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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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4جلس  لنو ب و4جلس  ملستشارين. - عقد دورة  ستثنائية.

مرسوم رقم 2.21.124 صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بدعوة مجلس النواب ومجلس 
1692املستشارين لعقد دورة استثنائية ..................................................................................................................



عدد)6964)م6رر - 15)رجب)1442 )22)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    69(

 24سوم رقم 5) . ).) صادر في 5  4ن ر 5 )55  )6) ربف 27  )2)( بدعوة 4جلس  لنو ب

و4جلس  ملستشارين لعقد دورة  ستثنائية

رئيس الحكومة،

بناء)على الفصل)66)من الدستور)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

يعقد مجلس النواب ومجلس املستشارين ابتداء)من)18)من رجب)1442 )2)مارس)2021()دورة استثنائية يتضمن)

جدول أعمالها ما يلي):

- مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 22.11 املتعلق بمجلس النواب ؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين ؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء 

مجالس الجماعات الترابية ؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 02.21 يق�ضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية ؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب 

العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ؛

- مشروع قانون - إطار  رقم 09.21 يتعلق بالحماية االجتماعية ؛

- مشروع قانون رقم 10.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.11 املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات 

االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية ؛

- مشروع قانون رقم 11.21 يق�ضي بتغيير القانون رقم 9.92 املتعلق بمدونة االنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية 

للوائح االنتخابية الخاصة بالغرف املهنية ؛

- مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

نصوص عا4ة



ثمن النسخة بمقر املطبعة الرسمية : 10 دراهم

ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين : 12 درهما

تطبيق الفقرة األولى من املادة الثانية من القرار املشترك لألمين العام للحكومة ووزير االقتصاد واملالية 

رقــــــــم 2477.18 الصـــــــــادر في 22 من محرم 1440 )2 أكتوبر 2018(


