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  )2013ٔ��ريل  16( 1434 جامدى ا#ٓخرة 5 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساKرئJس ل اخلليفة أ#ول ،محمد فوزي بنعاللالس=يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 امسةعرشون دقNقة، ابتداء من الساRة السادسة واQقNقة اخل: التوقNتالتوقNتالتوقNتالتوقNت
   .مساءا

  :اQراسة والتصويت Rىل النصني ال�رشيعيني التاليني ::::Vدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عامل
يقيض بتغيري وeمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون  91.12قانون رمق  مرشوع -

يتعلق ) 1977ٔ�كتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216رمق 
لس من جملس حمال Rىل اrtٕ )Kداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاRد

 ؛ )النواب
من قانون  515يغري و�متم مبوجxه الفصل  100.12مرشوع قانون رمق  -

  .)حمال Rىل اKلس من جملس النواب( املسطرة املدنية

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

  :املس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسة
  .ٔ�ف}تح اجللسة ال�رشيعية

  الوزراء، السادة
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

خيصص اKلس هذه اجللسة ��راسة والتصويت Rىل مشاريع القوانني 
  :التالية

يقيض بتغيري وeمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون  91.12مرشوع قانون رمق  -1
يتعلق ) 1977ٔ�كتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216رمق 

نح رواتب التقاRد، واحملال Rىل اKلس من جملس rtٕداث نظام جامعي مل 
 النواب؛ 

من قانون  515يغري و�متم مبوجxه الفصل  100.12مرشوع قانون رمق  -2
 . املسطرة املدنية، واحملال Rىل اKلس من جملس النواب

ٕاذن �س=هتل هذه اجللسة Qtراسة والتصويت Rىل مرشوع القانون رمق 
 1.77.216ظهري الرشيف مبثابة قانون رمق يقيض بتغيري وeمتمي ال  91.12

يتعلق rtٕداث نظام ) 1977ٔ�كتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر يف 
  .ٕاذن اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل. جامعي ملنح رواتب التقاRد

الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق}صاد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق}صاد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق}صاد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق}صاد     ،،،،الس=يد ادر�س ا#ٔزيم إالدر�يسالس=يد ادر�س ا#ٔزيم إالدر�يسالس=يد ادر�س ا#ٔزيم إالدر�يسالس=يد ادر�س ا#ٔزيم إالدر�يس
  :امللكف tملزيانيةامللكف tملزيانيةامللكف tملزيانيةامللكف tملزيانية    ،،،،واملاليةواملاليةواملاليةواملالية

�سم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا وسمل Rىل س=يد� محمد وRىل �ٓ� وحصبه 
  . ٔ�مجعني

  الس=يد الرئJس احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
بتغيري وeمتمي الظهري الرشيف مبثابة  91.12يتعلق أ#مر مبرشوع قانون رمق 

مون هاذ النظام وكام تعل. قانون املتعلق tلنظام امجلاعي ملنح رواتب التقاRد
هو واجب Rىل املس=ت¢دمني املتعاقد�ن واملؤق}ني واملياومني والعرضيني مع 
اQو¥ وامجلاRات احمللية وكذا مس=ت¢ديم الهيئات اجلاري Rلهيا املراقxة املالية 

بطبيعة احلال هذا النظام نظام م¨ح . ��و¥، يعين بعض املؤسسات العمومNة
يضمن حقوق معاش=ية �لمنخرط ) RCAR(ــ رواتب التقاRد ا�يل معروف  بـ

  . و¸وي حقوقه �رمس خماطر الش=يخو¶ة وخماطر الزمانة والوفاة
ومل ¼س«ل Rليه ٔ�ي تغيريات  1977هذا النظام مت ٕاrداثه م¨ذ س=نة 

¿برية، مما rال دون موا¿بته �لتحوالت اليت عرفهتا بالد� يف جمال �ح}ياط 
اليت س=تد¶ل Rىل هذا الظهري الهدف  �جÂعي، وtلتايل هذه التعديالت

مهنا ويه اثنني دÃل التعديالت، الهدف مهنا هو جعل هاذ إالطار دÃل م¨ح 
  : رواتب التقاRد �ٔكرث مالءمة �لÆسق �جÂعي و�ق}صادي من �حNتني

التعديل أ#ول وهو ٕارساء مxدٔ� احلد أ#دىن �لمعاش، حبيث هذا  ،ٔ�وال
ا¸ي مل �كن به rد ٔ�دىن �لمعاش وبطبيعة احلال النظام هو النظام الوحNد 

�لمعاش يضمن احلقوق دÃل املتقاRد�ن بطبيعة احلال من  هذا احلد أ#دىن
  . Ìة ومن Ìة ٔ�خرى عرف تطورا يف الس=نوات أ#¶رية

ٕاذن الهدف من التعديل أ#ول وهو ٕارساء مxدٔ� احلد أ#دىن �لمعاش، 
احلد أ#دىن حبال احلد أ#دىن املطبق بطبيعة احلال الهدف وهو ٔ�ن �كون هذا 

درمه،  1000درمه، القانون ما تيÍددش  1000يف أ#نظمة أ#خرى دÃل 
  . حييل Rىل مرسوم tش �سهل التغيري ٕاىل وقع التغيري يف احلد أ#دىن �لمعاش

التعديل الثاين وهو ٔ�ن هذا النظام هذا هو النظام الوحNد ا¸ي اكن ال 
tلت¢يل لفائدة الغري عن جزء من تقاRدمه، مÓال  �سمح �لمس=تفNد�ن م¨ه

إال�سان ٕاىل ابغى يد�ر يعين �س=تعملو من V�ٔل �س=هتالك، وtلتايل مت 
ٕاد¶ال هاذ املبدٔ� هذا دÃل مxدٔ� الت¢يل �لغري عن جزء من املعاشات لفائدة 

-الغري، بطبيعة احلال مت ت×ٔطريه، الت×ٔطري دÃل هاذ الت¢يل ال ميكن �لمس=تفNد 
من املعاش، يعين  %50ال ميكن ٔ�ن يت¢ىل عن جزء يت«اوز  - �لمتقاRد ٔ�ي
من املعاش هو rد ٔ�دىن، يبقي Rليه صاحب التقاRد وال ميكن ٔ�ن  50%

يت¢ىل عن هذا اجلزء ٔ#ن هذا من V�ٔل احملافظة Rىل الواقع املعJيش دÃل هاذ 
  . صاحب املعاش

ت¢ىل Rىل ٔ�كرث بطبيعة احلال ٕاذن اك�ن جوج دÃل احلدود ما ميكÆش ي 
من التقاRد دÃلو، وما ميكÆش يزنل ملبلغ من بعد الت¢ىل عن  %50من 

درمه، عن احلد أ#دىن �لمعاش، ٕاذن ضابطني احلد أ#دىن �لمعاش  1000
  .من املعاش %50وضابطني ما ميكÆش الت¢ىل Rىل كرث من 

السادة املس�شار�ن احملرتمني، ٕاذن هذا هو املقصود من تعديل هذا 
ري الرشيف، ٕاقرار مxدٔ� احلد أ#دىن �لتقاRد و7نيا السامح �لمتقاRد�ن الظه

tلتنازل عن جزء من معاشاهتم بطبيعة احلال يف ٕاطار الت×ٔطري القانوين دÃل ال 
وما ميكÆش من بعد التنازل دÃلو  %50ما ميكÆش ي�¨ازل Rىل ٔ�كرب من .. يقل
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  . درمه يف تقاRده 1000يبقى ليه ٔ�قل من 
 .وشكرا

        ::::لس=يد رئJس اجللسةلس=يد رئJس اجللسةلس=يد رئJس اجللسةلس=يد رئJس اجللسةاااا
ٕاذن اللكمة �لمقرر �لجنة املالية والتجهزيات والتمنية، . شكرا �لس=يد الوز�ر

Ã ،لبيةã#ٔٔ�ظن وزع، ٕاذن اللكمة عن فرق ا æّلبيةã#ٔتفضل ا .  

        ::::املس�شار الس=يد محمد العزرياملس�شار الس=يد محمد العزرياملس�شار الس=يد محمد العزرياملس�شار الس=يد محمد العزري
  الس=يد الرئJس احملرتم،

  الس=يد�ن الوز�ر�ن،
  ٔ�خيت املس�شارة،

  مني،ٕاخواين املس�شار�ن احملرت 
�رشفين، tمس فرق أ#ãلبية، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار م¨اقشة مرشوع 

القايض بتغيري وeمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  91.12القانون رمق 
  .املتعلق rtٕداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاRد 1.77.216

  الس=يد الرئJس احملرتم،
�كون Kلس=نا املوقر الس=بق يف كنا éمتىن، اعتبارا لطبيعة املرشوع، ٔ�ن 

يف ٕاطار ضامن  -كام ٔ�سلف¨ا  -م¨اقش=ته ا�س«اما مع اQس=تور وحمتوى املرشوع 
  .التوازن يف العمل و�خ}صاص مع زمالئنا يف جملس النواب

  الس=يد رئJس احملرتم،
ٕان املرشوع املوضوع بني ٔ�يدينا ا#ٓن، وا¸ي حظي مبصادقة ا�لجنة 

صوى لكونه سJسهم �لك ت×ٔ¿يد يف جتويد النظام اìتصة، �ك�يس ٔ�مهية ق
امجلاعي ملنح رواتب التقاRد �شقNه العام والتمكييل، ¶اصة ما �رتبط بضامن 
حقوق املعا�شة �لمنخرطني و¸وي احلقوق املرتبطة مب¢اطر الش=يخو¶ة 

  .وخماطر الزمانة والوفاة، كام ٔ�كد Rىل ذñ الس=يد الوز�ر احملرتم
ة ببالد� وحمليطها إالقلميي واجلهوي والوطين، تفرض ٕان التطورات اKمتعي

وٕاذا كنا اليوم . املزيد من إالصالrات اجلوهرية لهذا املرشوع �جÂعي الهام
مxادرة ال ختلو من ٔ�مهية هتدف ٕاىل جتويد بعض فصول النص أ#صيل  مٔ�ما

، وهكذا ركز 50هبدف ٕارساء مxدٔ� احلد أ#دىن �لمعاش وتغيري الفصل 
مكرر Rىل ٔ�ن الهدف من ٕارساء rد ٔ�دىن �لنظام امجلاعي  35الفصل  مرشوع

ملنح رواتب التقاRد هو مطابق}ه ملا هو معمول به يف ٔ�نظمة التقاRد 
أ#ساس=ية، جمسدة يف الصندوق املغريب �لتقاRد والصندوق الوطين �لضامن 
�جÂعي، Rىل ٔ�ساس حتديد مxلغ احلد أ#دىن مبرسوم ل�سهيل مسطرة 

من الظهري  50تفعيú عند لك مراجعة تطرٔ� Rىل قميته، يف rني ينظم الفصل 
الرشيف يف شلكه املعدل معلية الت¢يل واحلجز واملعاشات املمنوrة من 
طرف هذا النظام بضامن حامية قانونية، متكن من احلفاظ Rىل الطابع املعJيش 

و¸وي حقوقه ملفهوم املعاش، نظرا لكونه �شلك اQ¶ل أ#سايس �لمتقاRد 
  .Rرب حرص rاالت �ق}طاع واحلجز

وٕاذا اكن هذا التعديل هيدف ٕاىل توس=يع جماالت �ق}طاRات �جÂعية 

ل�شمل جزءا من املعاش املت¢ىل عنه لفائدة الغري، فٕان ذñ يد¶ل يف ٕاطار 
الرتس=مي اس=ت«ابة �لطلبات املزتايدة �لمنخرطني الراغبني يف ٕاجناز اق}طاRات 

والبد ٔ�ن �س«ل tٕجيابية حرص . لفائدة مؤسسات االئÂن من معاشهم
املرشوع يف ٕاطار حامية رشحية املتقاRد�ن �Íد ٔ�قىص لهذه �ق}طاRات 

  .من املعاش %�50س=بة 
ولهذه املعطيات، فٕاننا يف فرق أ#ãلبية س=نصوت tٕالجياب Rىل 

  . املرشوع
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

    ::::لسةلسةلسةلسةالس=يد رئJس اجل الس=يد رئJس اجل الس=يد رئJس اجل الس=يد رئJس اجل 
اللكمة لفرق املعارضة، . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم، عن فرق أ#ãلبية

        .تفضل اليس دعيدRة، �لفريق الفNدرايل، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRة
  وا فNنا يه أ#ãلبية؟. ¶ا ãايبني اح¨ا نوبو Rلهيماما اك�ن tس و 

  :الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .دعيدRةتفضل الس=يد املس�شار، تفضل اليس 

  ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRةاملس�شار الس=يد محمد دعيدRة
  الس=يد الرئJس،

  الس=يدان الوز�ران،
  الس=يدة والسادة املس�شار�ن،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد¶ل tمس فرق املعارضة مبناس=بة م¨اقشة مرشوع قانون 
 1.77.216يقيض بتغيري ومتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  91.12رمق 

يتعلق rtٕداث  1977ٔ�كتو�ر  4ق لـــ املواف 1397من شوال  20الصادر يف 
  .نظام جامعي ملنح رواتب التقاRد

وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن R�ٔرب عن رٔ�ينا ف� خيص اخلرق اQس=توري من 
¶الل مسطرة إالrا¥ لهذا املرشوع، ٕاذ ٔ�ن احلكومة tٕقدا�ا Rىل ٕاrا¥ 

فصل Rىل جملس النواب، قد خرقت مق}ضيات ال 91.12مرشوع القانون رمق 
تودع مشاريع القوانني tٔ#س=بقNة Qى تودع مشاريع القوانني tٔ#س=بقNة Qى تودع مشاريع القوانني tٔ#س=بقNة Qى تودع مشاريع القوانني tٔ#س=بقNة Qى : "من اQس=تور ا¸ي تقول tحلرف 78

جملس النواب، ãري �ٔن مشاريع القوانني املتعلقة Rىل وVه اخلصوص tمجلاRات جملس النواب، ãري �ٔن مشاريع القوانني املتعلقة Rىل وVه اخلصوص tمجلاRات جملس النواب، ãري �ٔن مشاريع القوانني املتعلقة Rىل وVه اخلصوص tمجلاRات جملس النواب، ãري �ٔن مشاريع القوانني املتعلقة Rىل وVه اخلصوص tمجلاRات 
الرتابية وtلتمنية اجلهوية وtلقضاÃ �جÂعية، تودع tٔ#س=بقNة Qى جملس الرتابية وtلتمنية اجلهوية وtلقضاÃ �جÂعية، تودع tٔ#س=بقNة Qى جملس الرتابية وtلتمنية اجلهوية وtلقضاÃ �جÂعية، تودع tٔ#س=بقNة Qى جملس الرتابية وtلتمنية اجلهوية وtلقضاÃ �جÂعية، تودع tٔ#س=بقNة Qى جملس 

  ".نننناملس�شار�املس�شار�املس�شار�املس�شار�
يف حNنه، ٕاذ ٔ�ن مرشوع القانون موضوع  وقد éهبنا احلكومة لهذا اخلرق

املناقشة يد¶ل tم}ياز يف ٕاطار القضاÃ �جÂعية اليت تودع tٔ#س=بقNة Qى 
ñري ٔ�ن احلكومة ارت×ٔت عكس ذã ،مك}ب جملس املس�شار�ن.  

ٕان هذا اخلرق ٔ#rد بنود اQس=تور هو ا¸ي جعلنا منتنع عن التصويت 
ال ميكن ٕاال ٔ�ن éكون معه، Rىل  Rىل هذا املرشوع، ولJس مضمونه ا¸ي

اعتبار ٔ�نه هيدف ملعاجلة بعض �خ}الالت اخلاصة ٔ�ساسا ب�سقNف احلد 
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درمه، ا�س«اما مع املعاجلة �لÍد  1000أ#دىن �لمعاشات، واليت تصل ٕاىل 
وحتقNق جزء من املطالب  1996أ#دىن �لمعاشات اليت متت يف س=نة 
ا¸�ن ال يصل التقاRد املمنوح هلم ٕاال �جÂعية لف�ة عريضة من املتقاRد�ن 

  .بعض اQرامه
من القانون السالف ا¸¿ر،  50كام ٔ�ن املرشوع هيدف ٕاىل تغيري الفصل 

بغية السامح ملتقاRدي النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاRد tلت¢يل عن جزء 
من معاشاهتم لفائدة الغري، حNث ٔ�ن من ش×ٔن هذا التعديل توس=يع جمال 

ت �جÂعية ل�شمل الت¢يل عن جزء من املعاش، وذñ هبدف �ق}طاRا
�س=ت«ابة �لطلبات املزتايدة �لمنخرطني الراغبني يف القNام tق}طاRات Rىل 

  .معاشهم لفائدة الغري، رشيطة ٔ�ال يت«اوز احلد أ#دىن �لمعاش
¸ا، فالتعديالت املد¶� Rىل النص أ#صيل هتدف tٔ#ساس ٕاىل جعلها 

ة �لس=ياق �جÂعي و�ق}صادي املغريب، ويه فصول هتم �ٔكرث مالءم
ٔ�ساسا ٕامتام الظهري tٕرساء مxدٔ� احلد أ#دىن �لمعاش tلنظام امجلاعي ملنح 

  .رواتب التقاRد، Rىل غرار ما هو معمول به يف tيق ٔ�نظمة التقاRد أ#ساس=ية
ي وحنن، ٕاذ �س«ل رضورة جتاوز �خ}الالت اليت يعرفها النظام امجلاع

ملنح رواتب التقاRد ا¸ي يضم موظفي ؤ�عوان امجلاRات احمللية واملؤسسات 
العمومNة، ¶اصة Rىل مس=توى قاRدة ا�rساب التقاRد، فٕاننا نطالب tٕصالح 
مشويل لنظام التقاRد من V�ٔل ¶لق م¨ظومة تقاRد مÆسجمة وRاد¥، حتافظ 

الكرمي، مع Rىل احلقوق املك�س=بة وتوفر معاشا يضمن احلد أ#دىن �لعJش 
 .ٕارساء ٔ�نظمة eمكيلية هتدف ٕاىل حتسني مس=توى التعويض

  الس=يد الرئJس، 
  الس=يدان الوز�ران، 

ٕاننا، ومن موقعنا مكعارضة بناءة ومسؤو¥، لن �سمح ب×ٔي خرق ٔ#حاكم 
ة لك مضامNنه �شلك دميقراطي و¼شاريك �ٔ اQس=تور، ونؤكد Rىل رضورة ٔ�جر 

اصات خمتلف املؤسسات وٕارساء مxدٔ� فصل السلط واrرتام اخ}ص
ولقد طلبنا من الس=يد رئJس جملس املس�شار�ن توجNه رسا¥ . اQس=تورية

تن�Nه �لس=يد رئJس احلكومة و�ح}فاظ حبق¨ا يف اختاذ لك إالجراءات القانونية 
واملسطرية يك ال يتكرر مÓل هذا الت«اوز واخلرق اQس=توري من طرف 

 م¨صوص Rلهيا يف دس=تور احلكومة لصالحNة جملس املس�شار�ن، كام يه
  .2011فاحت يوليوز 

  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  : ٕاذن نÆ}قل ٕاىل التصويت Rىل مواد املرشوع
  : 2واملادة  1املادة 

  ؛13=  املوافقون
  ؛12=  املمتنعون

  . ال r�ٔد: املعارضون
  .0، 12، 13نفس العدد؛ : يتٕاذن ٔ�عرض مرشوع القانون �رم}ه �لتصو 

يقيض  91.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق 
من  20الصادر يف  1.77.216بتغيري وeمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

يتعلق rtٕداث نظام جامعي ملنح رواتب ) 1977ٔ�كتو�ر  4( 1397شوال 
  .التقاRد

يغري و�متم  100.12قانون رمق ونÆ}قل ��راسة والتصويت Rىل مرشوع 
اللكمة �لحكومة، تفضل . من قانون املسطرة املدنية 515مبوجxه الفصل 

  .الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق}صاد واملالية، امللكف tملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق}صاد واملالية، امللكف tملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق}صاد واملالية، امللكف tملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق}صاد واملالية، امللكف tملزيانية
  . �سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئJس احملرتم، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
من قانون  515لتغيري الفصل  100.12مرشوع القانون رمق  هيدف

هذا الفصل بطبيعة احلال حيدد من هلم الصفة يف متثيل اQو¥ . املسطرة املدنية
القاRدة العامة يه ٔ�ن اQو¥  متثل يف خشص رئJس احلكومة، . ٔ�مام القضاء

  . وهذا هو التعديل أ#ول، يعين رئJس احلكومة عوض الوز�ر أ#ول
من ميثل اQو¥ ٔ�مام  اك كذñ ٕاضافة دÃل واrد الفقرة السادسة يفهن

القضاء ف� يتعلق tلقضاÃ املتعلقة tمل! اخلاص ��و¥، إالضافة هو ٔ�ن 
مد�رية ٔ�مالك اQو¥ يف خشص مد�ر ٔ�مالك اQو¥ هو من س=ميثل اQو¥ ف� 

حلال املادة الثانية من يتعلق tلزناRات اليت هتم امل! اخلاص ��و¥، وبطبيعة ا
  .مرشوع القانون تلغي ما اكن معموال به سابقا يف متثيلية اQو¥ يف هذا الش×ٔن

  . هذا هو موضوع هذا التعديل
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .ٕاذن اللكمة ملقرر ا�لجنة، وزع. شكرا �لس=يد الوز�ر

  :ٕاذن نÆ}قل �لتصويت Rىل مواد املرشوع
  :2واملادة  1املادة 

  .إالجامع: ملوافقونا
  .إالجامع: ٕاذن ٔ�عرض مرشوع القانون �رم}ه �لتصويت

يغري  100.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق 
  .من قانون املسطرة املدنية 515و�متم مبوجxه الفصل 

  . شكرا Rىل ان�xاهمك
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


