droit Privé 
2 Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
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وهتدف هذه االتفاقLة ٕاىل حتسني ظروف معل العامل يف هذا القطاع 
سات الوطنية جبميع ؤ�يضا تعز�ز حام�هتم، وذÕ �متتيعهم وفقا @لقوانني واملامر 

  :احلقوق اàو~ هلم بصفة Qامة، مبا فهيا

 احلقوق املتعلقة �لضامن uجîعي؛ -

 احلق يف إالXازة السJنوية مدفوQة اBٔجرة؛ -

 احلق يف فرتة را�ة يومLة ٔ�و ٔ�سJبوعية ؤ�سJبوعية؛ -

احلق يف اBٔجر اBٔسايس ا�ي يدفع @لعامل بغض النظر عن  -
  .إال�رامLات

اقLة لك اPول ٔ�و لك دو~ عضو صادقت Qلهيا ٕاعîد وتلزم هذه االتف
وتطبيق سJياسة ^ريم ٕاىل حتسني ظروف معل هذه الف�ة من العامل 

  .�لطريقة اليت ت�¨اسب مع الظروف والقوانني واملامرسات الوطنية
  .وشكرا

  :السJيد رئ?س اجللسة
  . شكرا @لسJيدة الوز�رة Qىل هاذ التقدمي
؟ نعترب، ٔ�وال، ٔ�ن ..هل هناك من :ٕاذن اBٓن سaٔطرح نفس السؤال

التقار�ر قد وزعت، و�لتايل هل هناك من فريق ٔ�و مجموQة يود التدªل يف 
اتفاقLة من االتفاقLات اليت قدمت من طرف السJيدة الوز�رة؟ ٔ�و هل هناك 

  .مداª» مكçوبة؟ ٕاذن ما اكي¥ش
¡ادي ن¥çقلو ٔ�و ندوزو @لتصويت اBٓن Qىل مرشوع القانون رمق 

  .تفضيل، 30.14

  :مال العمري�ٔ املس�شارة السJيدة 
عندي مالحظة هتم التصديق Qىل هاذ االتفاقLات ا@يل احلكومة 

  .، سواء مع احلكومات اBٔخرى..كتعملهم مع
اح¨ا �ل¥سJبة @لعدد، السJيدة الوز�رة، �ل¥سJبة @لعدد نعترب بaٔنه اكن 

ة، نفس اتفاقLة مرة وا�دة، Bٔن نفس الطريق �11ٕالماكن �ش ما جتيناش 
  .اتفاقLة مرة وا�دة 11املهنجية اعمتدت Qىل مسJتوى ا@لجنة، جفاوا 

هناÕ اتفاقLات ٕاطار ا@يل كهتم التعاون الثنايئ، ¡البا ما ك�شلكش 
ٕاشاكل Bٔن اتفاقLة ٕاطار ومن بعد ا@لجنة اàتصة كت�اول تفعل هذاك 

µ التعاون، لكن هناÕ اتفاقLات، ªاصة املتعددة اBٔطراف، ا@يل ٔ�حLا
^كون Êمة Xدا وجيب ٔ�ن نطلع Qلهيا، و¿ªذ الوقت الالزم حىت اح¨ا 
نقçنعو، ولو ٔ�ن احلكومة مقçنعة قhل م¨ا، Bٔنه يف غياب إالرشاك القhيل 
لéٔطراف ا@يل �هيمها اBٔمر ويف غياب كذÕ إالرشاك القhيل @لربملان، ال بد 

ن عندو �لفعل من uطالع املعمق Qىل هذه االتفاقLات حىت �كون الربملا
  .دور مايش فقط التصديق Qىل االتفاقLات هكذا

فقط هاذ املالحظة بغيت ٕاىل بغينا >رقاو �لعمل الربملاين، ªاص ما 
يبقاش التصديق Qىل هاذ االتفاقLات هو معل صوري وال ٔ�وتوماتييك، يعين 

  .ªاص �كون دراسة معمقة لها
  .�ٕالجياب وشكرا، السJيدة الوز�رة، وطبعا اح¨ا سJنصوت Qلهيا

  .شكرا

  :السJيد رئ?س اجللسة
شكرا، السJيدة املس�شارة والسJيدة الرئ?سة، Qىل هاذ التدªل ا@يل 

  .فLه ٕاشارات
ٕاذن، اBٓن ٕاىل امسحتو يل ¡ادي ندوزو @لتصويت، وغندوزو اتفاقLة 

  .�تفاقLة بطبيعة احلال @ل�سجيل
 ا�ي 34.14ٔ�وال، عندµ اBٓن التصويت Qىل مرشوع القانون رمق 

يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة املتعلق �ملساQدة إالدارية املتباد~ يف امليدان 
كام مت تعديلها بربوتو�ول  1988ينا�ر  25الرضييب، املوقعة bسرتاسJبورغ يف 

  .2013ماي  21، واليت وقعت Qلهيا اململكة املغربية ببار�س يف 2010
  .@لتصويت ٔ�عرض املادة الفريدة اليت يتكون مهنا هذا املرشوع

  .إالجامع: املوافقون
ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون  و�لتايل @ل�سجيل،

يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة املتعلقة �ملساQدة إالدارية واملتباد~  30.14رمق 
كام مت تعديلها  1988ينا�ر  25يف امليدان الرضييب، املوقعة bسرتاسJبورغ يف 

 ماي 21 املغربية ببار�س يف وقعت Qلهيا اململكة ، واليت2010بربوتو�ول 
2013.  

، وهاذ 57.14ن¥çقل ٕاىل االتفاقLة ٔ�و مرشوع القانون املوايل، وهو 
املرشوع هو يوافق مبوجhه Qىل اتفاق إالطار @لتعاون، املوقع �لر�ط يف 

يتضمن  ،�بمجهورية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2014ٔ��ريل  17
 Õىل التصويتكذQ عرضها�  .مادة فريدة، ٔ

  .إالجامع: املوافقون
ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع  ٕاذن و@ل�سجيل فقط،

يوافق مبوجhه Qىل اتفاق إالطار @لتعاون، املوقع �لر�ط  57.14القانون رمق 
  .�مجهورية ببني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2014ٔ��ريل  17يف 

، يوافق مبوجhه 92.14وع املوايل، مرشوع قانون رمق ن¥çقل ٕاىل املرش 
بني حكومة اململكة املغربية  2014ماي  Q12ىل االتفاق املوقع �لر�ط يف 

وحكومة مجهورية ٔ�ذربي�ان حول التعاون واملساQدة املتباد~ يف امليدان 
  .امجلريك، يتضمن مادة فريدة

  .إالجامع: املوافقون، ٔ�عرضه Qىل التصويت
، يوافق 92.14افق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع القانون رمق ٕاذن و 

بني حكومة اململكة  2014ماي  12مبوجhه Qىل االتفاق املوقع �لر�ط يف 
املغربية وحكومة مجهورية ٔ�ذربي�ان حول التعاون واملساQدة املتباد~ يف 

  .امليدان امجلريك
وافق مبوجhه Qىل ، ي102.14ن¥çقل ٕاىل مرشوع القانون املوايل وهو رمق 
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يونيو  13اتفاق التعاون يف جمال تدبري �االت الطوارئ، املوقع �لر�ط يف 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ٔ�ذربي�ان، ويتضمن  2014

  .كذÕ مادة فريدة، ٔ�عرضها Qىل التصويت
  . إالجامع: املوافقون

ون رمق وافق Qىل مرشوع القان املس�شار�ن قد جملسوÁس�ل ٔ�ن 
ا�ي يوافق مبوجhه Qىل اتفاق التعاون يف جمال تدبري �االت  102.14

بني حكومة اململكة املغربية  2014يونيو  13الطوارئ، املوقع �لر�ط يف 
  .وحكومة مجهورية ٔ�ذربي�ان

ا�ي يوافق مبوجhه Qىل االتفاق  03.15ن¥çقل ٕاىل مرشوع القانون رمق 
حكومة  بني 2014س�مترب  19ندXامLنا يف املوقع ب bشaٔن اخلدمات اجلوية، 

اململكة املغربية وحكومة مجهورية ال�شاد، ويتضمن كذÕ مادة فريدة 
�عرضها Qىل التصويتٔ.  

  .إالجامع: املوافقون
 03.15وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع القانون رمق  Áس�ل ٔ�نه

 بندXامLنا يفاملوقع ا�ي يوافق مبوجhه Qىل االتفاق bشaٔن اخلدمات اجلوية، 
  .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ال�شاد 2014س�مترب  19

ا�ي يوافق مبوجhه Qىل اتفاق  19.15ن¥çقل ٕاىل مرشوع القانون رمق 
بني حكومة  2015فربا�ر  3التعاون الثقايف والفين، املوقع �لر�ط يف 

مادة فريدة ٔ�عرضها اململكة املغربية وحكومة دو~ الكويت، ويتضمن بدوره 
  .Qىل التصويت
  .إالجامع: املوافقون

جملس املس�شار�ن قد وافق Qىل مرشوع القانون  وكذÁ Õس�ل ٔ�ن
ا�ي يوافق مبوجhه Qىل اتفاق التعاون الثقايف والفين، واملوقع  19.15رمق 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو~  2015فربا�ر  �3لر�ط يف 
  .الكويت

ا�ي يوافق مبوجhه Qىل اتفاق  31.15ىل مرشوع القانون رمق ن¥çقل إ 
بني حكومة  2015ينا�ر  20التعاون يف جمال الص�ة، املوقع مبرا�ش يف 

اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار، ويتضمن كذÕ مادة 
  .فريدة، ٔ�عرضها Qىل التصويت

  .إالجامع: املوافقون
 Q31.15ىل مرشوع القانون رمق وافق جملس املس�شار�ن  Áس�ل،

ا�ي يوافق مبوجhه Qىل اتفاق التعاون يف جمال الص�ة، املوقع مبرا�ش يف 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت  2015ينا�ر  20

  .ديفوار
ا�ي يوافق مبوجhه Qىل اتفاقLة  40.15ن¥çقل ٕاىل مرشوع القانون رمق 

 17 املسائل امجلر�ية، املوقعة �Pار البيضاء يف التعاون إالداري املتبادل يف
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو~ إالمارات العربية  2015مارس 

  .املت�دة، يتضمن مادة فريدة، ٔ�عرضها Qىل التصويت

  .إالجامع: املوافقون
 40.15وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع القانون رمق  Áس�ل ٔ�نه

hىل اتفاق التعاون إالداري املتبادل يف املسائل امجلر�ية، ا�ي يوافق مبوجQ ه
بني حكومة اململكة املغربية  2015مارس  17املوقع �Pار البيضاء يف 

  .وحكومة دو~ إالمارات العربية املت�دة
ا�ي يوافق مبوجhه Qىل اتفاقLة  42.15ن¥çقل ٕاىل مرشوع القانون رمق 

اص bشaٔن املمتلاكت الثقافLة املرسوقة ٔ�و املعهد اPويل لتوحLد القانون اخل
املصدرة بطرق ¡ري مرشوQة، املعمتدة من قhل املؤمتر اPبلومايس املنعقد 

   .1995يونيو  24ٕاىل  �7روما من 
  .املادة الفريدة Qىل التصويت ٔ�عرض

  .إالجامع: املوافقون
 42.15وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع القانون رمق  Áس�ل ٔ�نه

وافق مبوجhه Qىل اتفاقLة املعهد اPويل لتوحLد القانون اخلاص bشaٔن ا�ي ي
املمتلاكت الثقافLة املرسوقة ٔ�و املصدرة بطرق ¡ري مرشوQة املعمتدة من 

  .1995يونيو  24ٕاىل  7قhل املؤمتر اPبلومايس املنعقد �روما من 
 ا�ي يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة 53.15ومنر ٕاىل مرشوع القانون رمق 

بني اململكة املغربية ومجهورية غي¥Lا  2015ماي  28املوقعة بب?ساو يف 
ب?ساو لتجنب uزدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف مLدان الرضائب 

  . Qىل اªPل
  . إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة Qىل التصويت

ا�ي  53.15ا¼لس قد وافق Qىل مرشوع القانون رمق Áس�ل ٔ�ن 
بني اململكة  2015ماي  Q28ىل االتفاقLة املوقعة بب?ساو يف  يوافق مبوجhه

املغربية ومجهورية غي¥Lا ب?ساو لتجنب uزدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب 
  .الرضييب يف مLدان الرضائب Qىل اªPل

ا�ي يوافق مبوجhه Qىل االتفاقLة  56.15و�ٓخر مرشوع قانون هو رمق 
، 1991املطامع وامل¥شaٓت املامث» bشaٔن ظروف العمل يف الف¨ادق و  172رمق 

املعمتدة من قhل املؤمتر العام ملنظمة العمل اPولية يف دورته الثام¨ة 
  .1991يونيو  25والسJبعني جبنيف يف 

  .إالجامع: املادة الفريدة، ٔ�عرضها Qىل التصويت
جملس املس�شار�ن قد وافق Qىل مرشوع القانون رمق  Áس�ل ٔ�ن

bشaٔن ظروف العمل يف  Q172ىل االتفاقLة رمق ا�ي يوافق مبوجhه  65.15
، املعمتدة من قhل املؤمتر العام 1991الف¨ادق واملطامع وامل¥شaٓت املامث» 

يونيو  25ملنظمة العمل اPولية يف دورته الثام¨ة والسJبعني جبنيف يف 
1991.  

وهكذا >كون قد ٔ�هنينا هذه اجللسة، ؤ�توXه �لشكر اجلزيل ٕاىل 
  .وٕاىل السJيدات والسادة املس�شار�نالسJيدة الوز�رة 

  .ورفعت اجللسة
 --------------------------------------------------------  



�ٔكتو�ردورة  –داوالت جملس املس�شار�ن م 2015 

7 

 )2016 ينا�ر 19( 1437 ربيع الثاين 8

  املالحق
  لرئاسة@املسلمة املكçوبة املداªالت 

I / بة م¨اقشة مرشوع القانون رمقJصا~ واملعارصة مبناسBٔفريق ا «ªمدا
بيع العقارات يف طور  bشaٔن 44.00بتغيري و^متمي القانون رمق  107.12

 12( 1331رمضان  9إالجناز املمتم مبوجhه الظهري الرشيف الصادر يف 
  .مبثابة قانون uلزتامات والعقود) 1913ٔ�غسطس 

  .bسم هللا الرمحن الرحمي
  السJيد الرئ?س احملرتم،
  السJيد الوز�ر احملرتم،

  السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السJيد الرئ?س،

�ن ٔ�تدªل �مس فريق اBٔصا~ واملعارصة مبناسJبة اPراسة �رشفين ٔ
متمي  107.12والتصويت Qىل مقçضيات مرشوع القانون رمق  بتغيري ̂و

bشaٔن بيع العقارات يف طور إالجناز، املمتم مبوجhه الظهري  44.00القانون رمق 
مبثابة قانون ) 1913ٔ�غسطس  12( 1331رمضان  9الرشيف الصادر يف 

  .والعقود يف ٕاطار قراءة :نيةuلزتامات 
  السJيد الرئ?س،

هبدف جتاوز مجود قانون uلزتامات  107.12لقد Xاء مرشوع القانون 
والعقود، ومالءمة مقçضياته مع ضوابط البناء وتوضيح املسؤولية العقدية يف 
العقارات، رمغ عيوبه اليت سJتحتاج ٕاىل ٕاصالح وNشذيب، اكلقصور ا�ي 

  .من قانون uلزتامات والعقود 769ل يعرتي مقçضيات الفص
وجتدر املالحظة ٔ�ن مسار قانون uلزتامات والعقود ظل لسJنوات يف 
معزل عن ٔ�ي ٕاصالح شامل، ؤ�مام uنتقادات الواسعة لهذا القانون وتaٔثريه 
Qىل النظام التعاقدي، �اول املرشوع احلايل u>كhاب Qىل معاجلة ٕا�دى 

bشaٔن بيع  44.00طت بتطبيق القانون رمق ٔ�مه ماكمن الضعف اليت ارتب
العقارات يف طور إالجناز، خصوصا تB املتعلقة bشJيوع بعض املامرسات 
الرامLة ٕاىل الت�ايل Qىل النصوص القانونية الواجhة التطبيق، من ªالل 
ا@لجوء ٕاىل تق¨ية الوQد �لبيع يف جمال البيوQات العقارية، وكذÕ ابتداع 

تدل?سJية من طرف بعض املنعشني العقاريني، رمغ  طرق ؤ�ساليب وتق¨يات
م¨افاهتا @ل�رشيع اجلاري به العمل، اBٔمر ا�ي �سJتدعي وجوب البحث عن 

رت?ب اجلزاء القانوين يف مواCة من ث�ت سوء ن?çه   .صيغ محلاية اBٔطراف ̂و
  السJيد الرئ?س،

يعية ميك¨نا يف فريق اBٔصا~ واملعارصة ٔ�ن نعترب ٔ�ن هذه املبادرة ال�رش 
^ك�يس ٔ�مهية �برية، لكوهنا ^رنو ٕاىل جتويد النص ال�رشيعي املعروض Qىل 
�نظارµ وتنق�Lه مبا يعزز الضامµت القانونية �ل¥سJبة لعقود العقار يف طور ٔ

  .إالجناز وحتصني uس�Dرات العقارية
ٕان من شaٔن مقçضيات مرشوع القانون ا�ي حنن بصدد م¨اقشJته ٔ�ن 

Dس�u ت اليت �كون البائع ملزما يعزز ويدمعµر ويفيض ٕاىل تنويع الضام
ٕ�يداعها قصد إالطالع عند حتر�ر العقد uبتدايئ، وهو ما سJيفيض ال 
حما~ ٕاىل تعز�ز الثقة بني البائع واملشرتي، مكدªل من املداªل اBٔساسJية 

  .لت�اوز لك إالشاكالت املطرو�ة
ويصة اليت تصادف تزنيل ويف اªBٔري جتدر املالحظة، ٔ�ن إالشاكلية الع

هذا املرشوع ^مكن يف ٕا�داث التوازن املطلوب بني ٔ�طراف uلزتامات 
التعاقدية، رمغ صعوبة حتقLقها من الناحLة العملية، اBٔمر ا�ي �سJتدعي 
اسJتلهام بعض الت�ارب املقارنة يف هذا ا¼ال لرصد الفرا¡ات املوجودة يف 

يع احلايل، مع اPعوة ٕاىل رضورة ٔ�فق سد بعض الثغرات املوجودة يف ال�رش 
التفكري العميق يف لك الصعو�ت وإالشاكليات واملسؤوليات اليت Nُسقط 

  .عن Cة لتطال Cة ٔ�خرى
  السJيد الرئ?س،

بناء Qىل ما سJبق، واÁس�اما مع موقف¨ا املعرب عنه داªل ا@لجنة اàتصة 
  .Qليه �ٕالجيابٔ�ثناء املناقشة والتصويت Qىل املرشوع احلايل، فٕاننا نصوت 

  .وشكرا

II .حرارéٔيد محمد البكوري رئ?س فريق التجمع الوطين لJالس «ªيف  مدا
 44.00بتغيري و^متمي القانون رمق  107.12م¨اقشة مرشوع قانون رمق 

الصادر  bشaٔن بيع العقارات يف طور إالجناز املمتم مبوجhه الظهري الرشيف
قانون uلزتامات مبثابة  )1913ٔ�غسطس  12( 1331رمضان  9يف 

  .والعقود

  السJيد الرئ?س احملرتم،
  السJيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمنئ،  

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق التجمع الوطين لéٔحرار مçدªال 
مبثابة  44.00املغري واملمتم @لقانون  107.12ملناقشة مرشوع قانون رمق 

u بعد ٕا�الته قانون Lلزتامات والعقود، يف ٕاطار قراءة :نية لبعض فصو
  .Qىل جملسJنا املوقر من طرف جملس النواب

 السJيد الرئ?س احملرتم،
  السJيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمنئ،  

ٕان هذا املرشوع القانون ا�ي حنن بصدد م¨اقشJته يصبو ٕاىل ٕاجياد 
لبعض املشالك والصعو�ت اليت تتخبط فهيا املقاوالت العام» يف  �لول

جمال العقار، والعراقLل اليت تعرتض املواطنني ا��ن يaٔملون يف اقçناء شقق 
لصاحلهم، هو كفLل بوضع الضوابط القانونية والقواQد اليت تنظم املعامالت 

مالمئا لها، املتعلقة ب�Lع العقارات يف طور إالجناز، مما سJي�لق م¨اªا 
وسJيعطي ضامµت اكفLة لéٔطراف املتعاقدة، وسJيوفر سJيو~ ومتويالت 
@لمنعشني العقاريني من ٔ�Xل ٕاجناز مشاريعهم يف اXٓBال املتفق Qلهيا، حLث 
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س?مت تفادي uقرتاض من اBٔبناك لتمنية املشاريع، وا�ي يعد �اليا ٔ��د 
�سJباب ارتفاع لكفة العقاراتٔ.  

قانون ا�ي بني ٔ�يدينا الصعو�ت والعراقLل اليت كام يعاجل مرشوع ال
واملتعلق ب�Lع العقارات يف طور إالجناز، واليت  44.00واCها القانون رمق 

�الت دون تطبيقه Qىل ٔ�رض الواقع، وا�ي جسلنا ٕاجيا� ٔ�نه Xاء بعدة 
مسJت�دات، يبقى ٔ�مهها التنصيص رصا�ة Qىل بطالن العقود اليت مل تمت 

انون، ورضورة تضمني وصف العقار موضوع البيع ومساحçه وفق ٔ�حاكم الق
التقري�Lة ومثنه ا§هنايئ �لعقد وغياب رشط موافقة الطرف البائع §متكني 
الطرف املشرتي من ٕاجراء تقLيد احçياطي يف الرمس العقاري حلفظ حقوقه 
مع ٕاماكنية ٕا�رام العقد uبتدايئ لبيع العقار يف طور إالجناز مhارشة بعد 

ويه لكها مسJت�دات من التعديالت سJتضفي ... صول Qىل رخصة البناءاحل
املزيد من uسJتقرار القانوين يف جمال املعامالت العقارية، وس�سامه يف 
تقليص Qدد من املنازQات، وسJمتكن املواطنني من الولوج ٕاىل امçالك 

  .عقارات bرشوط م?رسة
 السJيد الرئ?س احملرتم،

  احملرتمني،السJيدات والسادة الوزراء 

�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لéٔحرار Qىل يقني ٔ�ن هذا القانون سJميك¨نا 
من جتاوز العراقLل اليت تعرتض هذا النوع من البيوع، كام سJي�Lح ªلق 
م¨اخ سلمي ومالمئ وحمفز لهذا النوع من املعامالت العقارية، مع توفري 

الطرفني املتعاقد�ن، وذÕ يف ٔ�فق تaٔهيل الرتسانة القانونية ضامµت ل� 
املنظمة @لقطاع بصفة Qامة ومLدان إالنعاش العقاري بصفة ªاصة، مع وضع 
�ٓلية Xديدة لتعبئة املوارد املالية الالزمة ٕالجناز املشاريع السك¨ية تعمتد Qىل 

يف هذا ا¼ال متويالت املقçنني وحتسني وتطو�ر املامرسة اجلاري هبا العمل 
وموا�بة اPينامLة اليت يعرفها القطاع العقاري من ٔ�Xل ا§متكن من uسJت�ابة 

  .@لطلب Qىل السكن يف ٔ�فضل الرشوط املمك¨ة
ومن م¨طلق انîئنا لéٔ¡لبية احلكومLة، وحLث ٕان هذا املرشوع القانون 
س?سامه يف �ل مج» من املعضالت املرتبطة �لعقار بني طرفLه البائع 
واملشرتي، كام سJبق ذ�ره، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لéٔحرار سJنصوت 

  .Qليه �ٕالجياب

 .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


