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    20072007--20022002 الوالية التشريعية  الوالية التشريعية خاللخالل

  

 عدد الساعات  عدد الجلسات  الموضـــــــوع

   دقيقة12 ساعات و3  12  )صاحب اجلاللة امللك حممد السادس منها ترأسها 5(تاحية تاجللسات االف

   دقائق10 واتاع س6  2  جلسات انتخاب الرئيس

   دقيقة30 ساعة و11  6  جلسات انتخاب هياكل الس

   دقيقة36و ساعة 108  34  مشروع القانون املايلجلسات 

  قيقةو د ساعة 27  13  )املناقشة والرد ( احلكومي و الربنامججلسات التصريح

  دقائق50 ساعة و420  123  جلسات األسئلة الشفوية

  دقيقة37وساعة  173  64  ناقشة واملصادقة على النصوص التشريعية املجلسات 

   دقيقة 30 ساعات و8  8   ...)إخلتضامنية، استقبال رؤساء دول، ( خاصة اتجلس

   دقيقة06 ساعات و6  10  اجللسات اخلتامية

  دقيقة01ة و ساع766  272  اموع العام 

  

    

  



 -2- 

  ::النصوص التشريعية املصادق عليها النصوص التشريعية املصادق عليها 

  20022002دورة أكتوبر دورة أكتوبر    *    * 

    20032003 لسنة  لسنة 4545..0202مشروع القانون املايل رقم مشروع القانون املايل رقم   ..11

  013.71013.71 يقضـي بتغيـري القانـون رقـم  يقضـي بتغيـري القانـون رقـم 4747..0202مشروع قانون رقـم مشروع قانون رقـم   ..22

احملدث مبوجبه نظام املعاشات احملدث مبوجبه نظام املعاشات ) ) 19711971 ديسمرب  ديسمرب 3030 ( (13911391 من ذي القعدة  من ذي القعدة 1212الصادر يف الصادر يف 

    ..العسكريةالعسكرية

 يقضي بتغيري الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  يقضي بتغيري الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 4848..0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..33

املتعلق باخنراط رجال التسيري املتعلق باخنراط رجال التسيري ) ) 19751975 أغسطس  أغسطس 1212 ( (13951395 شعبان  شعبان 33 بتاريخ  بتاريخ 92.74.192.74.1

    ..والصف بالقوات املساعدة يف نظام املعاشات العسكرية والصف بالقوات املساعدة يف نظام املعاشات العسكرية 

  املؤذن   املؤذن 39.8939.89 يقضي بتتميم القانـون رقم  يقضي بتتميم القانـون رقم 4949..0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..44

  ..جبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص جبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص مبومبو

  .. يتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع يتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع4646..0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..55

 يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 6161..0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..66

املتعلق بإحداث وكالة املتعلق بإحداث وكالة ) ) 20022002 سبتمرب  سبتمرب 1010 ( (14231423 رجب  رجب 22 الصادر يف  الصادر يف 22..0202..645645

  ..ادية واالجتماعية يف أقاليم اجلنوب باململكة ادية واالجتماعية يف أقاليم اجلنوب باململكة اإلنعاش والتنمية االقتصاإلنعاش والتنمية االقتص

 يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 6060..0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..77

القاضي بإحداث املنطقة القاضي بإحداث املنطقة ) ) 20022002 سبتمرب  سبتمرب 1010 ( (14231423 رجب  رجب 22 الصادر يف  الصادر يف 2.02.6442.02.644

  ..البحر األبيض املتوسط البحر األبيض املتوسط --اخلاصة للتنمية طنجةاخلاصة للتنمية طنجة

على املرسوم بقانون رقم على املرسوم بقانون رقم  يتعلق باملصادقة  يتعلق باملصادقة 5959..0202   رقم رقممشروع قانونمشروع قانون  ..88

القاضي بتتميم القانون القاضي بتتميم القانون ) ) 20022002 سبتمرب  سبتمرب 1010 ( (14231423 رجب  رجب 22 الصادر يف  الصادر يف 22..0202..643643

 املتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف عماالت  املتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف عماالت 6.956.95رقم رقم 

  ..وأقاليم الشمال باململكة وأقاليم الشمال باململكة 
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ىل لسنة ىل لسنة  يتعلق بتصفية ميزانية الستة أشهر األو يتعلق بتصفية ميزانية الستة أشهر األو2121..0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..99

19961996..  

 يقضي مبنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان اجلماعات  يقضي مبنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان اجلماعات 5050..0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..1010

  ..احمللية ألجل متلك مساكن اجتماعية احمللية ألجل متلك مساكن اجتماعية 

 يقضي باملصادقة على املرسوم قانون رقم  يقضي باملصادقة على املرسوم قانون رقم 6262..0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..1111

اء احتكار الدولة يف اء احتكار الدولة يف بإبإ) ) 20022002 سبتمرب  سبتمرب 1010 ( (14231423 رجب  رجب 22الصادر يف الصادر يف   666363..2.022.02

  ..والتلفزيوالتلفزي اإلذاعي  اإلذاعي ميدان البثميدان البث

    20032003 مارس  مارس 1717...... فرباير فرباير55الدورة االستثنائية الدورة االستثنائية * *         

 يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 65.0265.02مشروع قانون تنظيمي رقم مشروع قانون تنظيمي رقم   ..1212

  .. املتعلق مبجلس املستشارين  املتعلق مبجلس املستشارين 32.9732.97

 املتعلق  املتعلق 9.979.97 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 64.0264.02مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..1313

  ..مبدونة االنتخاباتمبدونة االنتخابات

 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح االنتخابية  يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح االنتخابية 52.0252.02مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..1414

  ..العامة العامة 

 يتعلق بامليثاق  يتعلق بامليثاق 78.0078.00 يقضي بتغيري القانون رقم  يقضي بتغيري القانون رقم 01.0301.03مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..1515

  ..اجلماعياجلماعي

 والبند  والبند 137137 يتعلق بتعديل الفقرة الثانية من الفصل  يتعلق بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 63.0263.02مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم  .16

 .. الشخصية الشخصية من مدونة األحوال من مدونة األحوال165165 من الفصل  من الفصل 11

  20032003دورة أبريل دورة أبريل **

  .. يتعلق بإنشاء أكادميية حممد السادس للغة العربية  يتعلق بإنشاء أكادميية حممد السادس للغة العربية 1010..0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..1717

 يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم  يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم 0606..0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..1818

املغري مبقتضاه من املغري مبقتضاه من ) ) 19631963 فرباير  فرباير 66 ( (13821382 من رمضان  من رمضان 1212 الصادر يف  الصادر يف 1.60.2231.60.223
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) ) 19271927 يونيو  يونيو 2525 ( (13451345 ذي احلجة  ذي احلجة 2525ر يف ر يف حيث الشكل الظهري الشريف الصادحيث الشكل الظهري الشريف الصاد

  ..الشغلالشغلبالتعويض عن حوادث بالتعويض عن حوادث 

    .. يتعلق بالفنان يتعلق بالفنان71.9971.99مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..1919

  .. يتعلق مبكافحة اإلرهاب  يتعلق مبكافحة اإلرهاب 0303..0303مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..2020

 يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء جمالس اجلماعات  يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء جمالس اجلماعات 29.0329.03مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..2121

 وبانتهاء مدة انتداب ممثلي املأجورين وتنظيم  وبانتهاء مدة انتداب ممثلي املأجورين وتنظيم احلضرية والقروية وجمالس العماالت واألقاليم،احلضرية والقروية وجمالس العماالت واألقاليم،

  ..انتخابام اجلديدة انتخابام اجلديدة 

 استثنائية للوائح االنتخابية  استثنائية للوائح االنتخابية مراجعةمراجعة يتعلق بإجراء  يتعلق بإجراء 30.0330.03مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..2222

اعة التقليدية وغرف اعة التقليدية وغرف اخلاصة بغرف الفالحة وغرف التجارة والصناعة واخلدمات وغرف الصناخلاصة بغرف الفالحة وغرف التجارة والصناعة واخلدمات وغرف الصن

  ..الصيد البحريالصيد البحري

بالتدابري االنتقالية املطبقة على ميزانيات بالتدابري االنتقالية املطبقة على ميزانيات  يتعلق  يتعلق 31.0331.03مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..2323

ار ار  للمجموعات احلضرية واجلماعات احلضرية املكونة هلا اليت سيتم حذفها يف إط للمجموعات احلضرية واجلماعات احلضرية املكونة هلا اليت سيتم حذفها يف إط20032003

  ..الرجوع إىل نظام وحدة املدينةالرجوع إىل نظام وحدة املدينة

 الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  الظهري الشريف مبثابة قانون رقم ممبتغيري وتتميبتغيري وتتمي يتعلق  يتعلق 53.0253.02مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..2424

املخول مبوجبه تعويض املخول مبوجبه تعويض ) ) 19761976أغسطس أغسطس   1212 ( (13961396 شعبان  شعبان 1515 بتاريخ  بتاريخ 534.76.1534.76.1

  ..وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهموأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهمإمجايل لبعض قدماء املقاومني إمجايل لبعض قدماء املقاومني 

 يتعلق بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم  يتعلق بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم 54.0254.02مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..2525

بشأن نظام الرواتب املعاشية بشأن نظام الرواتب املعاشية ) ) 19591959 مارس  مارس 1616 ( (13781378 رمضان  رمضان 66 بتاريخ  بتاريخ 1.59.0751.59.075

  ..عهم وأصوهلمعهم وأصوهلمرورواملمنوحة للمقاومني وأراملهم وفاملمنوحة للمقاومني وأراملهم وف

يتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية يتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية 02.0302.03مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..2626

  ..وباهلجرة غري املشروعة وباهلجرة غري املشروعة 

 بتتميم جمموعة القانون اجلنائي يف ما يتعلق باإلخالل  بتتميم جمموعة القانون اجلنائي يف ما يتعلق باإلخالل 07.0307.03مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..2727

  ..بسري نظم املعاجلة اآللية للمعطياتبسري نظم املعاجلة اآللية للمعطيات
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  1.74.3381.74.338شريف رقم شريف رقم  يتعلق بتغيري الظهري ال يتعلق بتغيري الظهري ال15.0315.03مشروع قانون رقـم مشروع قانون رقـم   ..2828

املعترب مبثابة قانون يتعلق املعترب مبثابة قانون يتعلق ) ) 19741974 يوليوز  يوليوز 1515 ( (13941394 من مجادى اآلخرة  من مجادى اآلخرة 2424الصادر يف الصادر يف 

  ..لكةلكةممبالتنظيم القضائي للمبالتنظيم القضائي للم

    .. يتعلق مبدونة الشغل  يتعلق مبدونة الشغل 65.9965.99مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..2929

 يتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة  يتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة 69.0069.00مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..3030

  ..وهيئات أخرى وهيئات أخرى 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق االتفاقية  يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق االتفاقية 55.0255.02ع قانون رقم ع قانون رقم مشرومشرو  ..3131

 بني اململكة املغربية ومجهورية السنغال لتجنب  بني اململكة املغربية ومجهورية السنغال لتجنب 20022002املوقعة بدكار يف فاتح مارس املوقعة بدكار يف فاتح مارس 

  ..االزدواج الضرييب ومنع التهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب على الدخل االزدواج الضرييب ومنع التهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب على الدخل 

 املتعلق  املتعلق 4.894.89رقم رقم  يقضي بتغيري وتتميم القانون  يقضي بتغيري وتتميم القانون 21.0321.03   رقم رقممشروع قانونمشروع قانون  ..3232

  ..بالطرق السيارة بالطرق السيارة 

 املتعلق  املتعلق 2.792.79 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقــم  يقضي بتغيري وتتميم القانون رقــم 22.0322.03مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..3333

  ..بوحدات القياس بوحدات القياس 

 يقضي بإحداث املكتب الوطين للهيدروكاربورات  يقضي بإحداث املكتب الوطين للهيدروكاربورات 33.0133.01مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..3434

  ..واملعادن واملعادن 

عن التحفيظ عن التحفيظ خري املترتبة خري املترتبة  يتعلق باإلعفاء من غرامة التأ يتعلق باإلعفاء من غرامة التأ66.0266.02مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..3535

  ..العقاريالعقاري

  .. باإلجيار املفضي إىل متلك السكن باإلجيار املفضي إىل متلك السكن يتعلق يتعلق51.0051.00مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..3636

  .. وتتميم جمموعة القانون اجلنائي وتتميم جمموعة القانون اجلنائي يتعلق بتغيري يتعلق بتغيري24.0324.03مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..3737

  .. بشأن اإليداع القانوين بشأن اإليداع القانوين68.9968.99مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..3838

   يتعلق باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية يتعلق باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية67.9967.99مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   ..3939

  2003دورة أكتوبر   *
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 .2004  املاليةلسنةل 48.03 رقم مشروع قانون املالية .40

 1998. 1997يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 40.03مشروع قانون رقم  .41

 إدارة ضي بتمديد مدة انتداب أعضاء جملس يق45.03مشروع قانون رقم  .42

 .االجتماعيالصندوق الوطين للضمان 

 1.73.366 رقمبتغيري الظهري الشريفيقضي 55.03مشروع قانون رقم  .43

مبثابة قانون املتعلق بتأمني  املعترب 1974 أبريل 23 (1394 ربيع اآلخر29بتاريخ 

 .الصادرات 

 يتعلق بتقادم الديون املستحقة على الدولة 56.03مشروع قانون رقم  .44

 .واجلماعات احمللية

تعلق بالسلفات  امل18.97بتغيري وتتميم القانون رقم 58.03مشروع قانون رقم  .45

 .الصغرية

املعترب مبثابة  يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف 23.01 مشروع قانون رقم .46

املتعلق ) 1993 سبتمرب21 (1414 ربيع اآلخر 4 الصادر يف 1.93.212قانون رقم 

 اجلمهور إىل اليت تدعومبجلس القيم املنقولة وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية 

 .اب يف أسهمها أو سنداااالكتت

 املعترب مبثابة  يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف52.01مشروع قانون رقم  .47

املتعلق ببورصة ) 1993 سبتمرب 21 (1414 ربيع اآلخر 4 الصادر يف 1.93.211قانون 

  . القيم

 املعترب مبثابة  يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف53.01مشروع قانون رقم  .48

املتعلق ) 1993 سبتمرب 21 ( 1414 ربيع اآلخر 4 بتاريخ 1.93.213قم قانون ر

 . اجلماعي للقيم املنقولةباهليئات املكلفة بالتوظيف

 املتعلق 35.96 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 43.02مشروع قانون رقم  .49

 .بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم يف احلساب
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 املتعلق مبدونة 17.99 يقضي بتغيري القانون رقم 09.03 رقم مشروع قانون .50

 .التأمينات 

 . يتعلق بالعروض العمومية يف سوق البورصة 26.03مشروع قانون رقم  .51

 . يتعلق بعمليات االستحفاظ 24.01مشروع قانون رقم  .52

 مكرر من 24 و19 و16 يقضي بتغيري الفصول 60.03مشروع قانون رقم  .53

احملدث  ) 1971 سبتمرب 30 (1391 من ذي القعدة 12يخ  بتار011.71القانون رقم 

 .مبوجبه نظام املعاشات املدنية

 املتعلق بنظام 30.89 يقضي بتغيري القانون رقم 59.03مشروع قانون رقم  .54

 .الضرائب املستحقة للجماعات احمللية وهيئاا

 .1997 .1996صفية ميزانية السنة املالية  يتعلق بت33.03مشروع قانون رقم  .55

 . يتعلق بإحداث صندوق متويل الطرق57.03مشروع قانون رقم  .56

 املتعلق باملراكز 37.80 يتمم مبوجبه القانون رقم 42.03مشروع قانون  رقم  .57

 .االستشفائية

 . مبثابة مدونة األسرة 70.03مشروع قانون رقم  .58

رقم   يغري ويتمم مبوجبه الظهري الشريف73.03مشروع قانون رقم  .59

املعترب ) 1974 يوليوز 15 (1394 من مجادى اآلخر 20  بتاريخ1.74.338

  .مبثابة قانون  املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

 املصادق  قانون املسطرة املدنيةمبتغيري وتتمي  72.03مشروع قانون رقم  .60

 من رمضان 11 الصادر يف 1.74.447عليه بالظهري الشريف مبثابة قانون رقم 

 ).1974 سبتمرب 28 ( 1394

 . يتعلق باحلصانة الربملانية17.01مشروع قانون رقم  .61

 . يتعلق باحملكمة العليا63.00مشروع قانون تنظيمي رقم  .62
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 يغري ويتمم مبوجبه الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 39.03مشروع قانون رقم  .63

 املتعلق بسن نظام )1973 نونرب 23 (1393 من شوال 27 الصادر يف 1.73.255

 .للصيد البحري 

 .مشروع النظام الداخلي لس النواب .64

  2004 دورة أبريل * 

 يغري ويتمم الظهري الشريف مبثابة قـانون رقـم          17.02مشروع قانون رقم        .65

 ) 1972 يوليـوز    27 ( 1392 من مجادى اآلخرة     15 بتاريخ   1.72.184

  .املتعلق بنظام الضمان االجتماعي

ل ضحايا الزلزال الـذي      يقضي بتخويل األطفا   02.04مشروع قانون رقم         .66

  .ضرب إقليم احلسيمة احلقوق املمنوحة ملكفويل األمة 

 يتعلق بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي وحبـذف         79.03مشروع رقم        .67

  .احملكمة اخلاصة للعدل 

 املتعلق 10.81 يقضي بنسخ القانون رقم 03.04مشروع قانون رقم      .68

 . احملركبتنظيم صناعات تركيب العربات ذات

 يتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبريها 52.03مشروع قانون رقم     .69

  .واستغالهلا

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          54.01مشروع قانون رقم         .70

 بني اململكة املغربيـة ومالطـة       2001 أكتوبر   26االتفاقية املوقعة بأكادير يف     

تهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب على الـدخل       لتجنب االزدواج الضرييب ومنع ال    

 .وعلى الربوتوكول املضاف إليها

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          01.02مشروع قانون رقم         .71

 بني  2001 نوفمرب   26االتفاق حول تشجيع ومحاية االستثمار املوقع بالرباط يف         

  .حكومة اململكة املغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية
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  يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق           22.02مشروع قانون رقم         .72

 نوفمرب  6االتفاق املنشئ للجنة العامة ملصايد امساك البحر املتوسط املوقع بروما يف            

1997.   

 يتعلق بالـشركة الوطنيـة للنقـل والوسـائل          25.02مشروع قانون رقم        .73

  .اللوجيستيكية وحبل املكتب الوطين  للنقل 

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          35.02مشروع قانون رقم         .74

بـني   ) 2002 يونيو   15 (1423 ربيع اآلخر    4االتفاقية املوقعة بالكويت يف     

حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة الكويت لتجنب االزدواج الضرييب ومنـع           

 .التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          37.02 رقم   مشروع قانون      .75

 بـني اململكـة     2002 يونيو   26االتفاقية العامة للتعاون املوقعة بربوكسيل يف       

 .املغربية واململكة البلجيكية

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          56.02مشروع قانون رقم          .76

ني حكومة اململكة املغربيـة      ب 2002 أغسطس   27االتفاقية املوقعة بالرباط يف     

وحكومة مجهورية الصني الشعبية لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب اجلبائي          

 .يف ميدان الضرائب على الدخل 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          06.04مشروع قانون رقم          .77

  .2000رب  نوفم20االتفاقية إلنشاء منظمة املرأة العربية املوقعة بالقاهرة يف 

    يتعلق باالتصال السمعي  البصري77.03 مشروع قانون رقم  .78

 2004 أكتوبر  دورة*

 يتعلق بتحويل منـشآت عامـة إىل القطـاع          31.04مشروع قانون رقم          .79

 .اخلاص

  

  2005 للسنة املالية قراءة أوىل 26.04مشروع قانون املالية رقم       .80
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   الفالحية     األرضيةيت بعض القطع        يتعلق بتفو   05.01مشروع قانون رقم         .81

  . مستغليها بصفة منتظمةإىلأو  القابلة   للفالحة من ملك الدولة اخلاص 

  يتعلق   بتغـيري   وتتمـيم   الظهـري                 06.01مشروع   قانون   رقم                  .82

 دمسرب   29  (1392  ذي القعدة       22  بتاريخ        1.72.277الشريف   رقم       

ون   مبنح بعض الفالحني أراض فالحية أو قابلة للفالحـة             مبثابة   قان    )  1972

  .من ملك الدولة اخلاص

  بتغيري  وتتميم  الظهري   الشريف   رقم              07.01مشروع   قانون   رقم                 .83

 )  1972 دمسرب 29  (1392  من  ذي   القعدة        22  بتاريخ        1.72.278

املؤسسة   بني   األفراد  املـسلمة            مبثابة قانون  يتعلق   بالتعاونيات  الفالحية              

  أراضي  الدولة   أو  األفراد   املوزعة  عليهم  القطع  األرضية   احملدثـة                         إليهم

  .يف   العقارات   اجلماعية  القدمية 

  . يتعلق خبطة العدالة16.03مشروع قانون رقم       .84

  .1999-98لية  يتعلق بتصفية ميزانية السنة املا01.04مشروع قانون رقم       .85

 39-89 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقـم        75.03مشروع قانون رقم          .86

  .املأذون مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص

 يتعلق باملسؤولية املدنية يف جمـال األضـرار         12.02مشروع قانون رقم           .87

  .النووية

املبدأ على تـصديق     يقضي باملوافقة من حيث      28.04مشروع قانون رقم         .88

اتفاق التبادل احلر بني اململكة املغربية والواليات املتحدة األمريكية املوقع بواشنطن 

  .2004 يونيو 15يف 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          18.04مشروع قانون رقم          .89

كيا  بني اململكة املغربية ومجهورية تر     2004 أبريل   07االتفاقية املوقعة بأنقرة يف     

  .لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب على الدخل



 -11- 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى انـضمام          05.04مشروع قانون رقم         .90

اململكة املغربية إىل االتفاقية الدولية حلماية األصناف النباتية اجلديدة املؤرخـة يف            

 أكتوبر  23، ويف   1972 نونرب   10 واملعدلة يف جنيف يف      1961 ديسمرب   02

  .1991 مارس 19 ويف 1978

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          51.03مشروع قانون رقم         .91

 بني اململكة املغربية ورومانيـا      2003 يوليو   02 يف   ببوخارستاالتفاقية املوقعة   

خل لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب على الـد          

  .وعلى الثروة

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          23.03مشروع قانون رقم          .92

 بني حكومة اململكـة املغربيـة       2003 يناير   28االتفاق املوقع بكوبنهاكن يف     

  .وحكومة مملكة الدامنارك بشان النقل الطرقي الدويل للمسافرين والبضائع

من حيث املبدأ على تصديق اتفاقية  يوافق مبوجبه 19.03مشروع قانون رقم         .93

 أغـسطس   26يف  " النيجر"إنشاء اللجنة اإلسالمية للهالل الدويل املوقعة بنيامي        

1982.  

 بسن تدابري انتقالية يف شـأن ترسـيم وترقيـة           30.04مشروع قانون رقم         .94

 من شـوال    11 بتاريخ   2.96.804األساتذة الباحثني اخلاضعني للمرسوم رقم      

  ).1997ير  فربا1417-19(

  يقضي باإلعفاء من غرامة التـأخري املتعلقـة          34.04مشروع قانون رقم         .95

  .بالتحفيظ العقاري

 بإحـداث املكتـب     25.79 بتغيري القانون رقم     33.04مشروع قانون رقم       .96

  .الوطين للمطارات

  . يتعلق بالقانون األساسي لبنك املغرب76.03مشروع قانون رقم      .97

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق اتفاقيـة          20.04مشروع قانون رقم     .98

 بني اململكة املغربيـة ومجهوريـة       2004 أبريل   7التبادل احلر املوقعة بأنقرة يف      

  .تركيا
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 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          58.02مشروع قانون رقم          .99

 املوقعة برومـا يف     املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       

  .2001نوفمرب 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تـصديق         74.03مشروع قانون رقم          .100

 الـذي   -مسيك–النظام األساسي ملعهد الدول اإلسالمية للمواصفات واملقاييس        

 دورا الرابعة عشرة املنعقدة     أقرته اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري يف      

  .1998 نوفمرب 4 إىل 1 من بإسطنبول

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على مـصادقة         19.04مشروع قانون رقم          .101

 بني حكومـة    1980 يونيو   23اململكة املغربية على االتفاق املوقع بالرباط يف        

 حول إقامة مكتب جهوي بالدار      والشركة اإلفريقية إلعادة التأمني   اململكة املغربية   

  .البيضاء باملغرب

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ علـى تـصديق          57.02شروع قانون رقم    م     .102

وما يف  راالتفاقية إلنشاء هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية املوقعة ب          

 .2000نوفمرب 

  2005  دورة أبريل *
 

  . يتعلق بتهيئة واستثمار ضفيت أيب رقراق16.04مشروع قانون رقم       .103

  . . حتدث مبوجبه حماكم استئناف إدارية80.03م مشروع قانون رق      .104

  . بتنظيم مهنة املفوضني القضائيني81.03مشروع قانون رقم       .105

 املتعلق 03.94 بتغيري وتتميم القانون رقم 23.04مشروع قانون رقم      .106

  .بالتربع بالدم البشري وأخذه واستخدامه 

 حتدد مبوجبه السن 05.89 بتتميم القانون رقم 32.04مشروع قانون رقم    .107

 يف النظام اجلماعي ملنح املنخرطني املستخدمني التقاعد عند بلوغها إىل حيال الذي

  .رواتب التقاعد
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 10.94 من القانون رقم 75 بتغيري املادة 49.03مشروع قانون رقم      .108

  .املتعلق مبزاولة الطب 

م  يغري ويتمم مبوجه الظهري الشريف رق50.03مشروع قانون رقم      .109

املعترب ) 1984 مارس 21 (1404 من مجادى اآلخرة 17 بتاريخ 1.84.44

  .ة األطباء الوطنية أق يمبثابة قانون يتعل

 املأذون 39.89 يقضي بتغيري القانون رقم 21.04مشروع قانون رقم      .110

 .مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص 

-1999ميزانية السنة املالية  يتعلق بتصفية 25.04مشروع قانون رقم      .111

2000 .  

 يتعلق باملوانئ وبإحداث الوكالة الوطنية 15.02مشروع قانون رقم      .112

  .للموانئ وشركة استغالل املوانئ

  املتعلق 9.88 يقضي بتغيري القانون رقم 44.03مشروع قانون رقم      .113

  .بالقواعد احملاسبية الواجب على التجار العمل ا

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على مصادقة 07.04ن رقم مشروع قانو     .114

 .اململكة املغربية على اتفاقية إقامة منطقة التبادل احلر بني الدول العربية املتوسطية

  

 2005دورة أكتوبر           *

 . 2006  املاليةلسنةل 35.05 رقم مشروع قانون املالية     .115

االئتمان واهليئات املعتربة يف  يتعلق مبؤسسة 34.03مشروع قانون رقم      .116

 .حكمها

 . يتعلق بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي43.04مشروع قانون رقم       .117

 . يتعلق جبزر إهانة علم اململكة ورموزها17.05مشروع قانون رقم       .118

 يتعلق باألحزاب السياسية باإلضافة إىل قراءته 36.04مشروع قانون رقم      .119

 .وص أخرىالثانية مع نص
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 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على مصادقة 39.04مشروع قانون رقم      .120

 17اململكة املغربية على اتفاقية محاية التراث الثقايف غري املادي املوقعة بباريس يف 

 .2003أكتوبر 

 17.97 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 31.05مشروع قانون رقم      .121

 .املتعلق حبماية امللكية الصناعية

حيث املبدأ على تصديق  يوافق مبوجبه من 11.05مشروع قانون رقم    .122

 بني حكومة  اململكة املغربية 2005 فرباير 22 جبنيف يف تفاق  املوقعاال

 .ثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط واملنظمة الدولية للهجرة بشأن فتح مم

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق  41.04مشروع قانون رقم      .123

غربية  بني حكومة اململكة امل2004 نوفمرب 4اتفاق املقر املوقع بالرباط يف 

 .والبنك األورويب لالستثمار

يق اململكة فق مبوجبه من حيث املبدأ على تصدا يو10.05مشروع قانون      .124

 للتمويل املتعلق بتنفيذ التعاون املايل والتقين يف إطار اإلطار-املغربية على االتفاقية

 التمويالت األخرى للبنك األوريب لالستثمار يف البلدان إطارويف " ميدا" برنامج 

، كما مت تعديلها 1997 أغسطس 28ملوقعة بالرباط يف املتوسطية الشريكة ا

 .وعلى  ملحقاا

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 47.04مشروع قانون رقم      .125

 املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات املوقعة بتونس يف إنشاءاتفاقية 

 .2001 أكتوبر 30

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 38.04مشروع قانون رقم      .126

 اإلعالم اخلاصة بتقنيات املواد شأن جتارةباململكة املغربية على التصريح الوزاري 

 .1996 ديسمرب 13املوقع بسنغافورة يف 

 املتعلق بإحداث 24.92 بتغيري القانون رقم 35.04مشروع قانون رقم      .127

 أعضاء على أحكامه النواب والذي مت تطبيق أعضاء جملسنظام املعاشات لفائدة 

 53.99رقم جملس املستشارين مبوجب القانون 
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 املتعلق 2.00 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 34.05مشروع قانون رقم      .128

 .حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة 

 يقضي بإخضاع هيئة األساتذة الباحثني مبؤسسات 47.05مشروع قانون      .129

 .0.11.71نية احملدث مبوجبه القانون رقمتكوين األطر العليا لنظام املعاشات املد

 0.11.71 بنسخ بعض أحكام القانون رقم37.05م مشروع قانون رقـ  .130

 احملدث مبوجبه 013.71احملدث مبوجبه نظام املعاشات املدنية، والقانون رقم 

 املتعلق 1.74.92نظام املعاشات العسكرية والظهري الشريف مبثابة قانون رقم 

باخنراط رجال التأطري والصف التابعني للقوات املساعدة يف نظام املعاشات 

 .سكريةالع

 

 الصادر يف 0.15.71 يقضي بتغيري القانون رقم 46.05مشروع قانون      .131

بتحديد حد سن الضباط  ) 1971 ديسمرب 30 (1391 من ذي القعدة 12

العسكريني غري الضباط بالقوات املسلحة امللكية املنخرطني يف نظام رواتب 

 .التقاعد العسكرية

 12 الصادر يف 0.13.71ن رقم  بتغيري القانو49.05مشروع قانون رقم     .132

احملدث  مبوجبه نظام املعاشات  ) 1971 ديسمرب 30 (1391من  ذي القعدة 

 .العسكرية

 بتغري الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 45.05مشروع قانون رقم      .133

القاضي باخنراط ) 1975 أغسطس 12 (1395 شعبان 3 بتاريخ 1.74.92

 .وات املساعدة يف نظام املعاشات العسكريةرجال التأطري والصف التابعني للق

 املتعلق 46.02 يقضي بتغيري القانون رقم 40.05مشروع قانون رقم      .134

 .بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع

 . يتعلق يئات توظيف األموال باازفة 41.05مشروع قانون رقم      .135

 17.99قم  يقضي بتغيري وتتميم القانون ر39.05مشروع قانون رقم      .136

 .املتعلق مبدونة التأمينات
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 يتعلق مبسك حسابات جممعة من لدن 38.05مشروع قانون رقم      .137

 .املؤسسات واملنشآت العامة

بتتميم الظهري الشريف املعترب مبثابة  يقضي  36.05مشروع قانون رقم     .138

 سبتمرب 21 (1414 ربيع اآلخر 4 الصادر يف 1.93.212قانون رقم 

ق مبجلس القيم املنقولة وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية املتعل  )1993

 .اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها أو سنداا

 يقضي بسن بعض اإلجراءات املتعلقة 42.05مشروع قانون رقم      .139

بالعقارات الفالحية أو القابلة للفالحة املنقولة ملكيتها إىل الدولة عمال بأحكام 

 26 (1383 مجادى األوىل 7 الصادر بتاريخ 1.63.289ظهري الشريف رقم ال

 من 26 بتاريخ 1.73.213والظهري الشريف مبثابة قانون رقم ) 1963ديسمرب 

 ).1973 مارس 2 (1393حمرم 

 املتعلق 5.96 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 21.05مشروع قانون رقم      .140

سيطة باألسهم والشركة ذات املسؤولية بشركة التضامن وشركة التوصية الب

 .احملدودة وشركة احملاصة

 . يتعلق بالتدبري املفوض للمرافق العمومية54.05مشروع قانون رقم      .141

 22.80 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 19.05مشروع قانون رقم      .142

والتحف الفنية املتعلق باحملافظة على املباين التارخيية واملناظر والكتابات املنقوشة 

 .لعادياتاو

 73.00 يتعلق بتغيري وتتميم القانون  رقم 09.05رقم  مشروع قانون     .143

القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة حممد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية 

 .للتربية والتكوين

 يتعلق بتغيري وتتميم املرسوم بقانون رقم 18.05مشروع قانون رقم      .144

القاضي بإحداث ) 2002 سبتمرب 10 (1423 رجب 2 بتاريخ 2.02.644

 .البحر األبيض املتوسط-املنطقة اخلاصة للتنمية طنجة
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قضي بتغيري ومتيم الظهري الشريف الصادر يف ي 54.03مشروع قانون رقم      .145

 .املتعلق مبراقبة القنص) 1923 يوليو 21 (1341 ذي احلجة 6

 الشريف مبثابة قانون رقم  يغري ويتمم الظهري06.05مشروع قانون رقم      .146

املتعلق باختاذ ) 1977 سبتمرب 19 (1397 شوال 5 الصادر يف 1.75.292

 .التدابري الكفيلة حبماية احليوانات الداجنة من األمراض املعدية

 يتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية 12.05مشروع قانون رقم      .147

 .هة الشرقية باململكةاالقتصادية واالجتماعية يف عمالة وأقاليم اجل

 املتعلق 06.95 يقضي بتغيري القانون رقم 13.05مشروع قانون رقم      .148

بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف عماالت وأقاليم 

 .الشمال باململكة

 يقضي بتتميم الظهري الشريف رقم 48.05مشروع قانون رقم      .149

) 1963 نوفمرب 12 (1383ادى األخرى  من مج24 الصادر يف 1.63.260

 .يف شأن النقل بواسطة السيارات عرب الطرق

 . مبثابة مدونة األدوية والصيدلة17.04مشروع قانون رقم       .150

 بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم 50.05مشروع قانون رقم      .151

مبثابة النظام ) 1958 فرباير 24 (1377 شعبان 4 الصادر يف 1.58.008

 .اسي العام للوظيفة العمومية األس

  

  2006 دورة أبريل *
 

 املتعلق 16.98تتميم القانون رقم بتغيري و 26.05مشروع قانون رقم      .152

 .بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها

 . يتعلق بتدبري النفايات والتخلص منها28.00مشروع قانون رقم      .153

ق بشروط فتح مؤسسات الرعاية  يتعل14.05مشروع قانون رقم      .154

 .االجتماعية وتدبريها
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 15.95 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 24.04مشروع قانون رقم       .155

 .املتعلق مبدونة التجارة

 يقضي بتتميم الظهري الشريف رقم 28.05مشروع قانون رقم      .156

) 1963 أغسطس 5 (1383 من ربيع األول 14 الصادر يف 1.63.226

 .ملكتب الوطين للكهرباءبإحداث ا

  2006  دورة أكتوبر *
 

 .2007 لسنة 43.06 رقم مشروع قانون املالية     .157

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 02.06مشروع قانون رقم      .158

 بني 2005 يوليو 28اتفاق الشراكة يف جمال الصيد البحري املوقع بربوكسيل يف 

 .وبيةاململكة املغربية واموعة األور

 .ة أطباء األسنان الوطنية يتعلق يأ07.05مشروع قانون رقم       .159

 . املتعلق حبذف اخلدمة العسكرية48.06مشروع قانون رقم       .160

 يغري ويتمم مبوجبه القانون التنظيمي رقم 22.06مشروع قانون رقم      .161

 . املتعلق مبجلس النواب31.97

 09.97وجبه القانون رقم  يغري ويتمم مب23.06مشروع قانون رقم      .162

 .املتعلق مبدونة االنتخابات

 يتعلق بتنظيم املراجعة االستثنائية للوائح 24.06مشروع قانون رقم     .163

 .االنتخابية العامة

 يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف املعترب مبثابة 44.06مشروع قانون      .164

 سبتمرب 21 (1414 ربيع اآلخر 4 الصادر يف 1.93.212قانون رقم 

املتعلق مبجلس القيم املنقولة وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية ) 1993

  .اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها أو سنداا
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 يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف املعترب مبثابة 45.06مشروع قانون رقم    .165

) 1993 سبتمرب21 (1414 الصادر يف ربيع اآلخر 1.93.212قانون رقم 

  .املتعلق ببورصة القيم

 املتعلق 26.03 رقم  يقضي بتغيري وتتميم القانون46.06مشروع قانون رقم  .166

 .بالعروض العمومية يف سوق البورصة

 يغري ويتمم مبوجبه الظهري الشريف مبثابة قانون 16.06مشروع قانون رقم       .167

) 1974 يوليو 15 (1394 مجادى اآلخرة 24 الصادر يف 1.74.338رقم 

 .املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

 يغري ويتمم مبوجبه الظهري الشريف مبثابة قانون 17.06مشروع قانون رقم      .168

املتعلق ) 1974 نونرب 11 (1394 شوال 26 الصادر يف 1.74.467رقم 

 .بالنظام األساسي للقضاة

 1.75.398 يتمم الظهري الشريف رقم 21.06مشروع قانون رقم      .169

املعترب مبثابة قانون يتعلق  ) 1975 أكتوبر 16 (1395 شوال 10بتاريخ 

 .بإحداث اجلامعات

 يتعلق بالتصفية للفترة املمتدة من فاتح يوليو 16.05مشروع قانون رقم       .170

 .2000 ديسمرب 31إىل 

  .2001 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 56.05مشروع قانون رقم       .171

 يتعلق بالتنمية املستدامة ملناطق النخيل وحبماية 01.06قانون رقم مشروع       .172

 .PHOENIXDACLTLIFERAخنلة التمر من صنف 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 03.06مشروع قانون رقم       .173

 بني اململكة املغربية واجلمهورية 2005 يونيو 19االتفاقية املوقعة بالرباط يف 

من أجل جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب فيما العربية السورية 

 .يتعلق بالضرائب على الدخل
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 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 42.04مشروع قانون رقم       .174

 بني حكومة اململكة املغربية ومنظمة 2004 أكتوبر 8االتفاق املوقع بالرباط يف 

 .شاء مكتب لليوندو يف الرباطن إنمم املتحدة للتنمية الصناعية بشأاأل

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 20.06مشروع قانون رقم      .175

 بني اململكة املغربية ومجهورية فنلندا 2006 أبريل 7االتفاقية املوقعة لسنكي يف 

 .لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 33.05ن رقم مشروع قانو      .176

 بني البنك اإلفريقي للتنمية والصندوق 2005 ماي 27االتفاق املوقع بالرباط يف 

اإلفريقي للتنمية وحكومة اململكة املغربية بشأن إنشاء مكتب وطين للبنك 

  .بيةاإلفريقي للتنمية والصندوق اإلفريقي للتنمية فوق تراب اململكة املغر

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 18.06مشروع قانون رقم      .177

بني ) 2006 مارس 17 (1427 من صفر 16االتفاقية املوقعة بأكادير يف 

حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع 

 .التهرب الضرييب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 22.05وع قانون رقم مشر     .178

بني ) 2005 ماي 16 (1426 ربيع اآلخر 7االتفاقية املوقعة بالرباط يف 

حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية اهلامشية لتجنب االزدواج 

 .الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 09.06ع قانون رقم مشرو     .179

بني اململكة ) 2006 فرباير 8 (1427 حمرم 9االتفاقية املوقعة بالرباط يف 

 الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف االزدواجاملغربية واجلمهورية اليمنية لتجنب 

 .ميدان الضرائب على الدخل

وجبه من حيث املبدأ على تصديق  يوافق مب08.06مشروع قانون رقم      .180

 ، لزيت الزيتون وزيتون املائدة2005اململكة املغربية على االتفاق الدويل لعام 

 .)ج( و )ب( و )أ( وعلى امللحق 2005 أبريل 29املوقع جبنيف يف 
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 يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف املعترب 29.04مشروع قانون رقم      .181

 )1984 أكتوبر 2 (1405 حمرم 6 الصادر يف 01.84.150مبثابة قانون رقم 

 .املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها

 يقضي بتحويل املؤسسات اجلهوية للتجهيز 27.03مشروع قانون رقم      .182

 ".العمران"والبناء على شركات مسامهة جهوية تسمى 

املرسوم رقم  يتعلق باملصادقة على 32.06مشروع قانون رقم       .183

املغري واملتمم ) 2006 يوليو 28 (1427 رجب 2 الصادر يف 2.06.386

 . املتعلق بنظام التبغ اخلام املصنع46.02مبوجبه القانون رقم 

 يتعلق بالتصاريح اإلحصائية ألجل إعداد 19.06مشروع قانون رقم      .184

 اخلارجية معطيات عن املبادالت اخلارجية وميزان األداءات والوضعية املالية

 .اإلمجالية للمغرب

 24.96 يغري ويتمم مبوجبه القانون رقم 29.06مشروع قانون رقم       .185

 .املتعلق بالربيد واملواصالت

 يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم 39.06مشروع قانون رقم      .186

املعترب مبثابة قانون ) 1993 مارس 23 (1413 رمضان 29 بتاريخ 1.93.16

ديد تدابري لتشجيع املنشآت اليت تقوم بتدريب احلاصلني على بعض يتعلق بتح

 .الشهادات بقصد التكوين من أجل اإلدماج

 . يتعلق بأعمال احلراسة ونقل األموال27.06مشروع قانون رقم      .187

  . يتعلق بالتبادل االلكتروين للمعطيات القانونية53.05مشروع قانون رقم      .188

 . يتعلق مبكافحة غسل األموال43.05مشروع قانون رقم      .189

  20072007أبريلأبريل66.../.../فربايرفرباير1212 االستثنائية  االستثنائية ةةالدورالدور*          
 

 بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم 62.06مشروع قانون رقم    .190

 بسن قانون 1958 سبتمرب6 املوافق  ل1378 صفر21الصادريف 1.58.250

 .اجلنسية املغربية
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لتصريح اإلجباري لبعض  يتعلق بإحداث ا54.06مشروع قانون رقم     .191

 .منتخيب االس احمللية وبعض فئات املوظفني واألعوان العموميني مبمتلكام

 من الظهري 16 يقضي بتغيري وتتميم الفصل 53.06مشروع قانون رقم     .192

 نونرب 11 (1394 شوال 26 الصادر يف 1.74.467الشريف مبثابة قانون رقم 

 .ضاةاملتعلق بالنظام األساسي للق) 1974

 املتعلق 62.99 يغري ويتمم مبوجبه القانون رقم 52.06مشروع قانون رقم     .193

 .مبدونة احملاكم املالية

 2007دورة أبريل* 

 . تنشأ مبوجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد12.07مشروع قانون رقم  .194

 . يتعلق جببايات اجلماعات احمللية47.06شروع قانون رقم  م .195

حتدث مبوجبه البطاقة الوطنية للتعريف  35.06مشروع قانون رقم     .196

 .اإللكترونية

  يتعلق مبجموعة املعهد العايل للتجارة واإلدارة13.06مشروع قانون رقم    .197

 .وإدارة املقاوالت

 . 2002 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 41.06مشروع قانون رقم     .198

 تنظيمي رقم يتم مبوجبه القانون ال49.06مشروع قانون تنظيمي رقم     .199

 . املتعلق بالس الدستوري29.03

 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 50.06مشروع قانون تنظيمي رقم     .200

 . املتعلق مبجلس النواب 31.97

 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 51.06مشروع قانون تنظيمي رقم      .201

 . املتعلق مبجلس املستشارين 32.97

 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم 08.05 مشروع قانون رقم     .202

 .اخلامس من قانون املسطرة املدنية 

 . يتعلق باألرشيف69.99مشروع قانون رقم     .203
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 يتعلق بالتأمني اإلجباري األساسي عن املرض 03.07مشروع قانون رقم      .204

 17.99لبعض فئات مهنيي القطاع اخلاص ويقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 

  .علق مبدونة التأميناتاملت

 املتعلق بالسلفات 18.97 بتتميم القانون رقم 04.07مشروع قانون رقم      .205

 .الصغرية

 17.95 يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 20.05مشروع قانون رقم      .206

 .املتعلق بشركات املسامهة

 يتعلق بالشركة املسماة الشركة املغربية 10.07مشروع قانون رقم       .207

 . ندسة السياحيةلله

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 37.06مشروع قانون رقم       .208

 املغربية اململكة بني حكومة 2006 ماي 18االتفاقية املوقعة بالرباط يف 

وحكومة اجلمهورية اإلسالمية لباكستان لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب 

 الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 38.06مشروع قانون رقم      .209

ة اململكة املغربية  بني حكوم2006 يوليوز 20االتفاقية املوقعة بالرباط يف 

ديفوار لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف وحكومة الكوت 

 .ميدان الضرائب على الدخل 

ق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق  يواف09.07مشروع قانون ر قم      .210

 بني اململكة املغربية ومجهورية سنغافورة 2007 يناير 9االتفاقية املوقعة يف 

 .لتجنب االزدواج الضرييب ومنه التهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب على الدخل 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 21.07مشروع قانون رقم       .211

 املغربية ومجهورية اململكة بني 2007 مارس 20قعة بالرباط يف االتفاقية املو

اليونان لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب على 

 .الدخل 
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 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 07.07مشروع قانون رقم      .212

) 2006يسمرب  د15 (1427 من ذي القعدة 24االتفاقية املوقعة بالرباط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة سلطنة عمان لتجنب االزدواج الضرييب 

 .ومنع التهرب الضرييب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على مصادقة 11.07مشروع قانون رقم      .213

 إقامة منطقة التبادل اململكة املغربية على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية اتفاقية

 . 2004 فرباير 25احلر بني الدول العربية املتوسطية املوقعة بالرباط يف 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على انضمام 57.06مشروع قانون رقم       .214

 20 املوقع جبنيف يف 1992اململكة املغربية إىل االتفاق الدويل للسكر لعام 

 . 1992مارس 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق 58.06قم مشروع قانون ر      .215

اململكة املغربية على اتفاقية تأسيس املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

 . 2006 ماي 30املوقعة بالكويت يف 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على مصادقة 59.06مشروع قانون رقم       .216

طرأت على وثائق االحتاد الربيدي العاملي اململكة املغربية على التعديالت اليت 

 سبتمرب 15 منببوخارستث والعشرين املنعقد واملعتمدة من طرف املؤمتر الثال

   . 2004 أكتوبر 5إىل 

) )   20072007--20022002(( املصادق عليها خالل الوالية التشريعية  املصادق عليها خالل الوالية التشريعية  القوانني القواننيعدد املشاريععدد املشاريع

      662121  ::جمموعهاجمموعها

    :عليهاعليها  املصادقاملصادق   القوانني القواننيقترحاتقترحاتمم

  2004 أبريلدورة *

1.            لـس  مقترح تعديالت مالءمة بعض مواد النظام الداخلي ألحكام الدستور طبقا لقرار ا

 د .  م 561 / 04الدستوري رقم 

 2004 دورة أكتوبر * 
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 مبثابة مدونة التغطية الـصحية      65.00 من القانون رقم     147مقترح قانون بتغيري املادة      .2

 .األساسية

 2005دورة أبريل * 

 . من قانون املسطرة اجلنائية528 بتعديل املادة مقترح قانون .3

 من قانون املسطرة املدنية املـصادق       355 و   353مقترح قانون بتعديل وتتميم الفصل       .4

 1394 رمضان   11خ   بتاري 1.74.447عليه مبقتضى الظهري الشريف مبثابة قانون رقم        

 ) .1974 شتنرب 28( 

 من قانون املـسطرة اجلنائيـة رقـم         530 و   523مقترح قانون بتعديل وتتميم املادتني       .5

22.01. 

 2006دورة أبريل *  

مقترح قانون يتعلق بكيفية مراجعة أمثان كراء احملالت املعدة للسكىن أو التجارة أو الصناعة  .6

 .أو احلرفة أو مهنة حرة

  .مقترح قانون يتعلق بإلغاء استعمال اإلكراه البدين من أجل استيفاء الديون التعاقدية .7

  2007أبريل  دورة *

  .ل القانون املنظم ملهنة احملاماة بتعدييتعلقمقترح قانون .8 

  .مقترح قانون يتعلق بتنظيم الشركات املدنية املهنية للمحاماة .9 

  20072007--20022002 املصادق عليها خالل الوالية التشريعية  املصادق عليها خالل الوالية التشريعية  القوانني القواننيقترحاتقترحاتعدد معدد م  **

      0909        ::جمموعها جمموعها 

 املصادق عليها خالل الوالية  املصادق عليها خالل الوالية  القوانني القواننيقترحاتقترحاتمم القوانني و القوانني وشاريعشاريعاموع العام ملاموع العام مل  **

  225225            ::  20072007--20022002التشريعية التشريعية 
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