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 التسعنيحمضر اجللسة 
 

 (.م0292 يونيو 5ه )9341 رمضان 02 الثالاثء :التاريخ

 رئيس جملس النواب.احلبيب املالكي  السيد: لرائسةا

ثالثون دقيقة ابتداء من الساعة احلادية عشر صباحا  :التوقيت
 التاسعة.والدقيقة 

ويت على مقرتحات القوانني لدراسة والتصا األعمال:جدول 
 :تاليةال

  من القانون رقم  42يقضي بتغيري املادة  قانونمقرتح
املتعلق ابلنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة  42.90
 واخلدمات؛

  من القانون رقم  02 يقضي بنسخ املادة قانونمقرتح
 مبثابة النظام األساسي للغرف الفالحية؛ 02.22

  من القانون رقم  00 يقضي بنسخ املادة قانونمقرتح
 مبثابة النظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية؛ 92.21

  من القانون رقم  6يقضي بنسخ املادة  قانونمقرتح
 .ف الصيد البحريمبثابة النظام األساسي لغر  23.12

 :لسةرئيس اجلرئيس جملس النواب، السيد احلبيب املالكي 

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيدات والسادة النواب،

 يعقد جملس النواب يومه جلستني تشريعيتني؛ األوىل ختصص      
جللسة واللدراسة والتصويت على مقرتحات القوانني اجلاهزة، 

 .الثانية ختصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانني اجلاهزة

اجللسة األوىل أذكركم جبدول أعماهلا، فهي تتعلق ابلدراسة       
 :والتصويت على جمموعة من مقرتحات القوانني

  من القانون رقم  42املقرتح األول يقضي بتغيري املادة
ة لتجارة والصناعاملتعلق ابلنظام األساسي لغرف ا 42.90
 واخلدمات؛

 من القانون رقم  02 املقرتح الثاين يقضي بنسخ املادة
 مبثابة النظام األساسي للغرف الفالحية؛ 02.22

 من القانون رقم  00 املقرتح الثالث يقضي بنسخ املادة
 مبثابة النظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية؛ 92.21

  من القانون رقم  6املقرتح الرابع يقضي بنسخ املادة
 .مبثابة النظام األساسي لغرف الصيد البحري 23.12

فيما خيص اجللسة الثانية، جدول أعماهلا يتعلق ابلدراسة       
والتصويت على مشاريع قوانني خاصة ابملصادقة على أربع 
اتفاقيات، ابإلضافة إىل مشروع يتعلق ابملصادقة على مرسوم 

 :تجارةالقانون، وكذلك بثالث مشاريع قوانني تتعلق مبدونة 

 فاقاالتيوافق مبوجبه على  22.92 املشروع األول قانون رقم 
بني  0292 دجنرب 02 بشأن اخلدمات اجلوية املوقع ابلرابط يف

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية النيجر؛
 يوفق مبوجبه على تعديل  22.92 مشروع القانون رقم

ملعتمد ااملستنفدة لطبقة األزون  مونرتايل بشأن املواد بروتوكول
 ؛0296أكتوبر  95بكيغايل عاصمة رواندا يف 

 يوافق  21.92 املشروع الثالث، مشروع قانون رقم
ة مبوجبه على اتفاقية التعاون القضائي يف املواد املدنية والتجاري
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بني اململكة  0292 دجنرب 06 واإلدارية، املوقعة ابلرابط يف
 املغربية ومجهورية النيجر؛

  يوافق مبوجبه على  92.92 رقمالرابع مشروع قانون
حول اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري املشرتك،  االتفاق

اململكة املغربية  ، بني0292 دجنرب 5 املوقع ابلرابط يف
 الربتغالية؛ واجلمهورية

 يقضي ابملصادقة على  02.92 املشروع اخلامس رقم
مجادى األخرية  6 الصادر يف 0.92.992 املرسوم بقانون رقم

( بسن أحكام انتقالية يف 0292 فرباير 04هجري ) 9341
 .شأن التبادل اآليل للمعلومات ألغراض جبائية

 :جارةالتفيما خيص مشاريع القوانني املتعلقة مبدونة       

 وتتميم القانون  بتغيري 22.92 مشروع قانون رقم
القاضي إبنشاء املكتب املغريب للملكية الصناعية  94.11 رقم

 والتجارية؛
 إبحداث  يتعلق 22.92 والثاين مشروع قانون رقم

 املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها؛
 خاص بتغيري وتتميم  21.92الثالث رقم  املشروع

 .املتعلق مبدونة التجارة 95.15 القانون رقم
ننطلق بتقدمي مقرتحات القوانني، وأعطي الكلمة للسيد       

 .النائب عزيز بنرباهيم

 :النائب السيد عزيز بنرباهيم

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا 
 .وعلى آله وصحبه

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

مي العدالة والتنمية، لتقديشرفين أن أتدخل إبسم فريق       
مقرتحات قوانني تتعلق ابلغرف املهنية، وذلك قصد مالءمة 
القوانني اخلاصة هبا مع القوانني التنظيمية املتعلقة ابجلماعات 
الرتابية وكيفية انتخاب أعضائها. خاصة القانون التنظيمي رقم 

املتعلق ابنتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية،  51.99
 .املتعلق ابلعماالت واألقاليم 990.93ون التنظيمي رقم والقان

يف البداية، أتقدم ابلشكر اجلزيل ملكتب جلنة الداخلية       
واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة وابقي أعضاء اللجنة 
على تفاعلهم اإلجيايب والسريع مع هذه املقرتحات من خالل 

فيه، وإبدائهم مبقرتحات  مناقشتهم لإلطار العام الذي جاءت
وتعديالت لتجويد هذا املنتوج. كما أمثن دعوة أعضاء اللجنة إىل 
اعتبار هذه املقرتحات فرصة من أجل دعوة احلكومة إىل مراجعة 
اإلطار القانوين للغرف املهنية، عن طريق تعزيز اختصاصاهتا 

وير لتط اقرتاحيةوتطوير عملها حىت تكون أداة انجعة وقوة 
طة اإلقتصادية والفالحية والتجارية والصناعية واخلدماتية األنش
كما نشكر احلكومة، من خالل وزارة الداخلية على  .ببالدان

تفاعلها اإلجيايب مع هذه املقرتحات وقبول مناقشتها، وسأقدم 
 :التايلابختصار هذه املقرتحات على الشكل 

من  02ادة مقرتح قانون يقضي بنسخ امل األول:أوال املقرتح       
مبثابة النظام األساسي للغرف الفالحية. يهدف  02.22القانون 

مبثابة النظام  02.22من القانون  02هذا املقرتح إىل نسخ املادة 
األساسي للغرف الفالحية اليت تنص على انتخاب كل غرفة من 
 بني أعضائها املنتخبني ممثال هلا يف كل جملس عمالة أو إقليم اتبع

ذها، وذلك قصد املالءمة مع القانون التنظيمي رقم لدائرة نفو 
املتعلق ابنتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية الذي  51.99

على أن انتخاب أعضاء جمالس العماالت  920نص يف مادته 
واألقاليم يتم من طرف هيئة انخبة تتألف من أعضاء جمالس 

لغى أحقية تايل أاجلماعات التابعة للعمالة أو اإلقليم املعين. وابل
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الغرف الفالحية يف انتخاب ممثل هلا مبجالس العماالت واألقاليم، 
غري ذات  02.22من القانون  02وابلتايل أصبحت املادة 

 جدوى ووجب حذفها للمالءمة؛

نفس الشيء ينطبق أيضا على مقرتح القانون الثاين، والذي       
النظام األساسي مبثابة  23.12من القانون  6يقضي بنسخ املادة 

من  6لغرف الصيد البحري. يهدف هذا املقرتح إىل نسخ املادة 
مبثابة النظام األساسي لغرف الصيد البحري  23.12القانون رقم 

اليت تنص على انتخاب كل غرفة من غرف الصيد البحري من 
بني أعضائها ممثال لكل عمالة أو إقليم اتبع لدائرة نفوذها، وذلك 

املتعلق  51.99رة أخرى مع القانون التنظيمي رقم قصد املالءمة م
ابنتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية الذي نص على 
انتخاب أعضاء جمالس العماالت واألقاليم من طرف هيئة انخبة 
تتألف من أعضاء جمالس اجلماعات التابعة للعمالة أو اإلقليم 

 املعنيني؛

لذي ح القانون الثالث، انفس املالءمة أيضا ابلنسبة ملقرت       
مبثابة النظام  92.21من القانون رقم  00يقضي بنسخ املادة 

األساسي لغرف الصناعة التقليدية. فبعدما ألغى القانون التنظيمي 
املتعلق ابنتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية  51.99رقم 

حق غرفة الصناعة التقليدية يف انتخاب ممثلني هلا مبجالس 
ت واألقاليم، بنصه عن انتخاب أعضاء جمالس العماالت العماال

واألقاليم من طرف هيئة انخبة تتألف من أعضاء جمالس 
من  00اجلماعات التابعة للعماالت أو اإلقليم املعين، فإن املادة 

مبثابة النظام األساسي لغرف الصناعة  92.21القانون رقم 
صد ها قالتقليدية مل تعد ذات جدوى، وابلتايل وجب نسخ

املشار إليه أعاله،  51.99املالءمة مع القانون التنظيمي رقم 
الذي نسخ اجلزء الثاين واجلزء الثالث واجلزء الرابع املتعلق ابألحكام 
اخلاصة ابنتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية من القانون رقم 

 .االنتخاابتاملتعلق مبدونة  21.12

لثالث، هو مالءمة األنظمة وخالصة مقرتحات القوانني ا      
األساسية لغرف الفالحة، وغرف الصيد البحري، وغرف الصناعة 
التقليدية حبذف املواد اليت تنص على انتخاب ممثلني هلا مبجالس 

من  920العماالت أو األقاليم التابعة لنفوذها، مالءمته مع املادة 
اليت تنص على أن انتخاب أعضاء  51.99القانون التنظيمي 

الس العماالت واألقاليم من طرف هيئة انخبة تتألف من أعضاء جم
 .جمالس اجلماعات التابعة للعمالة أو اإلقليم

وأنتقل إىل مقرتح القانون الرابع، وهو أيضا يتعلق مبالءمة       
 42ولكن مالءمة من نوع آخر. مقرتح قانون يقضي بتغيري املادة 

 األساسي لغرف التجارة املتعلق ابلنظام 42.90من القانون رقم 
والصناعة واخلدمات. لقد كان من املستجدات املهمة اليت جاءت 
هبا القوانني املتعلقة ابجلماعات الرتابية والقوانني ذات الصلة 
مبختلف األنظمة األساسية للغرف املهنية، اعتبار التصويت العلين 

ات ر قاعدة النتخاب الرئيس ونوابه وأجهزة اجمللس واختاذ كل قرا
اجمللس، مما اعترب خطوة يف اجتاه ختليق احلياة السياسية وحماربة 
العديد من أشكال الفساد واملصائب اليت تعرفها جمالس اجلماعة 

 .الرتابية والغرف املهنية أثناء انتخاهبا ألجهزهتا

املتعلق  42.90ويف هذا اإلطار، مت تغيري وتتميم القانون رقم       
ف التجارة والصناعة واخلدمات، ابلقانون ابلنظام األساسي لغر 

، حيث 9.95.15الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  60.95
مت اعتماد التصويت العلين بدال من التصويت السري، كقاعدة 
النتخاب أجهزة الغرفة، وقاعدة الختاذ مجيع املقررات اليت تتخذها 

بارة بع ابالحتفاظهذه الغرفة. لكن مت إغفال هذه القاعدة 
خاصة يف فقرهتا التاسعة،  42"التصويت السري" يف املادة 

صد وابلتايل تقدم فريقنا، فريق العدالة والتنمية هبذا املقرتح قانون ق
حذف عبارة "السري" من هذه املادة مالءمة مع مقتضيات 

املشار إليه أعاله والسالم عليكم ورمحة هللا  60.95القانون رقم 
 .وبركاته
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 :سالسيد الرئي

شكرا للسيد النائب، أشكر كذلك السيد املقرر نور الدين       
رفيق على كل اجملهودات املبذولة لتوفري كل الشروط لعقد هذه 
اجللسة. أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد النائب حممد 
املالحي إبسم فرق وجمموعة األغلبية.. السيد الوزير لكم بعض 

 .املوضوع؟.. ال أعتقد، تفضل السيد النائباملالحظات فهاد 

 :النائب السيد حممد املالحي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،
 السيدة الوزيرة،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة أعضاء جملس النواب احملرتمني،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية،       

نية. انني ذات الصلة ابلغرف املهملناقشة جمموعة من مقرتحات القو 
وهي مقرتحات قوانني تدخل يف إطار مالءمة النصوص التشريعية 

من قوانني تنظيمية  0299ومع ما ترتب عن تطبيق دستور 
جديدة أعادت النظر يف التنظيم الذي كانت تعرفه اجلماعات 

 .الرتابية خاصة على مستوى جمالس العماالت واألقاليم

نا  أغتنم هذه الفرصة يف البداية، للتعبري عن أمل وينبغي أن      
 كأغلبية حكومية يف اعتبار التصويت اإلجيايب على هذه املقرتحات
مناسبة لفتح نقاش حول أمهية مقرتحات القوانني، وضرورة التفاعل 
احلكومي معها، بغية فتح اجملال للسيدات والسادة أعضاء الربملان 

ة ذي بقدر ما يتجسد يف مناقشللقيام بواجبهم الدستوري، وال
مشاريع القوانني، بقدر ما ينبغي أن ينصب على مقرتحات 

 .القوانني

وهبذا اخلصوص، فإننا نعترب أن حلظة مناقشة والتصويت       
على مقرتحات القوانني، ينبغي أن تكون فرصة الستحضار ضرورة 
ق يمالءمة املنظومة القانونية الوطنية ككل، مع ما ترتب عن تطب

من تغيريات داخل هذه املنظومة، واليت ينبغي أن  0299دستور 
نواكبها ابلسرعة الالزمة حىت نكون يف مستوى التحدايت 
املطروحة، علينا للمسامهة يف إجياد بيئة قانونية متجانسة. كما أنه 

ملرحلة قادمة نوعية على املستوى  االستعدادعلينا واجب 
 التشريعي، بدخول القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانني
حيز التنفيذ، بعد استكمال املسطرة التشريعية املتعلقة به يف 

ص الغري و األسابيع املقبلة إن شاء هللا. حيث ستكون جل النص
 التنظيمية نيلة متجانسة تضم أيضا القوانتاملطابقة مع الدستور كك

عرضة للطعون أمام خمتلف حماكم اململكة، ولذلك فإنه ينبغي أن 
خل دا االنسجامنكون جاهزين، وأن نساهم بدوران يف حتقيق 

املنظومة القانونية، وأن ال نرتكها مليئة ابلثغرات والتناقضات، 
 .وابلتايل عرضة لإللغاء القضائي عن طريق احملكمة الدستورية

اإلطار، فإننا نعترب أن مقرتحات القوانني األربعة ويف هذا       
مبثابة النظام  03.22من القانون رقم  02واملتعلقة بنسخ املادة 

 22.12من القانون رقم  6األساسي للغرف الفالحية، واملادة 
من  00مبثابة النظام األساسي لغرف الصيد البحري، واملادة 

ي لغرف الصناعة مبثابة النظام األساس 92.21القانون رقم 
التقليدية، وذلك قصد مالءمة النصوص القانونية املرتبطة هبا مع 

 42القانون التنظيمي املتعلق ابلعماالت واألقاليم. وتغيري املادة 
املتعلق ابلنظام األساسي لغرف الصناعة  42.90من القانون رقم 

والتجارة واخلدمات، وذلك قصد تعميم التصويت العلين على 
ت كل أجهزة وهياكل هذه الغرف، على غرار ابقي انتخااب

 .ةاليت هتم كل أصناف اجلماعات الرتابية والغرف املهني االنتخاابت

إننا نعترب أن مقرتحات القوانني هذه، تشكل مناسبة لطرح 
مع احلكومة، وذلك فإن النقاش  ابتفاقمقرتحات جديدة وذلك 

إجيابية إذ  يؤدي لنتائجاملتبادل ال ميكن إال أن  واالستماعاإلجيايب 
من الفقرة  تبلورت فكرة تعديل مواد أخرى ويتعلق األمر بنسخ كل

من النظام األساسي للغرف  44واملادة  92اخلامسة من املادة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

5 

من النظام األساسي لغرف  92الفالحية، والبند الثالث من املادة 
 .الصناعة التقليدية

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيدات والسادة أعضاء جملس النواب،
إن النقاش الذي يتم بصدده مقرتحات القوانني هذه، شكل       

يف  أيضا فرصة للتعبري عن الرغبة يف القيام بعمل استباقي، يتمثل
النقاش والتفاعل اهلادف حول املقتضيات القانونية بدل مناقشته 

صر حتت ضغط عن االنتخابية االستحقاقاتعند اقرتاب موعد 
الزمن. كما أن هذا النقاش أبرز رغبة كل األطراف يف إعادة النظر 
ي بصفة مشولية يف القوانني املؤطرة لعمل الغرف املهنية، واليت ينبغ

أتهيلها بشكل أفضل لتقوم مبهامها املنوطة هبا على أحسن وجه، 
فال يعقل أن تراهن بالدان على تنمية اقتصادية شاملة ومندجمة 

 .ون أن يكون هلذه الغرف املهنية أي دور يذكرد

لذا، نعترب أن احلاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت       
مضى إلعادة النظر يف تنظيم ودور هذه الغرف اليت أخذت شكل 
مؤسسات عمومية دون أن تساهم بقسط وافر من التنظيم 
 انوالتحفيز والتشجيع لستة جماالت حتتل مكانة حمورية يف اقتصاد

الوطين، وابلتايل حان الوقت إلعادة النظر يف تنظيم اجملاالت 
املرتبطة ابلصناعة والتجارة واخلدمات والفالحة والصناعة التقليدية 

 والصيد البحري. 

ويف انتظار ذلك، فإننا كمكوانت لألغلبية احلكومية، سنصوت 
إجيااب على كل مقرتحات القوانني املطروحة للتصويت يف هذه 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا ،ةاجللس

 

 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم فروق املعارضة الكلمة للسيد       
 .النائب موالي هشام املهاجري. السيد الرئيس.. تفضل

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 الوزير،السيد 
 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يف البداية إبسم فرق املعارضة، وهادي أول مرة أقول هذه       

الكلمة بعد التحاق زمالئنا للمعارضة. إبسم فرق املعارضة، 
علق بنسخ مقرتح يت التالية:أتشرف مبناقشة مقرتحات القوانني 

املتعلق بغرف الصناعة التقليدية؛  92.21من القانون  00املادة 
املتعلق بغرف الصيد  6وأيضا مقرتح قانون يقضي بنسخ املادة 

املتعلق ابلنظام  02البحري؛ مقرتح قانون يقضي بنسخ املادة 
األساسي للغرف الفالحية؛ وأخريا مقرتح قانون يقضي بتغيري املادة 

الصناعة و  من القانون املتعلق ابلنظام األساسي لغرف التجارة 42
 .واخلدمات

والبد يف هذا الباب أان أشكر الفريق احملرتم الذي قدم هاد       
التعديل فهاد املواد هادي، ألضيف أن املمارسة أابنت أن جمموعة 
من القوانني التنظيمية فيها جمموعة من النواقص، ويقتضي األمر 

ماعات مراجعتها. وأذكر ابخلصوص القوانني التنظيمية املتعلقة ابجل
الرتابية اللي فيها جمموعة من اإلشكاالت، ونعرف اليوم أن 
اجلماعات الرتابية من خالل تطبيق هاد القوانني التنظيمية تعرف 

 .عدة مشاكل

أيضا من شأن هذه املقرتحات قوانني إضفاء مزيد من       
الدميقراطية والشفافية يف عملية انتخاب الغرف املهنية، وتنعرفو 
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. باد  األساسية هو مبدأ التدبري احلر، والتصويت العلينمن بني امل
وابلتايل، ال يسعنا يف فرق املعارضة إال أن نصوت ابإلجياب على 

 .هذه املقرتحات القوانني، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة للسيد النائب مصطفى       
السيد الوزير لكم رغبة يف تقدمي توضيح فيما خيص  الشناوي..

 ..استجابة احلكومة لكل ما له عالقة مبقرتحات القوانني؟ تفضل

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

 :إبسم احلكومة
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 سيد الرئيس،ال
 السيدات والسادة أعضاء اجمللس،

أود يف البداية نيابة عن السيد وزير الداخلية أن أؤكد تفاعل       
احلكومة إجيااب مع مقرتحات القوانني األربعة املعروضة على اجمللس 
املوقر، واليت تقدم هبا فريق العدالة والتنمية، من أجل إدخال 
تعديالت حمدودة على األنظمة األساسية اخلاصة ابلغرف املهنية، 

لألنظمة  واملالءمة ابلنسبة االنسجام حتقيق واليت ترمي فقط إىل
األساسية املذكورة. وإذ تعرب احلكومة قبوهلا هباد املقرتحات 
والتعديالت اإلضافية كجزء من اإلرادة يف إعطاء دفعة ملقرتحات 
القوانني على املستوى.. املقدمة من قبل أعضاء اجمللس يف 

 .املستقبل، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد الوزير، أعرض للتصويت املادة.. السيد الرئيس      

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب،

ة دايل املاد االستدراكالسيد الرئيس عندان إشكال فهذا       
 ما عليه بعض التوضيحات. ألنه دااب حنااي الفريدة، حبذا تعطاان

عارفينش كيفاش جاء وعالش جاء؟ إىل غري ذلك. حبذا أنه إما 
املقرر أو السيدة رئيسة اللجنة تعطينا توضيحات حول هذا 

 .املوضوع قبل التصويت شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيدة رئيسة اللجنة تفضلي، أجي نشوفوك مركزاي تفضلي      

ماعات جلنة الداخلية واجل، رئيسة سيدة زكية املريينالنائبة ال
 :ةالرتابية والسكىن وسياسة املدين

 السيد الرئيس،
 السادة والسيدات الربملانيني،

طبعا حنا توصلنا مبقرتح قانون من طرف فريق العدالة       
والتنمية، اللي برجمناه ابش يكون املناقشة دايلو حبضور السيد 

دايل اللجنة كان مقرتح من طرف فريق  االجتماعالوزير. وخالل 
ى يتم أيضا تعديل هادوك املواد األخر  التجمع الدستوري على أنه

لوزير، دايل السيد ا اتفاقاللي تضادفت على املادة األوىل، وكان 
واالتفاق دايل كافة األعضاء دايل اللجنة وصوتنا على التعديالت  
 .كلها. إذن.. تندير التوضيح دايل هاد الشي اللي وقع استدراك

 :السيد الرئيس

به السيدة الرئيسة، هناك فقط ابإلضافة إىل ما جاءت       
مالءمة ابرتباط مع القانون التنظيمي املتعلق ابجلماعات الرتابية. 
فهذا شيء كان ضروري يكون موضع استدراك يف املوضوع، السيد 

 .الوزير
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الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
طق الرمسي النااملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين 

 :إبسم احلكومة

أوال هاد االستدراك راه تناقش يف اللجنة، وتضاف ألنه ما      
كانش يف املقرتح القانون األصلي، فتضاف ووافقت عليه اللجنة. 

  .وابلتايل حنا مع هاد.. ما كاينش إشكال

 :السيد الرئيس

 .شكرا للجميع

األول  القانوناملكونة ملقرتح  املادة الفريدة أعرض للتصويت
املتعلق ابلنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة 

 .اإلمجاع :واخلدمات

صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي بتغيري املادة 
املتعلق ابلنظام األساسي لغرف  01.83من القانون رقم  03

 .التجارة والصناعة واخلدمات

الفالحية،  للغرفأعرض املقرتح الثاين، املتعلق ابلنظام األساسي 
وأعرض عنوان مقرتح القانون الثاين للتصويت كما صادقت عليها 

 :اللجنة

 اإلمجاع املوافقــون:
 ال أحد املعارضون:

 املمتنعـــــون: ال أحد
 :لثاينااملكونة ملقرتح القانون  املادة الفريدة أعرض للتصويت 

 اإلمجاع املوافقــون:
 ال أحد املعارضون:

 املمتنعـــــون: ال أحد

صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي بتغيري الفقرة 
من القانون رقم  00و 32واملادتني  83اخلامسة من املادة 

 .مبثابة النظام األساسي للغرف الفالحية 32.31

املقرتح الثالث متعلق ابلنظام األساسي لغرف الصناعة      
 .التقليدية

أعرض عنوان مقرتح القانون الثالث للتصويت كما صادقت عليه 
 :اللجنة

 اإلمجاع املوافقــون:
 ال أحد املعارضون:

 املمتنعـــــون: ال أحد
 :لثالثااملكونة ملقرتح القانون  املادة الفريدة أعرض للتصويت

 اإلمجاع املوافقــون:
 ال أحد املعارضون:

 املمتنعـــــون: ال أحد
النواب على مقرتح قانون يقضي بنسخ البند صادق جملس 
مبثابة  81.31من القانون رقم  33واملادة  83الثاين من املادة 

 .النظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية

املقرتح املتعلق ابلنظام األساسي لغرف الصيد البحري. أعرض 
 :املكونة ملقرتح القانون الرابع املادة الفريدة للتصويت

 اإلمجاع ون:املوافقــ

 ال أحد املعارضون:

 املمتنعـــــون: ال أحد

 6صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي بنسخ املادة 
مبثابة النظام األساسي لغرف الصيد  7.12من القانون رقم 

 .البحري


