
 إلانتاجيةالقطاعات حصيلة  لجنة

 2015دورة أكتوبر 

 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

يقيض مبنع صنع أ كياس البالستيكية من مادة البالستيك واس تريادها  11.77مرشوع قانون رمق دراسة  - 10

 .وتصديرها وتسويقها

 ساعات 2 3102نونبر  32

 دقيقة 21ساعات و  2 3102نونبر  32 -قطاع البيئة–دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  - 02

 ساعات 2 3102نونبر  32 .دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاعي الطاقة واملعادن واملاء - 03

 دقيقة 21ساعة و  3102نونبر  32 .املتعلق ابلطاقات املتجددة 70.31يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  71.77تقدمي مرشوع قانون رمق  - 04

 ساعات 2 3102نونبر  32 .دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري - 05

 ساعات 2 3102نونبر  32 .التصحر دراسة مرشوع املزيانية  الفرعية للمندوبية السامية للمياه والغاابت وحماربة - 06

 ساعات 2 3102نونبر  21 .دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي - 07



 ساعات 2 3102دجنبر  13 .دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع التجارة اخلارجية - 08

 ساعات 2 3102دجنبر  12 .لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي والتضاميندراسة مرشوع املزيانية الفرعية  - 09

 دقيقة 21ساعات و  2 3102دجنبر  12 .دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الس ياحة - 10

املتعلق ابلطاقات  70.31يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  71.77مرشوع قانون رمق مواصةل دراسة  - 11

 .املتجددة

 .دقيقة 21و  ساعتان 3102دجنبر  32

 71بتارخي  7.17.777يقيض بتغيري الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  51.77مرشوع قانون رمق دراسة  - 12

يتعلق ابس تريادها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئهتا وادخارها ( 7110فرباير  77) 7010من حمرم 

 .وتوزيعها

 ساعتان 3102يناير  32

 ساعات 2 3102فبراير  12 .يتعلق ابلتجارة اخلارجية 17.79مرشوع قانون رمق دراسة  - 13

 

 

 

 

 



 

 6102ودورة أبريل  2015دورة أكتوبر الفترة الفاصلة بين 

 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

ابلعالمات املمزية يتعلق  700.77مرشوع قانون الرشوع يف دراسة  - 01

 .ملنتوجات الصناعة التقليدية
 دقائق 73 7375فرباير  71

يتعلق ابلعالمات املمزية ملنتوجات  700.77مرشوع قانون مواصةل دراسة  01

 .الصناعة التقليدية
 دقيقة 07ساعة و 7375فرباير  71

 دقائق 73 7375فرباير  71 .يتعلق بسالمة السدود 03.77مرشوع قانون رمق الرشوع يف دراسة  - 02

 ساعتان 7375فرباير  71 .يتعلق بسالمة السدود 03.77مرشوع قانون رمق مواصةل دراسة  01

يتعلق ابلرتحال الرعوي وهتيئة وتدبري  770.70مرشوع قانون رمق دراسة  - 01

 .اجملاالت الرعوية واملراعي الغابوية
 دقيقة 97 و ساعة 7375مارس  71

يتعلق ابقتناء سفن الصيد ومبارشة بناهئا  71.79قانون رمق رشوع دراسة - 01

 .وترمميها
 7375مارس  71

 دقيقة 97ساعة 

يغري ويمتم مبوجبه امللحق ال ول من الظهري  95.77مرشوع قانون رمق دراسة - 61

مبثابة (. 7171مارس  07) 7001من جامدى ال خرة  71الرشيف الصادر يف 

 .مدونة التجارة البحرية

 

 7375مارس  71

 دقيقة 97ساعة 



 

 

 6102أبريل دورة 

 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

حداث الهيئة  91.77الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق  - 60 يتعلق بضبط قطاع الكهرابء وا 

 الوطنية لضبط الكهرابء
 ساعات 7 7375أ بريل  75 

حداث الهيئة الوطنية  91,77رمق  مواصةل دراسة مرشوع قانون 66 يتعلق بضبط قطاع الكهرابء وا 

 لضبط الكهرابء

 7375ماي  37

 
 ساعات 9

نعاش القطاع الس يايح  7373مناقشة حصيةل اسرتاتيجية رؤية  62 للس ياحة وخطة الوزارة ال 

وتقوية  تنافس ية الفاعلني الس ياحيني وتسهيل ولوج الرشاكت الس ياحية للمتويل وس ياسة 

 .الوزارة لرتوجي املنتوج الس يايح املغريب

 دقيقة 03و ساعات 0 7375ماي 37

يتعلق بضبط قطاع الكهرابء  91.77البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  61

حداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء  وا 
 دقيقة 03و   ساعة 7375ماي  30

 دقيقة 03و ساعة  7375ماي 73 يتعلق ابملاء 05.77دراسة مرشوع قانون رمق الرشوع يف  - 61

 دقيقة 03ساعة و 7375ماي 00 .يتعلق ابملاء 05.77مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  62



 دقيقة 03و ساعة  7375يونيو 73 يتعلق ابملاء 05.77البت يف التعديالت والتصويت  عىل مرشوع قانون رمق  61

 ساعات 7 7375يوليوز 73 املواد الطاقية البديةل دراسة موضوع تداعيات اس ترياد 61

 :دراسة مشاريع القوانني التالية 61

املتعلق ابلواكةل الوطنية لتمنية 75.31يقيض بتغيري القانون رمق 01.75مرشوع قانون رمق -

 .الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية

 7.50.775الظهري الرشيف رمق يغري ويمتم مبوجبه الفصل الثاين من  01.75مرشوع قانون رمق -

حداث املكتب الوطين للكهرابء( 7150أ غسطس7)7010من ربيع ال ول 79الصادر   .اب 

 .يتعلق ابملنطقة املنجمية لتافياللت و جفيج 19.77مرشوع قانون رمق -

احملدثة مبوجبه الرشكة  71.31يقيض بتغيري و تمتمي القانون رمق  01.75مرشوع قانون رمق -

 MOROCCAN AGENCY FOR"" لواكةل الوطنية للطاقة الشمس يةا"املسامة 

SOLAR ENERGY » 

 ساعات 9 7375يوليوز  71

املتعلق مبدونة  77.17يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  49.15دراسة مرشوع قانون رمق - 21

 التجارة وبسن أ حاكم خاصة بآ جال ال داء
 7375غشت  37

 ساعة واحدة

 

 

 

 



 

 6102دورة أكتوبر 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

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

 

 

 6101أبريل دورة 

 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

الرمقي برمس دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد  20

 7371س نة 
 دقيقة 03ساعات و 9 7371ماي  70الثالاثء 

 دقيقة 03ساعات و 5 7371ماي  77امخليس  .7371دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة  برمس س نة  26

والصناعة التقليدية والاقتصاد دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الس ياحة والنقل اجلوي  22

 7371الاجامتعي  برمس س نة 
 ساعات 7 7371ماي  75امجلعة 

 دقيقة 03ساعات و 7 7371ماي  75امجلعة دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت   21



 7371برمس س نة 

 دقيقة 03 7371يونيو  37امخليس  .املزيانيات الفرعيةالتصويت عىل مشاريع  21

 دقيقة 03ساعتان و 7371وليوزي 35امخليس  حتدث مبوجبه واكةل التمنية الرمقية 57.75دراسة مرشوع قانون رمق الرشوع يف  22

حتدث مبوجبه واكةل التمنية  57.75البت يف التعديالت والتصويت عىل  مرشوع قانون رمق  21

 الرمقية
 دقيقة 03و ساعة 7371يوليوز  77الثالاثء 

 ساعات 7 7371يوليوز  77الثالاثء  دراسة  وضعية املكتب الوطين املغريب للس ياحة 21

 

 

 6101دورة أكتوبر 

 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

7371نونرب  31 .اتفياللت -جبهة درعة-التداول حول تشكيل جلنة فرعية الس تطالع حول مشلك املاء  21  ساعة واحدة 

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت  11

 .7371برمس س نة 
7371نونرب  79امجلعة  ساعات 5   

والصناعة التقليدية والاقتصاد  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الس ياحة والنقل اجلوي 10

 .7371الاجامتعي برمس س نة 
7371نونرب  71ال ربعاء  دقيقة 03ساعات  و 9   



7371نونرب  03امخليس  7371دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة برمس س نة  16 ساعات 7   

الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي برمس دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة  12

 .7371س نة 
7371دجنرب   39االثنني  ساعات 7   

. التصويت عىل مشاريع املزيانيات الفرعية 11 7371دجنرب  77االثنني   دقيقة 03   

اجامتع مرشك بني جلنة الفالحة، واملالية، وادلاخلية، والتعلمي، لالس امتع لعرض الس يد رئيس  11

 .حول الرأ سامل الغري املادي" اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ"
7371يناير  73ال ربعاء  دقيقة 73ساعات و 0   

املتعلق مبدونة  77.17من القانون رمق  77يقيض بتغيري املادة  79.71رمق دراسة مرشوع قانون  12

 .التجارة
7371يناير  71االثنني   ساعة واحدة 

 

 

 6101مارس دورة استثنائية 

 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

 77.17بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من القانون رمق  10.71مرشوع قانون رمق دراسة الرشوع يف  11

 .املتعلق مبدونة التجارة فامي خيص مساطر صعوابت املقاوةل
 7371مارس  71ال ربعاء 

 ساعات 12

اللجنة الفرعية ملمثيل الفرق واجملموعات قصد تعميق ادلراسة والتداول يف مقرتحات التعديالت اجامتع  11

املتعلق مبدونة  77.17بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من القانون رمق  10.71حول مرشوع القانون رمق 
  7371مارس  03امجلعة 



 دقيقة 21ساعات و  2 .التجارة فامي خيص مساطر صعوابت املقاوةل

11 
بنسخ وتعويض الكتاب  10.71اجامتع اللجنة للبت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع القانون رمق 

 .املتعلق مبدونة التجارة فامي خيص مساطر صعوابت املقاوةل 77.17اخلامس من القانون رمق 
 7371مارس  03امجلعة 

 

 ساعات 2

 

طار خمطط املغرب ال خرض زايرة ميدانية لالطالع عن قرب عىل أ مه املشاريع  11 الفالحية اليت أ طلقت يف ا 

 .بلك من هجيت مراكش أ سفي وسوس ماسة درعة
 7371أ بريل  5و 7يويم 

 يومان

 

 

 6101أبريل دورة 

رقم 

 الاجتماع

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع

يتعلق بتنظمي املواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين والشهب الاصطناعية  77.75الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق  10

 .الرتفهيية واملعدات اليت حتتوي عىل مواد انرية بريوتقنية
 ساعتان 3102ماي  02ألاربعاء 

16 
يتعلق بتنظمي املواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين  77.75البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

 .والشهب الاصطناعية الرتفهيية واملعدات اليت حتتوي عىل مواد انرية بريوتقنية

 01ساعة و 3102ماي 32الثالثاء 

 دقائق

 



نشاء املكتب املغريب للملكية  70.31يغري ويمتم القانون رمق  11.71الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق - 12 القايض اب 

 .الصناعية والتجارية

لكرتونية ومواكبهتا 11.71الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق - حداث املقاوالت بطريقة ا   .يتعلق اب 

 .مبدونة التجارةاملتعلق  77.17بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.71الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق -

 ساعتان 7371يوليوز  30الثالاثء 

نشاء املكتب املغريب للملكية  70.31يغري ويمتم القانون رمق  11.71مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق - 11 القايض اب 

 .الصناعية والتجارية

لكرتونية  11.71مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق - حداث املقاوالت بطريقة ا   .ومواكبهتايتعلق اب 

 .املتعلق مبدونة التجارة 77.17بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.71مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  -

7371يوليوز  77ال ربعاء   ساعتان 

نشاء املكتب  70.31يغري ويمتم القانون رمق  11.71البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق - 11 القايض اب 

 .ية الصناعية والتجاريةاملغريب للملك 

لكرتونية ومواكبهتا 11.71البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق - حداث املقاوالت بطريقة ا   .يتعلق اب 

 .املتعلق مبدونة التجارة 77.17بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.71البت يف التعديالت والتصويت مرشوع قانون رمق  -

دقيقة 03و ساعة  7371يوليوز  30الثالاثء   

 ساعتان         7371يوليوز  77ال ربعاء  .يتعلق بتنظمي همنة وكيل ال سفار 77.75الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق  12

 03و ن ساعتا 7371يوليوز  30الثالاثء  .يتعلق بتنظمي همنة وكيل ال سفار 77.75مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  11

 دقيقة

7371يوليوز  77ال ربعاء  .يتعلق بتنظمي همنة وكيل ال سفار 77.75يف التعديالت  والتصويت مرشوع قانون رمق البت  11 ساعات 0   

 

 



 6101دورة أكتوبر 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

نتاجية 11  .انتخاب أ عضاء مكتب جلنة الفالحة والقطاعات اال 

 

 ساعة واحدة 7371نونرب  71الثالاثء 

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت  21

 .7371برمس س نة 

 دقيقة 03و ساعات  7 7371نونرب 03امجلعة 

 الرمقي برمسلوزارة الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد دراسة مرشوع املزيانية الفرعية  20

 .7371س نة 

 دقيقة 03و ساعات  9 7371دجنرب 37ال ربعاء

والصناعة التقليدية والاقتصاد  الس ياحة والنقل اجلوي الفرعية لوزارةدراسة مرشوع املزيانية  26

 .7371س نة  الاجامتعي برمس

 ساعات 7 7371دجنرب  35امخليس 

 ساعات 9 7371دجنرب 31امجلعة  .7371واملعادن والتمنية املس تدامة برمس س نة الطاقة دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة  22

اليت تدخل مضن اختصاص اللجنة، برمس س نة  التصويت عىل مشاريع املزيانيات الفرعية 21

7371. 
 7371دجنرب  77ال ربعاء 

 ساعة واحدة

املتعلق  79.15القانون رمق يقيض بتغيري وتمتمي  777.77دراسة مرشوع قانون رمق الرشوع يف  21

 ابلربيد واملواصالت

 ساعتان 7371دجنرب  71ال ربعاء 

املتعلق  79.15يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  777.77دراسة مرشوع قانون رمق مواصةل  22

 ابلربيد واملواصالت

 ساعتان وعرشون دقيقة 7371دجنرب  77الثالاثء 

املتعلق  77.35يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  77.79رمق الرشوع يف دراسة مرشوع قانون  21

 ابلعالمات املمزية للمنشآ  واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية

 ساعة واحدة 7371دجنرب  75ال ربعاء 



ثبات مدة الصالحية  71.11رمق  بنسخ القانون 77.71قانون رمق دراسة مرشوع  21 املتعلق اب 

 .ابملصربات وش به املصربات واملرشوابت املعلبة اخملصصة الس هتالك اال نسان أ و احليواانت

 

 7371دجنرب  75ال ربعاء 

 

 ساعة واحدة

يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  77.79البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع   قانون رمق  21

 للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحريةاملتعلق ابلعالمات املمزية للمنشآ  واجلودة  77.35

 

 7371يناير  77الثالاثء 

 

 دقيقة 03و ساعة 

 ساعة واحدة 7371فرباير  77 .املتعلق مبهنة املرشد الس يايح 37.77بتغيري القانون رمق  10.71رمق دراسة مرشوع قانون  11

 

 

 6101أبريل دورة 

 املدة الزمنية الاجتماعتاريخ  موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

املتعلق برشكة التضامن  7.15بتغيري وتمتمي القانون رمق  77.71مرشوع قانون رمق دراسة  10

 .ورشكة التوصية ورشكة التوصية ابل سهم والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة

 

7371أ بريل  77  
 

 ساعة واحدة

7371أ بريل  77 .املتعلق برشاكت املسامهة 71.17وتمتمي القانون رمق بتغيري  73.71مرشوع قانون رمق دراسة  16  ساعة واحدة 

مدى جاهزية املغرب لتنفيذ أ هداف التمنية املس تدامة "تقدمي التقرير املوضوعايت للمجلس حول  12

7377-7303" 

.7371أ بريل  71االثنني   ساعات 0 

 

املتعلق ابلعالمات  77.35وتمتمي القانون رمق يقيض بتغيري  77.79قانون رمق دراسة مرشوع  11

 (.قراءة اثنية)املمزية للمنشآ  واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية 

 

7371ماي  77  

 

 ساعة واحدة



حداث وتنظمي مؤسسة للهنوض ابل عامل  يقيض 07.70قانون رمق الرشوع يف دراسة مرشوع  11 اب 

 .الاجامتعية والثقافية للمياه والغاابت

 

7371ماي  77  

 

 دقيقة 03

حداث وتنظمي مؤسسة للهنوض ابل عامل  07.70مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  12 يقيض اب 

 .الاجامتعية والثقافية للمياه والغاابت

 

7371يونيو  77  

 ساعتان

 

 

 6101دورة أكتوبر 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت  11

 7373برمس س نة 
7371نونرب  73ال ربعاء   ساعات 5 

7371نونرب  77امخليس  .7373واملعادن والبيئة برمس س نة دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الطاقة  11  دقيقة 03ساعات و  9 

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد  11

 .7373الاجامتعي برمس س نة 
7371نونرب  71امخليس   دقيقة 03ساعات و  7 

7371دجنرب  30الثالاثء  .الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقيدراسة مرشوع املزيانية  11  دقيقة 03ساعات و  9 

التصويت عىل مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل مضن اختصاصات اللجنة برمس الس نة  10

 .7373املالية 
7371دجنرب  35امجلعة   دقيقة 03 



القايض مبنع صنع أ كياس من  11.77بتغيري وتمتمي القانون رمق  71.71دراسة مرشوع قانون رمق  16

 .مادة البالستيك واس تريادها وتصديرها وتسويقها واس تعاملها
7371نونرب  37  دقيقة 03ساعة و 

يغري ويمتم مبوجبه امللحق ال ول من الظهري الرشيف الصادر  15.71دراسة مرشوع قانون رمق  12

 .مبثابة مدونة التجارة البحرية( 7171مارس  07) 7001 من جامدى ال خرة 71يف 
7371نونرب  73ال ربعاء   دقيقة 03 

املتعلق ابقتناء سفن الصيد ومبارشة  71.79دراسة مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  11

 .بناهئا وترمميها
7371نونرب  73ال ربعاء   دقيقة 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6161أبريل دورة 

 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع الاجتماعرقم 

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بعقود ال سفار واملقامات الس ياحية  03.73دراسة مرشوع قانون رمق  11

 .وعقود النقل اجلوي للمسافرين
7373ماي  71االثنني   ساعـــتــــان 

 دقيقة  03ساعات و  0 7373يونيو  75الثالاثء  .مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليديةيتعلق  73.71الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق  12

يتعلق مبزاوةل أ نشطة الصناعة  73.71البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  11

 .التقليدية
 ساعــتـــان  7373يونيو  70الثالاثء 

7373يونيو  70الثالاثء  .ابلتقيمي البييئيتعلق  91.71الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق  11  ساعــــات 0 

 دقيقة 03ساعتان و  7373يونيو  03الثالاثء  .يتعلق ابلتقيمي البييئ 91.71البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  11

 

 

 

 



 6161وأكتوبر  6161الفترة الفاصلة بين دورة أبريل  

رقم 

 الاجتماع

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع

 

11 

 77الصادر يف  7.73.513يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  51.73رمق  مرشوع مرسوم  بقانوندراسة  

بسن أ حاكم اس تثنائية تتعلق ابلغرامات املالية الواجب أ داؤها السرتجاع ( 7373سبمترب  03) 7997من صفر 

صدار الش ياكت ماكنية ا   .ا 

 دقيقة 03 7373ش تنرب  03الثالاثء 

 

 6161دورة أكتوبر 

رقم 

 الاجتماع

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع

يتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات الاس تعامل املزدوج، املدين  97.71دراسة مرشوع قانون رمق  10

 .والعسكري، واخلدمات املتصةل هبا
7373أ كتوبر  70الثالاثء   

 دقيقة 21ساعة و 

املتعلق ابلنظام ال سايس لغرف التجارة  01.77يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  31.71دراسة مرشوع قانون رمق 

 .والصناعة واخلدمات

عادة دراسة مرشوع قانون رمق  16 املتعلق ابلنظام  01.77يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  31.71الرشوع يف ا 

 .لغرف التجارة والصناعة واخلدماتال سايس 

 ساعة واحدة 3131نونبر  01الثالثاء 

ىل تغيري وتمتمي املادة  12  دقيقة 21ساعتان و  3131نونبر  01الثالثاء           الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  07.31من القانون رمق  737دراسة مقرتح قانون يريم ا 



 .املس هتكلالقايض بتحديد تدابري محلاية ( 7377فرباير  71(7907من ربيع ال ول  79بتارخي  7.77.30

املتعلق  01.77يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  31.71البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  11

 .ابلنظام ال سايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات

 ساعتان 3131نونبر  02الثالثاء 

املزيانية الفرعية لوزارة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد الاجامتعي برمس  دراسة مرشوع 11

 .7377الس نة املالية 

 ساعات 2 3131نونبر  32ألاربعاء 

 دقيقة 21ساعات و  2 3131نونبر  32الخميس  .7377دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة برمس الس نة املالية  12

 دقيقة 21ساعات و  2 3131نونبر  21الاثنين  .7377دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي برمس الس نة املالية  11

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت برمس الس نة  11

 . 7377املالية 

 ساعات 2 3131دجنبر  13ألاربعاء 

 دقيقة 21 3131دجنبر  12الجمعة  .7377التصويت عىل مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل مضن اختصاصات اللجنة برمس الس نة املالية  11

 دقيقة 21ساعة و  3131يناير  03الثالثاء  .يتعلق ابلتلوث النامج عن السفن 51.71دراسة مرشوع قانون رمق  011

 دقيقة 21ساعة و  3131يناير  02الثالثاء  .يتعلق ابلتلوث النامج عن السفن 51.71البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  010

من صفر  77الصادر يف  7.73.513يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  51.73دراسة مرشوع قانون رمق  016

ماكنية ( 7373سبمترب  03) 7997 بسن أ حاكم اس تثنائية تتعلق ابلغرامات املالية الواجب أ داؤها السرتجاع ا 

صدار الش ياكت  .ا 

 دقيقة 21ساعة و  3130يناير  32الثالثاء        

 دقيقة 21ساعة و  .املتعلق مبناطق التصدير احلرة 71.19دراسة مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق 



املتعلق بتنظمي همنة املرشد  37.77يقيض بتغيري القانون رمق  700.70دراسة مقرتح قانون يغري القانون رمق  012

 .الس يايح

 ساعة واحدة 3130فبراير  12الاثنين         

 

 6160أبريل دورة 

 املدة الزمنية تاريخ الاجتماع موضوع الاجتماع رقم الاجتماع

 دقيقة 21ساعة و  3130أبريل  31الثالثاء           .يقض ي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته 12.31دراسة مشروع قانون رقم  011

 دقيقة 21ساعة و  3130يونيو  02الخميس        يتعلق بحماية النباتات 22.02دراسة مشروع قانون رقم  011

 يتعلق باملواد املخصبة ودعائم النباتات 22.02دراسة مشروع قانون رقم 

 .يتعلق مبنتجات حامية النبااتت 09.71دراسة مرشوع قانون رمق 

بسن أ حاكم جديدة لتسوية وضعية بعض الفالحني  50.71دراسة مرشوع قانون رمق 

املس تفيدين سابقا من أ راض فالحية أ و قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص يغري ويمتم مبوجبه 

مبثابة ( 7117ديسمرب  71) 7017من ذي القعدة  77بتارخي  7.17.711الظهري الرشيف رمق 

 . الفالحني أ راض فالحية قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص قانون يتعلق مبنح بعض

بسن مقتضيات خاصة تتعلق ابقتناء رشاكت املسامهة  57.71مرشوع قانون رمق دراسة  012

 .ورشاكت التوصية ابل سهم عقارات فالحية أ و قابةل للفالحة خارج ادلوائر احلرضية

 دقيقة 21ساعة و      3130يونيو  02الخميس               

حداث وتنظمي مؤسسة للهنوض ابل عامل الاجامتعية  10.71دراسة مرشوع قانون رمق  011 يقيض اب 

 .لفائدة املوظفني وال عوان العاملني ابلقطاع الوزاري امللكف ابلصيد البحري



حداث الواكةل الوطنية للمياه  77.73دراسة مرشوع قانون رمق  011 7377يونيو  79امخليس  .والغاابتيتعلق اب   

 ساعتان
بسن تدابري خاصة تتعلق ابلتسويق املبارش للفواكه  01.77دراسة مرشوع قانون رمق  011

طار التجميع الفاليح  .واخلرضاوات املنتجة يف ا 
 

املتعلق برشاكت املسامهة  71.17بتغيري وتمتمي القانون رمق  71.73دراسة مرشوع قانون رمق  001

املتعلق برشاكت التضامن ورشكة التوصية البس يطة ورشكة التوصية  7.15والقانون رمق 

 .ابل سهم والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة

7377يونيو  71الثالاثء   دقيقة 03ساعة و  

املتعلق بتنظمي همنة املرشد الس يايح كام مت  37.77قانون يقيض بتغيري القانون رمق  دراسة مقرتح 000

طار قراءة اثنية–تغيريه وتمتميه   -يف ا 
7377يوليوز 70الثالاثء   دقيقة 03 

 

 


