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  بعد املائة التاسعة وأ�ربعني اجللسةحمرض 

 ).م2018 مارس 27(هـ 1439 رجب 9 ثال�ءال : التارخي
  .كمي �ن شامش، رئ�س ا�لساحلاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
عرش دقائق، ٕابتداء من السا�ة الثالثة وا�ق�قة الثام�ة عرشة بعد : التوق�ت
  .الزوال

  .س�ت��ائیةٕاف�تاح ا�ورة االٕ : �دول أ�عامل

--------------------------------------------  

  :شامش، رئ�س ا�لس املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
ن النظام ا�ا�يل م 5من ا�س�تور و�ىل املادة  66بناء عن الفصل 

بدعوة جملس  �2.18.180لس املس�شار�ن، واس��ادا ٕاىل املرسوم رمق 
مارس  27النواب وجملس املس�شار�ن بعقد دورة اس�ت��ائیة ابتداء من 

  .، ٔ��لن عن اف�تاح هذه ا�ورة �س�ت��ائیة2018
و�ري ما نف�تح به هذه ا�ورة �ٓ�ت ب��ات من ا��ر احلكمي، س��لوها 

سامعنا فضی� املقرئ الس�ید عبد الكرمي البايق هللا، فلیتفضل �ىل م 
  .مشكورا

  :عبد الكرمي البايق هللا الس�یداملقرئ 
  .ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي �سم هللا الرمحن الرحمي

ِ َحِ�یًفا َولَْم یَُك ِمَن الُْمْرشِِكنيَ  � ًة قَاِنتًا ّ�ِ �َْراِهَمي َاكَن ��م� �
ن� ا

�
نُْعِمِه َشاِكرً  .ا � ا ّ�ِ

تَِقميٍ  س�ْ اٍط م� َىلٰ ِرصَ �
نَةً  .اْج�ََباُه َوَهَداُه ا نَْیا َحس�َ �ُه ِيف اْ�ِٓخَرِة  َو�ٓتَ�ْ�َاُه ِيف ا�� ن

�
َوا

اِلِ�نيَ  ْ�َراِهَمي َحِ�یًفا َوَما َاكَن ِمَن  .لَِمَن الص�
�
َ ا �ِبْع ِم�� لَْیَك ��ِن ات

�
ُمث� ��ْوَحْ�نَا ا

  .الُْمْرشِِكنيَ 
�
�َك لََیْحُمكُ بَ�َْهنُْم ا ن� َرب

�
�َن اْخ�َلَُفوا ِف�ِه َوا ِ ْ�ُت �ََىل ا�� �َما ُجِعَل الس� ن

َتِلُفونَ   .یَْوَم الِْق�َاَمِة ِفميَا َاكنُوا ِف�ِه َخيْ
  .صدق هللا العظمي

  :الس�ید الرئ�س
  .صدق هللا العظمي

ي حيدد وا�ٓن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید ٔ�مني ا�لس لتالوة نص املرسوم ا�
�دول ٔ�عامل هذه ا�ورة �س�ت��ائیة، وكذا ٕالطالعنا �ىل ما اس�ت�د من 

  .مراسالت وٕا�ال�ت، تفضل الس�ید أ�مني احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  :يت�ل�س�بة ملرسوم ا�ورة �س�ت��ائیة فهو اك�ٓ 

مارس  22املوافق ل  1439رجب  4صادر يف  2.18.180مرسوم رمق 
  .بدعوة جملس النواب وجملس املس�شار�ن بعقد دورة اس�ت��ائیة 2018

  رئ�س احلكومة،

  من ا�س�تور؛ 66بناء �ىل الفصل 

املوافق  1439رجب  4وبعد املداو� يف جملس احلكومة املنعقد بتارخي 
  ،2018مارس  22

  :رمس ما یيل

  ملادة أ�وىلا

 1439رجب  9یعقد جملس النواب وجملس املس�شار�ن ابتداء من 
دورة اس�ت��ائیة یتضمن �دول ٔ�عاملها مشاریع  2018مارس  27املوافق 

  :القوانني التالیة

بتغیري و�متمي الك�اب اخلامس من  73.17مرشوع قانون رمق  -
ر املتعلق مبدونة الت�ارة، ف� خيص مساط 15.95القانون رمق 

  ؛صعو�ت املقاو�

یتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة  60.17مرشوع قانون رمق  -
ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات املس�ت�دمني وأ�ش�اص 

 ؛ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا
یتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب  02.15مرشوع قانون رمق  - 

 العريب لٔ�نباء؛
 33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17 مرشوع قانون رمق - 

  املتعلق ب�س��د أ�صول؛
  . یتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة 65.15مرشوع قانون رمق  - 

  املادة الثانیة
  .ی�رش هذا املرسوم �جلریدة الرمسیة

  ).2018مارس  22( 1439رجب  4وحّرر �لر�ط يف 

  سعد ا��ن الع�ين: إالمضاء

 2017وتوصل مك�ب جملس املس�شار�ن بعد اخ�تام دورة ٔ�كتو�ر 
  :�لنصوص التالیة

مقرتح قانون یقيض ٕ��داث صندوق �متویل الصناع التقلیدیني، تقدم  - 
به السادة املس�شارون عبد السالم ا�لبار، امعر �داد ٔ�محد ��، ٔ�محد 

 .خلریف من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة
 128.12تنظميي یقيض ب�متمي القانون التنظميي رمق  مقرتح قانون - 
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املتعلق ��لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، تقّدم به ٔ�عضاء فریق 
 .العدا� والتمنیة

 085.13مقرتح قانون تنظميي یقيض ب�متمي القانون التنظميي رمق  - 
ء فریق املتعلق بطریقة �س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق، تقّدم به ٔ�عضا

 .أ�صا� واملعارصة
 1.03.194من الظهري الرشیف رمق  9مقرتح قانون یقيض ب�متمي املادة  - 

ب��ف�ذ القانون رمق ) 2003س�مترب 11( 1424من رجب  14صادر يف 
  .املتعلق مبدونة الشغل، واحملال �ىل ا�لس من جملس النواب 65.99
ملتعلق ٕ�ثبات ا 17.88ب�سخ القانون رمق  52.17مرشوع قانون رمق  - 

واملرشو�ت املعلبة ا�صصة  �ملصربات وش�به املصرباتمدة الصالح�ة 
 .الس�هتالك إال�سان ٔ�و احلیوا�ت، واحملال �ىل ا�لس من جملس النواب

واحملال  ،یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار 11.16مرشوع قانون رمق  - 
 .�ىل ا�لس من جملس النواب

تغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون ب  90.17مرشوع قانون رمق  - 
) 1972یولیو  27( 1392من جامدى ا�ٓخرة  15بتارخي  1.72.184رمق 

 .املتعلق بنظام الضامن �ج�عي، ٔ�ودع من �ن الس�ید رئ�س احلكومة
  :كام حنیط ا�لس املوقر �لام بصدور قـرار�ن عن احملمكة ا�س�توریة

، ّرصحت مبوج�ه ب�ٔن �70/18دد  حتت 2018مارس  6أ�ول بتارخي 
املتعلق بت�دید رشوط  �86.15ددا من مواد القانون التنظميي رمق 

  .وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون، �ري مطابقة ��س�تور

حتت �دد  2018مارس  12ٔ�ما القرار الثاين، فقد صدر بتارخي 
ون التنظميي بتغیري و�متمي القان �21.17ش�ٔن القانون التنظميي رمق  18/71

، وّرصحت مبوج�ه ب�ٔنه املناصب العلیااملتعلق �لتعیني يف  02.12رق�م 
  .ل�س يف القانون التنظميي ما خيالف ا�س�تور

  .شكرا الس�ید الرئ�س
 :الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید أ�مني احملرتم
السادة والسادة  ق�ل ٔ�ن ٔ��لن عن رفع هذه اجللسة �ف�تاح�ة، ٔ�دعو

ا�امئة احملرتمني، واكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن رؤساء ا�ل�ان 
احملرتمني ٕاىل ��ك�اب �ىل دراسة النصوص املدر�ة يف �دول ٔ�عامل هذه 
ا�ورة �س�ت��ائیة يف ٕاطار احلرص امجلاعي �ىل ٕاغناهئا وجتویدها، سواء 

  .ت� احملا� �ىل جملس�نا ٔ�و ت� اليت سرتد �لینا من جملس النواب
هذه اجللسة، ٔ��رب الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني  وق�ل رفع

صصة �لمناقشة والتصویت �ىل ا�ب�ٔننا س�ن��قل م�ارشة �ل�لسة الثانیة 
املتعلق ب�س��د  33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17مرشوع قانون رمق 

أ�صول، وس�یرتٔ�سها الس�ید عبد القادر سالمة احملرتم اخللیفة الرابع 
  .س، فلیتفضل مشكورا�لرئ�

  .ٕاذن شكرا السادة الوزراء و�لس�یدات والسادة املس�شار�ن
  .ورفعت اجللسة �ف�تاح�ة ��ورة �س�ت��ائیة


