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 د الثالمثائةاألربعني بعحمضر اجللسة 
 
 م(.9172غشت  4ه )7341شوال  92األربعاء : التاريخ
 السيد راشيد الطاليب العلمي، رئيس جملس النواب.: الرائسة

والدقيقة  اشرة صباحاثالثة دقائق ابتداء من الساعة الع :التوقيت
 اخلامسة واألربعني.
مشروع قانون رقم الدراسة والتصويت على  جدول األعمال:

 يتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمري والبناء 22.79
 قراءة اثنية(.)
 

 جملس النواب: رئيسراشيد الطاليب العلمي، السيد 
 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
 ألنه يف آخر حلظة مت عقد جلسة ،نعتذر عن هذا التأخري

للجنة الداخلية للمصادقة على مشروع قانون يف قراءة اثنية، وإيال 
مسحتو ماكانش عندان يف الربانمج هاذ الصباح جلسة تشريعية ا

ولكن فيه مادة واحدة ابش خيرج النص يف قراءة اثنية، فسنخصص 
رقم  على مشروع قانونجللسة األوىل للمصادقة والتصويت اه هذ

مري والبناء يف التع يتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف جمال 22.79
 كما أحيل جملس املستشارين.  قراءة اثنية

 يف ثوان تفضل لتقدمي مشروع القانون. السيد الوزير،
 :وإعداد الرتاب الوطين السيد ادريس مرون وزير التعمري

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

هذا نص يهم املراقبة دايل البناء كان سبق للمجلس 
دايلكم املوقر صادق عليه ابإلمجاع، ومشى جمللس املستشارين 

ذه بعض املالءمات، ه ةووقع التصويت عليه البارحة مع إضاف

كلمو إما كنا كنت ،املالءمات هتم فقط التسميات على اخلصوص
وكنا كنديرو  رتابية،على ال اعة احمللية ولّينا اآلن تنتكلموعلى مج

مجاعة حضرية ومجاعة قروية اآلن ولّينا كنتكلمو على مجاعة، هاذو 
 مها التغيريات اللي كانت، شكرا السيد الرئيس.

 السيد الرئيس:
ات ماعاجلدايل تعويض  ،سألة دايل املالءمةاملإذن  شكرا،

 .رتابية، إيال امسحتو أعرض املادة األوىلالماعات جللية اباحمل
 .اعمجاإلللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  31أعرض املادة 

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  23.9أعرض املادة 
 .مجاعاإل

 .اعمجاإلللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  21أعرض املادة 
 .اعمجاإلللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  11أعرض املادة 
 .اعمجاإلللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  19أعرض املادة 
املتعلق  92.21وتتمم القانون رقم  أحكام تغري :الباب الثاين

املادة  ،ابلتجزائت العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات
 .اخلامسة

 .اعمجاإلللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  4أعرض املادة 
 .اعمجاإلتصويت كما صادقت عليها اللجنة: لل 92أعرض املادة 

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  24.2أعرض املادة 
 .مجاعاإل

 .اعمجاإلللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  23أعرض املادة 
 .اعمجاإلللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  21أعرض املادة 

كما   له، ةأعرض مشروع القانون برمته للتصويت يف قراءة اثني
 .مجاعاإلصادقت عليها اللجنة وكما أحيل جملس املستشارين: 

يتعلق  22.79صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
مبراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمري والبناء يف قراءته اثنية، 

 اجللسة دايل التشريع. رفعت ،شكرا السيد الوزير
 


