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 2102-2100الوالية التشريعية التاسعة 
 2102-2102السنة التشريعية لثانية 

 2102/ أبريل /  2الدورة االستثنائية   
 

 السادسة والثمانينمحضر الجلسة 

 
 

 1املوافق ل  2141مجادى األوىل  12الثالثاء  : التاريخ
 1124أبريل 

 السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب  :  لرئاسةا
مخس دقائق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا : التوقيت

 .والدقيقة الثانية والعشرين
    1124افتتاح الدورة االستثنائية :  جدول األعمال 

 
 
 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة 
 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب تفضلوا من فضلكم، سننطلق 
 .قريبا إن شاء اهلل

 .على بركة اهلل سننطلق
 

خير ما نفتتح به هذه الجلسة آيات بينات 
 .من الذكر الحكيم

 :السيد المقرئ

 من الشيطان الرجيم، أعوذ باهلل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

الحمد هلل رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك  "
يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا  
الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، 

صدق اهلل موالنا " غير المغضوب عليهم وال الضالين
 .العظيم

 :السيد الرئيس
والصالة والسالم على أشرف  الرحيمبسم اهلل الرحمن 

أمجعني، افتتحت  المرسلين وعلى آله وصحبه
 .اجللسة

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيد وزير الدولة،

 السيدة الوزيرة، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
من الدستور وبناء على  66طبقا ملقتضيات الفصل 

مجادى األوىل  21الصادر يف  11.24.110رقماملرسوم 
خبصوص دعوة جملس  1124مارس  11املوافق ل  2141

 12النواب وجملس املستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من 
نعلن على  1124أبريل  1املوافق ل  2141مجادى األوىل 

بركة اهلل على افتتاح هذه الدورة، وأعطي الكلمة للسيد األمني 
املرسومة املتعلق بدعوة جملسي الربملان لعقد هذه الدورة  لتالوات

 .االستثنائية
 .تفضلوا السيد األمني

 :السيد عبد الصمد حيكر أمين المجلس
 شكرا السيد الرئيس،
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مجادى األوىل  21يف  الصادر 11.24.110مرسوم رقم 
بدعوة جملس النواب  1124مارس  11املوافق ل  241

 66وجملس املستشارين لعقد دورة استثنائية، بناء على الفصل 
 9من الدستور وبعد املداولة يف جملس احلكومة املنعقد بتاريخ 

توصلنا  1124مارس  12املوافق ل  2141مجادى األوىل 
 :إىل ما يلي

 قد جملس النواب وجملس املستشارين يع: املادة األوىل
( 1124أبريل  1) 2141مجادى األوىل  12ابتداء من 

دورة استثنائية يتضمن جدول أعماهلا مشاريع النصوص 
 :التالية

  يتعلق مبجلس  210.21مشروع قانون تنظيمي رقم
 .االقتصادي واالجتماعي والبيئي

  مبثابة ميثاق وطين  99.21مشروع قانون إطار رقم
 .ئة والتنمية املستدامةللبي
  يتعلق باملستلزمات الطبية  01.21مشروع قانون رقم
. 
  يقضي بتغيري وتتميم  92.21مشروع قانون رقم

الصادر يف  126....2الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 
يتعلق  ..29أكتوبر  1املوافق ل  .249من شوال  11

 .بإحداث نظام مجاعي ملنح رواتب التقاعد
 يقضي بتغيري وتتميم  21..21ون رقم مشروع قان

املتعلق مبكافحة  .14.1جمموعة القانون اجلنائي والقانون رقم 
 .غسل األموال

 ينشر هذا املرسوم باجلريدة الرمسية وحرر : املادة الثانية
مارس  11) 2141من مجادى األوىل  21بالرباط يف 

1124 .) 

 .انالسيد عبد اإلله بن كري : اإلمضاء رئيس احلكومة 

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 شكرا السيد األمين،
 السيدات والسادة،

وفق الربنامج املسطر هلذا اليوم سننتقل للدراسة  
والتصويت على مشروعي قانونني من جدول أعمال هذه 

 :الدورة ومها
يقضي بتغيري  21..21مشروع قانون رقم : أوال 

املتعلق  .14.1نون رقم وتتميم جمموعة القانون اجلنائي والقا
 مبكافحة غسل األموال؛

يقضي بتغيري وتتميم  92.21مشروع رقم  :وثانيا
 11الصادر يف  126....2الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 

ويتعلق  ..29أكتوبر  1املوافق ل  .249من شوال 
 .بإحداث نظام مجاعي ملنح رواتب التقاعد

 
 


