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  )م 2014 د*سمرب 9( هـ 1436 صفرمن  16 ثال7ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئIس اHلسل امساخلاخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس?يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
قة الثانية وامخلسني اSقLبعة و دقLقة، ابتداءا من الساOة الرا رشونع  :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  .بعد الزوال
  .الشفهيةم[اقشة اYٔس?ئ]  ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

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

    ::::املس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شن رئIس اجللسةاملس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شن رئIس اجللسةاملس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شن رئIس اجللسةاملس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شن رئIس اجللسة
  .والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني dسم هللا الرمحن الرحمي

  .O�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  الس?يدان الوز�ران احملرتمان،

  الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اSس?تور، ووفقا ملقjضيات النظام  100الفصل  معال بpٔحاكم

اSا}يل Hلس املس�شار�ن، خيصص اHلس هذه اجللسة Yٔس?ئ] السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول ٔ�شغال هذه اجللسة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�دعو اHلس 
عبد هللا �ها، املوقر لتالوة الفاحتة Oىل روح الس?يد عبد هللا ا�ن كريان، 

  . س?ت�د الص�افة ما س?تكjب عنه حول هذا املوضوع، ٔ��يد ،العفو
قلت ٔ�دعو اHلس املوقر لتالوة الفاحتة Oىل روح الفقLد عبد هللا هبا 
وز�ر اSو� ا�ي وافjه املنية يف �ادث مpٔساوي ٔ�لمي، سائلني هللا عز 

يتغمده �رمحته  وZل ٔ�ن يلهم ٔ�رسته الصغرية والك�رية �لصرب والسلوان ؤ�ن
الواسعة، و*سك[ه فس?يح ج[انه وٕا� � وٕان ٕاليه راجعون، والفاحتة Oىل 

 .روح الفقLد

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين ،بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

إِيو دبنَع اكينِ إِيمِ الدوي كاليمِ محاطَ الرنَا الصِّراهد ينتَعنَس اك
الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم والَ 

منيآ .الضَّالِّين.   

 الْمرسلين والْحمدعلَى  وسالَميصفُون سبحان ربك رب الْعزّة عما 
ينالَمالْع بر للّه.  

  :الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . ٕا� � وٕا� ٕاليه راجعون. شكرا

واYٓن ٔ�عطي اللكمة �لس?يد اYٔمني ٕالطالع اHلس Oىل ما Zد من 

  .مراسالت وٕاOال�ت، واللكمة لمك الس?يد اYٔمني
        ::::�وسكوس، �ٔمني اHلس�وسكوس، �ٔمني اHلس�وسكوس، �ٔمني اHلس�وسكوس، �ٔمني اHلس    محيدمحيدمحيدمحيداملس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 

  .شكرا الس?يد الرئIس
من النظام اSا}يل Hلس املس�شار�ن، نعلن  175املادة طبقا Yٔحاكم 

  :عن توصل جملس املس�شار�ن �لنصوص ال�رشيعية التالية
  يتعلق �رهن الصفقات العمومLة؛ 112.13مرشوع قانون رمق  - 1
 يتعلق بنظام املقاول ا�ايت؛ 114.13مرشوع قانون رمق  - 2
 يتعلق مبزاو� ªنة الطب؛ 131.13مرشوع قانون رمق  - 3
 41.05يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  18.14وع قانون رمق مرش  - 4

 �Hازفة؛ املتعلق هبيئات توظيف اYٔموال
يوافق مبوج�ه Oىل االتفاقLة املوقعة مبرا²ش  21.14مرشوع قانون رمق  - 5

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� قطر  2013د*سمرب  27يف 
اºهترب الرضييب ف· يتعلق �لرضائب dشpٔن جتنب µزدواج الرضييب وم[ع 

 Oىل اS}ل؛
يوافق مبوج�ه Oىل اتفاقLة تنظمي نقل البضائع  23.14مرشوع قانون رمق  - 6

من شوال  O19رب الطرق الربية بني اSول العربية، املعمتدة �لقاهرة يف 
 ؛)2012س¼مترب  5( 1433

ة بباما�و يف يوافق مبوج�ه Oىل االتفاقLة املوقع 34.14مرشوع قانون رمق  - 7
بني اململكة املغربية ومجهورية مايل لتجنب µزدواج  2014فربا�ر  20

 الرضييب وم[ع اºهترب الرضييب يف مLدان الرضائب Oىل اS}ل؛
يوافق مبوج�ه Oىل اتفاقLة النقل اجلوي  35.14مرشوع قانون رمق  - 8

مة بني حكومة اململكة املغربية وحكو  2014مارس  11املوقعة �لر�ط يف 
 دو� قطر؛

يوافق مبوج�ه Oىل االتفاق املوقع بباما�و يف  43.14مرشوع قانون رمق  - 9
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مايل dشpٔن  2014فربا�ر  20

 Âشجيع وحامية µس�Áرات؛
يوافق مبوج�ه Oىل االتفاق املوقع بربو�س?يل  68.14مرشوع قانون رمق  -10

حكومة اململكة املغربية وجملس ٔ�ورو� خبصوص  بني 2014يف فاحت ٔ��ريل 
 مكjب جملس ٔ�ورو� �ملغرب ووضعيته القانونية؛

يوافق مبوج�ه Oىل  84.14 رمق ؤ�}ريا ٔ�و ما ق�ل اYٔ}ري مرشوع قانون -
بني  2006ماي  2االتفاقLة dشpٔن التعاون العسكري، املوقعة �لر�ط يف 

  العربية املت�دة؛حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� إالمارات 

 70.03من القانون رمق  16ؤ�}ريا، مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل املادة  -
  .مبثابة مدونة اYٔرسة، تقدم به الس?يد معر ادخLل عضو الفريق احلريك

كام توصل الس?يد رئIس جملس املس�شار�ن من اHلس اSس?توري 
مبوج�ه ، وا�ي قىض 2014د*سمرب  3املؤرخ يف  �14/948لقرار رمق 

  .بعدم جتريد الس?يد عبد اHيد املهايش من العضوية مب�لس املس�شار�ن
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وخبصوص Oدد اYٔس?ئ] الشفهية والكjابية اليت توصل هبا جملس 
  :، فهÑي اكلتايل2014دج[رب  9املس�شار�ن ٕاىل Ïاية الثال7ء 

  سؤµ؛ 13: اYٔس?ئ] الشفهية -

  .ٔ�س?ئ] 7: اYٔس?ئ] الكjابية -
  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد اYٔمني

  .الس?يد رئIس الفريق، تفضلوا لمك نقطة نظام

        ::::املس�شار الس?يد املعطي بنقدوراملس�شار الس?يد املعطي بنقدوراملس�شار الس?يد املعطي بنقدوراملس�شار الس?يد املعطي بنقدور
  .والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  اYٔخوات، إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
اجلهاز احلكويم بفقد عنرص ªم وطين من ٔ�مه العنارص، نظرا ملا �ل يف 

ونظرا لكون هذه اجللسة يه دس?تورية، نقرتح، و�مس فرق اÏYٔلبية 
واملعارضة، Oىل ٔ�عضاء اجللسة ٔ�ن نقjرص Oىل طرح سؤال وا�د، تعبريا م[ا 

  .Oىل مسامهة ومشاركة ٔ�رسته الصغرية والك�رية يف هذه املpٔساة
  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::س?يد رئIس اجللسةس?يد رئIس اجللسةس?يد رئIس اجللسةس?يد رئIس اجللسةال ال ال ال 
  .شكرا لمك الس?يد رئIس الفريق

واعتبارا من �ون اجللسة يه س?يدة نفسها، وٕاذا مل �كن هناك مانع من 
السادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن احلارض�ن معنا يف هذه اجللسة، فس?نعمل 
�قرتاح الس?يد رئIس الفريق، و�لتايل س?نطرح فقط سؤµ وا�دا يف هذه 

السؤال املوZه ٕاىل الس?يد وز�ر اSا}لية �مس ٔ��د اجللسة، وس?يكون هو 
  .ممثيل فرق املعارضة

اللكمة �لس?يد رئIس فريق اYٔصا� واملعارصة، اYٔخ عبد احلكمي بàشامش 
 :ل¼سط السؤال املوZه ٕاىل الس?يد وز�ر اSا}لية، وهو حتت عنوان

اOات املعايري املعمتدة يف توزيع م[توج الرضيبة Oىل القمية املضافة Oىل امجل"
  .، واللكمة لمك الس?يد رئIس الفريق، تفضلوا"احمللية

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامش
  .شكرا الس?يد الرئIس

وفعال بتوافق بني مجيع مكو�ت اHلس بدون اس?تä[اء، وحLث ٔ�ن 
هذه اجللسة اSس?تورية تزتامن مع رحLل ٔ��د رZاالت اSو� ا��ن حيظون 

 دار البقاء، رحLل الس?يد وز�ر اSو� اYٔس?تاذ بتقد�ر وا�رتام �بري�ن ٕاىل
عبد هللا هبا رمحه هللا، وهاذ املناس?بة اليت نتقدم فهيا �مس اكفة مكو�ت 
اHلس ؤ�عضاء اHلس Yٔرسته الصغرية والك�رية بpٔصدق عبارات العزاء 

واملواساة والصرب امجليل، فقد مت االتفاق Oىل طرح سؤال وا�د Oىل الس?يد 
Sالقهتا حبصصها من وز�ر اO ات الرتابية يفOا}لية احملرتم، يتعلق �مجلا

  . م[توج الرضيبة Oىل القمية املضافة
وسؤالنا هذا ال يتعلق �ملعايري املعمتدة، Yٔن املعايري كنعرفوها، ولكن 
سؤالنا �لس?يد الوز�ر يتعلق حتديدا مبا ٕاذا اكنت الوزارة ومن }اللها 

ء ما عش?ناه وشاهد�ه وOايناه من �7ٓر احلكومة ²لك قد فكرت يف ضو 
ن��Lة الفLضا�ت اليت شهدهتا العديد من م[اطق اململكة، ما ٕاذا اكن يف 
تصور احلكومة ويه مقدمة Oىل توزيع احلصص دëل م[توج الرضيبة Oىل 
القمية املضافة Oىل امجلاOات الرتابية، تفكر يف مراOاة ويف اYٔ}ذ بعني 

املوضوOة Oىل Oاتق امجلاOات الرتابية يف مواìة  µعتبار الت�دëت امجلة
اخلصاص املهول يف الكîري من مؤرشات التمنية ال¼رشية، اخلصاص ا�ي 

  . ²شفت عنه الفLضا�ت اYٔ}رية
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار

اللكمة �لس?يد وز�ر اSا}لية �لجواب عن السؤال، تفضلوا الس?يد 
  .الوز�ر

        ::::الس?يد محمد حصاد، وز�ر اSا}ليةالس?يد محمد حصاد، وز�ر اSا}ليةالس?يد محمد حصاد، وز�ر اSا}ليةالس?يد محمد حصاد، وز�ر اSا}لية
حقLقة هاذ املوضوع كنظن غنبقاو جنبدوه مرات Oديدة وما معر� نلقاو 

  ...لو يعين احلل اºهنايئ، نقولوها يعين �لك رصا�ة، Yٔن

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
الس?يد الوز�ر، ٕاىل ما اكôش كIسمع �ٓجLو �لمنصة، �ٓجLو �لمنصة 

  .وت¼سطوا اجلواب مزëن

        ::::ر اSا}ليةر اSا}ليةر اSا}ليةر اSا}ليةالس?يد وز�الس?يد وز�الس?يد وز�الس?يد وز�
�قى مطرو�ا �كLفLة مس?مترة Yٔن احبال ٕاىل قلتو Iقلت هذا املوضوع س
وا�د الوقت Ïادي جنيو Ïادي نقولو حىت املزيانية العامة دëل اSو�، 
خصنا ند�رو معايري �ش نوزعوها يف خطرة و�دة وما نبقاوش �قشوها لك 

  .خطرة، ما ميكàش
 24املبلغ إالجاميل دëلها تقريبا  فللرجوع �لرضيبة Oىل القمية املضافة،

ا�يل  )la dotation forfaitaire(مليار درمه، ٕاىل زوليت ا�ىل كàسميوها 
كتعطى �لجامOات، واحلصة دëل املساندة دëل ال�س?يري دëل امجلاOات، 
دëل مزيانية ال�س?يري، وكزتول املصاريف ا�يل كهتم التغطية دëل املسامهة 

يف الكهربة القروية، يف املاء الصاحل �لرشب، يف تطهري يف امجلاOات القروية 
املليار دëل  4ٕاىل �ٓخره، ٕاىل زوليت هاذ الربامج لكها كتبقى تقريبا ... السائل

  .اSرمه يف الس?نة، هاذ اليش ا�يل �يبقى
�يتعطى ) les dotations spéciales(هو ا�يل �يتدار ا�يل كIسميوه 
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احمللية، وس?بق يل ٔ�ن قلت يف هذا اHلس يف ٕاطار عقود تربم مع امجلاOات 
Oىل ٔ�ن لك امجلاOات ا�يل عندها �ر�مج مjاكمل، واش?تغلت Oليه، وعندها 
متويالت ٔ�خرى من Ïري دëل القمية املضافة، اح[ا مس?تعد�ن ôسامهو فLه بني 

وهاذ الربامج يف لك س?نة تقريبا ميكن نقولو ما . %40حىت  35و 30
 Oىل امجلاOات دëل املدن الكربى وبعض املراكز اكيàش تقريبا جامOة كهنرض

املتوسطة ا�يل ما اس?تافداÂش م[و، وهاذ اليش �يبI[و التقدم، و}ا �يقولوا 
الناس راه ما اكيàش تقدم يف وا�د العدد دëل الب�ëت ودëل املراكز 

. ٕاىل �ٓخره، ولكن ا�يل �ي�سارى يف املغرب راه كIشوف الفرق... الصغرى
مك خشصيا وا�د العدد دëل املدن الصغرية ما امش?ي�ش لها م[ذ ٔ�� نقول ل

 ٔpZقة كنتفاLس?نوات، ميل كمنيش دا� حق.  
دا� ٔ�}ريا كنا يف س?يدي ٕافين وال يف لكممي وال يف هذا، مايش س?يدي 

 20س?نة، ومايش لكممي ا�يل كنعرفو هذي  20ٕافين ا�يل كنعرفو هذي 
Lس?بة لبين مالل، الفقàىل س?نة، ونفس اليش �لO ه بنصاحل، ما كهنرضش

  ...املدن الكربى ا�يل حقLقة
ٕاذن، هاذ الربامج موجودة، ؤ��ررها مرة ٔ�خرى، امجلاOة ا�يل عندها 
�ر�مج مjاكمل، وعندها متويالت من وزارات ٔ�خرى وال من مؤسسات 
ٔ�خرى، اح[ا مس?تعد�ن ôشار�و معهم، وإالماكنيات امحلد � موجودة، 

ا، املشلك عند� مايش يف اºمتويالت، املشلك ونقول � ما ٔ�كرث من هذ
  .عند� يف إالجناز

ٔ�ما ف· خيص املسpٔ� دëل الفLضا�ت، فاكنت عندي مذا�رة مع وز�ر 
املالية هاذ الصباح، رمبا ميكن كون متويالت ٔ�خرى من Ïري هاذ اليش دëل 

ôشوف ٔ�ش?نو يه احلاجLات، .. القمية املضافة، مبجرد ما نàهتÑي من
  . ويالت Ïادي نوZدوها ٕان شاء هللافاºمت

  .شكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد الوز�ر

  .هنا� تعقLب؟ تفضلوا الس?يد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامش
  نعقب من هناë ،ëك الس?يد الرئIس؟

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .نعم التعقLب Oىل السؤال

        ::::عبد احلكمي بàشامشعبد احلكمي بàشامشعبد احلكمي بàشامشعبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 
  نعقب من هاذ املوقع وال؟

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
ا�يل ابغييت، ٕاىل ابغيتو جتيو ٔ�جLو مرح�ا، �رحب �مجليع يف املنصة، 

  .تفضلوا اليس بàشامش، تفضلوا الس?يد رئIس الفريق

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بàشامش
  .شكرا الس?يد الوز�ر Oىل اجلواب دëلمك

من �ب التفاOل مع ما ورد يف اجلواب دëلمك، الس?يد الوز�ر، اح[ا 
يقLنا مق�لني �ش �قشو معمك، مع احلكومة، مشاريع القوانني ا�يل هيpٔت 
حول امجلاOات الرتابية، ومن مضن القضاë ا�يل غناقشو معمك ملا Ïادي جتي 

 ��ٔ ،[�يد ٔ�ننا Ïادي مشاريع القوانني املرتبطة �النت�ا�ت وامجلاOات املق
نتوقفو و�قشو معمك بعمق ٕاشاكلية املوارد املالية، ومن مضهنا احلصة دëل 
امجلاOات الرتابية من الرضيبة Oىل القمية املضافة، �ش نوقفو �لضبط Oىل 

  .السمل وال Oىل الرتتIب دëل خمتلف امجلاOات
ا من املؤكد ٔ��مك تعرفون، وهاذ اليش �قش?ناه معمك يف ا�لجنة، اح[

ٔ�ملنا، ٔ�م[ي�[ا ٔ�ن تpٔ}ذ احلكومة Oىل محمل اجلد قضية ٔ�نه عند� يف بالد� 
وا�د العدد من امجلاOات الفقرية اليت ال تتوفر Oىل ٔ�ي مورد مايل �س?تä[اء 

وٕاذا اكن من الواجب . ما تpٔ}ذه من حصة من الرضيبة Oىل القمية املضافة
يل هام فقرية فقرا مدقعا، ٔ�ن نذ�ر ٔ�مî]، راه عند� العرشات من امجلاOات ا�

  . وما عندهاش موارد Ïري ذاك اليش ا�يل كتعطهيا الرضيبة Oىل القمية املضافة
 �ٔpىل محمل اجلد وا�د املسO ذ احلكومة احملرتمة{ٔpٔ�م[ي�[ا كذ� ٔ�ن ت
بيàهتا الفLضا�ت اYٔ}رية، ؤ�صبحت يعين كام تيقولوا �لعربية تفقpٔ العني، 

الوقت �ش كون عند احلكومة دëلنا، �ش  يعين كتعمي، ويه ٔ�نه �ان
، Yٔنه ال "ٕاسرتاتيجية تدبري ا!اطر"كون عند بالد� يش �اZة امسيهتا 

�ات حنو ٕاصال�ات معيقة ويعيد بناء مؤسساته äيعقل املغرب ا�يل مييض ب
ويطور جتربته اSميقراطية، ما ابقاش من املق�ول اليوم كون عند� Ïري 

ا7ٓYر دëل الفLضا�ت، }اص كون عند� ٕاسرتاتيجية اسرتاتيجية معاجلة 
  .تدبري ا!اطر من م[ظور اس��ايق

بد ما Âش?تغل احلكومة Âش?تغل احلكومة، وهذا اقرتاح، ال بد مأ�يضا ال
اليوم كون عند� يش �اZة ا�يل امسيهتا اخلريطة دëل ا!اطر اليت هتدد 

ناطق املهددة �لفLضا�ت، Oدد من م[اطق املغرب �ش نعرفو فLنا يه امل 
فLنا يه امجلاOات واملناطق �يف ما عش?نا يف س?يدي ٕافين مؤخرا، اك�ن واد 

اذ الواد احىي، Oام ما امحل، وميل طاحت الش?تا ه 60، 50ا�يل هذي 
كام املندوبية السامLة �لتخطيط عند� .. بد كام كون عند�والناس ابناو، ال

د� اخلريطة دëل ا!اطر واملناطق اخلريطة دëل الفقر، خص كون عن
املهددة �لفLضا�ت �ش dشلك مس?بق اس��ايق وdشلك اس�رشايف نعد 

  .العدة ملواìة هذه ا!اطر مايش حىت توقع
كذ�، الس?يد الوز�ر احملرتم، وهنا Ïادي خنمت، هذا }رب مجيل كزتفوه 

يف متويالت  لنا ٔ��مك تذا�رتو مع الس?يد وز�ر µقjصاد واملالية وكتفكروا
Zديدة ا�يل Ïادي تعطى �لجامOات، وخصوصا امجلاOات الفقرية، احبال 
جامOة الزويم وOدد من امجلاOات، Yٔن ٔ�ذ�ر هذا املثل Yٔنه اح[ا وقف[ا 

  .وعش?نا بعينI[ا امجلاOات فقرية، Oدد من امجلاOات يف املغرب فقرية
ت Zديدة ا�يل اح[ا Ïادي جنيبو لمك اقرتاح يوم Ïد، اقرتاح دëل متويال
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لن ختفض موارد اSو� ولن زيد من النفقات، ونظن بpٔنه من موقعنا كفرق 
�رملانية، ال يف اÏYٔلبية وال يف املعارضة، سàسامه مع احلكومة يف هاذ الروح 
إالجيابية، ٕاذا اكنت فعال تفكر بpٔن تعاجل هذه املرة �Yٔفعال مايش �Yٔقوال، 

ه وهو املشلك ا�يل كنلقاو فLه جامOات تواZه املشلك املزمن طاملا OانI[ا م[
املواطنني رٔ�سا لرٔ�س، املواطنني من حقهم يطلبوا وا�د العدد من اYٔمور 
ا�يل توفرها اSو� نعم، توفرها املؤسسات اºمتثيلية نعم، توفرها امجلاOات، 
ولكن امجلاOات ميل ما كتكوôش عندها موارد، وك�س?ىن Ïري الرضيبة Oىل 

من هاذ الرضيبة Oىل القمية املضافة �مييش  %95ٔ�و  %90افة، والقمية املض
Ïري يف ال�س?يري، و�ي�لصوا هبا Ïري املوظفني، وهذا ٔ�عتقد بpٔنه ورش ªم، 

  . حنن �متىن ٔ�ن يعاجل

  .وشكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة

  . شكرا �لس?يد املس�شار

لكمة يف ٕاطار اللكمة �لس?يد الوز�ر يف ٕاطار التعقLب ٕان اكن لمك 

  .التعقLب

ٕاذن، هكذا �كون قد ٔ�هنينا ٔ�شغال هذه اجللسة، وق�ل ٔ�ن ٔ�رفع اجللسة 

ٔ�ريد فقط ٔ�ن O�ٔلن Oىل ٔ�ن اج.ع ندوة الرؤساء ا�ي اكن مقررا Oىل 

  .الساOة السادسة والنصف، س?يكون / موOد م�ارشة بعد رفع هذه اجللسة

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


