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حمضر اجللسة السابعة واألربعني بعد املائة

السيد الرئيس:

التاريخ :االثنني  52رجب 0441ه ( 10أبريل 5109م).

صدق هللا العظيم ،السيد الوزير ،السيدات والسادة النواب،

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

عمال مبقتضيات الفصل  66من الدستور ،واملادة  01من النظام
الداخلي جمللس النواب ،وبناء على املرسوم رقم 5.09.552
الصادر يف  50من رجب  51 /0441مارس  5109بدعوة

التوقيت :مثانية دقائق ابتداء من الساعة الثالثة زواال والدقيقة
السادسة عشر.

جملس النواب وجملس املستشارين لعقد دورة استثنائية ،وذلك
ابتداء من  52من رجب  /0441فاتح أبريل  ،5109وعليه
نعلن عن افتتاح أشغال هذه الدورة.

جدول األعمال :جلسة عمومية خمصصة الفتتاح الدورة
االستثنائية أبريل .5109

الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املرسوم املتعلق بدعوة جملسي الربملان
لعقد هذه الدورة االستثنائية ،لك الكلمة السيدة النائبة ،السيدة
األمينة.

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

املرسلني،

السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس:

افتتحت اجللسة،

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

خري ما نفتتح به هذه اجللسة آايت بينات من الذكر احلكيم.
تفضل السيد املقرئ ،السيدات والسادة النواب ،السيدات
والسادة النواب ،تفضلوا.

املرسلني،
السيد الرئيس،
املرسوم رقم  5.09.552الصادر يف  50من رجب 0441

السيد املقرئ:

املوافق ل  51من مارس  ،5109بدعوة جملس النواب وجملس
املستشارين لعقد دورة استثنائية
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بناء على الفصل  66من الدستور ،وبعد املداولة يف جملس
احلكومة املنعقد بتاريخ  50من رجب  0441املوافق ل  51من
مارس  5109رسم ما يلي:

اثلثا :مشروع قانون رقم  61.05يتعلق ابلتحديد اإلداري

املادة األوىل :يعقد جملس النواب وجملس املستشارين ابتداء من
 52من رجب  0441املوافق لفاتح أبريل  5109دورة استثنائية
يتضمن جدول أعماهلا مشاريع القوانني التالية:

رابعا :مشروع قانون رقم  64.05يقضي بتغيري وتتميم الظهري

ألراضي اجلماعات الساللية.

الشريف رقم  0.69.11الصادر يف العاشر من مجادى األوىل
 0119املوافق ل  52يوليوز  0969املتعلق ابألراضي
اجلماعية الواقعة يف دوائر الري.

أوال :مشروع قانون إطار رقم  20.05يتعلق مبنظومة الرتبية

خامسا :مشروع قانون رقم  50.01يتعلق ابلضماانت

والتكوين والبحث العلمي.

املنقولة.

اثنيا :مشروع قانون رقم  65.05بشأن الوصاية اإلدارية على
اجلماعات الساللية وتدبري أمالكها.

املادة الثانية :ينشر هذا املرسوم ابجلريدة الرمسية وحرر ابلرابط يف

 50رجب  0441املوافق ل  51مارس  ،5109اإلمضاء رئيس
احلكومة الدكتور سعد الدين العثماين ،شكرا لكم السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

شكرا للسيدة األمينة ،ننتقل اآلن ،السيدات والسادة النواب ،إىل
اجللسة الثانية للدراسة والتصويت وفق جدول أعمال الدورة
اإلستثنائية ،مبشروع قانون رقم  50.01املتعلق ابلضماانت
املنقولة.
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