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 7102-7102 الثانيةالسنة التشريعية 

 7102 مارس 72 ستثنائيةاالدورة ال

 اخلامسة والسبعنيحمضر اجللسة 
 

 (.م7192 مارس 72ه )9349 رجب 9 الثالاثء :التاريخ

 النواب.رئيس جملس  ،السيد احلبيب املالكي :لرائسةا

سبع دقائق ابتداء من الساعة الثالثة زواال والدقيقة  :التوقيت
 اخلامسة عشر.

مارس  72) افتتاح الدورة االستثنائية األعمال:جدول 
7192.) 

  

 :جملس النواب رئيس اجللسة رئيس احلبيب املالكي السيد

 .كي نات من الذكر احلهذه اجللسة آايت بيه خري ما نفتتح ب   
 .تفضلوا السيد املقرئ

 الشيخ املقرئ: 
بسم هللا، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، يا أيها  
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من  
قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم األرض فراشا  

والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء ف أخرج به من  
 .الثمرات رزق ا لكم" صدق هللا موالنا العظيم

 :السيد الرئيس

 .هللا العظي صدق 

 سم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرفب   
  .املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

 .فتتحت اجللسةا

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء، 

من  92من الدستور واملادة  66عمال مبقتضيات الفصل    
النظام الداخلي جمللس النواب، وبناء على املرسوم رق  

 7192مارس  77، 9349رجب  3الصادر يف  7.92.921
خبصوص دعوة جملس النواب وجملس املستشارين لعقد دورة 

نعلن  7192مارس  72، 9349رجب  9من  اابتداء استثنائية
 .افتتاح أشغال هذه الدورة

وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة األمينة، أود إبمسك  مجيعا أن     
أشكر السيدة والسادة الرؤساء، رؤساء اللجان املعنية أعضاء 

ابت استج بوتريةاملكتب وأعضاء كل اللجان اليت اشتغلت 
 أن أشكر السيد رئيس احلكومةملتطلبات طلب احلكومة، كما أود 

وكذلك السادة الوزراء والوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان 
  .واجملتمع املدين والناطق الرمسي للحكومة

الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املرسوم املتعلق بدعوة جملسي الربملان 
 .االستثنائيةلعقد هذه الدورة 
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 اجمللس: أمينة أمساء غاللو السيدة

 .ن الرحيمبسم هللا الرمح

 77، 9349رجب  3الصادر يف  7.92.921مرسوم رق  
جملس النواب وجملس املستشارين لعقد من بدعوة  7192مارس 
من الدستور  66، رئيس احلكومة بناء على الفصل استثنائيةدورة 

، 9349رجب  3وبعد املداولة يف جملس احلكومة املنعقد بتاريخ 
  :يليرس  ما  7192مارس  77

يعقد جملس النواب وجملس املستشارين ابتداءا من  :األوىلاملادة 
دورة استثنائية يتضمن  7192مارس  72، 9349رجب  9

 :التاليةجدول أعماهلا مشاريع القوانني 

   بتغيري وتتمي  القانون رق   24.92مشروع قانون رق
ابت صعو  املتعلق مبدونة التجارة فيما خيص مساطر 91.91
  .املقاولة
   يتعلق بتنظي  التكوين  61.92مشروع قانون رق

دمني فئات املستخفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض املستمر ل
 .جراء الذين يااولون نشاطا خاصاواألشخاص اآلخرين غري األ

 

 

 

 

 

 

 

 

   ي  وكالة يتعلق إبعادة تنظ 17.91مشروع قانون رق
 .املغرب العريب لألنباء

   بتغيري وتتمي  القانون رق   69.92مشروع قانون رق
  .املتعلق بتسنيد األصول 44.16

   يتعلق مبؤسسات الرعاية  61.91مشروع قانون رق
  .االجتماعية
ر ابلرابط يف وحر  ،نشر هذا املرسوم ابجلريدة الرمسيةي :املادة الثانية

  .7192مارس  77، 9349رجب  3

 .شكرا السيد الرئيس

 :الرئيسالسيد 

ننتقل اآلن إىل اجللسة الثانية للدراسة  .شكرا للسيدة األمينة
 ملشاريع االستثنائيةوالتصويت وفق جدول أعمال الدورة 

 القوانني.

 


