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  )2013 د(سمرب 10( 1435 صفر 6 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساHرئGس ل اFٔول اخلليفة ،محمد فوزي بنعالل الس;يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .السادسة مساءاوعرشون دقKقة، ابتداءا من الساMة  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  :اXراسة والتصويت Mىل النصني ال�رشيعيني التاليني ::::للللSدول اFٔعامSدول اFٔعامSدول اFٔعامSدول اFٔعام
يتعلق بتصفKة مزيانية الس;نة املالية  139.12مرشوع قانون  -

  ؛2010
 الصادر �متم مبقfضاه الظهري الرشيف 57.12مرشوع قانون رمق  -

، املتعلق oلتحفKظ 1913ٔ�غسطس  12املوافق  ،1331رمضان  9يف 
  .العقاري

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

        ::::املس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسة
  .نفfتح اجللسة ال�رشيعية

  .xسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص اHلس هذه اجللسة {|راسة والتصويت Mىل النصوص 

  :يعية التاليةال�رش 
يتعلق بتصفKة مزيانية الس;نة املالية  139.12مرشوع قانون  -

  ، واحملال Mىل اHلس من جملس النواب؛2010
 الصادر �متم مبقfضاه الظهري الرشيف 57.12مرشوع قانون رمق  -
، املتعلق oلتحفKظ 1913ٔ�غسطس  12املوافق  ،1331رمضان  9يف 

Hىل اM لس من جملس النوابالعقاري، واحملال كذ�.  
ٕاذن �س;هتل هذه اجللسة Xoراسة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 

  . 2010يتعلق بتصفKة مزيانية الس;نة املالية  139.12
  .اللكمة {لحكومة، تفضل

الس;يد ادر(س اFٔزيم إالدر(يس، الوز�ر املنتدب Xى وز�ر �قfصاد الس;يد ادر(س اFٔزيم إالدر(يس، الوز�ر املنتدب Xى وز�ر �قfصاد الس;يد ادر(س اFٔزيم إالدر(يس، الوز�ر املنتدب Xى وز�ر �قfصاد الس;يد ادر(س اFٔزيم إالدر(يس، الوز�ر املنتدب Xى وز�ر �قfصاد 
        ::::واملالية امللكف oملزيانيةواملالية امللكف oملزيانيةواملالية امللكف oملزيانيةواملالية امللكف oملزيانية

  .لرحميxسم هللا الرمحن ا
  الس;يد الرئGس،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ا�ي يتعلق  139.12(رشفين ٔ�ن ٔ�قدم بني ٔ�يد�مك مرشوع قانون رمق 

وي�ٔيت تقدمي هذا املرشوع، كام تعلمون، . 2010بتصفKة مزيانية الس;نة املالية 
من مقfضيات القانون  47من اXس;تور واملادة  76وفقا Fٔحاكم الفصل 

نظميي لقانون املالية، وين��ق تقدمي مرشوع هذا القانون من حرص الت 

احلكومة Mىل �رسيع وترية ٕاMداد قوانني التصفKة وٕاغناهئا oملعطيات 

إالجيايب مع الربملان يف م¡اقشة قوانني  الرضورية من م¡طلق سعهيا وتفاMلها
ربملان Mىل املالية والرفع من مدى شفافKة املالية العمومKة ومراق¤ة ودور ال

  .املالية العمومKة
  الس;يد الرئGس،

املعروض  2010بع§ا¦، يتضمن مرشوع قانون التصفKة {لس;نة املالية 
مواد »ريم ٔ�حاكªا oخلصوص ٕاىل ما  M 10ىل Mىل ٔ�نظار جملسمك املوقر

  :ييل
ٕاثبات النتاجئ ا®هنائية ملوارد ونفقات املزيانية العامة واحلساoت اخلصوصية  - 1

Xو¦ املسرية بصورة مس;تق²؛ومرافق ا 
فfح اع´دات ٕاضافKة ل�سوية الت§اوزات املس§² يف نفقات ال�س;يري  - 2

 ونفقات ا�Xن العمويم، وفقا {لقانون التنظميي لقانون املالية؛
 ؛ 2010ٕالغاء اع´دات ال�س;يري ¶ري املس;هتلكة عند اµهتاء الس;نة املالية  - 3
حمل  2009 هناية الس;نة املالية ٕالغاء اع´دات �س�ºر اليت مل »كن ٕاىل - 4

 الزتامات oلنفقات املؤرش Mلهيا من طرف مصاحل وزارة املالية؛
  ؛2010بيان اع´دات �س�ºر املتوفرة يف هناية الس;نة املالية  - 5
نقل زÂدة املوارد Mىل النفقات oلÁس;بة {لمزيانية العامة لتخصم من  - 6

 كشوف يف حساب اخلزينة؛امل 
رصيد اXاÇن ٔ�و املد�ن للك صنف من ٔ�صناف وÅ�ٔريا، ضبط ال - 7

  .2010احلساoت اخلصوصية {لخزينة عند هناية الس;نة املالية 
 4.41وٕاجامال، جسلت املزيانية العامة زÂدة {لموارد Mىل التاكليف قدرها 

مليار درمه، وعرفت احلساoت اخلصوصية {لخزينة زÂدة {لموارد Mىل 
مه، وجسلت مرافق اXو¦ املسرية مليار در 5.52التاكليف Ëددت يف 

  . مليار درمه 3.34بصورة مس;تق² زÂدة {لموارد Mىل التاكليف قدرها 
زÂدة {لموارد Mىل  2010وهكذا نتج عن تنفKذ قانون املالية لس;نة 

مليار  13.28يف  2010التاكليف Ëددها مرشوع قانون التصفKة لس;نة 
  .درمه

رون احملرتمون، مقfضيات تلمك، الس;يد الرئGس، السادة املس�شا
   املعروض Mىل ٔ�نظار جملسمك املوقر 139.12مرشوع القانون رمق 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .ٕاذن تقر�ر ا{لجنة وزع، ٔ�ظن
نعم ٔ� اليس التو�زي؟ ٔ�فfح oب املناقشة، هل  ..ٕاذن ٔ�فfح oب املناقش

  .هناك يش تدÅل؟ �ٓه؟ ال تدÅل

        ::::لس;يد ٔ�محد التو�زيلس;يد ٔ�محد التو�زيلس;يد ٔ�محد التو�زيلس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
ال، امسح يل، الس;يد الوز�ر، السادة الوزراء، ٕاخواين املس�شارون، 

  . Mىل هاذ قانون التصفKة
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قانون التصفKة من ٔ�مه الوسائل ا{يل كتعطي الشفافKة وكتعطي قدرة 
وشفfوا، الس;يد الوز�ر، مايش . ملراق¤ة مالية احلكومة، ٔ�مه قانون {لربملاين

كومات اكملني ا{يل حرضÚ فهيم، كندوزومه Ùيد�روا ¶ري هاذ احلكومة، احل
oلزربة، ويه الوثيقة " طياب بيضة"قوانني املالية كام تيقولوا املراÜش;يني 

اFٔمه، عندها واËد العمل Ùيد�رو اHلس اMFٔىل {لحساoت oش تدار هاذ 
الوثيقة، واËد العمل مضين، وÙيد�ر واËد العدد دÂل التقار�ر وواËد العدد 
دÂل املسائل اليت ال نتوصل هبا، حلقاش oش ميكن {لربملان، وهذا دورمك، 
اح¡ا نتعاونو يف هذا املوضوع، Fٔن اليوم انتوما اليوم يف احلكومة، ¶دا ¶ادي 
»كونوا يف املعارضة، ٕاذن تقوية مؤسسة الربملان ت�ٔيت من تقوية هذا اXور 

التصفKة اح¡ا يف امجلاMات  والقمية ا{يل تنعطيو لقانون التصفKة، Fٔن قانون
داري، هذا هو قانون االٕ ساب احل احمللية ٔ�ش;نو قانون التصفKة؟ عندÚ هو 

  .التصفKة، oلÁس;بة لنا مايش يش ËاSة واعرة
وذاك اليش ا{يل كند�رو واش كنوصلوه؟ Fٔن تقد�رات املزيانية يف 

ك مليون يف املزيانية كتقعد يف ذا 30اFٔول كÁشوف جامMة قروية عندها 
احلساب إالداري شهر، اح¡ا ماليري املاليري دÂل احلكومة والتحويالت 
ا{يل تيكونوا يف اXاÅل، رصف اع´دات ا{يل احلكومة عندها حق تد�رمه 

Åارج القانون التنظميي {لاملية،  وكتد�رمه وواËد العدد وال حتويل اع´دات
احلكومة كتد�ر ا{يل القانون التنظميي ا{يل Ùميثل املالية، ولكن يف اXاÅل 

بغات يف اXاÅل، ولكن الربملان ما كGس;يقش اخلرب، Mالش؟ Fٔنه ما 
  .عندوش إالماكنيات

µمتناو، الس;يد الوز�ر، Mىل ٔ�نه نعطيو ٔ�وال اح¡ا نطلبو كربملانيني اHلس 

اMFٔىل {لحساoت oش �كون هو ا{يل ¶ادي يعاون الربملان ليك (س;تطيع 
كومة عندها ê�ٔزة وعندها ٕاماكنيات، ولكن ٔ�ن يناقش احلكومة، Fٔن احل

الربملان ما عندوش، عندÚ هاذ اHلس اMFٔىل {لحساoت ا{يل عندو هاذ 
اXور، اليوم Ùيكون �رشد الربملان عن طريق هذاك التقر�ر، مايش التقر�ر 
العادي، كنقول التقر�ر املفصل، Åيل ذيك الورقة ا{يل Ùيجيوا يف اFٓخر، 

  .بند بند، ا{يل Ùيعطيوا فKه التقر�ر املفصل،
هاذ اليش رجع Ùيجي oلزربة مث Åاصنا ندفعو احلكومة، ندفعو مزÂن، 

شهور  µ6متناو Mىل ٔ�نه قانون التصفKة دÂل العام اجلاي �كون يش شوية، 
ق¤ل ما جيي قانون املالية، حلقاش ما  7شهور وال  6كام اك�ن يف فر�سا، 

ىل ما عرف¡اش �ٓش زدÚ يف ميكÁش �ع´دات »كون موضوعية إ 
  . �ع´دات ا{يل درÚ يف الس;نة الفارطة

Â اح¡ا í وصلنا، ياله احلكومة دروك عندها فر�سا �ٓش اكنت دارت
، ما عندها حىت معىن، ما 2014، واح¡ا كندويو oع´دات دÂل 2010يف 

  .عندها حىت يش معىن، ٔ�بدا، وهاذ اليش كتعرفوه، الس;يد الوز�ر
M متناوµ ش نوصلو يفo ست شهور 2014-2013ىل ٔ�نه �كون ٕارساع ،

ق¤ل ما توصل �كون عندÚ قانون التصفKة oش حىت انتوما �كون عندمك 
املعقول، و�كون عندمك يف الواقع التقد�ر واش هام هاذوك، التقد�رات دÂل 

الرصف  واش هام هاذوك، التقد�رات دÂل اس;تòالص دار الرضائب واش 
  . �ٓخره هام هاذوك ٕاىل

ٕاذن هاذ التق¡ية ٔ�ساس;ية، µمتناو ٔ�ن انتوما Üحكومة واح¡ا مكس�شار�ن 
µمتناو منش;يو يف هاذ إالجتاه، نعطيو قمية لهاذ قانون التصفKة ا{يل شهر�ن يف 

دقايق،  5القانون املايل Ùيقعدوا فKه شهر�ن وقانون التصفKة Ùيقعدوا فKه 
  .وهذا حرام oش ند�رو هاذ اليش

  .شكرا

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  . شكرا، الس;يد املس�شار احملرتم

  . ٕاذن ال تدÅل عند اFٔ¶لبية
  .oلÁس;بة {لنقاoت، لGس هناك ٔ�ي تدÅل

، ٔ�ظن ٔ�ن 10ٕاىل  1ٕاذن نfÁقل ٕاىل التصويت Mىل مواد املرشوع من 
  . هناك ٕاجامع، هل هناك ٕاجامع؟ ما اكيÁش ٕاجامع

  :1ٕاذن املادة رمق 
  ؛25= املوافقون

  ؛14= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .نفس العدد، ٔ�ظن 10حىت ل  2ٕاذن املواد من 
  :نفس العدد :ٔ�عرض مرشوع القانون �رمfه {لتصويت

  ؛25= املوافقون
  ؛14= املعارضون
  .4= املمتنعون

يتعلق  139.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
  .2010بتصفKة مزيانية الس;نة املالية 

�متم مبقfضاه  57.12تصويت Mىل مرشوع قانون رمق نfÁقل {|راسة وال 

 1913ٔ�غسطس  12، موافق 1331رمضان  9الظهري الرشيف الصادر يف 
  . املتعلق oلتحفKظ العقاري

  .تفضل، الس;يد الوز�ر، اللكمة لمك

        ::::الس;يد عز�ز ٔ�خ¡وش، وز�ر الفالËة والصيد البحريالس;يد عز�ز ٔ�خ¡وش، وز�ر الفالËة والصيد البحريالس;يد عز�ز ٔ�خ¡وش، وز�ر الفالËة والصيد البحريالس;يد عز�ز ٔ�خ¡وش، وز�ر الفالËة والصيد البحري
  الس;يد الرئGس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يغري مبقfضاه  57.12(سعدين ٔ�ن ٔ�قدم Hلسمك املوقر مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق oلتحفKظ العقاري 1913ظهري 

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .اFٔصا¦ واملعارصة، هللا خيليك، تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الفالËة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفالËة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفالËة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفالËة والصيد البحري
 2011نونرب  24الصادر بتارخي  14.07نص القانون رمق فكام تعلمون ..

 øر يف فصÙضاه تغيري و»متمي الظهري الرشيف السالف ا�f19ا�ي مت مبق 
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Mىل انتداب احملافظ Mىل اFٔمالك العقارية ªندسا مساËا طبوغرافKا من 
êاز املسح من S�ٔل ٕاجناز معي² التúديد دون إالشارة ٕاىل ٕاماكنية القKام 

úلتo لواك¦ الوطنيةo ني العاملنيKديد من طرف التق¡يني الطوبوغراف
{لمúافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية، وهو ما Åلق ل�سا Xى 
البعض يف قراءة مقfضيات هذا الفصل، حKث »ردد هؤالء التق¡يون يف 
ٕاجناز معلية التúديد واملراق¤ة، مع العمل ٔ�هنم يلعبون دورا هاما يف هذه 

لعملية اجلوهرية، وهو ما نتج عنه ت�Åٔري Mىل مس;توى ٕاجناز �رامج معليات ا
  . التúديد، اليشء ا�ي ٔ��ر سلبا Mىل السري العادي ملساطر التحفKظ

يقيض يف  57.12ولت§اوز هذه الوضعية مت ٕاMداد مرشوع قانون رمق 
�سخته اFٔصلية oٕماكنية ٕاس;ناد ªمة ٕاجناز معلية التúديد ٕاىل التق¡يني 
الطوبوغرافKني ٕاىل Sانب املهندسني املساËني الطوبوغرافKني العاملني 

  . o19لواك¦، وذ� من Åالل تغيري و»متمي مقfضيات الفصل 
وبعد عرض املرشوع Mىل جملس النواب، ارت�ٔى السادة النواب ٔ�ن 
إالرساع يف معلية التحفKظ يتطلب لGس فقط Ëل ٕاشاكلية التق¡يني، بل 

  .طاع اخلاص�نفfاح Mىل الق
وبعد م¡اقشة مس;تفKضة، توصلنا ٕاىل صيغة توافقKة س;متكن الواك¦ من 
القKام مبهاªا و�س;ت§ابة يف ظروف جKدة وداÅل اSٓFال احملددة {لطلبات 

  . العديدة والك�رية {لمواطنني يف جمال التحفKظ العقاري
هتم مفن êة، متكن هذه الصيغة ف�ة التق¡يني من إالطالع مبهاªم ومسامه

xشلك فعال يف بعض العمليات املتعلقة oلتحفKظ العقاري ٕاىل Sانب 
املهندسني الطوبوغرافKني واFٔطر اFٔخرى العام² هبذه الواك¦، ومن êة 
ٔ�خرى �سمح oٕرشاك املهندسني الطوبوغرافKني العاملني oلقطاع اخلاص، 

 %10س;بة وهو ما سG¡عكس ٕاجيابيا Mىل ٕاجناز معلية التúديد اليت تفوق � 
  . كن�K§ة لٕالق¤ال املزتايد Mىل نظام التحفKظ

وال يفوتين هبذه املناس;بة، الس;يد الرئGس احملرتم، الس;يدات والسادة 
املس�شارون احملرتمون، ٔ�ن ٔ�تقدم oلشكر اخلالص ٕاىل جلنة الفالËة 
والشؤون �قfصادية، رئGسا ؤ�عضاء، Mىل تفهمهم ملقاصد املرشوع، راجKا 

غة املعروضة Mىل ٔ�نظارمك مبوافقfمك، كام اكن Mليه الش�ٔن داÅل ٔ�ن حتظى الصي
  . هذه ا{لجنة

  .والسالم Mليمك

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  .�ٓرى �شوف ..oلÁس;بة {لتقر�ر

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم بلقشور
  .شكرا الس;يد الرئGس
  الس;يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،

(رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Mىل ٔ�نظار اHلس املوقر نص تقر�ر جلنة  ٕاذن
الفالËة والشؤون �قfصادية مبناس;بة اµهتاهئا من دراسة مرشوع قانون 

، 1331رمضان  9ا�ي �متم مبقfضاه الظهري الرشيف الصادر يف  57.12
واملتعلق oلتحفKظ العقاري، كام ٔ�حKل من جملس  1913غشت  12موافق 
  .النواب

 6ت ا{لجنة املرشوع املذÙور Åالل اج´عها املنعقد يوم امخلGس تدارس
دج¡رب حبضور الس;يد وز�ر الفالËة والصيد البحري ا�ي قدم عرضا، ٔ��رز 
من Åال� ب�ٔن التحفKظ يتطلب اس�Kفاء مجموMة من إالجراءات القانونية 

 9والطوبوغرافKة طبقا ملسطرة نص Mلهيا ظهري التحفKظ العقاري دÂل 
، سواء تعلق اFٔمر oٕالجراءات السابقة ٔ�و الالحقة {لتحفKظ 1331ان رمض

  .العقاري
ويعترب التúديد من ٔ�مه مراËل وٕاجراءات التحفKظ، وذ� من S�ٔل 
توطيد الوضعية املادية {لعقار بتعيني موقعه ومساحfه ومش;متالته وËدوده 

  .وكذا احلقوق والتحمالت و�رتفاقات املرتبطة به
ٕاىل ¶اية صدور  1915نظام التحفKظ العقاري بداية س;نة وم¡ذ العمل ب 

ا�ي ¶ري ومتم مبقfضاه الظهري السالف ا�Ùر، اكنت معليات  14.07القانون 
التúديد تنجز من طرف مساح طوبوغرايف، سواء اكن ªندسا مساËا 

  . طوبوغرافKا ٔ�و تق¡يا طوبوغرافKا
ا�ي مت مبقfضاه  2011نونرب  24الصادر بتارخي  14.07القانون رمق 

 øر ينص يف فصÙىل انتداب  19تغيري و»متمي الظهري الرشيف السالف ا�M
حمافظ اFٔمالك العقارية ªندسا مساËا طوبوغرافKا من êاز املسح من 
S�ٔل ٕاجناز معلية التúديد دون إالشارة ٕاىل ٕاماكنية القKام هبذه املهمة من 

اك¦ احلرضية {لمسح العقاري طرف التق¡يني الطوبوغرافKني العاملني oلو
والطوبوغرايف، اليشء ا�ي Åلق ل�سا Xى البعض يف قراءة مقfضيات هذا 
الفصل، حKث »ردد هؤالء التق¡يون يف ٕاجناز معلية التúديد واملراق¤ة، مع 

 –العمل ٔ�هنم يلعبون دورا هاما يف هذه العملية اجلوهرية، وهو ما نتج هنه 
Mىل مس;توى ٕاجناز �رÚمج معلية التúديد، ت�Åٔري  –يضيف الس;يد الوز�ر 

  .مما ٔ��ر سلبا Mىل السري العادي ملساطر التحفKظ
  .اليس اFٔزيم، طلبيت م¡ا ق¤يo ²ش ننضبطو، انضبط معنا حىت ٔ�نت

ا�ي يقيض يف  57.12ولت§اوز هذه الوضعية مت ٕاMداد مرشوع قانون 
يد رصاËة ٕاىل �سخته اFٔصلية oٕماكنية ٕاس;ناد ªمة ٕاجناز معلية التúد

التق¡يني الطوبوغرافKني ٕاىل Sانب املهندسني املساËني الطوبوغرافKني 
 19العاملني oلواك¦، وذ� من Åالل تغيري و»متمي مقfضيات الفصل 

  .والفصول املرتبط به من الظهري املتعلق oلتحفKظ العقاري
لٕالشارة، فقد س;بق عند عرض هذا املرشوع Mىل جلنة القطاMات 

جKة مب§لس النواب ٔ�ن ارت�ٔى ٔ�عضاؤها ٔ�ن إالرساع يف معلية التحفKظ، إالنتا
كام قال الس;يد الوز�ر ق¤ل قليل، يتطلب لGس فقط ٕاشاكلية التق¡ني بل 

  . �نفfاح Mىل القطاع اخلاص
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وبعد م¡اقشة مس;تفKضة مت التوصل ٕاىل صيغة توافقKة س;متكن، ال 
املذÙور والفصول  19ل حما¦، من رفع ٕاشاكلية قد طرحهتا مقfضيات الفص

املرتبطة به ووضع ٔ�ساس قانوين ٕالس;ناد ªمة ٕاجناز معلية التúديد رصاËة 
ٕاىل لك من املهندس الطوبوغرايف والتقين الطوبوغرايف كام اكن معموال به 

  ؛دامئا
ٕارشاك املهندسني الطوبوغرافKني العاملني oلقطاع اخلاص، ٔ�ن املرشوع 

  .§ابة لطلبات التúديد يف ٔ�قرب اSٓFاليتو� م¡ه ٔ�ن (ساMد Mىل �س;ت
ٕاذن، الس;يد الرئGس احملرتم، الس;يدان الوز�ران، ٕاخواين املس�شارون، 
Åالل هذه املناقشة العامة ٔ�كد املس�شارون Mىل القمية املضافة اليت 
س;يقدªا التحفKظ العقاري، حبيث س;يخول للك ما� عقار ٔ�و حق عيين 

نونية وإالدارية من احلصول Mىل س;ندات بعد �س;تفادة من إالجراءات القا
عقارية ورمس عقاري، مما (ساMد يف طم�ٔنة الناس Mىل حقوقهم ومك�س;باهتم 
وضامÚت قوية ملك�س;باهتم و{لتحفKظ ولتث�Kت ملكKة العقار بصفة هنائية، 
حبيث تصبح ¶ري قاب² {لطعن وحتديده وصيغته القانونية بصفة واحضة 

  .اMة قويةودقKقة واك�ساب امللكKة م¡
ومن êة، ٔ�خرى دMا املس�شارون ٕاىل حث احملافظات العقارية 
وامجلاMات احمللية يف �سهيل املساطر إالدارية والقانونية من S�ٔل �شجيع 
التحفKظ العقاري وٕاصدار النص التنظميي يف Fٔقرب اSٓFال، كام وMد به 

من مه  الس;يد الوز�ر ٔ�ثناء م¡اقش�¡ا لهذا املوضوع يف ا{لجنة، وحتديد
املهندسون الطوبوغرافKون املوÙو¦ هلم معلية التúديد وكذا متديد �Sٓال 
  التحفKظ ا�ي شكر Mليه السادة املس�شارون احملرتمون الس;يد املد�ر العام 

يونيو، وهذه النقطة اكنت مطلبا رئGس;يا {لسادة  M30ىل متديد املدة ٕاىل 
  .املد�ر العام املس�شار�ن واس;ت§اب � الس;يد الوز�ر وكذا الس;يد

ٕاذن يف خfام هذا النقاش، S�ٔاب الس;يد الوز�ر Mىل مجيع ال�ساؤالت، 
  :ومررÚ ٕاىل التصويت، واكنت نتاجئ التصويت اكلتايل

  ؛22= املوافقون
  ؛01= املمتنعون
  .1= املعارضون

  .وشكرا Mىل ٕانصا»مك

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

بة لٔ�¶لبية، oلÁس;بة ٕاذن ٔ�فfح oب املناقشة، هل هناك تدÅل oلÁس; 
  ؟{لمعارضة

  .ٕاذن نfÁقل {لتصويت Mىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع
  .ٕاجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة {لتصويت

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمfه {لتصويت

�متم  57.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 

ٔ�غسطس  12، موافق 1331رمضان  9يف  مبقfضاه الظهري الرشيف الصادر
  .املتعلق oلتحفKظ العقاري 1912

        ....ٕاذن رفعت اجللسةٕاذن رفعت اجللسةٕاذن رفعت اجللسةٕاذن رفعت اجللسة
 .السالم Mليمك


