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 )2016 د,سمرب 20( 1438 ربيع أ"ول 20

  والس6بعني رابعةال اجللسةحمرض 

  ).2016 د,سمرب 20( 1438 ربيع أ"ول 20 الثال:ء: التارخي

  .عبد اجلكمي �ن شامش رئAس ا@لساملس�شار الس6يد : الرئاسة
ة امسواSقIقة اخل ثون دقIقة، ٕابتداء من الساMة الرابعةوثال مخسة :التوقIت

  بعد الزوالوالعرش�ن 
مبك[ب جملس املس�شار�ن مللء املقعد نتYاب عضو إ  :Vدول أ"عامل

  .الشاغر _لYليفة الرابع _لرئAس

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

 :، رئAس ا@لسكمي �ن شامشاحل عبداملس�شار الس6يد 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  حرضات الس6يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .سةM�ٔلن عن اف[تاح هذه اجلل 
 31من اSس6تور، والفقرة أ"uرية من املادة  63طبقا ٔ"حاكم الفصل 

من النظام اSاuيل @لس املس�شار�ن، خيصص ا@لس هذه اجللسة 
النتYاب عضو مبك[ب جملس املس�شار�ن مللء املقعد الشاغر _لYليفة الرابع 

  ._لرئAس
ة _لس6يد وق�ل ٔ�ن منر لعملية �نتYاب ٔ�س6ت�ٔذ�مك فهيا ٔ�ن ٔ�عطي اللكم

ٔ�محد خلريف احملرتم ٔ�مني ا@لس ٕالخ�ارمك مبا اس6ت�د من مراسالت 
  . وٕاMال�ت

  . شكرا لمك الس6يد أ"مني، لمك اللكمة

  :املس�شار الس6يد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا الس6يد الرئAس

  حرضات السادة والس6يدات املس�شار�ن احملرتمني،
  :مبا ييل 2016دورة ٔ��ريل توصل مك[ب جملس املس�شار�ن بعد اخ[تام 

ا�ي قىض مبوج�ه �رفض  16/1015قرار ا@لس اSس6توري رمق  -
، 96.15، 72.14، 71.14الطعن hش�ٔن Mدم دس6تورية القوانني رمق 

  .املتعلقة �لتقاMد

يتعلق ٕ��داث  13.16ٕايداع رئAس احلكومة ملرشوع قانون رمق  -
  .املدينةوتنظمي مؤسسة أ"عامل �ج�عية _لسكىن وس6ياسة 

واليت  2016غشت  18نتاجئ �نتYا�ت ال�رشيعية اجلزئية ليوم  -
  : ٔ�سفرت عن انتYاب املرتحشني ا"ٓتية ٔ�سامهئم

 من حزب التجمع الوطين لٔ§حرار؛ الس6يد عبد القادر سالمة •
من حزب �س6تقالل، عن الهيئة الناخ�ة  الس6يد الصبحي اجلاليل •

  الت وأ"قالمي �جلهة الرشقIة؛ملمثيل ا@الس امجلاعية وجمالس العام

من حزب احلركة اSميقراطية  سالويال الس6يد عبد السالم  •
�ج�عية، عن الهيئة الناخ�ة ملمثيل غرف الصناMة التقليدية جبهيت 

  .سطات -خ²يفرة، واSار البيضاء -بين مالل

واليت ٔ�سفرت عن  2016ش6ت³رب  8نتاجئ �نتYا�ت اجلزئية ليوم 
  :حشني ا"ٓيت ٔ�سامهئمانتYاب املرت 

�ل³س6بة _لهيئة الناخ�ة ملمثيل ا@الس امجلاعية وجمالس العمالت  - 
من حزب أ"صا¹ الس6يد محمد امحلايم : احلس6مية- تطوان -وأ"قالمي جبهة طن�ة

 .واملعارصة
�ل³س6بة _لهيئة الناخ�ة ملمثيل ا@الس امجلاعية وجمالس العامالت  - 

من حزب  الس6يد ٕا�راهمي اشكIيل: الق²يطرة-سال–وأ"قالمي جبهة الر�ط 
  .أ"صا¹ واملعارصة

�ل³س6بة _لهيئة الناخ�ة ملثيل ا@الس امجلاعية وجمالس العامالت  - 
من حزب  الس6يد جامل �ن ربيعة: سطات- وأ"قالمي جبهة اSار البيضاء

الس6يد ، من حزب أ"صا¹ واملعارصة العريب هرايم�س6تقالل والس6يد 
من حزب  والس6يد مولود السقوقعمن حزب احلركة الشعبية  عز�ز ½دب

  .�حتاد �شرتايك _لقوات الشعبية
�ل³س6بة _لهيئة الناخ�ة ملمثيل ا@الس امجلاعية وجمالس العامالت  - 

  .من حزب �س6تقالل الس6يد عÂن عيÁواد نون - وأ"قالمي جبهة لكممي
Mات وجمالس العامالت �ل³س6بة _لهيئة الناخ�ة ملمثيل جمالس امجلا - 

ÁuاSارك محيةواد ا�هب  - وأ"قالمي جبهة ا�  .ملعن حزب ا"ٔ  الس6يد ام
ماسة -و�ل³س6بة _لهيئة الناخ�ة ملمثيل ا@لس اجلهوي جلهة سوس - 

  .من حزب �س6تقالل محمد سعيد Åرام الس6يد
- ف الصيد البحري جبهة طن�ة�ل³س6بة _لهيئة الناخ�ة ملمثيل غر  - 

  .من حزب العدا¹ والتمنية الس6يد يوسف بن�لونة احلس6مي-تطوان

قرارات  3ٔ�ما بعد اف[تاح دورة ٔ�كتو�ر اجلارية فقد ورد Mىل املك[ب 
صادرة عن ا@لس اSس6توري hش�ٔن م²ازMات انتYابية ختص ٔ�عضاء جملس 

  :املس�شار�ن ويه اك"ٓيت
ا�ي رصح مبوج�ه بعدم ق�ول عريضة الطعن  16/1017القرار رمق  - 

قدمة يف مواÍة الس6يد ٕا�راهمي اشكIيل املنتخب عضوا مب�لس امل
   ؛2016ش6ت³رب  8املس�شار�ن Mىل ٕاÑر �قرتاع اجلزيئ ا@رى بتارخي 

�رفض طلب ٕالغاء انتYاب ا�ي قىض مبوج�ه  16/1018القرار رمق  - 
عضو مب�لس املس�شار�ن Mىل ٕاÑر �قرتاع الس6يد عبد القادر سالمة 

  .2016ٔ�غسطس  18يف اجلزيئ ا�ي ٔ�جري 
ا�ي قىض  2016نومفرب  15الصادر بتارخي  16/1019القرار رمق  - 

عضوا مب�لس  سالويال ٕ�لغاء انتYاب الس6يد عبد السالم مبوج�ه 
 2016غشت  18املس�شار�ن Mىل ٕاÑر �قرتاع اجلزيئ ا�ي ٔ�جري يف 

  .وأ"مر ب�²ظمي انتYا�ت جزئية لشغل املقعد الشاغر
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املنتخب  �ن�ساب الس6يد املس�شار ام�ارك محيةلس املوقر كام خنرب ا@
�مس حزب أ"مل _لفريق احلريك بواسطة طلب يف املوضوع وÍه الس6يد 

ٕاىل الس6يد رئAس الفريق احلريك  ،2016نومفرب  2املس�شار املذÅور، بتارخي 
  .2016دج²رب  7وا�ي اطلع Mليه مك[ب ا@لس يف اج�Mه املنعقد بتارخي 

  .الم Mليمك ورمحة هللاوالس

  :الس6يد الرئAس
  .شكرا لمك الس6يد أ"مني

وÙرشع ا"ٓن حرضات الس6يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني يف معلية 
�نتYاب، وتطبيقا لقرار مك[ب جملس املس�شار�ن يف اج�Mه املنعقد يوم 
أ"ربعاء السابع من الشهر اجلاري، وبناء Mىل رسا¹ الس6يد رئAس فريق 

لتجمع الوطين لٔ§حرار، اليت �رحش مبوجهبا املس�شار احملرتم، الس6يد عبد ا
القادر سالمة، hشغل املقعد الشاغر _لYليفة الرابع _لرئAس مبك[ب جملس 

  .املس�شار�ن
M�ٔلن Mىل �ركة هللا الرشوع يف معلية �نتYاب، لكن يف البداية 

Mىل سالمة  اطلب من الس6يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، حرصا
املساطر، اخ[يار ثالثة ٔ�عضاء من ا@لس _لقIام مبراق�ة معلية �نتYاب، 

  .مفن يود م²مك التطوع لهذه املهمة، �ريد ثالثة م[طوMني وم[طوMات
  ؛)الس6يد احلسني العبادي( تفضل الس6يد املس�شار احملرتم

  ؛)الس6يد موالي عبد الرحمي الاكمل( تفضل الس6يد املس�شار احملرتم،
  .)الس6يد س6يدي الطيب املوساوي( تفضل الس6يد املس�شار احملرتم

  .شكرا _لسادة املس�شار�ن
اطلب كذÝ من فريق التجمع الوطين لٔ§حرار، ا�ي ي³متي ٕاليه 

  .املرتحش، انتداب عضو عنه àمتثيß يف معلية مراق�ة جمرÞت التصويت
 الس6يد املس�شار احملرتم، ٔ�نت م²تدب من طرف التجمع الوطين

  .)الس6يد حلسن ادعي( لٔ§حرار، تفضل الس6يد املس�شار احملرتم
  .شكرا

ا"ٓن ٔ�طلب من الس6يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�ن يتفضلوا 
مشكور�ن _لتصويت، طبعا بعد املناداة Mلهيم ب�ٔسامهئم، ؤ�ذÅر ب�ٔن الالحئة 
اليت س6نعمتد Mلهيا واليت جرى هبا العمل س6تكون مرتبة حسب الرتتAب 

  .أ"جبدي، أ"لف�ايئ
  :ٕاذن فليتفضل

  ؛املس�شار احملرتم الس6يد ٔ�بو �كر عبيد
  ؛د، �رجو ٔ�ن ,س6تعد، ماكي³شيمحمي االس6يد املس�شار احملرتم، ٔ�محد 

  ؛الس6يد املس�شار احملرتم، اليس ٔ�محد إالدر,يس، ماكي³ش
  ؛معر �داداالس6يد املس�شار احملرتم، الس6يد ٔ�محد �� 

  ؛اليس ٔ�محد بولون الس6يد املس�شار احملرتم
  ؛اليس ٔ�محد شد، ماكي³ش

  ؛اليس ا�راهمي اشكIيل، ماكي³ش
  ؛اليس ٕادر,س الرايض، ماكي³ش

  ؛اليس احلبAب �ن الطالب، بعث �عتذار مك[وب
  ؛اليس حسن بلمقدم، ماكي³ش

  ؛اليس حسن سليغوة، تفضل الس6يد املس�شار احملرتم
  ؛بعده الس6يد املس�شار احملرتم، اليس احلسني العبادي، تفضل ٔ�س6يدي

  ؛بعده الس6يد املس�شار اليس احلسني اçلص، ماكي³ش
  ؛اليس احلو املربوح، الس6يد املس�شار احملرتم، تفضل

  ؛الس6يد املس�شار احملرتم، اليس الصبحي اجلاليل، ماكي³ش
  ؛اليس الطيب البقايل، ماكي³ش

حملرتم، اليس العريب العراéيش، تفضل اليس الس6يد املس�شار ا
  .املس�شار احملرتم

بعده الس6يد املس�شار اليس العريب احملريش، تفضل الس6يد املس�شار 
  ؛احملرتم

  ؛اليس العريب هرايم، ماكي³ش
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتماليس م�ارك الصادي، 

  ؛ما اكي³ش ،çتاراالس6يد املس�شار احملرتم صواب 
املس�شار احملرتم اليس مصطفى اخللفIوي تفضل الس6يد الس6يد 

  ؛املس�شار
  ؛ما اكي³ش ،بعده الس6يد املس�شار احملرتم اليس املهدي عمتون

  ؛ما اكي³ش ،الس6يد املس�شار احملرتم النعم مIارة
  ؛الس6يدة املس�شارة تفضيل ،أ"خت ٔ�مل العمري

  ؛تفضيل الس6يدة املس�شارة احملرتمة ،مال مIرصة�ٔ 
  ؛س�شار احملرتم اليس ام�ارك محيةالس6يد امل 

  ؛قدم اعتذارا مك[و� ،محيديامحمد ااحملرتم اليس الس6يد املس�شار 
  ؛الس6يدة املس�شارة احملرتمة ثورÞ حلرش

  ؛اكي³ش ما ،جامل ا�Sن العكرودالس6يد املس�شار احملرتم اليس 
  ؛اليس جامل �ن ربيعة

  ؛ٔ�هل �� ةالس6يد املس�شار احملرتم مح
  ؛د القمزيةاليس محي

  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس محيد Åوسكوس
  ؛تفضيل أ"س6تاذة ،الس6يدة املس�شارة احملرتمة uدجية الزويم

تفضيل أ"خت  ،)رVاء الكساب( الس6يدة املس�شارة احملرتمة رVاء
  ؛رVاء

  ؛اليس ر�ال املاكوي
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس رش6يد املنياري

  ؛ما اكي³ش ،السعدويناليس سعيد 
  ؛تفضل املس�شار احملرتم ،اليس سعيد زهري
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  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،املوساوي س6يدي الطيب
  ؛س6يدي صلوح امجلاين

  ؛ما اكي³ش ،س6يدي محمد وS الرش6يد
  ؛س6يدي اçتار امجلاين ما اكي³ش

  ؛اليس Mادل الرباكت تفضل الس6يد املس�شار احملرتم
ٓ الس6يدة Mاéشة    ؛ما اكيناش ،يتعال�

  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس عبد إالاله احللوطي
  ؛ما اكي³ش ،اليس عبد إالاله املهاجري

  ؛تفضل الس6يد الرئAس احملرتم ،اليس عبد إالð حفظي
   ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس عبد احلق �Aسان

  ؛ي³شما اك ،الس6يد املس�شار احملرتم اليس عبد امحليد الصو�ري
تفضل الس6يد  ،الس6يد املس�شار احملرتم اليس عبد امحليد فاحتي

  ؛املس�شار احملرتم
   ؛عبد الرحامن اSر,يس

  ؛ما اكي³ش ،عبد الرحمي ٔ�طمعي
  ؛تفضل الس6يد الرئAس احملرتم ،عبد السالم ا_لبار

  ؛عبد السالم يس Åوري
  ؛الس6يد تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،عبد الصمد قIوح

  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،مرميي عبد الصمد
  ؛تفضل الس6يد الرئAس احملرتم ،عبد العز�ز بنعزوز
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،عبد العز�ز بوهدود

  ؛تفضل الس6يد الرئAس احملرتم ،عبد العيل �ايم ا�Sن
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،عبد القادر سالمة
  ؛ما اكي³ش ،عبد الكرمي اهلمس

  ؛قدم اعتذارا مك[و� ،بد الكرمي لهوا,رشيع 
  ؛ما اكي³ش ،عبد الكرمي ½دي

  ؛ما اكي³ش ،عبد ا_لطيف ٔ�بدوح
  ؛ما اكي³ش ،عبد الوهاب بلفقIه

  ؛ما اكي³ش ،مكييلال عبد الرحمي 
  ؛ما اكي³ش ،عبد السالم بلقشور

  ؛ما اكي³ش ،عبد ا_لطيف ٔ�معو
Áن عيÂ؛ما اكي³ش ،ع  

  ؛ احملرضرVاء ما ت³ساوش التوقIع يف
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،Mدي جشري

  ؛ما اكي³ش ،عز ا�Sن زÅري
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس عز�ز مك²يف

  ؛ما اكي³ش ،عز�ز ½دب
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،Mيل العرسي

  ؛ما اكي³ش ،اليس معر مورو
  ؛ما اكيناش ،فاطمة احلبويس

   ؛فاطمة الزهراء اليحياوي
   ؛قدمت اعتذارا مك[و� ،فاطمة �ٓيت موىس
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس فؤاد قد�ري

  ؛تفضيل الس6يدة املس�شارة احملرتمة ،Åرمية ٔ�فIالل
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،الس6يد حلسن ادعي

تفضل الس6يد ، )م�ارك الس6باعي(الس6يد الرئAس اليس م�ارك 
  ؛املس�شار احملرتم

�  .قدم اعتذارا مك[و� ،ارك مجييلاليس م
  ؛ما اكي³ش ،�ح²يينااليس محمد 

 ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم، اليس أ"نصاري ،اليس محمد أ"نصاري
  ؛الس6يد الرئAس تفضل

  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس محمذ الùشري العبدالوي
  ؛ما اكي³ش ،اليس محمد البكوري

  ؛س6يد املس�شار احملرتمتفضل ال  ،اليس محمد امحلايم
  ؛ما اكي³ش ،اليس محمد الرزمة

  ؛ما اكي³ش ،محمد الش6يخ بيد هللا اSكتور يس
  ؛اليس محمد العزري، تفضل الس6يد املس�شار احملرتم

  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس محمد الق²دويس
  ؛ما اكي³ش ،املس�شار احملرتم اليس محمد حIتومالس6يد 

  ؛اكي³ش ام ،اليس محمد زروال
  ؛ما اكي³ش ،اليس محمد سامل ب³سمعود

  ؛ما اكي³ش ،اليس محمد سعيد Åرام
  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس محمد عبو

  ؛الس6يد الرئAس احملرتم اليس محمد Mلمي
  ؛ما اكي³ش ،لشهباليس محمد 

  ؛تفضل الس6يد املس�شار احملرتم ،اليس محمد مك²يف
  ؛ما اكي³ش ،اليس محمود عرشان

  ؛ما اكي³ش ،والي ٕا�راهمي رشيفم
    ؛موالي ٕادر,س احلس6ين Mلوي تفضل الس6يد املس�شار احملرتم

  ؛موالي عبد الرحمي الاكمل ما اكي³ش
  ؛ما اكي³ش ،مولود السقوقع

Áالفاض Áة ( الس6يدة املس�شارة احملرتمة أ"س6تاذة �ئIم Áالس6يدة �ئ
  ؛تفضيل ،)التازي

  ؛ما اكي³ش ،اليس نIùل أ"ندلويس
  ؛تفضل الس6يد الرئAس احملرتم ،اليس نIùل ش6يخي

   ؛، تفضيل الس6يدة املس�شارةمكريالس6يدة املس�شارة احملرتمة جناة 
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  ؛الس6يدة املس�شارة احملرتمة وفاء القايض، تفضيل الس6يدة املس�شارة
ما  ،)الس6يد حيفظه �منبارك( الس6يد املس�شار احملرتم اليس حيفظه

  ؛اكي³ش
  ؛م اليس يوسف بن�لونالس6يد املس�شار احملرت 

  ؛ما اكي³ش ،اليس يوسف حميي
  ؛�شار احملرتم أ"س6تاذ ٔ�محد خلريفالس6يد املس 

  ؛الس6يد املس�شار احملرتم اليس ٔ�محد تو�زي
  ؛اليس محمد Mدال

  .�ٓخر املرتبني يف الالحئة عبد احلكمي �ن شامش

ق�ل إالMالن عن اخ[تام معلية التصويت، ٔ�س�ٔلمك هل صوت  ن،ٕاذ
  ؟ات والسادة املس�شار�ن احلارضونمجيع الس6يد

  .وبذÝ �كون قد ا�هتينا من معلية التصويت ،صوت امجليع
ٕاىل معلية الفرز، فليتفضل السادة  ،ٕاىل امسحتو ،ومنر ا"ٓن م�ارشة

  . ٔ�عضاء جلنة الفرز احملرتمني لفرز أ"صوات
  .57اليس Mدال، ٕاذن Mدد املصوتني اكن 

  Mدد أ"وراق امللغاة؟

  .سùمتشما زال ما ح 
  .M: 3دد أ"وراق امللغاة

  .M :54دد أ"صوات اليت حصل Mلهيا املرتحش
  .57: ٕاذن Mدد املصوتني

  .M :3دد أ"وراق امللغاة
  .M :54دد أ"صوات اليت حصل Mلهيا املرتحش

انتخب املس�شار الس6يد عبد  جملس املس�شار�ن قدوبذÝ �كون 
اخلليفة الرابع لرئAس القادر سالمة احملرتم، عضوا مبك[به لشغل مقعد 

  .ا@لس
ؤ��هتز هذه املناس6بة ٔ"تقدم �مسمك مجيعا �àهتنئة ٔ"خIنا املس�شار 
احملرتم، الس6يد عبد قادر سالمة، ؤ�قول ð �مس زمIليت وزماليئ يف 
املك[ب، ب�ٔننا نتطلع ٕاىل مساهامتك البناءة كام عودتنا دامئا، و�متىن Ý اكمل 

  .التوفIق ٕان شاء هللا

  .لمك مجيعا، حرضات الس6يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني شكرا

  .ورفعت اجللسة


