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  اململكة املغربيةاململكة املغربية

      الربملان    الربملان

  جملس النوابجملس النواب

  حصيلة أشغال جملس النواب على مستوى اجللسات العمومية حصيلة أشغال جملس النواب على مستوى اجللسات العمومية 

  20032003خالل دورة أبريل خالل دورة أبريل 

  

 جلسة، موزعة  جلسة، موزعة 2525 ماجمموعه  ماجمموعه 20032003عقد جملس النواب خالل دورة أبريل عقد جملس النواب خالل دورة أبريل 

  ::  كما يليكما يلي

  ).).2727اجللسة رقم اجللسة رقم ((للدورة للدورة اجللسة االفتتاحية اجللسة االفتتاحية   ��������

اجللسات رقم اجللسات رقم ) () (آنية وعاديةآنية وعادية((لة الشفهية لة الشفهية  جلسة خصصت ملناقشة األسئ جلسة خصصت ملناقشة األسئ1212  ��������

 : :2828--2929--3131--3232--3434--3636--3838--4040--4242--4343--4444--4848. (. (  

جلسة خاصة للتنديد باالعتداءات اإلرهابية اليت استهدفت الدار البيضاء يوم جلسة خاصة للتنديد باالعتداءات اإلرهابية اليت استهدفت الدار البيضاء يوم   ��������

  ).).3333: : اجللسة رقم اجللسة رقم  ( (20032003 ماي  ماي 1616

: : اجللسات رقم اجللسات رقم (( جلسات لدراسة نصوص تشريعية والتصويت عليها  جلسات لدراسة نصوص تشريعية والتصويت عليها 0909  ��������

3030--3535--3737--3939--4141--4455--4646--4747--4949.(.(  

جلسة خاصة لالستماع إىل التصريح احلكومي الذي قدمه السيد ادريس جلسة خاصة لالستماع إىل التصريح احلكومي الذي قدمه السيد ادريس   ��������

  ) .) .5050: : اجللسة رقم اجللسة رقم ((جطو الوزير األول جطو الوزير األول 

  ) .) .5151: : اجللسة رقم اجللسة رقم ((اجللسة اخلتامية اجللسة اخلتامية   ��������
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  20032003جدول جبلسات دورة أبريل جدول جبلسات دورة أبريل 

  رقم اجللسةرقم اجللسة  التاريخالتاريخ  جدول األعمالجدول األعمال

 الراضي رئيس جملس  الراضي رئيس جملس كلمة السيد عبد الواحدكلمة السيد عبد الواحد ( (20032003افتتاح دورة أبريل افتتاح دورة أبريل --

  ) . ) . النواب باملناسبةالنواب باملناسبة

  2727  20032003 أبريل  أبريل 1111

  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

الصحة   الصحة   ––اجلالية املغربية املقيمة باخلارج اجلالية املغربية املقيمة باخلارج : : األسئلة اآلنية ومهت قطاعي األسئلة اآلنية ومهت قطاعي **

--التعليم العايل والبحث العلميالتعليم العايل والبحث العلمي--الصحةالصحة: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات **

  --تصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصادتصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصادالشؤون االقالشؤون االق--االتصالاالتصال--الداخليةالداخلية

 التشغيل والشؤون االجتماعية  التشغيل والشؤون االجتماعية -- اإلسكان والتعمري اإلسكان والتعمري-- التجهيز التجهيز--العدلالعدل

  ..السياحة السياحة --التربية الوطنية والشبابالتربية الوطنية والشباب--والتضامنوالتضامن

  2828  20032003 أبريل  أبريل 1616

  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية((مناقشة األسئلة الشفهية مناقشة األسئلة الشفهية --

اجلالية املغربية اجلالية املغربية --تجارةتجارةالصناعة والالصناعة وال--التربية الوطنيةالتربية الوطنية::األسئلة اآلنية ومهت قطاعاتاألسئلة اآلنية ومهت قطاعات**

  ..العدلالعدل--حماربة األمية والتربية غري النظاميةحماربة األمية والتربية غري النظامية--السياحةالسياحة--املقيمة باخلارجاملقيمة باخلارج

التربية التربية --حتديث القطاعات العامةحتديث القطاعات العامة--العدلالعدل: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات   *  *

 التعليم العايل والبحث  التعليم العايل والبحث -- الصحة الصحة-- الصناعة والتجارة الصناعة والتجارة-- االتصال االتصال--الوطنيةالوطنية

الشؤون االقتصادية والشؤون العامة الشؤون االقتصادية والشؤون العامة --الشبابالشباب--الفالحة والتنمية القرويةالفالحة والتنمية القروية--العلميالعلمي

  .. الصيد البحري  الصيد البحري --البيئةالبيئة--وتأهيل االقتصادوتأهيل االقتصاد

  2929  20032003 أبريل  أبريل 2323

  ::دراسة النصوص التشريعية والتصويت عليها التالية دراسة النصوص التشريعية والتصويت عليها التالية --

 يتعلق بإنشاء أكادميية حممد السادس للغة  يتعلق بإنشاء أكادميية حممد السادس للغة 1010--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((العربية العربية 

قضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم قضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم  ي ي0606--0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

املغري املغري ) ) 19631963 فرباير  فرباير 66 ( (13821382 من رمضان  من رمضان 1212 الصادر يف  الصادر يف 11--6060--223223

  13451345 ذي احلجة  ذي احلجة 2525مبقتضاه من حيث الشكل الظهري الشريف الصادر يف مبقتضاه من حيث الشكل الظهري الشريف الصادر يف 

ال ال : : مع مع --4949: : مو مو . (. (بالتعويض عن حوادث الشغل بالتعويض عن حوادث الشغل ) ) 19271927 يونيو  يونيو 2525((

  ) .) .2323: : مم مم ––أحد أحد 

  ) .) .باإلمجاعباإلمجاع(( يتعلق بالفنان  يتعلق بالفنان 7171--9999مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  3030  20032003 أبريل  أبريل 2424
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  ) : ) : آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

  ..التجهيز والنقلالتجهيز والنقل--املالية واخلوصصةاملالية واخلوصصة: : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات **

--العدلالعدل--التجهيز والنقلالتجهيز والنقل--املالية واخلوصصةاملالية واخلوصصة: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات **

حتديث القطاعات حتديث القطاعات --))م احلكومةم احلكومةالناطق الرمسي باسالناطق الرمسي باس((االتصال االتصال --اإلسكان والتعمرياإلسكان والتعمري

--الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي--الداخليةالداخلية--الصيد البحريالصيد البحري--العامةالعامة

  ..الشباب الشباب --الصحةالصحة

  3131  20032003 أبريل  أبريل 3030

  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

التشغيل التشغيل --حتديث القطاعات العامةحتديث القطاعات العامة––العدل العدل : : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات **

حماربة األمية والتربية غري حماربة األمية والتربية غري --ملالية واخلوصصةملالية واخلوصصةاا--والشؤون االجتماعية والتضامنوالشؤون االجتماعية والتضامن

  ..النظاميةالنظامية

التجارة التجارة --الداخليةالداخلية--املالية واخلوصصةاملالية واخلوصصة: : ومهت قطاعات ومهت قطاعات   األسئلة العاديةاألسئلة العادية**

األوقاف والشؤون األوقاف والشؤون   --الفالحة والتنمية القرويةالفالحة والتنمية القروية  --والصناعة واملواصالتوالصناعة واملواصالت

  . . اإلسكان والتعمرياإلسكان والتعمري--الصحةالصحة--اإلسالميةاإلسالمية

  3232  20032003 ماي  ماي 0707

تداءات اإلرهابية اليت استهدفت مدينة الدار تداءات اإلرهابية اليت استهدفت مدينة الدار جلسة خاصة للتنديد باالعجلسة خاصة للتنديد باالع--

   . .20032003 ماي  ماي 1616البيضاء يوم اجلمعة البيضاء يوم اجلمعة 
  20032003 ماي  ماي 2121

   ) )IIج ج ((

3333  

  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

--التجهيز والنقلالتجهيز والنقل--التربية الوطنية والشبابالتربية الوطنية والشباب: : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات   *  *

  . . املالية واخلوصصة املالية واخلوصصة 

التجهيز التجهيز --التعليم العايل والبحث العلميالتعليم العايل والبحث العلمي: : األسئلة العادية وم قطاعات األسئلة العادية وم قطاعات   *  *

  ..العدلالعدل--التربية الوطنية والشبابالتربية الوطنية والشباب--والنقلوالنقل

  20032003 ماي  ماي 2121

   ) )IIIIج ج ((

3434  

 يتعلق مبكافحة  يتعلق مبكافحة 0303--0303دراسة والتصويت على مشروع قانون رقم دراسة والتصويت على مشروع قانون رقم --

  ).).باإلمجاع مع ممتنع واحدباإلمجاع مع ممتنع واحد((اإلرهاب اإلرهاب 

  20032003 ماي  ماي 2121

   ) )IIIIIIج ج ((

3535  

  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

  ..الصحةالصحة--الصناعة والتجارة واملواصالتالصناعة والتجارة واملواصالت: : لة اآلنية ومهت قطاعات لة اآلنية ومهت قطاعات األسئاألسئ  *  *

--الصناعة والتجارة واملواصالتالصناعة والتجارة واملواصالت--الصحةالصحة: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات   *  *

األوقاف والشؤون األوقاف والشؤون --املالية واخلوصصةاملالية واخلوصصة--التشغيل والشؤون االجتماعية والتضامنالتشغيل والشؤون االجتماعية والتضامن

ة والتنمية ة والتنمية الفالحالفالح--حتديث القطاعات العامةحتديث القطاعات العامة--التكوين املهينالتكوين املهين--االتصالاالتصال--اإلسالميةاإلسالمية

  ..التجهيز والنقلالتجهيز والنقل--املاءاملاء--القرويةالقروية

  20032003 ماي  ماي 2828

   ) )IIج ج ((

3636  
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دراسة النصوص التشريعية التالية احملالة من جملس املستشارين والتصويت دراسة النصوص التشريعية التالية احملالة من جملس املستشارين والتصويت --

  ::عليهاعليها

 يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء جمالس  يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء جمالس 2929--0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

تهاء مدة انتداب تهاء مدة انتداب اجلماعات احلضرية والقروية وجمالس العماالت واألقاليم، وباناجلماعات احلضرية والقروية وجمالس العماالت واألقاليم، وبان

  ) .) .اإلمجاعاإلمجاع((ممثلي املأجورين وتنظيم انتخابام اجلديدة ممثلي املأجورين وتنظيم انتخابام اجلديدة 

 يتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح  يتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح 3030--0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

االنتخابية اخلاصة بغرف الفالحة وغرف التجارة والصناعة واخلدمات وغرف االنتخابية اخلاصة بغرف الفالحة وغرف التجارة والصناعة واخلدمات وغرف 

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري 

 يتعلق بالتدابري االنتقالية املطبقة على ميزانيات  يتعلق بالتدابري االنتقالية املطبقة على ميزانيات 3131--0303قانون رقم قانون رقم مشروع مشروع   *  *

 للمجموعات احلضرية واجلماعات احلضرية املكونة هلا اليت سيتم  للمجموعات احلضرية واجلماعات احلضرية املكونة هلا اليت سيتم 20032003

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((حذفها يف إطار الرجوع إىل نظام وحدة املدينة حذفها يف إطار الرجوع إىل نظام وحدة املدينة 

  20032003 ماي  ماي 2828

   ) )IIIIج ج ((

3737  

  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

اجلالية املغربية اجلالية املغربية --التربية الوطنية والشبابالتربية الوطنية والشباب: : ة ومهت قطاعات ة ومهت قطاعات األسئلة اآلنياألسئلة اآلني  *  *

--الشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصادالشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصاد--املقيمة باخلارجاملقيمة باخلارج

  ..االتصالاالتصال--التجهيز والنقلالتجهيز والنقل--األوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالمية

الشؤون االقتصادية الشؤون االقتصادية --البيئةالبيئة--التربية الوطنيةالتربية الوطنية: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات   *  *

األوقاف األوقاف --الشؤون اخلارجية والتعاونالشؤون اخلارجية والتعاون--عامة وتأهيل االقتصادعامة وتأهيل االقتصادوالشؤون الوالشؤون ال

األسرة األسرة --الطاقة واملعادنالطاقة واملعادن--الصحةالصحة--التجهيز والنقلالتجهيز والنقل––والشؤون اإلسالمية والشؤون اإلسالمية 

  ..والتضامن والعمل االجتماعيوالتضامن والعمل االجتماعي

  3838  20032003 يونيو  يونيو 0404

  ::دراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليهادراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليها--

 يتعلق بتغيري الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  يتعلق بتغيري الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 5353--0202ع قانون رقم ع قانون رقم مشرومشرو  *  *

املخول املخول ) ) 19761976 أغسطس  أغسطس 1212 ( (13961396 شعبان  شعبان 1515 بتاريخ  بتاريخ 11--7676--534534

مبوجبه تعويض إمجايل لبعض قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ولذوي مبوجبه تعويض إمجايل لبعض قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ولذوي 

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((حقوقهم حقوقهم 

يف رقم يف رقم  يتعلق بتغيري وتتميم الظهري الشر يتعلق بتغيري وتتميم الظهري الشر5454--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

بشأن نظام بشأن نظام ) ) 19591959 مارس  مارس 1616 ( (13781378 رمضان  رمضان 66 بتاريخ  بتاريخ 11--5959--075075

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((الرواتب املعاشية املمنوحة للمقاومني وأراملهم وفروعهم وأصوهلم الرواتب املعاشية املمنوحة للمقاومني وأراملهم وفروعهم وأصوهلم 

 يتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة  يتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة 0202--0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((املغربية وباهلجرة غري املشروعة املغربية وباهلجرة غري املشروعة 

  3939  20032003 يونيو  يونيو 0505
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  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

  ..الفالحة والتنمية القروية الفالحة والتنمية القروية --السياحةالسياحة--الشبابالشباب: : األسئلة اآلنية وم قطاعات األسئلة اآلنية وم قطاعات   *  *

التربية الوطنية التربية الوطنية --السياحةالسياحة--املالية واخلوصصةاملالية واخلوصصة: : األسئلة العادية وم قطاعات األسئلة العادية وم قطاعات   *  *

--التشغيل والشؤون االجتماعية والتضامنالتشغيل والشؤون االجتماعية والتضامن--حتديث القطاعات العامةحتديث القطاعات العامة--والشبابوالشباب

األسرة والتضامن والعمل األسرة والتضامن والعمل --الفالحة والتنمية القرويةالفالحة والتنمية القروية--والتعمريوالتعمرياإلسكان اإلسكان 

  ..االجتماعياالجتماعي

  4040  20032003 يونيو  يونيو 1111

  ::دراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليهادراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليها--

 بتتميم جمموعة القانون اجلنائي يف ما يتعلق  بتتميم جمموعة القانون اجلنائي يف ما يتعلق 0707--0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

: : مم مم ––الأحد الأحد  :  : معمع--  4646: : مو مو ((باإلخالل بسري نظم املعاجلة اآللية للمعطيات باإلخالل بسري نظم املعاجلة اآللية للمعطيات 

2424.(.(  

--338338 يتعلق بتغيري الظهري الشريف رقم  يتعلق بتغيري الظهري الشريف رقم 1515--0303مشروع قانون رقـم مشروع قانون رقـم   *  *

) ) 19741974 يوليوز  يوليوز 1515 ( (13941394 من مجادى اآلخرة  من مجادى اآلخرة 2424 الصادر يف  الصادر يف 11--7474

  ) .) .باإلمجاعباإلمجاع((املعترب مبثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للملكة املعترب مبثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للملكة 

--223223   يقضي بتغيري الظهري الشريف رقـم يقضي بتغيري الظهري الشريف رقـم0606--0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

املغري مبقتضاه املغري مبقتضاه ) ) 19631963 فرباير  فرباير 66 ( (13821382 من رمضان  من رمضان 1212 الصادر يف  الصادر يف 11--6060

  13451345 من ذي احلجة  من ذي احلجة 2525من حيث الشكل الظهري الشريف الصادر يف من حيث الشكل الظهري الشريف الصادر يف 

صودق صودق ) () (قراءة ثانيةقراءة ثانية((بالتعويض عن حوادث الشغل بالتعويض عن حوادث الشغل ) ) 19271927 يونيو  يونيو 2525((

  ).).باإلمجاع على الفصول املعدلةباإلمجاع على الفصول املعدلة

  4141  20032003 يونيو  يونيو 1212

  ) :) : وعادية وعاديةآنيةآنية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

الشؤون الشؤون --السياحةالسياحة--الصحةالصحة--التجهيز والنقلالتجهيز والنقل: : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات   *  *

  ..اخلارجية والتعاوناخلارجية والتعاون

املالية املالية --التجهيز والنقلالتجهيز والنقل--الصحةالصحة: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات   *  *

الشؤون الشؤون --املاءاملاء--التعليم العايل والبحث العلميالتعليم العايل والبحث العلمي--الطاقة واملعادنالطاقة واملعادن--واخلوصصةواخلوصصة

حتديث حتديث --اإلسكان والتعمرياإلسكان والتعمري--هيل االقتصادهيل االقتصاداالقتصادية والشؤون العامة وتأاالقتصادية والشؤون العامة وتأ

  ..القطاعات العامة القطاعات العامة 

  4242  20032003 يونيو  يونيو 1818

التربية التربية : : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات   *  *  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

--البيئةالبيئة--اإلسكان والتعمرياإلسكان والتعمري--الصيد البحريالصيد البحري--الصحةالصحة--التكوين املهينالتكوين املهين--الوطنيةالوطنية

  ..االتصالاالتصال--الصناعة والتجارة واملواصالتالصناعة والتجارة واملواصالت

  4343  20032003 يونيو  يونيو 2525
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الصناعة الصناعة --االتصالاالتصال--التربية الوطنيةالتربية الوطنية: : ئلة العادية ومهت قطاعات ئلة العادية ومهت قطاعات األساألس  *  *

األوقاف األوقاف --اإلسكان والتعمرياإلسكان والتعمري--املالية واخلوصصةاملالية واخلوصصة--والتجارة واملواصالتوالتجارة واملواصالت

--الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعيالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي--الطاقة واملعادنالطاقة واملعادن--والشؤون اإلسالميةوالشؤون اإلسالمية

  ..الشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصادالشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصاد

  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

الصناعة الصناعة --التعليم العايل والبحث العلميالتعليم العايل والبحث العلمي: : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات   *  *

  ..اجلالية املغربية املقيمة باخلارجاجلالية املغربية املقيمة باخلارج--النقلالنقل--والتجارةوالتجارة

--التجهيزالتجهيز--اجلالية املغربية املقيمة باخلارجاجلالية املغربية املقيمة باخلارج: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات   *  *

--التعليم العايل والبحث العلميالتعليم العايل والبحث العلمي--اإلسالميةاإلسالميةاألوقاف والشؤون األوقاف والشؤون --املواصالتاملواصالت

  ..الطاقةالطاقة

  4444  20032003 يوليوز  يوليوز 0202

 يتعلق مبدونة الشغل والتصويت على  يتعلق مبدونة الشغل والتصويت على 6565--9999دراسة مشروع قانون رقم دراسة مشروع قانون رقم --

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((
  20032003 يوليوز  يوليوز 0303

  ))جلسة صباحيةجلسة صباحية((

4545  

  ::دراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليهادراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليها--

اقبة املالية للدولة على املنشآت اقبة املالية للدولة على املنشآت  يتعلق باملر يتعلق باملر6969--0000مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  ).).باإلمجاعباإلمجاع) () (حمال من جملس املستشارينحمال من جملس املستشارين((العامة وهيئات أخرى العامة وهيئات أخرى 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق  يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 5555--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

 بني اململكة املغربية ومجهورية  بني اململكة املغربية ومجهورية 20022002االتفاقية املوقعة بدكار يف فاتح مارس االتفاقية املوقعة بدكار يف فاتح مارس 

نع التهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب نع التهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب السنغال لتجنب االزدواج الضرييب ومالسنغال لتجنب االزدواج الضرييب وم

  ) .) .باإلمجاعباإلمجاع((على الدخل على الدخل 

 املتعلق  املتعلق 44--8989 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 2121--0303مشروع قانون مشروع قانون   *  *

  ) .) .باإلمجاعباإلمجاع((بالطرق السيارة بالطرق السيارة 

--7979 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقــم  يقضي بتغيري وتتميم القانون رقــم 2222--0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  ).).باإلمجاعباإلمجاع(( املتعلق بوحدات القياس  املتعلق بوحدات القياس 22

      20032003  ز ز  يوليو يوليو0303

  ))جلسة مسائيةجلسة مسائية((

4646  

  : : دراسة والتصويت على النصني التشريعيني التاليني دراسة والتصويت على النصني التشريعيني التاليني --

 يقضي بإحداث املكتب الوطين  يقضي بإحداث املكتب الوطين 3333--0101مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((للهيدروكاربورات واملعادن للهيدروكاربورات واملعادن 

 يتعلق باإلعفاء من غرامة التأخري املترتبة عن  يتعلق باإلعفاء من غرامة التأخري املترتبة عن 6666--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  ).).مجاعمجاعباإلباإل((التحفيظ العقاري التحفيظ العقاري 

  4747  20032003 يوليوز  يوليوز 0808
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  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية(( األسئلة الشفهية  األسئلة الشفهية --

الشؤون اخلارجية الشؤون اخلارجية --التكوين املهينالتكوين املهين: : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات   *  *

الصناعة الصناعة --التربية الوطنيةالتربية الوطنية--الصيد البحريالصيد البحري--اإلسكان والتعمرياإلسكان والتعمري--املاءاملاء--والتعاونوالتعاون

  ..الطاقة واملعادنالطاقة واملعادن--الصحةالصحة--البيئةالبيئة--التقليدية واالقتصاد االجتماعيالتقليدية واالقتصاد االجتماعي

التعليم العايل التعليم العايل --التربية الوطنيةالتربية الوطنية--الصحةالصحة: : ألسئلة العادية ومهت قطاعات ألسئلة العادية ومهت قطاعات اا  *  *

--حماربة األمية والتربية غري النظاميةحماربة األمية والتربية غري النظامية--الفالحة والتنمية القرويةالفالحة والتنمية القروية--والبحث العلميوالبحث العلمي

  ..الشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصادالشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصاد

  4848  20032003 يوليوز  يوليوز 0909

من طرف جملس من طرف جملس ((يت على يت على دراسة النصوص التشريعية التالية احملالة والتصودراسة النصوص التشريعية التالية احملالة والتصو--

  ) :) :املستشاريناملستشارين

 يتعلق باإلجيار املفضي إىل متلك السكن  يتعلق باإلجيار املفضي إىل متلك السكن 5151--0000مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((

 يتعلق بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي  يتعلق بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي 2424--0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  ) .) .باإلمجاعباإلمجاع((

  ).).باإلمجاعباإلمجاع(( بشأن اإليداع القانوين  بشأن اإليداع القانوين 6868--9999مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

 يتعلق باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية  يتعلق باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية 6767--9999 قانون رقم  قانون رقم مشروعمشروع  *  *

  ) .) .باإلمجاعباإلمجاع((

  20032003 يوليوز  يوليوز 1010

   ) )IIج ج ((

4949  

االستماع إىل تصريح السيد ادريس جطو الوزير األول حول احلصيلة األولية االستماع إىل تصريح السيد ادريس جطو الوزير األول حول احلصيلة األولية --

  ..العمل احلكومة العمل احلكومة 

  20032003 يوليوز  يوليوز 1010

   ) )IIIIج ج ((

5050  

يس جملس النواب  يس جملس النواب  كلمة السيد عبد الواحد الراضي رئكلمة السيد عبد الواحد الراضي رئ--اجللسة اخلتامية اجللسة اخلتامية 

  ..باملناسبة باملناسبة 

  20032003 يوليوز  يوليوز 1010

   ) )IIIIIIج ج ((

5151  

 


