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  )2014 فربا�ر 11( 1435 ربيع ا#ٓخر 11 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساGرئFس ل أ#ول اخلليفة ،محمد فوزي بنعالل الس>يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساPة ودقJقRان، ابتداء من الساPة اخلامسة واOقJقة الثامMة وأ#ربعني  :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .مساء
  :اOراسة والتصويت Pىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::Uدول أ#عاملUدول أ#عاملUدول أ#عاملUدول أ#عامل

يdسخ ويعوض الباب الثالث املتعلق  1.13قانون رمق  مرشوع -

مبسطرة أ#مر gٔ#داء من القسم الرابع من قانون املسطرة املدنية 

 القايض lgٕداث حمامك جتارية 53.95من القانون رمق  22واملادة 

 ؛)حمال Pىل اGلس من جملس النواب(

 01.07يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  80.13قانون رمق مرشوع  -

القايض {سن ٕاجراءات }اصة تتعلق gٕالقامات العقارية لٕالنعاش 

مبثابة النظام أ#سايس   61.00الس>يا~ وبتغيري وsمتمي القانون رمق

 ؛)حمال Pىل اGلس من جملس النواب( �لمؤسسات الس>ياحJة

يقيض gملصادقة Pىل املرسوم بقانون  105.13قانون رمق مرشوع  -

س�مترب  13( 1434ذي القعدة  6 الصادر يف 2.13.657رمق 

املتعلق gٕلغاء  120.12بdسخ وتعويض القانون رمق ) 2013

الز�دات والغرامات وا�Pا�ر وصوا�ر التحصيل املتعلقة gلرسوم 

واحلقوق واملساهامت وأ#�وى املس>تحقة لفائدة امجلاPات 

 ؛والعامالت وأ#قالمي واجلهات

ة مJثاق وطين �لب�Fة والتمنية مبثاب 99.12مرشوع قانون ٕاطار رمق  -

     ).حمال Pىل اGلس من جملس النواب( املس>تدامة

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

        ::::املس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسة
  . {سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل موال� رسول هللا

  احملرتمون،الس>يدة والسادة الوزراء 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اGلس هذه اجللسة �¡راسة والتصويت Pىل النصوص 
  :ال�رشيعية التالية

يdسخ ويعوض الباب الثالث املتعلق  1.13مرشوع قانون رمق : ٔ�وال -
 22مبسطرة أ#مر gٔ#داء من القسم الرابع من قانون املسطرة املدنية واملادة 

القايض lgٕداث حمامك جتارية، واحملال Pىل اGلس  53.95من القانون رمق 

 من جملس النواب؛

 01.07وsمتمي القانون رمق  يقيض بتغيري 80.13مرشوع قانون رمق : 7نيا -
القايض {سن ٕاجراءات }اصة تتعلق gٕالقامات العقارية لٕالنعاش الس>يا~ 

مبثابة النظام أ#سايس �لمؤسسات  61.00وبتغيري وsمتمي القانون رمق 
 الس>ياحJة، واحملال Pىل اGلس من جملس النواب؛

بقانون  يقيض gملصادقة Pىل املرسوم 105.13مرشوع قانون رمق : 7لثا -
بdسخ  )2013س�مترب  13( 1434ذي القعدة  6الصادر يف  2.13.657رمق 

املتعلق gٕلغاء الز�دات والغرامات وا�Pا�ر  120.12وتعويض القانون رمق 
وصوا�ر التحصيل املتعلقة gلرسوم واحلقوق واملساهامت وأ#�وى املس>تحقة 

 لفائدة امجلاPات والعامالت وأ#قالمي واجلهات؛

مبثابة مJثاق وطين �لب�Fة  99.12مرشوع قانون ٕاطار رمق : عا ؤ�}رياراب -
 .والتمنية املس>تدامة، واحملال Pىل اGلس من جملس النواب

 1.13§س>هتل هذه اجللسة Ogراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 
يdسخ ويعوض الباب الثالث املتعلق مبسطرة أ#مر gٔ#داء من القسم الرابع 

القايض  53.95من القانون رمق  22املسطرة املدنية واملادة من قانون 
  . lgٕداث حمامك جتارية
  . اللكمة �لحكومة

        ::::الس>يد املصطفى الرمJد، وز�ر العدل واحلر�تالس>يد املصطفى الرمJد، وز�ر العدل واحلر�تالس>يد املصطفى الرمJد، وز�ر العدل واحلر�تالس>يد املصطفى الرمJد، وز�ر العدل واحلر�ت
  .{سم هللا، والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�ٓ وحصبه

  الس>يد الرئFس،
  حرضات الس>يدات املس�شارات، وٕان اكن لFست هناك مس�شارة،

  رضات السادة املس�شارون،ح
  حرضات الس>يدات والسادة،

طبعا أ#مر هيم §سخ وتعويض مقRضيات قانونية اكنت هتم املسطرة 
  .املدنية، وهتم ٔ�يضا مقRىض �ٓخر يتعلق gحملامك الت³ارية

من املعلوم ٔ�ن قانون املسطرة املدنية سن مسطرة Pامة �لتقايض، ولكن 
. {س>ند جتاري، ٔ�و س>ند يتعلق بد�ن وضع مسطرة }اصة حµJ يتعلق أ#مر

هنا اك�ن عند� واlد املسطرة }اصة ·سمى مسطرة أ#مر gٔ#داء، حJث 
يتوUه الطرف اOا�ن ويتقدم بطلب، وهذا الطلب �كون مشفوPا gلو7ئق، 
م«ال يف الغالب كتكون ٔ�وراق جتارية، ويقيض رئFس احملمكة يف اليوم ذاته 

لطلب، مث يمت التبليغ �لمعين gٔ#مر ا�يل ٔ�و بعد ذ½ يف وقت وUزي وفق ا
هو املد�ن، وهنا ٔ�مام املد�ن ٕاما ال�سلمي gملديونية وgلتايل أ#داء، ٔ�و ٔ�ن 

  .Åس>تÄٔنف
هنا، حرضات السادة املس�شار�ن، �مكن إالشاكل، ٔ�نه حµJ يمت 
Éس>تMÈاف، مفحمكة Éس>تMÈاف لFس من حقها، حسب ما جرى Pليه 

نون، ٔ�ن تقوم gلتحري يف موضوع املديونية، حبيث ال العمل ومن ظاهر القا
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تدرس اجلوهر، ولكن ميكهنا مبجرد ٔ�ن يظهر لها من ظاهر الو7ئق ٔ�ن 
املديونية لFست 7بثة لتقرر إاللغاء، حJث تقرر إاللغاء، ٔ#ن أ#مر يتعلق 
مبسطرة اس>تMÓائية، فRتعامل احملمكة يف مرlلهتا Pىل ٔ�ساس ٔ�ن ا�Oن يÒdغي 

ن 7بتا، وحJ× مل �كن هذا ا�Oن 7بتا {شلك واحض بني حسب ٔ�ن �كو
ظاهر أ#وراق، يمت إاللغاء، فJعود اOا�ن ليحتمك ٕاىل املسطرة العادية، ٔ�ي 

  .ٔ�نه �رفع مقا ٔ�مام احملمكة Éبتدائية، مث بعد ذ½ �كون Éس>تMÈاف
 مع وgلطبع، هاذ الوضع مل يعد من املالمئ إالبقاء Pليه، ٔ#نه ي�Mاىف

الن³اPة القضائية، ٔ#نه يطيل مسطرة اس�Jفاء اOيون، ٔ#نه يؤÝر Pىل مMاخ 
 . أ#عامل

وهكذا، فقد ارتÄٔت احلكومة ٔ�ن تطرح هذا التعديل ا�ي Uاء بتصور 
Uديد لهذه املسطرة، فعوض ٔ�ن �كون هناك ٔ�مر من قÒل مؤسسة 

اء بÄٔن الرئFس، Åس>تÄٔنف ٔ�مام حممكة Éس>تMÈاف، وٕاذا ث�ت ٔ�و ارتÄٔى القض
ا�Oن àري 7بت، يمت إاللغاء لنعود ٕاىل املسطرة من Uديد }الل مرlلهتا 
Éبتدائية وÉس>تMÈافJة، نقرتح Pليمك، حرضات الس>يدات والسادة، ٔ�ن 
يقيض الرئFس، مؤسسة الرئFس تقيض ابتداء، وبعد ٔ�ن يبلغ املد�ن،  حق 

áرش ٔ�ماdبتدائية اليت يÉ لتعرض ٔ�مام احملمكةg ا امللف، وتناقشه الطعن
gلشلك ا�ي جيعلها تتÄٔكد من حصة املديونية من Pدáا، وٕاذا تÄٔكد لها حصة 
املديونية، تقيض وفق الطلب، وٕاال فٕاهنا sرفضه، مث، بعد ذ½، �كون 

 . Éس>تMÈاف
وgلطبع، فٕان الرئFس حµJ يقيض، فهو يقيض قضاء مشموال gلنفاذ 

  .gلتعرض، ٔ�ن يطلب ٕايقاف التنفJذاملع³ل، و�كون �لمترضر حµJ يطعن 
كام ٔ�ن حممكة التعرض، حµJ تقيض، تÄٔمر gلنفاذ املع³ل، ٕاال ٕاذا ٔ�لغي 
النفاذ املع³ل من طرف حممكة Éس>تMÈاف يف ٕاطار مسطرة اس>تع³الية 

هذا gلطبع، سوف يؤدي ٕاىل ٔ�ن نت³اوز الوضع احلايل ا�يل فJه و . }اصة
Jه ٕا}الل åبري gملسطرة املالمئة الس�Jفاء ٕا}الل åبري gلن³اPة القضائية، وف 

  .اOيون
ٕاذن، حرضات السادة املس�شار�ن، نقرتح Pليمك هذا التعديل ا�ي 
Uاء ٔ�يضا مبقRضيات Uديدة، حبيث ٔ�ن مسطرة أ#مر gٔ#داء اليوم ا�يل 

درمه، ملاذا  5000درمه مفا فوق، احMا در�  U1000اري به العمل هو 
ملواءمة مع قانون القرب، ٔ#ن قانون القرب lدد درامه؟ يف ٕاطار ا 5000
  .درمه 5000

ٔ�يضا ما àادÅش نبقاو، كام هو ا#ٓن، عند� واlد الفرق بني املسطرة 
ٔ�مام احملمكة املدنية واحملمكة الت³ارية، فÄٔمام احملمكة املدنية حµJ يقيض الرئFس 

مك الت³ارية، ال �كون حمكه ٔ�و ٔ�مره مشموال gلنفاذ املع³ل، Pىل }الف احملا
 êني ا#ٓن س>تصبح مجيع أ#وامر الصادرة يف هذه املسطرة مشموl يف

  . gلنفاذ املع³ل، وهذا gٕالضافة ٕاىل مزا� ٔ�خرى ارتÄٔينا ٔ�ن نقرتíا Pليمك
ولقد حظي هذا املقرتح مبوافقة جلنة العدل وال�رشيع مب³لس 

dس>بة Gلس املس�شار�ن، gملوافقة إالجامعية متاما كام حصل أ#مر gل 

النواب، ويه مMاس>بة ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر فهيا الس>يد الرئFس والسادة 
اليت ٔ�بدوها يف مMاقشة هذا املرشوع، وا�ي ٔ�فىض املس�شار�ن Pىل العناية 

ٕاىل املوافقة Pليه إالجامع بعد ٕاجراء تعديل áم، وٕان اكن  - كام قلت  -
ادة ٔ�و الفصل شلكيا، ولكMه فJه ما فJه من حتسني النص، حبيث ٔ�ن امل

اكن قد ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن املقال يÒdغي ٔ�ن يتضمن إالمس العائيل والشخيص  156
وáنة ٔ�و موطن حمل أ#طراف، ومل تمت إالشارة ٕاىل ٔ�نه ٕاذا تعلق أ#مر 
{رش�كني يÒdغي ٔ�ن يتضمن املقال امسها ونوعها ومركزها، وهذا ٕاضافة áمة 

  .ن وافقMامه Pىل ذ½اقRىض نظر السادة املس�شار�ن ٔ�ن يضيفوها، وحن
  .فشكرا لمك، حرضات السادة احملرتمون

        ::::لس>يد رئFس اجللسةلس>يد رئFس اجللسةلس>يد رئFس اجللسةلس>يد رئFس اجللسةا
 . شكرا الس>يد الوز�ر

ٕاذن، اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال§سان لتقدمي تقر�ر 
 . ا�لجنة حول املرشوع

  .ٕاذن وزع ؟وزع
 ٕاذن، اللكمة عن.. اللكمة عن فرق أ#àلبية :ٕاذن، ٔ�فRح gب املناقشة

  .فرق املعارضة

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بdشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بdشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بdشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بdشامش
  .شكرا الس>يد الرئFس

  حرضات السادة الوزراء،
  الس>يدة الوز�رة،

  ٕاخواين السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�·رشف، gمس فرق املعارضة مجيعها، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ٔ#قدم وùة نظر 

تصويت Pليه، فرق املعارضة يف املرشوع ا�ي حنن بصدد مMاقش>ته وال 
وحتديدا ٔ#قدم وùة نظر فرق املعارضة حول تعديل بعض مواد القانون 
املتعلق ب�Mظمي مسطرة أ#مر gٔ#داء، سواء تعلق أ#مر بقانون املسطرة 
املدنية ٔ�و قانون ٕاlداث احملامك الت³ارية، هبدف معاجلة وٕاجياد احللول لبعض 

قضائية، åيف ما sلكم Pلهيا إالشاكالت القانونية Pىل مس>توى التطبيقات ال
  .الس>يد الوز�ر احملرتم

لقد الحظنا ٔ�ن مسطرة أ#مر gٔ#داء، {س�ب خصوصيهتا، ٔ�دت ٕاىل 
"üىل مس>توى ا#ٓراء الفقهية خبصوص طبيعة أ#مر الصادر " نوع من البلبP

gٔ#داء، هل هو حمك ٔ�م ٔ�مر؟ هل هو معل قضايئ ٔ�م معل واليئ؟ رمغ ٔ�ن 
لنا من }الل املناقشات يف ٕاlداث هذه املسطرة sمكن  نية املرشع ف� بدا

ا�ي ٔ�صبح ميزي Pدم ٔ�داء اOيون يف وضع lد �لزتايد وÉرتفاع املالحظ 
�¡ائنني gلطرق احلبية، ويف اس�Òعاد م«ل هذه القضا� اليت حتتاج ٕاىل 
ٕاجراءات حتقJق وحبث يف Uلسات احملامك املكRظة ٔ�صال، وذ½ لكوهنا 7بتة 

Rلكgخلصوص الس>ندات الرمسيةgابة و.  
و�½، يف س>ياق مMاقشة هذا املرشوع فهمنا ٔ�ن مرشوع القانون 
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احلايل �ريم ٕاىل معاجلة مجموPة من ÉخRالالت والصعوgت والعوائق اليت 
حتد من فعالية مسطرة أ#مر gٔ#داء، واليت �رهنت Pلهيا التجربة العملية 

ونية املتعلقة gملسطرة املذåورة، الس>� والتطبيقات القضائية �لنصوص القان
  .ٔ�مام رؤساء احملامك Éبتدائية والت³ارية

قMاعتنا، ٔ�هيا السادة، ٔ�ن تطو�ر �ٓليات lل املنازPات الت³ارية هو ٔ�مر 
الثقة Oى املس�مثر�ن، لكن  - ولو §س�Jا  -ٕاجيايب، والشك ٔ�نه س>يعزز 

ن تتقوى ٕاال gٕصالح شامل قMاعتنا ٔ�يضا ٔ�ن هذه الثقة ال ميكن ٔ�ن تتعزز و�ٔ 
ملنظومة العداê يف لكيهتا ويف مشوليهتا، و�½ نRdظر بفارغ الصرب ٔ�ن يمت 
sك«يف اجلهد و·رسيع اخلطوات من U�ٔل ٕاخراج هذا املرشوع املتعلق 

  . gٕصالح مMظومة العداê يف بالد� ليك sرى النور
 وهذه مMاس>بة ٔ�يضا لنعرب عن ٔ�سفMا وعن حزننا ال·ساع مساlة

الغاضبني من وزارة العدل واحلر�ت، ونتÄٔسف ونتضامن يف نفس الوقت 
مع السادة القضاة يف مطا�هبم املرشوPة، ونطالب gلكف عن حماوê ش>يطنة 

  .نضاهلم
كام ٔ�ن قMاعتنا ٔ�يضا ٔ�ن تطو�ر �ٓليات lل املنازPات الت³ارية ال ميكن ٕاال 

لك املرتبطة مب³ال اس�Jفاء ٔ�ن Åسامه يف تعز�ز اGهود الرايم ٕاىل معاجلة املشا
اOيون املس>تحقة، أ#مر ا�ي يتعني معه العمل Pىل تطو�ر هذه ا#ٓليات 
ال�رشيعية لتحقJق هذا الهدف، وPىل رٔ�سها مسطرة أ#مر gٔ#داء، ل�ساطة 

  .ٕاجراءاهتا وقü مصاريفها
Pىل مس>توى املامرسة  - وهذه يه مالحظتنا  -ٕاال ٔ�ن التضارب 

ٔ#مر gٔ#داء وحتايل ٔ�حJا� املدينني وا�لجوء ٕاىل اPOاوى القضائية ملسطرة ا
الكJدية وال�سويف واملامطü من }الل جلوهئم ملامرسة حق الطعن 
لالس>تMÈاف {سوء نية، لكها عوامل فرضت Pىل املرشع ٕاPادة النظر يف 
مجموع املقRضيات ال�رشيعية املؤطرة ملسطرة أ#مر gٔ#داء، الس>� ٔ�مام احملامك 

  .املس>تحقة Oائنني³ارية حىت sكون ٔ�داة �جعة لتحصيل ديون االت
، 155: وتبعا �½، ظهر ٔ�ن من الالزم تعديل مقRضيات الفصول

من قانون املسطرة املدنية،  164، 162، 161، 160، 159، 158، 156
من قانون ٕاlداث احملامك الت³ارية Pىل ضوء ما سار Pليه  22واملادة كذ½ 

ملرül  -كام قال الس>يد الوز�ر احملرتم  -احلايل من ٕالغاء مرشوع القانون 
الطعن gالس>تMÈاف يف أ#مر gٔ#داء وتعويضها gلطعن gلتعرض يف أ#مر 
املذåور، رحبا �لوقت وحفاظا Pىل مÒدٔ� التقايض Pىل درجRني، Pالوة طبعا 

  .لكةPىل توحJد املسطرة املعمول هبا يف ٕاطار أ#مر gٔ#داء بني حمامك املم
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمون،
هذه مMاس>بة ليك ٔ�قول، gمس فرق املعارضة، بÄٔننا ال نتفق مع Uانب من 
الفقه القائل برضورة تبليغ ٔ�صل الو7ئق، خصوصا س>ند ا�Oن، أ#مر ا�ي 
ان�Òه ٕاليه املرشع يف مرشوع القانون ا�يل احMا بصدد مMاقش>ته ا#ٓن، من 

Rصاره Pىل تبليغ صورة من س>ند ا�Oن، حىت نتفادى خماطر }الل اق 

تعرض و7ئق املد�ن، و}اصة س>ند ا�Oن، �لضياع ولرمبا حىت لنكران ا�Oن 
من طرف املد�ن Pىل اعتبار ٔ�نه س>يحوز س>ند ا�Oن، اOليل الوحJد Pىل 

  .مديونRFه
كام ٔ�ن تنصيص مرشوع القانون هذا Pىل اعتبار أ#مر gٔ#داء ٔ�ن مل 

ن ٕاذا مل يبلغ دا}ل س>ن�ني من �رخي صدوره هو §سخ مضين ملقRضيات �ك
ٔ�كتو�ر  10، بتارخي 556املdشور الصادرة عن وزارة العدل حتت Pدد 

، ا�ي دعت فJه كتابة الضبط ٕاىل وجوب إالرساع ب�Òليغ أ#مر 1970
مقRىض ٕاجيايب، هيدف  -يف نظر�  - gٔ#داء دون حتديد U�ٔل يذåر، مما يعد 

 محل وٕاجÒار صاحب احلق ٔ�و حمامJه Pىل السهر Pىل مÒارشة مسطرة ٕاىل
تبليغ أ#مر gٔ#داء دا}ل U�ٔل معقول، تعز�زا �لن³اPة القضائية وتفاد� لرتامك 

  .امللفات
ٕاميا� مMا، حنن فرق املعارضة، بÄٔمهية أ#بعاد املالية وÉقRصادية ملسطرة 

االت Oى معوم اOائنني وكذا أ#مر gٔ#داء، gعتبارها ·شلك ٔ�مه É§شغ
املس�مثر�ن ٔ�يضا، كام تعد ٔ�يضا حمراك ٔ�ساس>يا áام يف معلية التمنية ÉقRصادية 
 êج عي �لمقاوÉس>تقرار املايل وÉ امال ٔ�ساس>يا من عواملP ورمبا

  .املغربية وأ#جMبية املس>تقرة ببالد�
زئية اليت Uاء رمغ åون التعديالت اجل -ؤ�يضا هذه قMاعتنا  - رمغ åون 

هبا مرشوع القانون احلايل س>تظل يف مجيع أ#حول قارصة Pىل معاجلة مجيع 
الثغرات وأ#عطاب اليت Åشكو مهنا مMاخ أ#عامل، وهذه مMاس>بة د�ل 
Uلسة يوم àد مع الس>يد رئFس احلكومة �لوقوف Pىل هذه املشالك وPىل 

  .هذه أ#عطاب املوجودة يف مMاخ أ#عامل
É عتبارات، وكذ½ لالعتبار ا�ي ٔ�شار ٕاليه الس>يد للك هذه

الوز�ر، اعتبار د�ل ٔ�ن فرق املعارضة تقدمت بتعديل، مث ف� بعد ٔ�صبح 
تعديل ا�لجنة، وقÒل به الس>يد الوز�ر احملرتم، فقد تبلورت Oينا القMاPة 
Pىل ٔ�ن نصوت gٕالجياب Pىل هاذ مرشوع قانون، وهذا دليل �ٓخر ينضاف 

Pىل ٔ�ننا، رمغ ٔ�ننا يف موقع املعارضة، فMحن ال نصوت بــ  ٕاىل ٔ�دê ٔ�خرى
Pىل طول اخلط، وال منارس معارضة مJاكنيكJة Pىل طول اخلط، وٕاذا " ال"

مقمت، ٔ�هيا السادة الوزراء، ٔ�هيا إالخوان املس�شارون، بدراسة مجيع مشاريع 
القوانني ا�يل Uابت احلكومة، وحبثمت عن املوقف د�ل فرق املعارضة، 

من مشاريع القوانني ا�يل كتجي هبا احلكومة  %90تالحظون ٔ�ن س> 
&كصوتو Pلهيا gٕالجياب، من بعد ما كنغنيوها وكنقدمو فهيا تعديالت، وهذا 
يؤكد مرة ٔ�خرى ملن ما �زال حباUة ٕاىل دليل ٔ�ن املعارضة ال ·شوش وال 

  .تعرقل
نطلب مMك، الس>يد الوز�ر احملرتم، الس>يد وز�ر العدل  ،و�½

ر�ت، ٔ�ن تبلغ الس>يد رئFس احلكومة بÄٔن �كف عن ممارسة التضليل، واحل
  . ؤ�ن �كف عن نعت املعارضة gملشوشني وgملعرقلني

ال، بلغه، احMا دامئا كنقولوها ليه، ولكن هذي مMاس>بة gش نطلبو 
مMك ٔ�ن تبلغ الس>يد رئFس احلكومة بÄٔن �كف عن ش>يطنة املعارضة وعن 
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ا تعرقل، ما كنعرقلوش، احMا كنصوتو معمك، sمكمي ٔ�فواهها وعن وصفها بÄٔهن
من مشاريع القوانني كنصوتو معها، فÄٔ�ن هو هاذ ال�شوÅش والعرقü؟  90%

  !هاذ اليش مايش معقول
كام ٔ�ننا نdهتز هذه الفرصة ليك نطلب من الس>يد وز�ر العدل واحلر�ت 
ٔ�ن يبلغ الس>يد رئFس احلكومة بÄٔن �كف عن وصف املعارضة وأ#حزاب 

نية بÄٔقدح النعوت، وهيمنا ٔ�ن نقول بÄٔنه عيب ٔ�ن يصفMا الس>يد رئFس الوط 
احلكومة بÄٔننا نعاين من ·شوه، ما اعرف�ش واش ِ}لْقي وال ُ}لقي، ٔ#ن 

  اقريناه، هل نعاين من ·شوه ِ}لقي، ٔ�م ُ}لقي، ٔ�م هام معا؟ 
هذا عيب، ما ميكdش يصدر هاذ ال-م Pىل الس>يد رئFس احلكومة، 

ن البد ٔ�ن نتلكم عن ال�شوهات اِخللقJة واخلُلقJة، فٕاننا نظن ونقول بÄٔنه ٕاىل اك
بÄٔنه لFس هناك ·شوه ِ}لقي ٔ�فدح ؤ�قÒح من ال�شوه ا�ي حتدثت عنه 

مد�ر §رش هذه اجلريدة ا�يل ٕاlدى اجلرائد الوطنية، واليت زمع مد�رها، 
åيقراوها ا#ٓالف من املغاربة، وåيقراوها السفارات أ#جMبية، ويدعي بÄٔنه 

عرف، وÅس>تعمل لغة اليقني واجلزم، وزراء يف احلكومة يدفعون أ#موال ي
gش �كونوا وزراء، هذا ما �رضيناش يتقال هاذ اليش Pىل احلكومة د�لنا، 
ؤ�نه يعرف بÄٔن هناك وزراء يقÒلون أ#يدي وأ#رUل يك يصريوا وزراء، ؤ�ن 

رجوا بظهري هناك وزراء هيددون gالنت1ار ٕاىل ما د}لوش �لقرص املليك وخ
  .التعيني

ٔ�� ٔ�جعبين كثريا واlد املقال كتبه واlد املواطن مغريب، دار واlد 
الت1ليل لهاذ اليش هذا، وقال بÄٔنه مبا ٔ�ن صاحب املقال Åس>تÓين الوزراء 
املنمتني حلزب الس>يد الوز�ر طبعا، Åس>تÓين هاذ الوزراء، ٔ#ن هام مال�كة، 

ولFسمح يل السادة  -ء التيقMوقراط وامحلد 3، وٕاىل اس>تMÓينا كذ½ الوزرا
وٕاىل  - الوزراء التيقMوقراط، ٔ#نه ما عيهنمش يش ٔ�مني Pام د�ل يش حزب 

اس>تMÓينا أ#مMاء العامني ا�يل اكينني يف هاذ احلكومة، كتبقى دا�رة االهتام 
  . املوUه حمصورة يف Pدد حمدود من الوزراء

يع ساåت Pىل ٔ�ساب  3ومع ذ½، الس>يد رئFس احلكومة، وهذي مدة 
هاذ املوضوع، ومل يقدم التوضيح ا�يل åيخصو يقدمو �لرٔ�ي العام الوطين 
ٔ#ن هذا اهتام من عيار ثقJل، فٕاىل اكن الس>يد رئFس احلكومة مشغول 
ومسكون gحلديث عن ال�شوهات اخللقJة، فMظن بÄٔن هذا ال�شوه ٔ�وىل 

  . بÄٔن يمت فRح حتقJق فJه
ر�ت، ٔ�ن تن�هبوا ٕاىل ٔ�ن من ونطلب مMمك، الس>يد وز�ر العدل واحل

حقMا Pليمك ومن حق الرٔ�ي العام الوطين Pليمك ٔ�ن تبارشوا فRح حتقJق يف 
ال  -وصدقين، ٔ�� ال ٔ�قولها ½ من gب املزايدات  –هذه املسêٔÄ، ٔ#نه 

�رضينا، وهللا العظمي ال �رضينا، ٔ#نه هاذ اليش خطري، هاذ اليش فJه 
  . مسêٔÄ تصفJة حساgت هنا وال هنا ·شويه لصورة الب¡ �رمRه، مايش

ٔ�بدا، ميل åيجي حكمي بdشامش وال ٔ�ي مواطن Pادي تيقول هاذ 
ال-م، تقول هاذ الس>يد àري كزيايد ويلوك ا�لغو وال-م الزائد، ولكن هذا 

 735.000م �كRبه رئFس حتر�ر جريدة وطنية، احشال كت�Jع؟ كت�Jع 

لنا، هاذيك اجلريدة الوحJدة يقرؤها §س8ة يومJا، واحMا كنعرفو املغاربة د�
قراء، ٕاذن يقرؤها ا#ٓالف من القراء املغاربة، كام تقرٔ�ها السفارات  4ٔ�و  3

  .أ#جMبية، ويتابعها الرٔ�ي العام الوطين
و�½، ٔ�نمت تالحظون بÄٔنه لكام تعلق أ#مر مبرشوع قانون Uاد، فJه 

  .مرåب نقصمصل1ة å�ٔيدة لب¡�، حنن نصوت Pليه gٕالجياب وبدون 
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .ها انت }ذ نقطة نظام، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطي
  الس>يد الرئFس،

ملا طلبت نقطة نظام، طلبت نقطة نظام يف ال�س>يري، وgلتايل احMا 
عند� موضوع حمدد، عند� مرشوع قانون حمدد، نناقش قضية حمددة، ال 

احلكومة وال مبا قا الس>يد رئFس احلكومة، لك هذا  Pالقة لها ال �رئFس 
  .جما يف جمال �ٓخر

و�½، نطلب مMك، الس>يد الرئFس، ؤ�نت ·سري، ٔ�ن حتافظ Pىل 
السري العادي �ل³لسة، ؤ�ن يمت اlرتام القضا� اليت نناقشها، وٕاال يصبح لك 

  .واlد مMا يديل بÄٔي دلو �ريد ويقول ما �ريد
  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس>يد الرئFس.. نعم، الس>يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت
  .شكرا الس>يد الرئFس

ٔ��، الس>يد الرئFس احملرتم، فوج�ت ٔ�ن .. ٔ��، الس>يد املس�شار احملرتم
الس>يد املس�شار، وبعد ٔ�ن اكن يت1دث gٕجيابية، سواء اتفق معه إال§سان 

خRلف معه يف تناول هذا املرشوع ا�ي بني ٔ�يدينا، ٕاذا به يت1دث عن ٔ�م ا
 -وهذا من حقه  -موضوع يتعلق gح³Rاج القضاة، وP�ٔلن عن التضامن 

لكن ٔ�ن يت1دث عن ش>يطنة اح³Rاج القضاة، فهذا هو ا�ي يعترب فعال 
·شوÅشا، ٔ�ن تت1دث عن ٔ�ن هناك من Åش>يطن اح³Rاج القضاة، ٔ#نك 

الس>يد بdشامس، ٔ�نه لFس من حق السادة القضاة ٔ�ن حيتجوا  يÒdغي ٔ�ن تعمل،
  .ببذهلم }ارج احملامك

ويÒdغي ٔ�ن تعمل ٔ�ن هذا هو القانون، ويÒdغي ٔ�ن تعمل ٔ�ن رئFس اGلس 
أ#Pىل �لقضاء، ا�ي هو Uالê امل;،  ٔ�وامر وتعل�ت يف هذا املوضوع، 

اين رمحه هللا س>نة تضمهنا املdشور الصادر gمس Uالê امل; احلسن الث
، 2010، ومت جتديده من قÒل Uالê امل; محمد السادس س>نة 1979

  و�½ عن ٔ�ي ش>يطنة تت1دث؟ 
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من اOس>تور،  111لقد قلنا يف بالغ واحض رصحي بÄٔنه، وطبقا �لفصل 
ميكن gلفعل �لسادة القضاة ٔ�ن يتظاهروا، وذ½ يف ٕاطار ما نص Pليه هذا 

حرية التعبري، لكن حرية التعبري مMوطة الفصل من ٔ�ن القضاة هلم حق 
بواجب التحفظ واlرتام أ#}القJات املهنية، وحµJ خيرج القايض ببذلته يف 
الشارع، فÄٔ� ٔ�عترب هذا إال§سان ا�ي خيرج ببذلته �لشارع ميكMه ٔ�ن �كون 

  .ٔ�ي يشء ٕاال ٔ�ن �كون قاضيا، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قول لمك ذ½
 وز�ر العدل، وز�ر العدل، ٔ� س>يدي، 7نيا، س>يدي، حµJ تتوUه ٕاىل

رئFس احلكومة Uاء مرات، وس>يحرض مرات، وPليك  ،مايش ساعي الربيد
ٔ�ن تت1دث ٕاليه وùا لوUه، وتواùه وتقول  ما قلته ا#ٓن ليكون  حق 

  . الرد
ٔ�ما حµJ تت1دث عام قالته ٕاlدى اجلرائد، حفيµ تقول ٔ�ي جريدة من 

ال تت1دث عن حكومة بعيهنا، وٕامنا يه تت1دث عن ت; اجلرائد، فٕاهنا ٔ�وال 
حكومات، وهذه احلكومات، هل وقع ذ½ ٔ�م مل يقع؟ فوز�ر العدل 
واحلر�ت لFس مسؤوال عن ٔ�ن يتحرى يف م«ل هذه أ#مور، ٔ#ن هذه 
أ#مور جمالها هو جمال التداول الس>يايس والنقاش الس>يايس واجلدال 

  . حري القضايئالس>يايس، ولFس جمالها هو البحث والت
امسح يل، الس>يد املس�شار احملرتم، مسعتك تت1دث يف هذا املوضوع 
مرتني، مرة حتدثت عن هذا املوضوع من ماكنك ذاك ويف التلفزيون، اكن 
ذاك �كفJك، ٔ�� ال ٔ�فهم ملاذا تت1دث يف àري الس>ياق املالمئ عن هذا 

  . ٔ�قول ½ ٕانه Pني ال�شوÅش ! املوضوع، ٔ�لFس هذا ·شوÅشا؟
�½، فلقد صدق رئFس احلكومة حµJ �هتم البعض بÄٔنه Åشوش، و

  .لقد شوشت ا#ٓن: ؤ�نت، الس>يد الرئFس، امسح يل ٔ�ن ٔ�قول ½
  .شكرا ½

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

هللا خيليك àادي .. ٕاذن منر حىت ال خنرج عن املوضوع ٕاىل الفريق
م، وكفى، هللا خنرجو Pىل املوضوع، هللا خيليك راه اهرضت، sلكمت، sلك

  . خيليك، ٔ�رجوك، كفى
  الفريق الفJدرايل، هناك تد}ل؟ 

  : ٕاذن، نRdقل �لتصويت Pىل مواد املرشوع
  .ٕاجامع: ٕاذن املادة أ#وىل؛ املوافقون

  .إالجامع: املادة الثانية والثالثة
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمRه �لتصويت

يdسخ  1.13قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع 
ويعوض الباب الثالث املتعلق مبسطرة أ#مر gٔ#داء من القسم الرابع من 

القايض lgٕداث  53.95من القانون رمق  22قانون املسطرة املدنية واملادة 
  .حمامك جتارية

يقيض بتغيري  80.13نRdقل �¡راسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 
لقايض {سن ٕاجراءات }اصة تتعلق gٕالقامات ا 01.07وsمتمي القانون رمق 

مبثابة النظام  61.00العقارية لٕالنعاش الس>يا~ وبتغيري وsمتمي القانون رمق 
  . أ#سايس �لمؤسسات الس>ياحJة

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

الس>يدة حكالس>يدة حكالس>يدة حكالس>يدة حكميميميمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن والب�Fة، ة احليطي، الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن والب�Fة، ة احليطي، الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن والب�Fة، ة احليطي، الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن والب�Fة، 
        ::::gلب�Fةgلب�Fةgلب�Fةgلب�Fةامللكفة امللكفة امللكفة امللكفة 

  .{سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
Åرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ٔ�مام جملسمك املوقر، نيابة عن زمJيل حلسن 
lداد وز�ر الس>ياlة، ا�ي يتواUد lاليا يف áمة رمسية }ارج ٔ�رض 

يقيض  80.13طن، وذ½ لتقدمي اخلطوط العريضة ملرشوع قانون رمق الو 
القايض {سن ٕاجراءات }اصة تتعلق  01.07بتغيري وsمتمي القانون رمق 

مبثابة  g61.00ٕالقامات العقارية لٕالنعاش الس>يا~ وبتغيري وsمتمي القانون رمق 
lليه جلنة الفالP ة، كام وافقتJة النظام أ#سايس �لمؤسسات الس>ياح

  .والشؤون ÉقRصادية
ؤ�غتمن هذه املناس>بة ٔ#تقدم ب�شكرايت احلارة ٕاىل ٔ�عضاء ا�لجنة املوقرة 
Pىل مدى التعاون ا�ي g�ٔنوا عنه ٔ�ثناء تقدمي ومMاقشة هذا املرشوع ا�ي 

  .متت املصادقة Pليه gٕالجامع
ؤ�ود التåٔÄيد Pىل ٔ�ن هذا املرشوع يندرج يف ٕاطار تنفJذ مقRضيات 

�لس>ياlة،  2020احلكويم ا�ي ٔ�كد Pىل رضورة تزنيل رؤية الرب�مج 
  .واليت جعلت من تعز�ز الرتسانة القانونية l�ٔد حماورها الرئFس>ية

و�لتذكري، فٕان إالقامات العقارية لٕالنعاش الس>يا~ ·شلك مMتوUا 
Uديدا ٕالغناء وتنويع عرض إاليواء الس>يا~ بغية Éس>ت³ابة ملتطلبات 

Uانب، كام ٔ�ن Éس�×ر يف هذا املنتوج يبقى رهينا الس>ياح الوطنيني وا#ٔ 
جباذبية ٕاطاره القانوين، وذ½ Pىل غرار أ#نظمة املعمتدة من طرف اOول 

  .اليت تعرف تطورا يف هذا اGال كفر§سا وٕاس>بانيا وàريهام
ولٕالشارة، فٕان النظام القانوين واجلبايئ احلايل لٕالقامات العقارية 

د� قد g�ٔن عن حمدوديته وUاذبRFه، وهو ما يعيق لٕالنعاش الس>يا~ ببال
  .تطور هذا املنتوج نظرا الس�Mاده Pىل نظام عقاري

املمتثü  2020ومن هذا املنطلق، ولتحقJق ٔ�هداف الرؤية الس>ياحJة 
رس�ر Pىل مس>توى إالقامات العقارية لٕالنعاش  40.000يف ٕاlداث 

 ٔ�نظار جملسمك الس>يا~، مت من }الل مرشوع القانون املعروض Pىل
املوقر حتويل نظم إالقامات العقارية لٕالنعاش الس>يا~ من نظام عقاري ٕاىل 

  . نظام áين
ومن مزا� هذا Éنتقال إالعفاء من الرضيبة Pىل القمية املضافة عند 
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الرشاء، وكذا متويل جتهزيات و7�ٔث الوlدات السكMية من طرف املشرتى، 
ÉقRصادي ملشاريع إالقامات العقارية وهو ما من شÄٔنه ٔ�ن يضمن التوازن 

  .لٕالنعاش الس>يا~ وتفعيل Éس�×رات يف هذا املنتوج
تلمك اكنت، الس>يد الرئFس احملرتم، الس>يدات والسادة املس�شارون 
احملرتمون، الغاية من مرشوع هذا القانون ا�ي يتكون من مادة فريدة 

من القانون رمق  17و 12 ،10، 5، 2، 1وتغري وsمتم مبوجÒه ٔ�حاكم املواد 
القايض {سن ٕاجراءات }اصة تتعلق gٕالقامة العقارية لٕالنعاش  01.07

مبثابة النظام أ#سايس  61.00الس>يا~ وبتغري وsمتمي القانون رمق 
  .�لمؤسسات الس>ياحJة

وفقMا هللا مجيعا ملا فJه }ري الوطن واملواطنني حتت القJادة الرش>يدة 
  . السادس، نرصه هللا ؤ�يده لصاحب اجلالê امل; محمد

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . الوز�رةشكرا، الس>يدة 

  . ٕاذن، اللكمة ملقرر جلنة الفالlة، وزع
  :ٕاذن، عن فرق أ#àلبية، ٔ�فRح gب املناقشة

  . ٕاذن سFسمل
  .نيٕاذن عن فرق املعارضة، اللكمة لفرق املعارضة، تفضل اليس أ#م

        ::::املس�شار الس>يد بنجيد أ#منياملس�شار الس>يد بنجيد أ#منياملس�شار الس>يد بنجيد أ#منياملس�شار الس>يد بنجيد أ#مني
  .{سم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

املعارضة مب³لس املس�شار�ن ملناقشة  Åرشفين ٔ�ن ٔ�تد}ل gمس فرق
{شÄٔن سن  01.07القايض بتغيري وsمتمي القانون  80.13مرشوع القانون رمق 

ٕاجراءات تتعلق gٕالقامات العقارية لٕالنعاش الس>يا~، وب�متمي وتغيري 
  .مبثابة النظام أ#سايس �لمؤسسات الس>ياحJة 61.00القانون 

  الس>يد الرئFس،
ا�ي �ك�يس ٔ�مهية كربى، gلنظر ٕاىل احلاUة يÄٔيت هذا القانون، 

ÉقRصادية لبالد� من U�ٔل ٕانعاش وتنويع وتطو�ر العرض الس>يا~ 
ببالد�، }اصة يف ظل ضعف Éه م احلكويم بقطاع الس>ياlة Pىل اكفة 
املس>تو�ت املالية وال�رشيعية، وإالùاز املمهنج Pىل القدرة الرشائية 

�ن ميثلون كتü هامة من زبناء الس>ياlة �لمواطنات واملواطنني، ا�
اOا}لية، اليت �راهن Pلهيا املغرب يف ظل ٔ�زمة اقRصادية Pاملية، ترضرت 

  .فهيا لك القطاPات الس>ياحJة {شلك åبري
  الس>يد الرئFس، 

قطاع  - ٕان اكن أ#مر حيتاج ٕاىل تåٔÄيد  -ٕاننا، يف فرق املعارضة، نؤكد 

اتيجية الكربى اليت يÒdغي ٔ�ن حتظى الس>ياlة هو من بني القطاPات إالسرت 
gه م لك الفاPلني من حكومات و�رملان، نظرا لIٔدوار الكربى اليت يلعهبا 
يف ٕانعاش Éس�×رات والتعريف gملؤهالت ÉقRصادية والس>ياحJة اليت 
sزخر هبا بالد�، gعتبارها �فذة Pىل البحر أ#بيض املتوسط وقطب 

  .امRداد حنو ٕافريقJا �لك مقوماهتا الرئFس>ية اقRصادي Pاملي áم، و
لقد مMحت Uل احلكومات السابقة القطاع الس>يا~ ٔ�ولوية åبرية، 
اعتبارا �¡ور احلامس ا�ي تلعبه الس>ياlة يف املسرية التمنوية لبالد�، وا�ي 
ينعكس ٕاجياP gىل املس>توى ÉقRصادي وÉج عي من }الل Uلب 

مليار درمه  60يف خزينة اOوê ما �زيد عن  العمü الصعبة، حJث يضخ
من العمü الصعبة، ٕاىل Uانب مسامهته يف }لق مMاصب شغل تقدر حبوايل 

مMصب، اليشء ا�ي جيعل من قطاع الس>ياlة من بني احملاور  500.000
  . أ#ساس>ية اليت نصت Pلهيا لك الربامج احلكومJة

مليار  59اضية حوايل وال خيفى Pليمك ٔ�ن املغرب قد حقق يف الس>نة امل
مليار درمه، لو  100درمه، وحنن مRيقMون ٔ�نه من املمكن حتقJق ٔ�كرث من 

  .حظي فعال هذا القطاع gاله م احلكويم الالئق
  الس>يد الرئFس، 

ٕاننا، يف فرق املعارضة، &رى ٔ�ن هذا املرشوع ا�ي هيدف ٕاىل تنويع 
إالعفاء من الرضيبة العرض الس>يا~ والرفع من طاقة إاليواء الس>يا~ و 

Pىل القمية املضافة عند الرشاء، وضامن التوازن ÉقRصادي ملشاريع 
إالقامات العقارية لٕالنعاش الس>يا~، وتفعيل Éس�×رات يف هذا املنتوج 
يبقى �قصا ومÒتورا ما مل تواåبه ٕاجراءات ٔ�خرى، تت³ىل gخلصوص يف 

Jرب حتفزيات رضي�P نيJة ٔ�و ٕادارية·شجيع املنعشني الس>ياح.  
ونلفت ان�Òاه احلكومة يف هذا الصدد ٕاىل ٔ�ن ما ٔ�قدمت Pليه }الل 

، بفرض ٕا�وة Pىل تذاåر السفر، Åشلك رضبة موجعة 2014القانون املايل 
�لقطاع، مما جيعلنا نطرح ·ساؤالت حول هدف هذه احلكومة وعن ٔ�س>باب 

اقب، وهو Éرتباك وإالضطراب يف اختاذ بعض القرارات àري حمسوبة العو 
ما ي�Mاقض لكيا مع أ#هداف الرامJة ٕاىل تطو�ر تنافس>ية القطاع ا�ي يتوفر 
Pىل مؤسسات فMدقJة ذات جودة Pالية قادرة Pىل املنافسة، حتوز 
مصداقJة �لتصنيف ٕازاء مجموPات تنظمي أ#سفار، وس>يكون مبقدورها 

 د ·سويق املنتوج املغريب gخلارج وضامن تدفق السواح، من }الل اع
  .اجلودة معيارا قامئا ودامئا ملزاوê الdشاط الس>يا~ ببالد�

  الس>يد الرئFس، 
ٕاذا اكن هذا القانون قد lدد الفاPلني احملوريني يف إالقامة العقارية 
لٕالنعاش الس>يا~، فٕانه تعامل مع هؤالء املتد}لني بطريقة Uافة، دون 

  .اعتبار لظروف معلهم و�لمشالك اليت يتخبطون فهيا
ما يه التدابري التحفزيية : فعند احلديث عن رشاكت إالنعاش، ن�ساءل

  اليت س>تقدم لهذه الرشاكت ل�شجيع Éس�×ر يف القطاع؟ 
أ#ساس>يني حسب وgلعودة ٕاىل رشاكت التدبري gعتبارها l�ٔد الفاPلني 
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هذا النص القانوين عن åيفJة تفويت التدبري وما يصاحب هذه العملية من 
بوهة، تدفع gلك«ري مهنم ٕاىل إالفالس و·رشيد العاملني، وما ممارسات مش> 

يصاحب ذ½ من تداعيات اج عية وخمية، كام ٔ�ن هذه الرشاكت àري 
  .áيلكة {شلك حيدد اLاطب مهنا

ٔ�ما ف� يتعلق gملشرتي ٔ�و املا½ املشرتك حسب هذا القانون، مفا يه 
  تلكه؟الضام�ت اليت يتوفر Pلهيا لضامن حقه ف� مي 

وهنا §س³ل غياب عقد إالجيار ا�منوذج ا�ي يوحض العالقات التعاقدية 
  .بني هذا املا½ وبني رشاكت التدبري

  الس>يد الرئFس،
ٕان Éنتقال من نظام عقاري ٕاىل نظام áين ٔ�كرث تنافس>ية يف ٕاطار هذا 
القانون س>ميكن من إالعفاء من الرضيبة Pىل القمية املضافة عند الرشاء، 

ا س>يجعل متويل التجهزيات و7�ٔث الوlدة السكMية Pىل Pاتق ؤ�يض
املشرتي، هل سFشجع فعال رشاكت التدبري Pىل إالقÒال Pىل هذا النوع من 

  الس>ياحJة؟ إالقامات 
ٕاننا، يف فرق املعارضة، §س³ل ٔ�ن هذا القانون سÒFقى àري ذي Uدوى 

التد}الت ٕاذا مل تصاحÒه ٕاصالlات جوهرية �لقطاع الس>يا~، بعيدا عن 
املسكMة، حفديث امجليع بعد خطاب صاحب اجلالê، نرصه هللا، وأ#}ري 
عن اOبلوماس>ية املوازية، جيعلنا نقول ٔ�ن Pلينا ٔ�ن §سامه مجيعا يف تقوية 
املردودية الس>ياحJة gٕقرار ٕاسرتاتيجية ٔ�كرث فعالية لتدفق الس>ياح Pىل 

احJة، لنعرف هؤالء وطننا، يف ٕاطار ما ميكن ·سميته Ogبلوماس>ية الس>ي
Pىل مملكRنا، مملكة الثوابت واملرجعية، مملكة اOميقراطية ومملكة حقوق 

  .إال§سان، مملكة ال�سامح ومملكة Éس>تقÒال والضيافة
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

ٕاذن، نRdقل �لتصويت Pىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع، 
  .إالجامع: الفريدة �لتصويتٔ�عرض املادة 

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمRه
يقيض  80.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق 

القايض {سن ٕاجراءات }اصة تتعلق  01.07بتغيري وsمتمي القانون رمق 
مبثابة  g61.00ٕالقامات العقارية لٕالنعاش الس>يا~ وبتغيري وsمتمي القانون رمق 

  .النظام أ#سايس �لمؤسسات الس>ياحJة
يقيض  105.13ونRdقل �¡راسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 

ذي القعدة  6الصادر يف  g2.13.657ملصادقة Pىل املرسوم بقانون رمق 
املتعلق  120.12بdسخ وتعويض القانون رمق ) 2013س�مترب  13( 1434

التحصيل املتعلقة gلرسوم  gٕلغاء الز�دات والغرامات وا�Pا�ر وصوا�ر
واحلقوق واملساهامت وأ#�وى املس>تحقة لفائدة امجلاPات والعامالت وأ#قالمي 

  .واجلهات
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد محمد حصاد، وز�ر اOا}ليةالس>يد محمد حصاد، وز�ر اOا}ليةالس>يد محمد حصاد، وز�ر اOا}ليةالس>يد محمد حصاد، وز�ر اOا}لية
  .{سم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  حملرتمون،الس>يدات والسادة املس�شارون ا

  الس>يدة الوز�رة،
  الس>يد الوز�ر،

ٕان ٕاPداد مرشوع القانون املعروض Pىل ٔ�نظارمك يندرج يف ٕاطار 
اس>تكامل املسطرة املنصوص Pلهيا يف اOس>تور واملتعلقة gع د املراس>مي 

  .بقانون
ؤ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�ذåر بÄٔن جملس احلكومة قد س>بق وصادق Pىل 

املتعلق  120.12بdسخ وتعويض القانون رمق  2.13.657املرسوم بقانون رمق 
gٕلغاء الز�دات والغرامات وا�Pا�ر وصوا�ر التحصيل املتعلقة gلرسوم 
واحلقوق واملساهامت وأ#�وى املس>تحقة لفائدة امجلاPات والعامالت وأ#قالمي 

  .واجلهات
dرب ش>ت  16ا املرسوم بقانون مت ٕاصداره gجلريدة الرمسية بتارخي كام ٔ�ن هذ

، بعدما صادقت Pليه جلنة املالية والتمنية 6187، حتت Pد 2013
ÉقRصادية مب³لس النواب وجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية 

  . اجلهوية مب³لس املس�شار�ن
من اOس>تور، يتعني عرض مرشوع القانون  81ومعال بÄٔحاكم الفصل 

لعادية املوالية، ذلمك هو �لمصادقة Pليه من طرف الربملان }الل دورته ا
موضوع مرشوع القانون املعروض Pىل ٔ�نظارمك �لمصادقة، Pلام ٔ�ن مرسوم 

  .2013القانون اس>توىف ٔ�هدافه �هناية 
  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  . ٕاذن، اللكمة ملقرر جلنة املالية والتجهزيات، وزع
  . ٕاذن ٔ�فRح gب املناقشة، عن فرق أ#àلبية، ٕاذن سFسمل

  . اللكمة عن فرق املعارضة

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيت
  . {سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس>يد الرئFس احملرتم،
  الس>يدان الوز�ران احملرتمان،

  الس>يدة الوز�رة احملرتمة،
  ن احملرتمني،ٕاخواين املس�شار�

Åرشفين ٔ�ن ٔ�تد}ل gمس فرق املعارضة ٔ#عرب عن موقف فريقي 
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يقيض  105.13خبصوص اOراسة التصويت Pىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق gٕلغاء الز�دات  g2.13.657ملصادقة Pىل املرسوم بقانون 

واملساهامت وأ#�وى املس>تحقة لفائدة امجلاPات والعامالت وأ#قالمي 
  .واجلهات

بداية، البد من التذكري ٔ�ن مرشوع القانون املعروض Pىل ٔ�نظار� اليوم 
قد شلك مطلبا لفرق املعارضة من زاوية رضورة القطع مع معضü البايق 
اس>ت8الصه gلdس>بة �لجامPات والعامالت وأ#قالمي، ومن مت كنا دامئا من 

تعمتد الرصيد الس>باقني �¡عوة لت�ين مزيانية شفافة �لجامPات الرتابية، 

احلقJقي لهذه امجلاPات يف Uانبه إالجيايب والسليب، وذ½ �لوقوف Pىل 
القدرة احلقJقJة �لجامPات Pىل إالجناز والتعاطي إالجيايب مع املشاريع التمنوية، 
}اصة وحنن Pىل ٔ�بواب اع د ورش اجلهوية املتقدمة ا�ي س>مينح 

توى التخطيط ٔ�و �لمنتخبني اخRصاصات àري مس>بوقة، سواء Pىل مس> 
  .إالرشاف ٔ�و الت�Òع

فٕاننا نظن ٔ�ن هذا املرشوع قانون مبا يتضمنه  فاع دا Pىل ما سلف،
من ٕاجيابيات، سFشلك مد}ال هاما �لتعاطي الفعال مجلü من املعيقات 

  . وإالåراهات اليت ظلت تتخبط فهيا امجلاPات والعامالت وأ#قالمي واجلهات
ة هذا املرشوع قانون، وانطالقا من وPليه، فاس>تحضارا مMا ٔ#مهي

قMاعتنا الراخسة يف فرق املعارضة Pىل التفاPل مع لك املبادرات اجلريئة ٔ�� 
اكن مصدرها، فٕاننا س>نصوت gٕالجياب Pىل هذا املرشوع قانون كام س>بق 
ٔ�ن صوتنا Pليه يف ا�لجنة اليت انعقدت سابقا، وgلتايل، الس>يد الوز�ر 

ٔ�ن Uل امجلاPات تعاين من هذا إالشاكل، وهذه  احملرتم، ال خيفى Pليمك
مشلكة Pانت، وعند� جوج جامPات، وgلتايل فوتت فرصة حقJقJة sمنوية 
Pىل لك جامPة، وgلتايل، الس>يد الوز�ر احملرتم، نلمتس من س>يادsمك 
احملرتمة، ؤ�� واثق، الس>يد الوز�ر، من جتربتمك وUديتمك ومصداقJتمك ٔ�&مك 

شاكل ا�ي يقف جحر Pرثة ٔ�مام تقدم امجلاPات احمللية س�Rغلبون Pىل االٕ 
  . اليت Pانت وتعاين اليشء الك«ري، Uلها من ا�هتمFش والفقر

دامئا ؤ�بدا، الس>يد الوز�ر، كنا نطالب وما زلنا و§س>متر يف مطلبنا حىت 
  .يتحقق هذا الهدف

 Monsieur(وgلتايل، الس>يد الوز�ر احملرتم، سابقا كنا نعتقد Pىل ٔ�ن 
le percepteur ( ىلP رشفÅ ات هو ا�ي اكنPالقابض الب¡ي وال امجلا

هذه املهمة، وgلتايل بدال من ٔ�ن �زداد يف هذه املسêٔÄ هو ختىل، ا�يل 
sلكف يه امجلاPة، امجلاPة عندها وåيل مداخJل {س>يط، ال Åس>تطيع ٔ�ن 

�ٓخر ينفذ Pىل املتعاملني معها، وgلتايل، الس>يد الوز�ر، ملا نقوم gٕجراء 
ٔ�س>ندت �لجامPة نظرا �لفقر واملشالك اليت تتخبط فهيا، ٔ�س>ندت �لجامPة 
كذ½ زادوها هاذ املسêٔÄ يف املثل ٕاىل بغييت هذا الس>يد الفلوس ك�سالو 

، }اص مييش معها �لمحمكة، ميل كنقلبو Pىل يش حمايم 60مليون وال  50
مجلاPة، عراقJل ا�يل àادي يدافع Pىل امجلاPة Pاد كنث�Rو مزيانية ٔ�خرى يف ا

تقف ٔ�مامMا، هناك جامPات ميكن لها ٔ�ن تتغلب Pىل إالشاكل، وهناك 

  .جامPات نظرا �لفقر واملشالك اليت تتخبط فهيا ال ·س>تطيع
وgلتايل، الس>يد الوز�ر، ملا كdشوفو هاذ احملايم، وكرنصدو واlد املبلغ 

ى هذي س>نو� ليك يدافع Pىل املداخJل د�ل امجلاPة، هناك عراقJل ٔ�خر 
س>نوات، الس>يد الوز�ر احملرتم، مMذ تويل هذه احلكومة واحMا فقط åيقول 
لنا العون القضايئ هناك ٕارضاب، هذي س>ن�ني مRتاليتني واحMا نود احلصول 

حلد ا#ٓن، &متىن من هللا العيل القد�ر ٔ�ن ميكMنا ويؤهلنا . Pىل املبالغ
  .وÅساPد� Pىل اس>ت8الص البايق اس>ت8الصه

لس>يد الوز�ر، حنن نعFش يف ٔ�زمة }انقة دامئة ومس>مترة، وgلتايل، ا
وgلتايل &متىن من هللا العيل القد�ر، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن جند lال لهذه 
املعضü، معضü ال ·رشف امجلاPات، وgلتايل، الس>يد الوز�ر، هناك ٔ�موال 

ل gهظة، وهبذه الطريقة، الس>يد الوز�ر احملرتم، تفوت Pلينا اس�×را áام جل
امجلاPات، وgلتايل، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تبذلوا املزيد من اGهود، ؤ�� واثق، 
الس>يد الوز�ر، من جتربتمك وUديتمك بÄٔ&مك س�Rغلبون Pىل هذه املسêٔÄ حىت 

  .نصطف و&هتيÄٔ ونلتحق åسا�ر اOول املتقدمة يف هذا اGال
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .ل �لتصويت Pىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعٕاذن، نRdق
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمRه �لتصويت
يقيض  105.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق 

 ةذي القعد 6الصادر يف  g2.13.657ملصادقة Pىل املرسوم بقانون رمق 
املتعلق  120.12بdسخ وتعويض القانون رمق ) 2013س�مترب  13( 1434

gٕلغاء الز�دات والغرامات وا�Pا�ر وصوا�ر التحصيل املتعلقة gلرسوم 
واحلقوق واملساهامت وأ#�وى املس>تحقة لفائدة امجلاPات والعامالت وأ#قالمي 

  .واجلهات
مبثابة  99.12مق نRdقل �¡راسة والتصويت Pىل مرشوع قانون ٕاطار ر

  .مJثاق وطين �لب�Fة والتمنية املس>تدامة
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

  .تفضيل الس>يدة الوز�رة

امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة  الس>يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Fة،الس>يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Fة،الس>يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Fة،الس>يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Fة،
  ::::gلب�Fةgلب�Fةgلب�Fةgلب�Fة

  الس>يد الرئFس احملرتم،
  حرضات الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس>يد الوز�ر،
ٕانه ملن دواعي الرسور ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر أ#هداف واخلطوط 

مبثابة مJثاق وطين �لتمنية املس>تدامة،  99.12العريضة �لقانون إالطار رمق 
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sرمجة فعلية ملا Uاء به صاحب اجلالê، نرصه  - كام تعلمون  -ا�ي يعترب 
جلالê يف هاذ اخلطاب ، ا�يل حث صاحب ا2010هللا، يف خطابه لس>نة 

Pىل ٔ�ن البد ٔ�ن sكون التمنية املس>تدامة واحملافظة Pىل الب�Fة يف صلب 
  . وقلب الس>ياسات العمومJة

وكذ½ هاذ القانون Uاء مبس>ت³دات، حبيث Uا åيزنل ما Uاء به 
gحلقوق  U19ا يف الفصل  2011، حبيث اOس>تور د�ل 2011دس>تور 

امة �لموطنني واملواطنات، وكذ½ احلقوق يف ا�يل يف الب�Fة والتمنية املس>تد
د�ل  35و 31احلفاظ Pىل املوارد الطبيعية، وذ½ مبوجب الفصلني 

  .اOس>تور
  الس>يد الرئFس،

  حرضات الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
ٕان مرشوع القانون إالطار مثرة معل مشرتك، سامهت يف ٕاPداده مجيع 

نية بقضا� الب�Fة والتمنية املس>تدامة القوى احلية الوطنية ومجيع أ#طرف املع 
  .يف بالد�

ويف هذا الصدد، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس>يدات والسادة املس�شار�ن، 
ٔ�عضاء جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، لتعاملهم إالجيايب 

  .مع هاذ املرشوع، حJث صادقوا Pليه gٕالجامع
مادة  35وPليه، ٕان مرشوع القانون إالطار املوضوع بني ٔ�يد�مك يتضمن 

  : موزPة Pىل س>تة ٔ�بواب، هتدف ٕاىل

تعز�ز حامية املوارد وأ#وساط البيJÈة ا�يل يه ٔ�ساس التمنية يف  -
 بالد�؛

 ٕادراج التمنية املس>تدامة يف خمتلف الس>ياسات العمومJة؛ -

Jات اOولية وتعز�ز التدابري مالءمة ال�رشيع البFيئ الوطين مع االتفاق  -
الرامJة ٕاىل التكJف مع التغريات املناخJة، وåيف تتعرفوا بالد� غتكون 

مليار مرت مكعب د�ل اخلصاص من الناحJة املائية، والبد من  5عندها 
 ٕادماج التغريات املناخJة يف الس>ياسات العمومJة؛

اكمة القJام gٕصالlات مؤسساتية واقRصادية ومالية لتدعمي احل -
 البيJÈة؛

 حتديد الزتامات لك أ#طراف املعنية حبامية الب�Fة والتمنية املس>تدامة؛ -

ؤ�مه ما Uاء به هاذ القانون كذ½ هو ٕاقرار نظام املسؤولية البيJÈة  -
  .وتقوية ù�ٔزة املراقÒة لتطبيق واlرتام القوانني البيJÈة

  الس>يد الرئFس احملرتم،
  املس�شار�ن،حرضات الس>يدات والسادة 

رمغ الطابع التوجهيdي لهذا القانون إالطار، فٕانه �كرس مجموPة من 
املبادئ اليت يتعني اlرتاáا من قÒل اOوê وامجلاPات الرتابية واملؤسسات 

واملقاوالت العمومJة والفاPلني ÉقRصاديني lني ٕاPداد الس>ياسات واملشاريع 
من التوصيات واملواثيق اOولية التمنوية، ويتعلق أ#مر {س>بع مÒادئ مس>متدة 

  :ذات الصü حبامية الب�Fة والتمنية املس>تدامة، ونبغي نوقف عند هاذ املبادئ

ٔ�وال، مÒدٔ� إالدماج، وåيف كنعرفو ٔ�ن الس>ياسات العمومJة د�لنا  -
åيخصها ا�متفصل، وهاذ القانون Uا برضورة متفصل الس>ياسات العمومJة 

 ات العمومJة؛د�ل الس>ياسوgملقاربة الشمولية 

مÒدٔ� الرتابية ا�ي يقRيض أ#}ذ بعني Éعتبار البعد الرتايب واجلهوي  -
 و}اصيات اجلهات من الناحJة التمنوية ويف املشاريع التمنوية؛

مÒدٔ� التضامن ا�ي يعترب قمية وٕارث م³Rذر�ن دا}ل اGمتع يف  -
 ال سك الوطين ووس>يü لرفع قدرات البالد Pىل احلد من الهشاشات
 و·شجيع Éس>تعامل العقالين واملتوازن �لموارد الطبيعية يف ùات اململكة؛

مÒدٔ� lÉرتاز، وهو مÒدٔ� Uد áم ٔ#نه Uاء gختاذ التدابري املالمئة  -
ملواùة أ#رضار البيJÈة املفرتضة ٔ�و املمكMة، ولو يف غياب اليقني العلمي بÄٔن 

 اكينة هاذ أ#رضار؛

ع �ٓليات التقJمي القÒيل واملنتظم #7ٓر مÒدٔ� الوقاية ا�ي يقيض بوض -
الس>ياسات وأ#§شطة، وهو ا�يل اكن åيتلكم Pليه الس>يد الوز�ر عبو فاش 
قال بÄٔننا غند�رو دراسة تÄٔثري Pىل االتفاقJات اOولية، راه اكنت يف هاذ 
إالطار هو دراسة تÄٔثري الس>ياسات وأ#§شطة التمنوية اليت ميكن ٔ�ن تلحق 

س>تدامة، ومÒدٔ� التمنية املس>تدامة åرس هاذ القانون مÒدٔ� رضرا gلتمنية امل 
ال مرشوع وال س>ياسة يف املغرب بدون "التمنية املس>تدامة، ا�يل åيقول بÄٔنه 

ٔ�ن �كون هناك توازن بني التمنية ÉقRصادية، التمنية Éج عية واحملافظة 
 ؛"ٔ�و التوازن واحملافظة Pىل املوارد الطبيعية

ي Uاء به اOس>تور كذ½، وا�ي �متثل يف ·شجيع مÒدٔ� املشاركة ا� -
مشاركة املقاوالت ومجعيات اGمتع املدين والساكن يف مسلسل ٕاPداد 
وتنفJذ الس>ياسات وإالسرتاتيجيات والربامج واLططات املتعلقة gلتمنية 

  .املس>تدامة
  الس>يد الرئFس،

  حرضات الس>يدات والسادة املس�شارون،
ٕالطار sمكن يف ٕاقرار أ#سس القانونية لتزنيل ٕان ٔ�مهية هذا القانون ا

الس>ياسات العمومJة �لتمنية املس>تدامة وطرق ٕاPداد وتنفJذ وت�Òع الربامج 
واLططات الوطنية كرب�مج تنفJذ تدبري النفا�ت ٔ�و تطهري السائل، ٕاىل 
�ٓخره، هذا يعترب الشجرة لت³ديد أ#نظمة القانونية gش àادي خنرجو 

  .ب�Fة ولتكرÅس مÒدٔ� التمنية املس>تدامة يف بالد��لحامية Pىل ال 
ؤ�}ريا، فٕاين Pىل يقني ٔ�ن هاذ مرشوع القانون إالطار س>يحظى 

  . gملصادقة من Oن جملسمك املوقر، ؤ�شكرمك Pىل حسن Éس> ع
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  .والسالم Pليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يدة الوز�رة

  . وزعٕاذن، تقر�ر ا�لجنة 
  . ٕاذن، عن فرق أ#àلبية، سFسمل

  . اللكمة لفرق املعارضة، زد اليس عبد الكرمي
  .هالّ ه، اليس عبد الكرمي، �الّ �

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس>يد الرئFس
  ٕاخواين املس�شارون،

  الس>يد الوز�ر، 
  الس>يدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ولكن هناك  -كام قال الس>يد الرئFس  -اكن من املفروض ٔ�ن Åسمل 

ٕاشارة البد ٔ�ن نقف عندها هو ٔ�ن هاذ القانون مل يÄٔ}ذ وقRه اOس>توري Pىل 
  ات،gريق ٔ�بدينا مجموPة من املالحظمس>توى جملس املس�شار�ن، وحنن كف

ولكن يف ٕاطار التفاPل إالجيايب، ويف ٕاطار مÒدٔ� املعارضة البناءة، وفRح 
اGال �لحكومة gش ·ش>يد واlد اGموPة د�ل القوانني املفرسة لهاذ القانون 
إالطار، ارتÄٔينا، وحبضور الس>يدة الوز�رة، ٔ�ننا ن�Mازل Pىل حقMا اOس>توري 
يف التعديل، ولو ٔ�هنا Pgرتاف احلكومة Pىل ٔ�هنا تعديالت ٕاجيابية، ولكن 

ا اكيناش صفة حنن §ش>تغل يف ٕاطار قانون ٕاطار، يعين ٔ�نه مايش م
  .إاللزامJة، وحنن جندد هاذ Éلزتام وس>نصوت gٕالجياب

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  ٕاذن، نRdقل �لتصويت Pىل مواد املرشوع؛
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