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 )2013و�ر ٔ�كت 22( 1434ذو احل#ة  16

        555590909090حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

�كتو�ر 22( 1434 ذو احل#ة 16 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ 2013(  
  . لساDرئCس ل اخلامس اخلليفة ،عبد الرحامن ٔ�شن الس9يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
س9تة دقائق، ابتداء من الساMة اخلامسة واLقGقة السابعة  :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  .وامخلسني مساء
يقيض  22.13مرشوع قانون رمق Lراسة والتصويت Mىل ا ::::Sدول اRٔعاملSدول اRٔعاملSدول اRٔعاملSدول اRٔعامل

حمال ( املتعلق مبدونة احلقوق العي_Gة 39.08من القانون رمق  174ب�متمي املادة 
   ).Mىل اDلس من جملس النواب

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

        ::::رئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسة    ن ٔ�شن،ن ٔ�شن،ن ٔ�شن،ن ٔ�شن،املس�شار الس9يد عبد الرحاماملس�شار الس9يد عبد الرحاماملس�شار الس9يد عبد الرحاماملس�شار الس9يد عبد الرحام
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل رسول هللا

  الس9يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،

مرشوع قانون خيصص اDلس هذه اجللسة klراسة والتصويت Mىل 
املتعلق مبدونة  39.08من القانون رمق  174يقيض ب�متمي املادة  22.13رمق 

  .، وهو نص حمال Mلينا من جملس النواباحلقوق العي_Gة
وع، تفضلوا الس9يد اللكمة يف بداية اجللسة lلحكومة لتقدمي املرش 

  .الوز�ر

        ::::امللكف }لعالقات مع الربملان واDمتع املدينامللكف }لعالقات مع الربملان واDمتع املدينامللكف }لعالقات مع الربملان واDمتع املدينامللكف }لعالقات مع الربملان واDمتع املدين    حلبCب شو}ين، الوز�رحلبCب شو}ين، الوز�رحلبCب شو}ين، الوز�رحلبCب شو}ين، الوز�رااااالس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل س9يد املرسلني
نيابة عن زمGيل الس9يد وز�ر العدل، ٔ��رشف بتقدمي هذا املرشوع، 

 39.08من القانون رمق  174يقيض ب�متمي املادة  22.13مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبدونة احلقوق العي_Gة

املتعلق مبدونة احلقوق  39.08لقد نصت املادة الرابعة من القانون رمق 
العي_Gة Mىل ٔ�نه جيب ٔ�ن حترر حتت طائ� البطالن مجيع الترصفات املتعلقة 

�و بنقلها ٔ�و تعديلها ٔ�و بنقل امللكGة ٔ�و ٕ}�شاء احلقوق العي_Gة اRٔخرى ٔ
ٕاسقاطها مبوجب حمرر رمسي ٔ�و حمرر 3بت التارخي يمت حتر�ره من طرف حمام 

  .مق�ول lلرتافع ٔ�مام حممكة النقض ما مل ينص قانون �اص Mىل �الف ذ�

ق¡ىض Mىل ٕاطالقه، �رتب عنه انعاكسات سلبية ٕاال ٔ�ن تطبيق هذا امل 
Mىل معلية الولوج ٕاىل §قرتاض، �اصة }ل_س9بة لصغار الفال£ني ا¢�ن 
يلجؤون ٕاىل القروض الصغرى واملتوسطة بصفة مس9مترة وم¡كررة Mىل طول 

وٕان من ش°ٔن . الس9نة ¯متويل ا�Rٔشطة الفالحGة املرتبطة }ملومس الفال
االتفايق من طرف املوثق ٔ�و العدلني ٔ�و احملايم حتميلهم  ٕالزامGة حتر�ر الرهن

  .�اكليف مالية ٕاضافGة ال ت�·اسب مع م�لغ ا�Lن اRٔصيل
¢ا، فٕان هذا املرشوع هيدف ٕاىل ٕاد�ال تعديل Mىل مق¡ضيات املادة 

من مدونة احلقوق العي_Gة ¼س9ت«ىن مبوج�ه عقد الرهن الرمسي االتفايق  174
ال تت#اوز قمية املبلغ احملدد بنص تنظميي من ٕالزامGة  املقرر لضامن ٔ�داء د�ن

توثيقه من طرف املوثق ٔ�و العدلني ٔ�و احملايم، سواء تعلق اRٔمر ٕ}�شائه ٔ�ن 
�و ٕاسقاطه، وٕاخضاMه }لتايل لنفس اRٔحاكم اليت اكنت ٔ Âو تعدي�ٔ Âنق
�رسي Mليه ق�ل صدور مدونة احلقوق العي_Gة، ٔ�ي �رك حرية §خ¡يار 

العقد بني توثيق هذا العقد يف حمرر رمسي ٔ�و عريف حبسب رغبهتام لطريف 
  .عندما يتعلق اRٔمر بضامن د�ن

  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  .شكرا lلس9يد الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع، ٕاذا اكن التقر�ر قد وزع فس9ن_¡قل 
·اقشة حسب Mلمي بناء م�ارشة ٕاىل م·اقشة املرشوع، وال ٔ�عتقد ٔ�ن فGه م 

  .Mىل املتفق Mليه يف ندوة الرؤساء
ٕاذن ن_¡قل lلتصويت م�ارشة، ٔ�عرض املادة الفريدة، النص طبعا يتكون 

  :من مادة فريدة
  ٕاجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�£د؛: املعارضون
  .ال ٔ�£د: املمتنعون

يقيض  22.13ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق مبدونة احلقوق العي_Gة  39.08من القانون رمق  174 ب�متمي املادة

  .}ٕالجامع
  .ٕاذن �شكر مجيع من سامه يف هاتني اجللس9تني

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


