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  )2012 مارس 15  (1433 ا%ٓخرربيع  22 امخل8س: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لسا@رئ8س  ،محمد الش�يخ بيد هللا�كتور  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 التاسعة والعرش�نالرابعة وا�قCقة  الساHة ، ابتداء منست دقائق: التوقCتالتوقCتالتوقCتالتوقCت

  . مساء
   .2012 مارس/ Tس�ت��ائيةا�ورة  افRتاح ::::Pدول أ%عاملPدول أ%عاملPدول أ%عاملPدول أ%عامل

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

        ::::ا@لسا@لسا@لسا@لساملس�شار ا�كتور محمد الش�يخ بيد هللا، رئ8س املس�شار ا�كتور محمد الش�يخ بيد هللا، رئ8س املس�شار ا�كتور محمد الش�يخ بيد هللا، رئ8س املس�شار ا�كتور محمد الش�يخ بيد هللا، رئ8س 
  .Zسم هللا الرمحن الرحمي

  الس�يد وز�ر ا�و^ احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس�يدتني املس�شارتني احملرتمRني،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من ا�س�تور، توصلت رئاسة ا@لس مبرسوم  66بناء Hىل الفصل 
 kتاذ عبد إال�بنكريان، يقيض من الس�يد رئ8س احلكومة احملرتم، ا%ٔس

مارس  15بعقد دورة اس�ت��ائية @ليس الربملان ابتداء من يومه امخل8س 
Hىل |ٔساس Pدول |ٔعامل يتضمن موضوHني اثنني؛ أ%ول مرشوع  2012

قانون تنظميي هيم التعيني يف املناصب السامCة والثاين مرشوع قانون 
  .2012املالية لس�نة 

متزي وإالقلميي املتقلب وا�ويل ال |ٔحRاج �لتذكري �لس�ياق الوطين امل 
  . الضاغط ا�ي تنعقد فCه هذه ا�ورة Tس�ت��ائية

و�سعدين هبذه املناس�بة |ٔن ٔ|س�توقفمك �خRصار الس�تحضار اخلطاب 
من  9املولوي السايم لصاحب اجلال^ امل� محمد السادس نرصه هللا يف 

، ا�ي حصن مك�س�بات بالد¥ و|ٔرىس ٔ|و£د 2011مارس املايض 
س�تقرار وسكCنة و8Hش ساكهنا وث§ت طم¦ٔن�8ة الفاHلني TقRصاديني ا

  . والس�ياس�يني وTج®عيني ومه يتدافعون حرصا Hىل ٕاصالح شؤوهنا
وال |ٔحRاج ٕاىل ٕا±رة Tن�°اه |ٔن جملس�نا املوقر �س�متر اليوم يف |ٔجر|ٔة 
مقRضيات ا�س�تور اجلديد، وذ³ لتناوk ؤ%ول مرة قانون تنظميي 

ول8س من ا@دي . نومفرب 25تقدمه احلكومة املن§µقة عن انت´ا�ت Pديد 
|ٔن نتوقف عند ٔ|مهية مرشوع قانون املزيانية �لس�نة احلالية ا�ي كنا 
ن¼Rظره، مRفهمني ٔ|س�باب ت¦ºٔري جميئه، |ٓملني |ٔن �سقي عطش اقRصاد¥ 

  .و�روي عروقه
  الس�يد وز�ر ا�و^ احملرتم،

  السادة الوزراء،
يت نع8شها اليوم ¾متزي ½كون جملس�نا املوقر س�8اقش هذه ا�لحظة ال

مايل يف ظل ا�س�تور اجلديد، وهو  - كام قلت  - |ٔول مرشوع قانون 
يتطلب م�ا حضورا مكµفا ونظرة فاحصة Pادة لرتك بصامت هذا ا@لس 
يف ٕاطار تفعيل و|ٔجر|ٔة ا�س�تور اجلديد، وما خوk �لربملان بصفة Hامة 

القضاÄ الكربى لبالد¥ وعن املصاحل  من صالحCات يف ا�فاع عن
املرشوHة �لمواطنات واملواطنني، وما خوk لهذه املؤسسة من وسائل 
لصناHة ا%ٔمل يف مس�تق°ل مرشق وثقة يف قدرات بالد¥ وشعبنا Hىل 
حتدي العق°ات واملنعطفات وابتاكر وسائل مÅRددة ٕالسعاد مواطناتنا 

قراطي الهادي املس�تقر يف ظل ومواطن�8ا و¾منية ٔ|منوذج جممتعنا ا�مي
  . ملكCة دس�تورية دميقراطية ½رملانية واج®عية

وال خيامرين شك يف |Ìٔمك س��خرطون ½لك مكو¥ت جملس�نا املوقر 
يف دراسة وم�اقشة هذه النصوص وٕاغناهئا �ملالحظات والتعديالت 
الرصينة واجلادة متاش�يا مع روح ونص ا�س�تور اجلديد واملهام اجلس�مية 

يت خولها @لس�نا املوقر �لمسامهة يف حتسني مك�س�بات بالد¥ ال
واملشاركة الواعية واجلادة يف تفعيل ؤ|جرٔ|ة ا�س�تور اجلديد حتت 
القCادة الرش�يدة والنرية لصاحب اجلال^ امل� محمد السادس نرصه هللا 

  . و|ٔيده

  "وقـل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون"
اللكمة �لس�يد ا%ٔمني لتالوة نص املرسوم ا�ي ويف اخلتام، |ٔعطي 

  ...توصلنا به من الس�يد رئ8س احلكومة املوقر، فاللكمة لÖٔخ

        ::::املس�شار الس�يد محيد ×وسكوس، ٔ|مني ا@لساملس�شار الس�يد محيد ×وسكوس، ٔ|مني ا@لساملس�شار الس�يد محيد ×وسكوس، ٔ|مني ا@لساملس�شار الس�يد محيد ×وسكوس، ٔ|مني ا@لس
  .شكرا الس�يد الرئ8س

املوافق  1433من ربيع ا%ٓخر  16صادر يف  2.12.124مرسوم رمق 
املس�شار�ن لعقد دورة بدعوة جملس النواب وجملس  2012مارس  9ل 

  .اس�ت��ائية
  رئ8س احلكومة، 
  من ا�س�تور؛  66بناء Hىل الفصل 

 1433خر من ربيع ا%ٓ  15وبعد املداو^ يف جملس احلكومة املنعقد يف 
  ، )2012مارس  8(

        :رمس ما ييل
        املادة أ%وىلاملادة أ%وىلاملادة أ%وىلاملادة أ%وىل

ربيع ا%ٓخر  22يعقد جملس النواب وجملس املس�شار�ن ابتداء من 
دورة اس�ت��ائية، يتضمن Pدول |ٔعاملها ) 2012مارس  15( 1433

  :مرشوعي النصني التاليني
 92و 49بتطبيق |ٔحاكم الفصلني  02.12مرشوع قانون تنظميي رمق  - 

  ؛من ا�س�تور

 .�2012لس�نة املالية  22.12مرشوع قانون املالية رمق  - 
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        املادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانية
 .ي¼رش هذا املرسوم �جلريدة الرمسية

  ).2012مارس  9( 1433ربيع ا%ٓخر من  16وحرر �لر�ط يف 
  عبد إالk ا½ن كريان: إالمضاء

        ::::الس�يد رئ8س ا@لسالس�يد رئ8س ا@لسالس�يد رئ8س ا@لسالس�يد رئ8س ا@لس
  . شكرا

 .وموHد¥ يف اخلامسة يف جملس النواب. رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


