
1 

 

 
 المملكة المغربية

 البرلمان

 مجلس المستشارين
                                         

 

 

 الترشيعية اجلاهزةالنصوص 

 9802 يناير 80يوم الثالاثء ل اجللسة العامة جدول أ عامل يف  املدرجة

 بعد جلسة ال س ئةل الشفهية
 

 

 

  احملّددة مبوجبه السن القانونية اليت جيب أ ن حيال فهيا عىل  89.00مرشوع قانون رمق

 التقاعد أ فراد القوات املساعدة؛

  املتعلق ابلربيد  99.28يقىض بتغيري وتمتمي القانون رمق  090.09مرشوع قانون رمق

 ؛واملواصالت

  فرباير  90مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ابلرابط يف  يوافق 99.00مرشوع قانون رمق

بني اململكة املغربية ومجهورية بنغالديش الشعبية لتجنب الازدواج الرضييب  9800

 ؛ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل

  يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأ ن اخلدمات اجلوية، املوقعة  91.00مرشوع قانون رمق

 ؛بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين 9800فرباير  92ابط يف ابلر

  حداث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس للهنوض  09.08مرشوع قانون رمق يقيض ابإ

يف ) ؛ابل عامل الاجامتعية ملوظفي وأ عوان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل

طار قراءة اثنية  ( اإ
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 املتعلق بتنظمي  82.09من القانون رمق  88و 86املادتني  مقرتح قانون يقيض بتعديل

رتي للمحالت املعدة للسكىن أ و لالس تعامل كالعالقات التعاقدية بني املٌكري وامل

نونرب  02) 0916حمرم  06يف  0.01.000املهين الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

 ؛(9801

  رمضان  82) الصادر يفمن الظهري الرشيف  088مقرتح قانون لتعديل الفصل

 ؛والعقود كام مت تعديهل وتمتميه الالزتاماتبشأ ن قانون  0201غشت  09( 0110

  ثبات مدة الصالحية  02.00بنسخ القانون رمق  69.02مرشوع قانون رمق املتعلق ابإ

ابملصربات وش به املصربات واملرشوابت املعلبة اخملصصة الس هتالك االإنسان أ و 

 ؛احليواانت

  يتعلق ابجمللس الاستشاري للش باب  02.06مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق

 والعمل امجلعوي؛

  لغاء بعض ادليون املس تحقة  لفائدة اجلهات  28.00مرشوع قانون رمق يتعلق ابإ

  والعامالت وال قالمي وامجلاعات؛

  ح 92.00مرشوع قانون رمق صالح املراكز اجلهوية لالستامثر وابإ داث اللجان يتعلق ابإ

 ؛ اجلهوية املوحدة لالستامثر

  الصادر  0.28.619بتغيري الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  18.00مرشوع قانون رمق

جاميل لبعض ( 0228غشت  09) 0128من شعبان  06يف  اخملول مبوجبه تعويض اإ

 ؛قدماء املقاومني وأ عضاء جيش التحرير وذلوي حقوقهم

  ق ابخلدمة العسكريةيتعل 99.00مرشوع قانون رمق. 

 

 


