
 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

1 

 

 بعد املائة الثانيةحمضر اجللسة 
 

 (.م3192 يوليوز 34ه )9349 ذو القعدة 9 االثنني :التاريخ

 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب. :لرائسةا

الدقيقة و  ابتداء من الساعة السابعة مساء مخس دقائق :التوقيت
 . احلادية واخلمسني

ضي يق دراسة والتصويت على مقرتح قانونال :جدول األعمال
املتعلق بتنظيم  51.93من القانون رقم  55و 56بتعديل املادتني 

العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن 
 .املهين لالستعمالأو 
 

  سة:النواب، رئيس اجللالسيد احلبيب املالكي رئيس جملس 

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ة يعقد جملسنا جلستني تشريعيتني، األوىل ختصص للدراس
والتصويت على مقرتح قانون، والثانية ختصص للدراسة والتصويت 

ني: هزة. بكيفية دقيقة، مشروععلى بعض مشاريع القوانني اجلا
املشروع األول يتعلق ابلقانون التنظيمي اخلاص ابلتعيني يف 

 .املناصب العليا، ومشروع القانون الثاين يتعلق ابلتكوين املستمر

اجللسة األوىل خاصة مبقرتح قانون يقضي بتعديل املادتني 
املتعلق بتنظيم العالقات  51.93من القانون رقم  55و 56
قدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو التعا

الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  املهين لالستعمال
، 3194نوفمرب  99/ 9346حمرم  96يف  9.94.999

الكلمة ألحد واضعي مقرتح القانون، السيد الرئيس، أحد، تفضل 
 .السيد الرئيس

الة فريق العدالنائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس 
 :والتنمية

ال هو السيد الرئيس هذا مقرتح قانون كان وقع خطأ 
مادي على مستوى القانون األصلي، هاد القضية دايل املكري 
واملكرتي فجاء هاد املقرتح دايل القانون لكي يعاجل هذا اخلطأ 

 .املادي، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

ملناسبة زيعه، وهبذه ابدون شك أن تقرير اللجنة قد مت تو 
أشكر السيدة املقررة فاطمة أهل تكرور إذن منر إىل التصويت 
املادة الفريدة املكونة ملقرتح القانون، السيد الوزير إبسم احلكومة، 

 .هل هناك تعديل؟ حسب املراسلة اليت توصلنا هبا بعد الظهر

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين املكلف

على ضوء احلوار مع فرق األغلبية، تصحيح اخلطأ املادي 
الذي تقدمت به فرق األغلبية يدفعون إىل سحب التعديل الذي 
تقدمنا به يف اجللسة العامة بشرط القبول دايل التصحيح الذي 

 بجاء من طرف فرق األغلبية، وابلتايل غنسحبوا التعديل، طي
التعديل اللي تقدمنا به للجلسة كنسحبوه على أساس. يف حالة 

 .إذا صايف
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 :السيد الرئيس

 .يف حالة إذا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رضا بوكمازي

السيد الرئيس، خبصوص التعديل اللي تكلم عليه السيد 
الوزير هو فقط وقع خطأ مادي على مستوى صياغة املقرتح يف 

حيث أنه جاء يف هناية املادة يف فقرهتا  56ابملادة  بعده املتعلق
يف حني أن يف غيبة األطراف تتعلق  "يف غيبة األطراف" األوىل

، وابلتايل هاد الكلمتني تسحب من هاد الصيغة من 55ابملادة 
أجل تصحيح هاد اخلطأ املادي على أساس أن تبقى صيغة املادة 

ة يف صيغتها األوىل ابلنسبة للفقرة األوىل. على مستوى الفقر  56
دايلو  تمادالعاالثانية التعديل الذي صادقت عليه اللجنة كيفما مت 

 .داخل جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، شكرا السيد الرئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيد الرئيس

شكرا، أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملقرتح القانون 
 .اإلمجاع :كما عدهلا اجمللس  55و  56واملتضمنة للمادتني 

 .املوافقون، هذه مسألة شكلية، إمجاع، شكرا

صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي بتعديل 
املتعلق بتنظيم  51.76من القانون رقم  55و 56املادتني 

العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة 
 .املهين لالستعمالللسكىن أو 

 


