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 بسم اهلل الرحمان الرحيم
 

  ؛حترمالسيد الرئيس امل

 ؛سيدات والسادة الوزراء املحترمون ال

 ؛ات والسادة املستشارون املحترمون السيد

أن أعرض على مجلسنا املوقر التقرير الذي أعدته لجنة النظام  يشرفني

 .الداخلي حول مقترح بتغيير وتتميم النظام الداخلي ملجلس املستشارين

من النظام الداخلي ملجلس  863بناء على أحكام املادة أحدثت هذه اللجنة لقد 

، 0202يونيو  9 املجلس في الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ وشكلهااملستشارين، 

تألفت من السيدات والسادة املستشارين أعضاء املكتب ورؤساء الفرق ومنسق و 

عقدت اجتماعاتها تحت رئاسة املجموعة البرملانية ورؤساء اللجان الدائمة، و 

يوليوز  02و  8يونيو و 06و  20السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس املجلس بتاريخ 

السيد املستشار عبد العلي حامي الدين مقررا انتخب أعضاء اللجنة وقد ، 0202

 .للجنة النظام الداخلي ملجلس املستشارين

تقدم السيد رئيس املجلس بعرض مفصل أبرز من خالله السياقات  ،وفي البداية

 افتتاح الدورة الثانيةالنظام الداخلي للمجلس، إذ أكد أن  تعديلوألاهداف املؤطرة ل

 تميز بالعمل في ظل ظرف استثنائي تعيشه بالدنا 0202-0229من السنة التشريعية 

، وما والانتشار سريع العدوى املستجد ، جراء تفش ي وباء كورونا كباقي دول العالم

إلاعالن عن حالة تدابير وقائية اتخذتها بالدنا للحد من انتشاره، ثم أعقب ذلك من 

على إثرها، بعد  املوقر انلسمجاتخذ وقد الطوارئ الصحية في مجموع التراب الوطني، 

ية والاستثنائية لتدبير مجموعة من التدابير الاحتراز  تشاور بين كافة أجهزته وهيئاته،
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وفق تصور عملي يسمح لكافة أعضاء املجلس من ممارسة حقوقهم  املرحلة،

الدستورية املستمدة من تمثيليتهم لألمة، ويساير التدابير وإلاكراهات الناجمة عن 

التدبير التشاركي لهذه املرحلة  ، موضحا أنإلاعالن الرسمي لحالة الطوارئ الصحية

النظام الداخلي ى مستوى لء الفراغات املوجودة علم حتميةأبرز  الاستثنائية

تبني الخيارات القانونية بغرض ، املحققالتراكم املهم  من منطلق، للمجلس

، داعين هللا عز وجل أن ، تحسبا لوضعيات مماثلة مستقبالوالتنظيمية املمكنة

يحفظ بلدنا العزيز، وأن يتم علينا نعمة ألامن والاستقرار والازدهار تحت القيادة 

 .اللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيدهالرشيدة لصاحب الج

املتعلقة كام أن هذا التعديل يجد مسعاه في تتميم ألاحأشار السيد الرئيس و 

الوارد  إلخبارلضع آلية قانونية وو ، والتصويت عليها بمناقشة القوانين املالية املعدلة

 املتعلق بقانون املالية 282.28من القانون التنظيمي رقم  06املادة التنصيص عليه في 

لجوء الحكومة إلى إحداث صندوق خصوص ي ملواجهة باملرحلة هذه  تمّيزتملا 

جاللة امللك صاحب التداعيات تفش ي وباء فيروس كورونا، تنزيال للتعليمات السامية ل

تعديل النظام  خيار وأيده، مضيفا من جهة أخرى، أن  نصره هللامحمد السادس 

الرغبة في إتمام التزامات املجلس الدستورية، املتمثلة أساسا في أيضا الداخلي أملته 

املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع  06.26 التنظيمي رقم لقانون املجلس ل تفعيل

الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة 

  .ذات ألاولوية

ة، فإن الخطوط العريضة للمقترح تتجلى فيما من هذه املنطلقات التأسيسيو 

 : يلي
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 مالءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات 

باب ال إضافةب ،الظروف الخاصة غير العادية في سيره وضوابط املجلس اشتغال

   عنوان الداخلي تحت النظام من الثاني الجزء إلى حادي عشرال

 خاصة بمناقشة قوانين املالية املعدلة والتصويت عليها؛الحكام ألا  تفصيل 

   شرح طريقة إخبار لجنة املالية باملجلس بإحداث أي حساب خصوص ي للخزينة

من القانون التنظيمي  06تطبيقا ألحكام املادة  ،بمرسومخالل السنة املالية 

 .يتعلق بقانون املالية 282.28

  بالتزامات املجلس ازاء قضايا جوهرية،  مقتضيات قانونية ترتبط دراجإ

والواردة في قوانين تنظيمية واجبة التطبيق داخل آجال محّددة، وفي مقدمتها 

املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي  06.26 التنظيمي رقم القانون 

للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة 

  .ولويةذات ألا 

  ؛حترمالسيد الرئيس امل

 ؛سيدات والسادة الوزراء املحترمون ال

 ؛ات والسادة املستشارون املحترمون السيد

أجمع السيدات والسادة املستشارون على أهمية هذه اللحظة الاستثنائية، 

والتي  الدالة في عمقها على اليقظة والنظرة إلاستراتيجية لكافة مكونات املجلس،

مكنت من التفاعل الاستباقي مع ما طرحته حالة الطوارئ الصحية من تحديات 

عملية، عبر إيجاد قواعد ووسائل عمل تتماهى مع املبادئ الدستورية املؤطرة 

للعمل البرملاني في كلياته، وتقدم أجوبة خالقة لإلشكاالت العملية املثارة خالل 
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والدستورية ملبدأ التمثيلية البرملانية،  هذه الفترة، ترسيخا للحمولة الفلسفية

الفراغات على  ملءيخ فكرة جوهرية تتحدد في ضرورة وهذا ما أفض ى إلى ترس

مستوى قواعد النظام الداخلي، في سياق التطوير والعصرنة واملالءمة التشريعية 

ل واستثمار التراكمات إلايجابية، قصد تبيان املراجع القانونية لعمل البرملان في ظ

املنصوص على تجلياتها دستوريا  وألاحوال الغير العادية الظروف الطارئة

توضيح كيفيات إدماج اللغة ألامازيعية في عمل املجلس، ومسطرة كذا وقانونيا، و 

دراسة قانون املالية املعدل، وإبراز طريقة إخبار لجنة املالية باملجلس بإحداث 

 . ية للخزينة خالل السنة املاليةحسابات خصوص

في محاولة إليجاد صيغ قانونية وشهدت الاجتماعات نقاشات قانونية رصينة 

تتماش ى مع املبادئ والغايات الدستورية، وتلبي الحاجيات التنظيمية التي أبانت 

عنها املمارسة البرملانية في مختلف الواجهات املضمنة في املقترح، إذ تقدم 

ادة املستشارون أعضاء اللجنة بجملة من واملالحظات الشكلية السيدات والس

اعتماد مبدأ التمثيل النسبي عند والاقتراحات الجوهرية، والتي تتجلى أساسا في 

مراعاة عدم تقييد حق السيدات مع  إعمال التدابير الاستثناية والاحترازية،

 ،من تمثيليتهم لألمةالنابعة  ،وريةوالسادة املستشارون في ممارسة أدوارهم الدست

لتنصيص على استمرارية العمل ابما فيها  ،عند سريان املساطر الخاصة

، من الحرص التامعن طريق التواصل املرئي عن بعد، ثم  الدبلوماس ي للمجلس

على إدراج قواعد قانونية تكّرس املوقع الدستوري للغة ألامازيغية، جهة أخرى، 

في مختلف واجهات  هااستعمالاللغة العربية، و غة رسمية إلى جانب باعتبارها ل

مشاريع امليزانيات  ناقشةفتح إمكانية مو عمل املجلس الرقابية والتشريعية، 

لجنة أو لجنتين حسب سياق وظروف ومتطلبات تعديل على مستوى القطاعية 

 .قانون املالية السنوي 
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جموعة انية بموإعماال لحق التعديل البرملاني، تقدمت الفرق واملجموعة البرمل

 02الاجتماع املؤرخ في واتفق أعضاء لجنة النظام الداخلي في ، من التعديالت

املحاور الكبرى على التعديالت غير املنصبة جميع  تأجيل البت فيعلى  0202يوليوز 

مع إعطائها ألاسبقية في أول محطة تعديلية مقبلة، باستثناء ما  ،املشار إليها أعاله

تطرح إشكاالت عميقة على مستوى من النظام الداخلي التي  12 يتسق باملادة 

من طرف الفريق  تعديل أول مقدم، ، إذ ورد بشأنها تعديالنالعملية املمارسة

 ،حذف عضوية آلامرين بالصرف املفوض لهم في مجلس املحاسبة ويتوخى ،الحركي

املغربي فريق الاتحاد  وتعديل ثاني طرحه، وإعادة تدقيق اختصاصات املجلس

التنصيص على توقيع املحاسب مع آلامر بالصرف على الوثائق ، ويهدف إلى للشغل

املالية وإلادارية املتعلقة بتنفيذ النفقات، وذلك على غرار ما كان ينص عليه 

وذلك  ،ال يجرد املحاسب من صالحيتهحتى  ،النظام الداخلي السابق للمجلس

توصل السادة أعضاء لجنة وقد هام، تطبيقا ملبدأ الحكامة وعدم ازدواجية امل

إلى صيغة بعد دراسة مستفيضة ملضامين ومقاصد التعديلين،  ،النظام الداخلي

 :تؤكد على توافقية

مجلس في  املعنيبالصرف  عضوية آلامر التنصيص على  -

 املحاسبة؛

 ،انعقاد اجتماعات مجلس املحاسبة مرة في الشهر على ألاقل -

 وكلما دعت الضرورة إلى ذلك؛

عرض النفقات القارة الناتجة عن الالتزامات املترتبة عن  -

تنفيذ الاتفاقيات والعقود وأجور املوظفين وتعويضاتهم، وتعويضات 

وتعرض . أعضاء املجلس، والاشتراكات في صناديق الرعاية الاجتماعية
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هذه النفقات وجوبا على مجلس املحاسبة مرة في السنة، ما لم يطرأ 

 .تعديل عليها

عرض مواد مقترح بتغيير وتتميم النظام الداخلي ملجلس املستشارين، وعند 

   .واملقترح برمته للتصويت، وافقت عليه اللجنة باإلجماع
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 مذكرة تقديمية

 

بالعمل في ظل ظرف استثنائي  0202-0229تميز افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 

، جراء تفش ي وباء كورونا سريع العدوى والانتشار، وما أعقب ذلك من كباقي دول العالم تعيشه بالدنا

إلاعالن بعد عن حالة الطوارئ الصحية في مجموع  تدابير وقائية اتخذتها بالدنا للحد من انتشاره، ثم

التراب الوطني، اتخذ على إثرها مجلسا النواب واملستشارين مجموعة من التدابير الاحترازية 

والاستثنائية لتدبير املرحلة، وهو ما طرح نقاشات فقهية ذات طبيعة دستورية حول املوضوع، في 

 .لنظامين الداخليين ملجلس ي البرملانضوء غياب أحكام تفصيلية تجيب عن ذلك في ا

وقد أفرزت املمارسة البرملانية في ظل هذه الوضعية، ظهور آراء تدعو إلى اعتماد أرضية قانونية 

وفق  وخاصة النظامين الداخليين ملجلس ي البرملان،مللء الفراغات املوجودة على مستوى القانون، 

ؤسسات الدستورية وتمثيل املواطنين من جهة، صيغة تسمح باملوازنة بين ضرورة استمرار عمل امل

والحفاظ على الصحة العامة واحترام التدابير الوقائية املتخذة من لدن السلطات العمومية من جهة 

 .أخرى 

وبال شك، فإن تدبير مثل هذه الوضعيات أمر صعب التوقع، بل ومستبعد عند وضع أو مراجعة 

الطوارئ الصحية التي اضطر املشرع نفسه إلى إفراد ألانظمة الداخلية، خاصة بالنسبة لحالة 

 .مقتضيات استعجالية لتنظيمها، تحت وطأة حالة التهديد التي يشكلها وباء كورونا املستجد

ولعل أبرز التأثيرات على العمل البرملاني خالل دورة أبريل من هذه السنة التشريعية، ما ترتب 

جلس إلى مقر البرملان، نتيجة توقف املالحة الجوية عن الحجر الصحي من تقييد لتنقل أعضاء امل

ومنع التنقل بين املدن، مما فرض التفكير في آليات ملمارسة حقهم في التصويت على القوانين خاصة، 

 . في ظل ورود مشاريع قوانين ذات أهمية كبرى على مجلس ي البرملان خالل هذه املرحلة

 62طبقا للفصل  شخص ي ال يمكن تفويضهوحيث إن حق أعضاء املجلس في التصويت حق 

، فإنه كان من الالزم البحث عن الحلول التي تكفل لجميع ممثلي ألامة أداء مهامهم من الدستور 

 .البرملانية، إن على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة

قراءة الواقع من وإن التراكم املهم الذي تحقق لدى املجلس خالل هذه الفترة غير العادية، وبعد 

مختلف أبعاده، فإنه من املناسب تبني الخيارات القانونية والتنظيمية املمكنة، تحسبا لوضعيات 

 .مماثلة مستقبال، ولتجاوز الفراغات املسجلة
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ومن جهة أخرى، وفي ظل ما أبانت عنه ألازمة الصحية املعاشة من تأثر الاقتصاد الوطني 

وما ترتب عن ذلك من ظروف واقعية انعكست بشكل مباشر على ، 29-والعالمي بتفش ي وباء كوفيد

في ملء فراغ يعرفه النظام الداخلي للمجلس توقعات قانون املالية للسنة، كان الزما التفكير كذلك 

 .يتعلق بمناقشة قوانين املالية املعدلة، والتصويت عليها

وص ي ملواجهة تداعيات وقد تمّيزت املرحلة أيضا عن لجوء الحكومة إلى إحداث صندوق خص

تفش ي وباء فيروس كورونا، تنزيال للتعليمات السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، وباعتبار 

املتعلق بقانون املالية، تلزم بإخبار لجنتي املالية  282.28من القانون التنظيمي رقم  06أن املادة 

ا وضع آلية قانونية لهذا   .إلاخباربالبرملان، فقد كان حريَّ

 :اعتبارا ملا تقدم، يسعى مقترح هذا التتميم إلى

 اشتغال مالءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات (2)

 من الثاني الجزء إلى الباب الحادي عشر بإضافة الاستثنائية، الظروف في سيره وضوابط املجلس

 الظروف في سيره وضوابط املجلس اشتغال فياتبكي خاصة مقتضيات" عنوان الداخلي تحت النظام

املجلس إطارا قانونيا وتنظيميا لسير أشغال  خالله من يضع ،"العادية غير وألاحوال الاستثنائية

أجهزته في ظل الحاالت الاستثنائية غير املتوقعة، آخذا بعين الاعتبار املتطلبات الدستورية 

كابح للمبادرات التي قد تكون ضرورية ملجابهة وقائع والواقعية وضرورة عدم تحويل القانون إلى 

 .داهمة

 تفصيل ألاحكام الخاصة بمناقشة قوانين املالية املعدلة والتصويت عليها؛  (0)

شرح طريقة إخبار لجنة املالية باملجلس بإحداث أي حساب خصوص ي للخزينة خالل   (8)

 .يتعلق بقانون املالية 282.28نظيمي من القانون الت 06السنة املالية بمرسوم تطبيقا ألحكام املادة 

ومن جهة أخرى، تبدو هذه الفرصة سانحة إلدراج مقتضيات قانونية أخرى بغرض تحيين   (4)

النظام الداخلي للمجلس، واملرتبطة بالتزامات املجلس ازاء قضايا جوهرية، والواردة في قوانين 

املتعلق  06.26ون التنظيمي رقم تنظيمية واجبة التطبيق داخل آجال محّددة، وفي مقدمتها القان

بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي 

 . مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية
 

 :واعتبارا ملا سلف، جاء مقترح هذا التغيير والتتميم مكونا من ستة مواد موزعة كالتالي
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لى تتميم النظام الداخلي للمجلس بالباب الحادي عشر من الجزء الثاني املادة ألاولى ترمي إ -

منه لسن مقتضيات خاصة بكيفيات اشتغال املجلس وضوابط سيره في الظروف الاستثنائية 

 وألاحوال غير العادية؛

النظام الداخلي  املادة الثانية تهدف إلى إضافة الباب الثاني عشر إلى الجزء الثاني من -

 بغرض توضيح كيفيات إدماج اللغة ألامازيغية في أشغال املجلس؛للمجلس، 

من النظام الداخلي للمجلس للتنصيص صراحة على  271املادة الثالثة بتعديل أحكام املادة  -

 التصويت الالكتروني عن بعد؛

ن املادة الرابعة بتغيير عنوان الفرع ألاول من الباب الخامس من الجزء الرابع، لتمييز قانو  - 

 املالية السنوي عن قانون املالية املعدل؛

املادة الخامسة بإضافة الفرع الخامس إلى الباب الخامس من الجزء الرابع، لشرح مسطرة  -

 الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية املعدل؛

ح املادة السادسة، بإضافة الفرع السادس إلى نفس الباب املذكور في البند السابق، لتوضي - 

طريقة اخبار لجنة املالية باملجلس بالتدابير املتخذة من لدن الحكومة خالل السنة املالية بخصوص 

 .الحاالت الطارئة وغير املتوقعة
 

 قواعد اشتغال املجلس في الظروف الاستثنائية وألاحوال غير العاديةوضع : أوال

-249إلى  2-249املواد )مادة  23الباب الحادي عشر من الجزء الثاني املقترح إضافته من  يتكون 

قواعد اشتغال املجلس في الظروف موزعة على فرعين يتعلق ألاول بنطاق التطبيق، والثاني ب( 23

 :تروم، أساسا، ما يليالاستثنائية وألاحوال غير العادية، و 

في الحالة التي يتعذر فيها انعقاد تلك ألاشغال طبقا تنظيم سير أشغال مجلس املستشارين  -2

للمساطر وإلاجراءات العادية املنصوص عليها في النظام الداخلي، بسبب ظروف استثنائية غير عادية 

 .تمر بها البالد

تحديد املقصود بالظروف الاستثنائية املذكورة، وعدم حصرها في إعالن الطوارئ بصفة  -0

الصحية، بل إن املقترح يرمي لجعل هذه الظروف فرصة لوضع إلاطار  عامة بما في ذلك الطوارئ 

حاالت إشهار : القانوني لالشتغال في الظروف الاستثنائية املحتملة املنصوص عليها في الدستور وهي

 [.أجار هللا بالدنا منها]الحرب، الحصار، الاستثناء، وحاالت ألازمات 
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ذكورة ال يمكنها أن تحول، عند إلاعالن عنها، دون التأكيد على كون الظروف الاستثنائية امل -8

مواصلة املجلس ألشغاله وأداء وظائفه ألاساسية، املرتبطة خاصة بتمثيل ألامة وممارسة السلطة 

 .التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة وتقييم السياسات العمومية

اذ التدابير وإلاجراءات التي التأكيد على مبدأي التنسيق والتشاور بين أجهزة املجلس، في اتخ -4

يتطلبها حفظ استمرار أداء املجلس لوظائفه خالل الظروف الاستثنائية وألاحوال غير العادية، ويظهر 

 : ذلك في

إلاجازة ملكتب املجلس، في فترة الظروف الاستثنائية وألاحوال غير العادية، بعد استشارة  ( أ

ستثنائية واحترازية من شأنها تكييف أشغال املجلس رؤساء الفرق ومنسقي املجموعات، اتخاذ تدابير ا

 .وأجهزته مع تلك الظروف، وجعل القضايا املرتبطة بتدبيرها في مقدمة أولويات جدول أعمال املجلس

مكتب املجلس، بعد استشارة رؤساء الفرق ومنسقي املجموعات، إمكانية وضع  منح ( ب

 .نظام استثنائي لألسئلة الشفهية خالل الظروف الاستثنائية وألاحوال غير العادية

عندما يتعلق إلاجازة لرئيس املجلس، بعد التشاور مع مكتب املجلس وندوة الرؤساء،  ( ج

الظروف الاستثنائية أو غير العادية والحد من تداعياتها، إقرار  ألامر بمبادرات تشريعية مرتبطة بتدبير 

 .آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في تلك املبادرات من قبل اللجان املختصة

تحديد مقترح التتميم لنطاق التدابير الاستثنائية والاحترازية املمكن اتخاذها من قبل  -1

 .املجلس

ي تدابير أخرى ضرورية قد تفرضها ظروف الحال، فإن نطاق ومن أجل إفساح املجال التخاذ أ

 :التدابير املذكورة تم ذكره على وجه املثال ال الحصر، وهي تتوخى خاصة تحديد

 القضايا ذات ألاولوية في عمل املجلس؛  -

آلاجال الدنيا الاستثنائية التي تسمح بسرعة دراسة ومناقشة والتصويت على النصوص  -

 جان الدائمة والجلسات العامة؛التشريعية داخل الل

 النظام الاستثنائي للجلسات العامة؛ -

 عدد الحضور الفعلي للمستشارات واملستشارين باملجلس ولجانه؛  -

كيفيات مشاركة السيدات والسادة املستشارين عن بعد، باستعمال وسائل التواصل  -

ى النصوص الحديثة، في جميع أشغال املجلس، بما فيها ضمان حقهم في التصويت عل

 التشريعية؛

 . التدابير الوقائية لالشتغال آلامن -
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منح القضايا والنصوص التشريعية املرتبطة بتدبير الظروف الاستثنائية أو غير العادية  -6

ألاولوية في عمل اللجان باملجلس خالل تلك الظروف، ويتم برمجتها باألسبقية في جدول أعمالها، 

 .بار الحكومة بذلكمباشرة بعد إحالتها عليها، ويتم إخ

حفظ حقوق السيدات والسادة املستشارين، عند اتخاذ تدابير ترمي إلى تقليص عدد  -7

الحضور الفعلي بمقر املجلس طبقا ملا يقتضيه حفظ صحتهم وسالمتهم، في املشاركة في جميع أشغال 

والتأكيد على أن ذلك املجلس املنعقدة خالل الظروف الاستثنائية وغير العادية، وإلادالء بآرائهم فيها، 

ال يعتبر بمثابة توقيف ألدائهم ملهامهم، وال يعفيهم من الالتزام باملشاركة في ألاشغال خاصة عبر وسائل 

 .املشاركة والتصويت عن بعد

نفس هذا السياق، يلتزم املجلس بتوفير الوسائل التقنية والتكنولوجية الالزمة لذلك،  وفي

ووضعها في متناول أجهزة املجلس وتمكين أعضائه من املشاركة عبرها، ولذلك فإن مقترح هذا 

  :التتميم جاء بما يلي

املشاركة في يتمتع أعضاء اللجان الدائمة املعنيين خالل الظروف املشار إليها بحقهم في  ( أ

 .املناقشة والتصويت في اجتماعاتها عن بعد، طبقا للترتيبات التي يقرها مكتب اللجنة املعنية

يتم تعميم تقارير اللجان الدائمة إلكترونيا على أعضاء املجلس قبل الشروع في مناقشتها  ( ب

 .في الجلسة العامة، وذلك مباشرة بعد إنجازها

روف الاستثنائية أو غير العادية، أن تعيد مناقشة يمكن للجان الدائمة، بعد زوال الظ ( ج

وتتم مناقشة هذه النصوص التشريعية . القوانين التي تدارستها وصوتت عليها خالل الفترة الاستثنائية

 .بحضور الحكومة، دون أن يعقبها تصويت

يضمن املجلس لألعضاء املذكورين الحق في املشاركة في أشغال الجلسات العامة  ( د

عن بعد باستعمال تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، وعبر املنصة إلالكترونية املخصصة والتصويت 

 .لذلك

يضع مكتب املجلس رهن إشارة السيدات والسادة ألاعضاء الوسائل التقنية التي تمكنهم  ( ه

من متابعة أطوار الجلسات مباشرة عن بعد بالصوت والصورة، ومن إبداء رأيهم والقيام بكل تصويت 

 .عدعن ب

خصص داخل قاعة الجلسات العامة شاشة لنقل مداخالت ألاعضاء غير الحاضرين في  ( و
ُ
ت

، وفي حدود املدة الزمنية بالصوت والصورةقاعة الجلسات، الذين يعبرون عن رغبتهم في التدخل، 
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ساعة على ألاقل قبل انعقاد الجلسة العامة  04املخصصة لهم، على أن يقوموا بإخبار الرئاسة بذلك 

 .التشريعية

في مقابل هذه التدابير املذكورة، والحقوق املخولة ألعضاء املجلس غير الحاضرين بمرافقه،  -3

استجابة ملا تمليه الظروف الاستثنائية على الجميع، فإن مقترح هذا التتميم يلزم جميع أعضاء 

تماعات اللجان املجلس، بمن فيهم غير الحاضرين فعليا، عند انطالق أشغال الجلسات العامة أو اج

بالتعبير عن حضورهم عند انطالق ألاشغال، بالوسائل التقنية التي يعتمدها مكتب املجلس، تحت 

 .طائلة تطبيق ألاحكام املتعلقة بالغياب غير املبرر

كما أنه، عند تناول ألاعضاء غير الحاضرين الكلمة إللقاء مداخالتهم عبر الشاشات املرصودة 

التدابير املطبقة على بقية ألاعضاء الحاضرين، واعتبارا لذلك فإذا صدر لذلك، تطبق بشأنهم نفس 

عن العضو املتدخل عن بعد ما يستوجب طبقا ألحكام النظام الداخلي إغالق رئيس الجلسة ملكبر 

 .الصوت، فيستعاض عن ذلك بإطفاء شاشة املتدخل، بعد تنبيهه

، في الجلسات "نقطة نظام"دخل برسم وفي ذات السياق، فإن مقترح هذا التتميم يجعل حق الت

 .العامة الخاضعة لهذه ألاحكام، مقتصرا على أعضاء املجلس الحاضرين في قاعة الجلسات العامة

يحدد مقترح التتميم حّدا أقص ى لألعضاء الذين يمكنهم الحضور فعليا في مرافق املجلس  -9

عني ناشئا عن إعالن حالة الطوارئ لتتبع ألاشغال حضوريا، في حالة إذا كان الظرف الاستثنائي امل

 .الصحية، إذ ال يجب أن يتجاوز الحضور ربع أعضاء املجلس

 .تنظيم إجراء التصويت عن بعد، حسب ما إذا كان التصويت علنيا أم سريا -22

وفي الحالة التي يكون فيها التصويت علنيا يجب أن يسمح لكل عضو غير حاضر في القاعة أن 

وفي حالة كان التصويت سريا . فيه للحاضرين في القاعة معرفة تصويته يدلي بصوته على نحو يمكن

من النظام الداخلي يتم التصويت بطريقة مشفرة تحفظ سرية  271من املادة  0طبقا ألحكام الفقرة 

 .العملية وتسمح بالتحقق من صدوره عن عضو املجلس دون معرفة هويته

لنظام الداخلي بخصوص املسائل التي لم التأكيد، في الختام، على تطبيق باقي أحكام ا -22

وكذلك منح مكتب املجلس . يرد بشأنها نص خاص ضمن مقترح هذا التتميم، ما لم تتعارض معها

إمكانية تقرير اتخاذ أي تدبير مادي يضمن سالمة أعضاء املجلس وأطره واملتعاملين معه خالل فترة 

رية اضطالع املجلس بأدواره الدستورية والسير الظروف الاستثنائية أو غير املتوقعة، ويحقق استمرا

 .آلامن ألشغاله
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 شرح مسطرة دراسة مشروع قانون املالية املعدل: ثانيا

جهة أخرى، تتعلق التعديالت الخاصة بالفرعين الخامس والسادس من الباب الخامس  ومن

يتعلق بقانون  282.28من الجزء الرابع املزمع إضافتهما، بتطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 

-012إلى  2-012)مواد  6املالية، ويتكون الفرع الخامس املتعلق بمشروع قانون املالية املعدل من 

رمي إلى وضع نظام لدراسة مشروع قانون املالية املعدل والتصويت عليه، تتالءم مع املسطرة ، ت(6

املختصرة التي سنها قانون املالية التنظيمي لدراسة مشاريع هذه القوانين والتصويت عليها، 

 :وتتضمن املواد الستة املذكورة خاصة ما يلي

 املعدل املالية قانون  مشروع على والتصويت ومناقشة دراسة في الحصري، الاختصاص منح -1

الاقتصادية، مراعاة ألجل أربعة أيام املخول للمجلس بموجب  والتنمية والتخطيط املالية للجنة

القانون التنظيمي، مع حفظ حق باقي اللجان الدائمة في الاطالع على الوثائق الخاصة بالقطاعات 

 واملؤسسات املندرجة ضمن مجال اختصاصها؛

 آلاجال وفق املعدل املالية قانون  مشروع على املجلس تصويت ومناقشة دراسة مسطرة ضبط -2

 .املالية لقانون  التنظيمي القانون  في للمجلس املخصصة
 

طريقة اخبار لجنة املالية باملجلس بالتدابير املتخذة من لدن الحكومة خالل : ثالثا

 السنة املالية بخصوص الحاالت الطارئة وغير املتوقعة

يتعلق الفرع السادس بشرح كيفية اخبار لجنة املالية باملجلس عند إحداث حسابات خصوصية 

ترمي إلى تطبيق مسطرة إلاخبار املنصوص ( 22-012إلى  7-012املواد )للخزينة، ويتضمن حمسة مواد 

 :وتتضمن خاصة. املشار إليه 282.28من القانون التنظيمي  06عليها في املادة 

بعععار تعععتم بتوجيعععه رسعععالة فعععي املوضعععوع إلعععى رئعععيس املجلعععس العععذي يحيلهعععا فعععورا وضعععع مسعععطرة لإلخ -1

علععععى رئععععيس لجنععععة املاليععععة الععععذي يطلععععع بععععدوره، فععععور توصععععله بالرسععععالة، أعضععععاء اللجنععععة علععععى مضععععمونها 

 بسائر الوسائل املتاحة؛

مععععععنح إمكانيععععععة للحكومععععععة، أن تطلععععععب الععععععدعوة الععععععى اجتمععععععاع لجنععععععة املاليععععععة بععععععاملجلس أو اجتمععععععاع  -0

للجنتعععععي املاليعععععة بمجلسععععع ي البرملعععععان، إلخبعععععار أعضعععععائها بإحعععععداث الحسعععععاب الخصوصععععع ي للخزينعععععة مشعععععتر  

 .املذكور  282.28من القانون التنظيمي  06خالل السنة املالية طبقا للمادة 

تطبيعععععق نفعععععس مسعععععطرة إلاخبعععععار علعععععى بعععععاقي الحعععععاالت التعععععي يفعععععرض فيهعععععا القعععععانون التنظيمعععععي رقعععععم  -8

خبعععععار املسعععععبق للجنعععععة املاليعععععة معععععن لعععععدن الحكومعععععة، واملتعلقعععععة علعععععى املتعلعععععق بقعععععانون املاليعععععة، إلا  282.28
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بفععتح اعتمععادات إضععافية بمرسععوم أثنععاء السععنة، وبوقععف تنفيععذ بعععن نفقععات الاسععتثمار أثنععاء  التععوالي،

 .السنة املالية

 

 كيفيات ادماج اللغة ألامازيغية في أشغال مجلس املستشارين: رابعا

املقترح إضافته للجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس تفصيل  يرمي الباب الثاني عشر 

املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة  06.26مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية، ذات الصلة 

ف من تسعة مواد املتضمنة ملجموعة من املقترحات، املستوحاة من بعن بالعمل البرملاني، ويتأل

التجارب البرملانية في دول أو منظمات ذات لغات رسمية متعددة، والهادفة الى التنصيص على مبدأ 

التعددية اللغوية في أشغال مجلس املستشارين، وعلى الحقوق اللغوية للسيدات والسادة أعضاء 

( خاصة الترجمة والترجمة الفورية)تزام مكتب املجلس بتوفير الخدمات اللغوية املجلس، وكذا على ال

 .الضرورية ألشغال املجلس وأجهزته

املحدد بالفقرة الثانية " اللغة ألامازيغية"وتأخذ املقترحات املقدمة باالعتبار، املفهوم الواسع ل 

املشار إليه أعاله، التي تنص على أنه يقصد باللغة  06.26من املادة ألاولى من القانون التنظيمي 

ازيغية املتداولة بمختلف مختلف التعبيرات اللسانية ألام"ألامازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي 

وكذا ". مناطق املغرب، وكذا املنتوج اللسني واملعجمي الصادر عن املؤسسات والهيئات املختصة

الصادر بتاريخ   29/97التفسير الذي أعطته املحكمة الدستورية للغة ألامازيغية بموجب قرارها رقم 

 .0229شتنبر  21

مدلول اللغة ألامازيغية املخول لها طابع الرسمية،  حيث إن" :وورد في قرار املحكمة الدستورية 

واملعنية بمجال القانون التنظيمي املعروض، ينصرف إلى اللغة ألامازيغية املعيارية املوحدة، املكتوبة 

املنتوج اللسني واملعجمي ألامازيغي الصادر عن املؤسسات "واملقروءة بحرف تيفيناغ، واملكونة من 

ن مختلف التعبيرات ألامازيغية املحلية، بشكل متوازن ودون إقصاء، والتي ال ، وم"والهيئات املختصة

تتخذ طابع املكونات اللغوية القائمة الذات، وال تمثل بدائل عن اللغة ألامازيغية الرسمية، وإنما 

من القانون ( البند الثالث)روافد تساعد على تشكيلها، على النحو املنصوص عليه في املادة الثانية 

 ."لتنظيمي املعروضا

يستفاد، من مبادئ وأحكام "نه كما أكدت املحكمة الدستورية في نفس القرار املذكور أ

عند إقراره بالطابع الرسمي للغة  من جهة أولى، الدستور، وانسجاما معها، أن الدستور استعمل،
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رصيدا مشتركا لجميع  من جهة ثانية، ألامازيغية، صيغة املفرد ال الجمع، واعتبر اللغة ألامازيغية،

استثناء، مما يجعل حق استعمالها والتواصل بها، حقا شخصيا مكفوال للمواطنات  املغاربة بدون 

من جهة  وللمواطنين، دون استثناء أو تمييز أو تقييد بمنطقة جغرافية أو وضع معين، وأرس ى،

بشكل  من جهة رابعة، يز،مبدأ تساوي اللغتين العربية وألامازيغية في طابعهما الرسمي، وم ثالثة،

واضح، بين مستوى من الالتزام يهم اللغة ألامازيغية الرسمية، يتمثل في تفعيل طابعها الرسمي 

وإدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية وحمايتها وتنميتها، وبين مستوى 

الخامس، يتعلق بحماية اللهجات  ثان من الالتزامات، نص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل

 "والتعبيرات الثقافية املستعملة باملغرب؛

وتراعي الاقتراحات املقدمة كذلك العمل بكيفية متدرجة وعلى مراحل، حسب ما تنص على 

 .املذكور  06.26من القانون التنظيمي  80و 82ذلك املادتين 

وهو نابع من املكتسبات التنظيمية  تلكم كانت الخطوط العريضة ملقترح هذا التغيير والتتميم،

التي راكمها مجلس املستشارين خالل فترة إعالن الطوارئ الصحية جراء تفش ي وباء كورونا، ويأخذ 

بعين الاعتبار تجارب عدد من البرملانات الدولية، وذلك بغرض تجويد الوسائل القانونية لعمل 

ر عليه فيها أداء مهام
ّ
ه طبقا لإلجراءات العادية، وتيسير أداء وظائفه في املجلس، في الظروف التي يتعذ

 .التمثيل والتشريع على نحو أكثر كفاءة

 

 مقترح يرمي إلى تغيير وتتميم النظام الداخلي ملجلس املستشارين

 املادة ألاولى

فبراير  24النظام الداخلي ملجلس املستشارين كما أقره املجلس في  ، على النحو التالي،يتمم

 20بتاريخ  02/220بمطابقته للدستور بعد صدور قرار املحكمة الدستورية رقم  املصرح 0202

 :، بالباب الحادي عشر من الجزء الثاني0202مارس 

مقتضيات خاصة بكيفيات اشتغال املجلس وضوابط سيره في : الباب الحادي عشر«

 الظروف الاستثنائية وألاحوال غير العادية

 نطاق التطبيق: الفرع ألاول 
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 1-141املادة 

تطبق ألاحكام الخاصة الاستثنائية الواردة في هذا الباب، في الحالة التي يتعذر فيها انعقاد  

أشغال املجلس وأجهزته طبقا للمساطر وإلاجراءات العادية املنصوص عليها في النظام الداخلي، 

 .بسبب ظروف استثنائية غير عادية تمر بها البالد

 2-141املادة 

 :   وف الاستثنائية وألاحوال غير العادية الواردة في هذا الباب يقصد بالظر 

 من الدستور؛ 19إلاعالن عن حالة الاستثناء املنصوص عليها في الفصل  -

 من الدستور؛ 74و 49إعالن حالة الحصار املنصوص عليها في الفصلين  -

 من الدستور؛ 99و 49حالة إشهار الحرب املنصوص عليها في الفصلين  -

 من الدستور؛ 14زمات املنصوص عليها في الفصل حاالت ألا  -

 03الصادر في  0.02.090حالة الطوارئ الصحية املنظمة بموجب املرسوم بقانون رقم  -

 ؛08.02املصادق عليه بالقانون رقم ( 0202مارس  08) 2442من رجب 

كل حالة استثنائية أخرى منظمة بنص تشريعي ومعلن عنها من قبل السلطات  -

 .العمومية

 3-141املادة 

أعاله، عند  0-249ال تحول الظروف الاستثنائية وألاحوال غير العادية املشار إليها في املادة 

إلاعالن عنها، دون مواصلة املجلس ألشغاله، املرتبطة خاصة بتمثيل ألامة وممارسة السلطة 

 .التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة وتقييم السياسات العمومية

 

 قواعد اشتغال املجلس في الظروف الاستثنائية وألاحوال غير العادية: ثانيالفرع ال

 :أحكام عامة -1

 4-141املادة 

يمكن ملكتب املجلس أن يقرر في فترة الظروف الاستثنائية وألاحوال غير العادية املشار إليها في 

، اتخاذ تدابير أعاله، بعد استشارة رؤساء الفرق ومنسقي املجموعات، حسب الحالة 0-249املادة 

استثنائية أو احترازية من شأنها تكييف أشغال املجلس وأجهزته مع تلك الظروف، وجعل القضايا 

 .املرتبطة بتدبيرها في مقدمة أولويات جدول أعمال املجلس
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 5-141املادة 

أعاله، بصفة  4-249تحدد هذه التدابير الاستثنائية أو الاحترازية املنصوص عليها في املادة 

 :خاصة 

 القضايا ذات ألاولوية في عمل املجلس؛  -

آلاجال الدنيا الاستثنائية التي تسمح بسرعة دراسة ومناقشة والتصويت على النصوص  -

 التشريعية داخل اللجان الدائمة والجلسات العامة؛

 النظام الاستثنائي للجلسات العامة؛ -

 عدد الحضور الفعلي للمستشارات واملستشارين باملجلس ولجانه؛  -

كيفيات مشاركة السيدات والسادة املستشارين عن بعد في أشغال املجلس، باستعمال  -

تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، بما فيها ضمان حقهم في التصويت على النصوص 

 التشريعية؛

 . التدابير الوقائية لالشتغال آلامن -

 م الخاص باألسئلة الشفهيةالنظا -2

 6-141املادة 

يجوز ملكتب املجلس، بعد استشارة رؤساء الفرق ومنسقي املجموعات، أن يضع نظاما 

استثنائيا لألسئلة الشفهية خالل مدة سريان الظروف الاستثنائية وألاحوال غير العادية، يتضمن 

 :على الخصوص ما يلي

تبطة بشكل مباشر بتدبير الظروف الاستثنائية وغير إعطاء ألاولوية للقطاعات الحكومية املر  -

 العادية التي تمر بها البالد؛

 تحديد عدد أعضاء املجلس الذين يمكنهم حضور أشغال جلسات ألاسئلة الشفهية؛ -

تحديد عدد ألاسئلة املبرمجة خالل كل جلسة أسبوعية وتوزيعها على الفرق واملجموعات  -

 وأعضاء املجلس غير املنتسبين؛ 

ع البرنامج الزمني للقطاعات الحكومية املبرمجة خالل فترة الظروف الاستثنائية أو غير وض -

 العادية؛

 .تحديد مدة جلسة ألاسئلة الشفهية ألاسبوعية والشهرية -

-  
 



 تقرير حول مقرتح بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارين

 

23 
 

 اجتماعات اللجان -3

 7-141املادة 

القضايا والنصوص التشريعية املرتبطة بتدبير الظروف الاستثنائية أو غير العادية بأولوية  تحظى

 .في عمل اللجان الدائمة، ويتم برمجتها باألسبقية في جدول أعمالها

 8-141املادة 

إذا تعلق ألامر بمبادرات تشريعية مرتبطة بتدبير الظروف الاستثنائية أو غير العادية والحد من 

تها، يجوز لرئيس املجلس بعد استشارة املكتب وندوة الرؤساء، إقرار آجال دنيا استثنائية تداعيا

 .للدراسة تسمح بسرعة النظر فيها

يبرمج رؤساء اللجان الدائمة دراسة مشاريع ومقترحات القوانين املشار إليها في الفقرة ألاولى مباشرة 

 .بعد إحالتها عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك

 1-141ادة امل

يخضع الحضور الفعلي في اجتماعات اللجان خالل فترة الظروف الاستثنائية أو غير العادية  

 .أعاله 0-249للنظام الخاص الذي يضعه مكتب املجلس طبقا للمادة 

يتمتع أعضاء اللجان خالل الفترة املشار إليها أعاله بحقهم في املشاركة في املناقشة والتصويت 

 .عن بعد، طبقا للترتيبات التي يقرها مكتب اللجنة املعنيةفي اجتماعاتها 

 11-141املادة 

يتم تعميم تقارير اللجان إلكترونيا على أعضاء املجلس، قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة 

 .العامة، وذلك مباشرة بعد إنجازها

 11-141املادة 

للجان الدائمة، بعد زوال الظروف الاستثنائية أو غير العادية، أن تعيد مناقشة القوانين  يمكن

 .التي تدارستها وصوتت عليها خالل الفترة الاستثنائية

 .تناقش اللجان هذه النصوص التشريعية بحضور الحكومة، وال يعقبها أي تصويت

 مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين في الجلسات العامة -4

 12-141املادة 

يقتصر الحضور الفعلي ألشغال الجلسات التشريعية، خالل الظروف الاستثنائية، على أعضاء 

املجلس القاطنين في الدوائر غير البعيدة من مقر املجلس، وألاعضاء الذين يمكنهم التنقل إليه مع 

 .مراعاة التدابير الاحترازية املتخذة للحفاظ على سالمتهم الشخصية
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ملجلس لباقي ألاعضاء الحق في املشاركة في أشغال هذه الجلسات والتصويت عن بعد ويضمن ا

 .باستعمال تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، وعبر املنصة إلالكترونية املخصصة لذلك

 13-141املادة 

يضع مكتب املجلس رهن إشارة أعضاء املجلس الوسائل التقنية التي تمكنهم من متابعة أطوار 

 . ت مباشرة عن بعد بالصوت والصورة، ومن إبداء رأيهم والقيام بكل تصويت عن بعدالجلسا

تخصص داخل قاعة الجلسات العامة شاشة أو أكثر لنقل مداخالت ألاعضاء الذين يعبرون 

 .بالصوت والصورة، وفي حدود املدة الزمنية املخصصة لهم عن رغبتهم في التدخل

يتعين إخبار الرئاسة بطلبات املشاركة في املناقشة عن بعد،  بعده، 261مع مراعاة أحكام املادة 

 .قبل انعقاد الجلسة العامة املعنية

إذا صدر عن العضو املتدخل عن بعد، ما يستوجب طبقا ألحكام النظام الداخلي إغالق رئيس 

 .الجلسة ملكبر الصوت، فيستعاض عن ذلك بإطفاء شاشة املتدخل غير امللتزم بعد تنبيهه

 14-141ة املاد

بعده، يجري التصويت عن بعد من لدن أعضاء املجلس، وفق ألاحكام  271خالفا ألحكام املادة 

 :التالية

في حالة التصويت العلني، يدلي عضو املجلس غير الحاضر بقاعة الجلسات، بصوته بطريقة  -

 الكترونية على نحو يمكن لجميع ألاعضاء معرفة نتيجة تصويته؛

من هذا النظام  271من املادة  0حالة التصويت السري، طبقا ألحكام الفقرة  وفي  -

الداخلي، يتم التصويت الالكتروني بطريقة مشفرة تحفظ سرية العملية وتسمح بالتحقق 

 .من صدوره عن عضو املجلس دون معرفة هويته

 

 أحكام مشتركة بين الجلسات العامة وأعمال اللجان -5

 15-141املادة 

إتخاذ املكتب لقرار تقليص عدد ألاعضاء املخول لهم الحضور في جلسات املجلس أو في حالة 

لجانه، فإن ذلك ال يعتبر بمثابة توقيف ألداء باقي ألاعضاء ملهامهم، وال تعفيهم من الالتزام 

 .باملشاركة في ألاشغال عن بعد
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 16-141املادة 

لعامة أو اجتماعات اللجان بالتعبير يقوم جميع أعضاء املجلس عند انطالق أشغال الجلسات ا

عن حضورهم عند انطالق ألاشغال، بالوسائل التقنية التي يعتمدها مكتب املجلس، تحت طائلة 

 .تطبيق ألاحكام املتعلقة بالغياب غير املبرر

على أعضاء " نقطة نظام"بعده، يقتصر حق التدخل برسم  267استثناء من أحكام املادة 

 .قاعة الجلسات العامةاملجلس الحاضرين في 

 أحكام مختلفة -6

 17-141املادة 

يمكن ملكتب املجلس أن يقرر اتخاذ أي تدبير مادي يضمن سالمة أعضاء املجلس وموظفيه 

واملتعاملين معه خالل فترة الظروف الاستثنائية أو غير العادية، ويحقق استمرارية اضطالع املجلس 

 .بأدواره الدستورية والسير آلامن ألشغاله

 

 18-141املادة 

تطبق باقي أحكام النظام الداخلي بخصوص املسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا 

 .الباب، ما لم تتعارض معها

 

 املادة الثانية

النظام الداخلي ملجلس املستشارين السالف ذكره،  ، على النحو التالي، الجزء الثاني منيتمم

 :بالباب الثاني عشر

 كيفيات إدماج اللغة ألامازيغية في أشغال املجلس: عشرالباب الثاني "

 11-141املادة 

املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي  06.26من القانون التنظيمي رقم  9تطبيقا للمادة  

لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية، يعمل 

توفير الترجمة الفورية ألشغاله من اللغة ألامازيغية إلى اللغة العربية، ومن اللغة املجلس، على 

 .العربية إلى اللغة ألامازيغية عند الاقتضاء
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 21-141املادة 

السالف الذكر، يقصد باللغة ألامازيغية، مختلف  06.26طبقا للمادة ألاولى من القانون التنظيمي  

التعبيرات اللسانية ألامازيغية املتداولة بمختلف مناطق املغرب، وكذا املنتوج اللسني واملعجمي 

 .الصادر عن املؤسسات والهيئات املختصة

 .الهيئات التي ال تكتس ي أشغالها طابعا سرياويراد بأجهزة املجلس في مدلول هذا الباب، 

 21-141املادة 

يتولى مكتب املجلس، توفير الوسائل التي تكفل ألعضاء املجلس وألعضاء الحكومة الذين  

يحضرون أشغاله، ولكل من يحضر هذه ألاشغال بصفة رسمية، التعبير باللغة ألامازيغية، وفق 

 .أعاله 02-249املدلول املشار اليه في املادة 

 22-141املادة 

ُيصّرح أعضاء املجلس والحكومة، قبل انعقاد الجلسة العامة املعنية، بالتعبير اللساني ألامازيغي،  

 .الذي يرغبون التدخل به

 23-141املادة 

يمكن ملكتب املجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق واملجموعات، وبمساعدة الهيئات الرسمية ذات  

الاختصاص عند الاقتضاء، أن يقّرر، خالل فترة انتقالية محّددة، نظاما لألولوية في توفير الترجمة 

 .الفورية، للتعبيرات اللسنية املتداولة في مختلف مناطق املغرب

 24-141املادة 

غال الجلسات العامة ملجلس املستشارين على القنوات التلفزية والاذاعات الوطنية تنقل أش 

ألامازيغية، مترجمة إلى التعبيرات اللسانية ألامازيغية املتداولة بمختلف مناطق املغرب، مع مراعاة 

 .أعاله 08-249أحكام املادة 

 25-141املادة 

غية املعيارية املوحدة املكتوبة واملقروءة بحرف يتم إعداد محاضر الجلسات العامة باللغة ألامازي 

تيفيناغ، وتنشر في املوقع الالكتروني للمجلس، ثم في الجريدة الرسمية للبرملان في النشرة الخاصة 

 .ملداوالت مجلس املستشارين
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 26-141املادة 

بخبراء في يمكن ملكتب املجلس أن يستعين، في حالة وقوع نزاع أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، 

اللغة ألامازيغية، بغرض اعتماد ترجمة موحدة للمصطلحات القانونية والتقنية التي يمكن أن 

 .تتضمنها محاضر الجلسات العامة أو ألغراض الترجمة الفورية

في حالة وقوع نزاع حول مضمون محضر جلسة عامة، ال يتم نشر هذا ألاخير إال بعد أن يبت 

 .املكتب في هذا النزاع

 27-141ادة امل

تدخل أحكام هذا الباب حيز التنفيذ فور اتخاذ مكتب املجلس للترتيبات املنصوص عليها أعاله،  

املتعلق  06.26من القانون التنظيمي رقم  80و 82داخل آجال ال تتعدى آلاجال الواردة في املادتين 

التعليم وفي مجاالت  بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال

 .الحياة العامة ذات ألاولوية
 

 املادة الثالثة

من النظام الداخلي ملجلس املستشارين السالف  271أحكام املادة ، على النحو التالي، تتمم

 :ذكره

 .طبقا ألحكام الفصل الستين من الدستور، التصويت حق شخص ي ال يمكن تفويضه«

بواسطة الجهاز إلالكتروني املعّد لذلك، غير أن التصويت يكون التصويت علنيا برفع اليد أو «

 .يكون سريا إذا تعلق ألامر بتعيينات شخصية

يمكن أن يتم التصويت الكترونيا عن بعد، في حالة الظروف الاستثنائية غير العادية، وفق «

 .أعاله 14-141الشروط املنصوص عليها في املادة 

 الباقي ال تغيير فيه
 

 الرابعة املادة

من النظام  عنوان الفرع ألاول من الباب الخامس من الجزء الرابع، على النحو التالي، يغير

 :الداخلي ملجلس املستشارين السالف ذكره

 ممارسة سلطة التشريع واملساطر التشريعية: الجزء الرابع

 مشروع قانون املالية: الباب الخامس

 السنوي  تحضير وإيداع مشروع قانون املالية :الفرع ألاول «
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 املادة الخامسة

معععععن النظععععععام العععععداخلي ملجلععععععس  البععععععاب الخعععععامس معععععن الجععععععزء الرابعععععع ، علعععععى النحععععععو التعععععالي،يعععععتمم

 :املستشارين السالف ذكره، بالفرع الخامس بعده

عدل: الفرع الخامس«
ُ
 مشروع قانون املالية امل

 1-251املادة 

 مجلعععس علعععى النعععواب، مجلعععس طعععرف معععن عليعععه التصعععويت بععععد املععععدل املاليعععة قعععانون  مشعععروع يحعععال

 بمقتضععععععع ى الشعععععععروط املحعععععععددة وطبعععععععق آلاجعععععععال داخعععععععل عليعععععععه، والتصعععععععويت الدراسعععععععة قصعععععععد املستشعععععععارين

 .املالية لقانون  282.28 رقم التنظيمي والقانون  الدستور 

 2-251املادة 

مشعععععععععروع قعععععععععانون املاليعععععععععة املععععععععععدل، عنعععععععععد الاقتضعععععععععاء، بمعطيعععععععععات حعععععععععول تطعععععععععور الوضععععععععععية  يرفعععععععععق

 .الاقتصادية واملالية، وبالتعديالت التي لحقت قانون املالية ألاصلي

 3-251املادة 

يحال مشروع قانون املاليعة املععدل فعي الحعين علعى لجنعة املاليعة والتخطعيط والتنميعة الاقتصعادية 

 . بمجلس املستشارين

 4-251املادة 

لجنة املالية دراسة مشروع قانون املالية املععدل فعور التوصعل بعه، ويتععين عليهعا البعّت فيعه تتولى 

 لعرضعععععععه علعععععععى الجلسعععععععة العامعععععععة، معععععععع مراععععععععاة ألاجعععععععل القعععععععانوني املخصعععععععص ملجلعععععععس 
ع
كعععععععي يكعععععععون جعععععععاهزا

ون التنظيمعععي مععن القععان 12املستشععارين، للتصععويت علعععى مشععروع القععانون املععععدل طبقععا ألحكععام املعععادة 

 .لقانون املالية 282.28رقم 

 5-251املادة 

تععععتم دراسععععة ومناقشععععة مشععععروع قععععانون املاليععععة املعععععدل، بصععععفة حصععععرية، مععععن لععععدن لجنععععة املاليععععة 

 .والتخطيط والتنمية الاقتصادية

حالععععععععة إرفععععععععاق قععععععععانون املاليععععععععة املعععععععععدل بمشععععععععاريع امليزانيععععععععات الفرعيععععععععة للقطاعععععععععات الوزاريععععععععة  وفععععععععي

 .واملؤسسات، تحال، لإلخبار، على اللجان الدائمة التي تدخل ضمن اختصاصها

 6-251املادة 

تطبعععق بعععاقي أحكعععام النظعععام العععداخلي املقعععررة للبعععت فعععي مشعععروع قعععانون املاليعععة السعععنوي، بخصعععوص 

 .يرد بشأنها نص خاص في هذا الباب، ما لم تتعارض معها املسائل التي لم
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 املادة السادسة

مععععععن النظععععععام الععععععداخلي ملجلععععععس  البععععععاب الخععععععامس مععععععن الجععععععزء الرابععععععع ، علععععععى النحععععععو التععععععالي،يععععععتمم

 :املستشارين السالف ذكره، بالفرع السادس بعده

لخزينة خالل إخبار اللجنة املكلفة باملالية بإحداث حسابات خصوصية ل: الفرع السادس«

 »السنة املالية

 7-251املادة 

 حالعععة فعععي لقعععانون املاليعععة، 282.28معععن القعععانون التنظيمعععي رقعععم  06يجعععوز للحكومعععة، طبقعععا للمعععادة 

 للخزينة خصوصية حسابات املالية السنة خالل تحدث أن املتوقعة وغير امللحة والضرورة الاستعجال

 .الدستور  من 72 للفصل طبقا مراسيم بموجب

 .بذلك مسبقا بمجلس املستشارين باملالية اللجنة املكلفة إخبار يتم

 

 8-251املادة 

يعععععععتم إلاخبعععععععار املشعععععععار إليعععععععه فعععععععي املعععععععادة السعععععععابقة، بتوجيعععععععه رسعععععععالة فعععععععي املوضعععععععوع إلعععععععى رئعععععععيس مجلعععععععس 

املستشارين، الذي يحيلها فعورا علعى رئعيس اللجنعة املكلفعة باملاليعة، العذي يطلعع بعدوره أعضعاء اللجنعة 

 .ا، فور التوصل بها، وبسائر الوسائل املتاحةعلى مضمونه

 1-251املادة 

يمكععععن للحكومععععة، أن تطلععععب الععععدعوة إلععععى اجتمععععاع لجنععععة املاليععععة بععععاملجلس، أو إلععععى اجتمععععاع مشععععتر  

للجنتععين املختصععين بمجلسعع ي البرملععان، لتقععديم معطيععات إضععافية حععول إحععداث الحسععاب الخصوصعع ي 

 .املذكور  282.28ظيمي من القانون التن 06للخزينة طبقا للمادة 

 11-251املادة 

املتعلق  282.28تطبق أحكام هذا الفرع على الحاالت التي يستوجب فيها القانون التنظيمي رقم 

بقععانون املاليععة، إلاخبععار املسععبق للجنععة املكلفععة باملاليععة مععن لععدن الحكومععة، واملنصععوص عليهععا فععي املععادة 

بخصععوص وقععف تنفيعععذ  60وم أثنععاء السععنة، واملععادة منععه بالنسععبة لفععتح اعتمععادات إضععافية بمرسعع 62

 .بعن نفقات الاستثمار أثناء السنة املالية
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 11-251املادة 

 فععععي عليهععععا املصععععادقة بقصععععد البرملععععان أعععععاله علععععى 7-012املنصععععوص عليهععععا فععععي املععععادة  املراسععععيم تعععععرض

 .للمالية قانون  أقرب
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 الفرق والمجموعة البرلمانية  تعديالت 
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 تعديالت فريق العدالة والتنمية على املقترح  الرامي إلى تغيير وتتميم النظام الداخلي ملجلس املستشارين

 رقم املادة املادة ألاصلية التعديل املقترح تعليل التعديل

 

أن ألامر  من ألافضل التأكيد على

يتعلق بتدابير إجرائية أو احترازية 

تعديل جميع ) -وليس استثنائية

العبارات الواردة في هذا الباب على 

 (هذا النحو

يمكن ملكتب املجلس أن يقرر، عند إلاعالن 

على حالة من الحاالت املشار إليها في املادة 

، أعاله، بعد استشارة ندوة الرؤساء 249-0

أو احترازية استثنائية  يةإجرائاتخاذ تدابير 

من شأنها تكييف أشغال املجلس وأجهزته 

مع تلك الظروف، وجعل القضايا املرتبطة 

بتدبيرها في مقدمة أولويات جدول أعمال 

 .املجلس

يمكن ملكتب املجلس أن يقرر، عند 

إلاعالن على حالة من الحاالت املشار إليها 

أعاله، بعد استشارة ندوة  0-249في املادة 

، اتخاذ تدابير استثنائية أو احترازية الرؤساء

من شأنها تكييف أشغال املجلس وأجهزته 

مع تلك الظروف، وجعل القضايا املرتبطة 

بتدبيرها في مقدمة أولويات جدول أعمال 

 .املجلس

املادة 

141-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحّدد هذه التدابير املنصوص عليها في 

 :أعاله، بصفة خاصة 8-249املادة 

القضايا ذات ألاولوية في عمل   -

 املجلس؛

التي تسمح  الاستثنائيةآلاجال الدنيا  -

تحّدد هذه التدابير املنصوص عليها في 

 :أعاله، بصفة خاصة 8-249املادة 

القضايا ذات ألاولوية في عمل   -

 املجلس؛

آلاجال الدنيا الاستثنائية التي تسمح  -

املادة 

249-4 
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 رقم املادة املادة ألاصلية التعديل املقترح تعليل التعديل

 

 

 

 

 

من ألافضل السكوت على مقتض ى 

إقرار تحديد عدد الحضور، إذ أن 

تدابير تحصر الحضور في أشغال 

املجلس في عدد معين هو إقصاء 

ضمني لباقي املستشارين وإجبار لهم 

على املشاركة في هذه ألاشغال عن 

صرحت املحكمة وقد . بعد

الدستورية في قرارها 

حول طلب واحد 106/20 رقم

عضوا بمجلس النواب ( 32)وثمانون 

التصريح بمخالفة مسطرة التصويت 

يقض ي   06.02على القانون رقم 

باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 

بسرعة دراسة ومناقشة والتصويت على 

الدائمة النصوص التشريعية داخل اللجان 

 والجلسات العامة؛

 النظام الاستثنائي للجلسات العامة؛ -

عدد الحضور الفعلي للمستشارات   -

 واملستشارين باملجلس بالجلسات ولجانه؛

كيفيات مشاركة السيدات والسادة  -

املستشارين عن بعد في أشغال املجلس 

التشريعية والرقابية والتقييمية 

، باستعمال تكنولوجيا  والدبلوماسية

 ملعلومات والاتصاالت؛ا

 .التدابير الوقائية لالشتغال آلامن -

يراعى عند إعمال هذه التدابير مبدأي 

التمثيل النسبي واملساواة بين أعضاء املجلس 

في ممارسة املهام التي تقتضيها تمثيليتهم 

بسرعة دراسة ومناقشة والتصويت على 

النصوص التشريعية داخل اللجان الدائمة 

 والجلسات العامة؛

 النظام الاستثنائي للجلسات العامة؛ -

عدد الحضور الفعلي للمستشارات   -

 واملستشارين باملجلس ولجانه؛

ات مشاركة السيدات والسادة كيفي -

املستشارين عن بعد في أشغال املجلس، 

باستعمال تكنولوجيا املعلومات 

والاتصاالت، بما فيها ضمان حقهم في 

 التصويت على النصوص التشريعية؛

 . التدابير الوقائية لالشتغال آلامن -

يراعى عند إعمال هذه التدابير مبدأي 

اء التمثيل النسبي واملساواة بين أعض

املجلس في ممارسة املهام التي تقتضيها 



 تقرير حول مقرتح بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارين

 

34 
 

 رقم املادة املادة ألاصلية التعديل املقترح تعليل التعديل

املتعلق بتجاوز سقف  2.20.320

  التمويالت الخارجية ألحكام

 :الدستور 

وحيث إنه، ال يبين من الاطالع على "

ار إليها، محضر الجلسة العامة املش

وال من باقي الوثائق املرفقة بامللف، 

ما يثبت منع عضو أو أعضاء من 

مجلس النواب، من أداء واجب 

املشاركة الفعلية في أعمال 

البند الثاني من )الجلسات العامة 

من  61الفقرة ألاخيرة من الفصل 

، أو من إبداء رأيهم (الدستور 

، (من الدستور  64الفصل )أثناءها 

من  84الفصل )صويت أو من الت

، كما أن مجموع الوثائق (الدستور 

املذكورة ال يتضمن ما يثبت املس 

بالحقوق املكفولة للمعارضة 

البرملانية بموجب أحكام الدستور، 

 .لألمة

 

 .تمثيليتهم لألمة
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 رقم املادة املادة ألاصلية التعديل املقترح تعليل التعديل

و قيام أعضاء املجلس الحاضرين، 

بمخالفة أحكام الفقرة ألاولى من 

من الدستور، بتجاوز  61الفصل 

حقهم الشخص ي في التصويت إلى 

تصويت بالتفويض نيابة عن ال

 " أعضاء املجلس غير الحاضرين؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إتاحة إمكانية عقد الجلسات 

في أي لألسئلة الشفهية ألاسبوعية 

الذي قد  يوم من أيام ألاسبوع

يجوز، ملكتب املجلس بعد استشارة ندوة 

خالل مدة سريان إحدى أن يضع الرؤساء، 

، نظاما 2-249الحاالت املشار اليها في املادة 

لألسئلة الشفهية يتضمن على  خاصا

 :الخصوص ما يلي

ألاولوية للقطاعات الحكومية إعطاء  -

املرتبطة بشكل مباشر بتدبير الظروف التي 

 تمر بها البالد؛

وضع البرنامج الزمني للقطاعات  -

 مع باتفاق ويمكن، ،الحكومية املبرمجة

 ألاسبوعية الجلسة برمجة الحكومة،

يجوز، ملكتب املجلس بعد استشارة 

خالل مدة سريان أن يضع ندوة الرؤساء، 

، 2-249إحدى الحاالت املشار اليها في املادة 

لألسئلة الشفهية يتضمن على  نظاما خاصا

 :الخصوص ما يلي

إعطاء ألاولوية للقطاعات  -

الحكومية املرتبطة بشكل مباشر بتدبير 

 الظروف التي تمر بها البالد؛

برنامج الزمني للقطاعات وضع ال -

 ؛الحكومية املبرمجة

-141املادة 

5 
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 رقم املادة املادة ألاصلية التعديل املقترح تعليل التعديل

تفرضه إلاعالن عن إحدى الحاالت 

 املنصوص عليها في هذا الباب

 

 

تدابير تحصر الحضور في  إقرار 

أشغال املجلس في عدد معين هو 

إقصاء ضمني لباقي املستشارين 

وإجبار لهم على املشاركة في هذه 

وقد يثير هذا ألامر . ألاشغال عن بعد

 .عدم مطابقته للدستور 

 

 

التمثيل النسبي مبدأ دستوري 

ويعتبر انتهاكه مسا صريحا 

بالدستور، خاصة وأن النظام 

من  16تبره في مادته الداخلي يع

املبادئ العامة التي يتعين على 

املجلس التقيد بها عند ممارسة 

 ألاسبوع أيام من يوم أي في الشفهية لألسئلة

 ؛بعده 287 املادة عليه تنص  ملا خالفا

تحديد عدد أعضاء املجلس الذين  -

يمكنهم حضور أشغال جلسات ألاسئلة 

 الشفهية؛

تحديد عدد ألاسئلة املبرمجة خالل كل  -

جلسة أسبوعية وتوزيعها على الفرق 

واملجموعات وأعضاء املجلس غير املنتسبين 

 مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي؛ 

الغالف الزمني الاجمالي تحديد  -

الشفهية ألاسبوعية ولجلسة لجلسة ألاسئلة 

 ألاسئلة الشفهية الشهرية؛

تحديد املدة الزمنية لتدخل كل فريق   -

ومجموعة وأعضاء املجلس غير املنتسبين في 

ألاسئلة املحورية، خالفا ملدة طرح ألاسئلة 

مع بعده  033املنصوص عليها في املادة 

تحديد عدد أعضاء املجلس الذين  -

يمكنهم حضور أشغال جلسات ألاسئلة 

 الشفهية؛

تحديد عدد ألاسئلة املبرمجة خالل  -

كل جلسة أسبوعية وتوزيعها على الفرق 

واملجموعات وأعضاء املجلس غير 

 املنتسبين؛ 

الغالف الزمني الاجمالي تحديد  -

سئلة الشفهية ألاسبوعية لجلسة ألا 

 ولجلسة ألاسئلة الشفهية الشهرية؛

تحديد املدة الزمنية لتدخل كل   -

فريق ومجموعة وأعضاء املجلس غير 

املنتسبين في ألاسئلة املحورية، خالفا ملدة 

 033طرح ألاسئلة املنصوص عليها في املادة 

 .بعده
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 رقم املادة املادة ألاصلية التعديل املقترح تعليل التعديل

 .مهامه

 

  - مراعاة مبدأ التمثيل النسبي؛

الباب  –من النظام الداخلي التي تنص على تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغيةن بحكم أن املقترح ألاولي يدرج بابا كامال خاصا بهذا ألامر  46حذف املادة 

 "كيفيات إدماج اللغة ألامازيغية في أشغال املجلس: الثاني عشر

إدراج أحكام تتعلق بتفعيل الطابع 

ما يتعلق الرسمي لألمازيغية في كل 

 .بعمل املجلس وإدارته

طبقا لألحكام املنصوص عليها في القانون 

املتعلق بتحديد  26.16التنظيمي رقم 

مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 

وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي 

مجاالت الحياة العمة ذات ألاولوية، يعمل 

 :املجلس على ما يلي

 ة، إلى جانب اللغة استعمال اللغة ألامازيغي

العربية، في كتابة البيانات املضمنة في 

 ألاختام املعتمدة من طرف املجلس؛

  توفير بنيات لالستقبال وإلارشاد باللغة

واستعمالها إلى جانب اللغة . ألامازيغية

العربية، في اللوحات وعالمات التشوير 

املثبتة على الواجهات وداخل مقر املجلس 

 إضافة مادة جديدة للباب الثاني عشر

 04-249املادة 

املادة 

 الثانية
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 رقم املادة املادة ألاصلية التعديل املقترح تعليل التعديل

 ه؛واملقرات التابعة ل

  تأهيل موظفي املجلس املعنيين بما يمكنهم

من التواصل باللغة ألامازيغية مع 

 املواطنين املتحدثين بها؛

  إدراج اللغة ألامازيغية إلى جانب اللغة

 العربية ضمن املوقع إلالكتروني للمجلس؛

  اعتماد اللغة ألامازيغية، إلى جانب اللغة

العربية، في الحمالت التحسيسية 

التي يقوم بها املجلس عبر والتواصلية 

مختلف الوسائط والدعائم، خاصة منها 

 .السمعية البصرية

اعتماد نفس املصطلح املعتمد في 

لقانون  282.28القانون التنظيمي 

 .املالية

عنوان الفرع ، على النحو التالي، يغير

 الجزء الرابع منألاول من الباب الخامس 

النظام الداخلي ملجلس املستشارين من 

 :السالف ذكره

ممارسة سلطة التشريع : الجزء الرابع

عنوان الفرع ، على النحو التالي، يغير

 الجزء الرابع منألاول من الباب الخامس 

النظام الداخلي ملجلس املستشارين من 

 :السالف ذكره

ممارسة سلطة التشريع : الجزء الرابع

املادة 

 الرابعة
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 رقم املادة املادة ألاصلية التعديل املقترح تعليل التعديل

 واملساطر التشريعية

 مشروع قانون املالية: الباب الخامس

تحضير وإيداع مشروع : الفرع ألاول 

 السنوي  للسنة قانون املالية

 

 واملساطر التشريعية

 مشروع قانون املالية: الباب الخامس

تحضير وإيداع مشروع : الفرع ألاول 

 السنوي  قانون املالية

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 اللجان  التنصيص على عدم تصويت -

دراسة ومناقشة مشروع قانون  تتم

املالية املعدل من لدن لجنة املالية 

 .والتخطيط والتنمية الاقتصادية

في حالة إرفاق قانون املالية املعدل 

بمشاريع امليزانيات الفرعية للقطاعات 

الوزارية واملؤسسات، تحال، لإلخبار، على 

اللجان الدائمة التي تدخل ضمن 

 .اختصاصها

جلس بعد تشاور مع ويمكن، ملكتب امل

شة مشروع قانون تتم دراسة ومناق

املالية املعدل من لدن لجنة املالية 

 .والتخطيط والتنمية الاقتصادية

في حالة إرفاق قانون املالية املعدل 

بمشاريع امليزانيات الفرعية للقطاعات 

الوزارية واملؤسسات، تحال، لإلخبار، على 

اللجان الدائمة التي تدخل ضمن 

 .اختصاصها

ويمكن، ملكتب املجلس بعد تشاور مع 

املادة 

251-5 

 



 تقرير حول مقرتح بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارين

 

40 
 

 رقم املادة املادة ألاصلية التعديل املقترح تعليل التعديل

املحالة عليها   على امليزانيات الفرعية

املسطرة  نمن أجل عدم ره

التشريعية املتعلقة بمناقشة قانون 

املالية املعدل بانتهاء هذه  اللجان 

 .ناقشةاملمن 

ندوة الرؤساء، أن يقوم بتحديد مشاريع 

امليزانيات القطاعية، التي يمكن دراستها على 

مستوى لجنة أو عدة لجان دائمة ، حسب 

الاختصاص، وذلك تبعا ألولويات وظرفية 

إلاعداد التي تحكمت في تعديل قانون املالية 

 .على أن ال يعقبها تصويتالسنوي 

ندوة الرؤساء، أن يقوم بتحديد مشاريع 

امليزانيات القطاعية، التي يمكن دراستها 

على مستوى لجنة أو عدة لجان دائمة، 

حسب الاختصاص، وذلك تبعا ألولويات 

وظرفية إلاعداد التي تحكمت في تعديل 

 .قانون املالية السنوي 

 

 إضافية  مالحظة

  خالل الظروف الاستثنائية وإمكانية عدم احترام آلاجال املقررة  املجلس ميزانية تنفيذ مراقبة عمل لجنةاستمرار بضرورة إدراج مقتضيات تتعلق

 ؛ في النظام الداخلي املرتبطة بتقديم تقريرها
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 تعديالت الفريق الحركي

 بخصوص النظام الداخلي لمجلس المستشارين

 : تقديم

لقددددددت جائحددددددن  ئن ددددددا ياتاحددددددئ فددددددال فددددددتا جددددددتتفلئن أدددددد  ن   ج دددددد  تل  ددددددئ ن   دددددد ح ئ تل ئحدددددد  تل ج  دددددد  ادددددد تت            

 .تل ؤسسئن لاظئنف ئ ا  ئ  ئ تلتسجاتلا  افي صتتتج ئ تل ؤسسا تلجأتل لا

ت ائجددددد  افدددددي لدددددات تلسدددددلئ  تادددددتى    دددددة تل سجأدددددئتلال ف دددددا تج دددددئا فدددددتا  ادددددئتتتن حافلدددددا  يحجددددد   دددددال ت  ددددد    اا        

تلجأددددددتل لا اتلتائالددددددا ا دددددد ئال سددددددلتاتا  ددددددتتا ن ج   جدددددد   ا  ج دددددد   تتفقدددددد  ت تتتلددددددا   دددددد  تلجقلددددددت اددددددئ  تت تن تلجددددددي 

تج دددددداج ئ تلسدددددد  ئن تل  ا لددددددا  ددددددتت  تل ئن ددددددا  ات ح ددددددائ  لقاتفددددددت  ئلددددددا تل دددددداتت  تلصدددددد لا  االدددددد  فاددددددت تف ددددددئ  جقحلددددددئن 

ال تل أدددددئتيا ل  لددددد  جف دددددئ  تل   دددددة فدددددي جأددددد ئ  تل  سدددددئن تلجاتصددددد  فدددددال ا دددددت  اتسدددددج  ئى تلجيحالا لدددددئ تل تل دددددا فدددددي  ددددد ئ

تل ئ ددددددا اتل  ددددددئال تلتتن ددددددا  ولددددددا  ئحدددددد   دددددد ئال تلجصددددددالن تلأ صددددددي ي دددددد   يفددددددا  ائلتسددددددجات  ي ددددددئ  يددددددال تل  دددددد  ا ددددددات 

تل لدددددئت تلجيحالدددددا ي   فدددددي   ددددداا الدددددت  سددددداااا فدددددي جدددددئتلع تل ؤسسدددددا تلجأدددددتل لا اا تحدددددئ    دددددال  ائأدددددتا ا ددددد  ت حأددددد ا 

 .تلتا ا ئسلا ل    ة 
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اصدددددد ا ا ددددددئ سددددددا   اا لددددددا تلج صددددددل  تلقددددددئحاحي ل ددددددائ تلجددددددتتالت ت سددددددج حئنلا تلجددددددي فت ددددددج ئ لددددددائ تل ئن ددددددا  اج سددددددائ          

ل  ج دددددد  تلظتفلددددددئن ت سددددددج حئنلا    اددددددتت ت  ا دددددد  تت ددددددئ  ا دددددد  تلج ددددددتل ن ف ددددددا تلحظددددددئى تلددددددتت  ي ل    ددددددة  اج للحدددددد  

 ج ددددددد  تل دددددددئ ن ت سدددددددج حئنلا تلجدددددددي ادددددددت جات ددددددد  تل ؤسسدددددددا اج  ل ددددددد  ا قج دددددددلئن  تلدددددددتا جأدددددددت  لجدددددددتالت ادددددددئحاحي سددددددد لى ل 

تلجأددددددتل لا  تاال تل ئ ددددددا ولددددددا تف ددددددئ  تلج الدددددد  ات  ج ددددددئت لجيللدددددد  تلا دددددد لئن  دددددد  ج يددددددئى ا قج ددددددلئن تلحظددددددئى تلددددددتت  ي 

 .اصل ج  تل ئللا

ا ال تل حئسددددددداا أدددددددت   افدددددددي ظددددددد  فدددددددجخ ات  لدددددددات تلج دددددددتل   ا ددددددد  يدددددددال  وتتت    ج ددددددد  ت  يدددددددئى تلتسدددددددجاتلا         

الددددت تلدددداتتتا فددددي تلحظددددئى تلددددتت  ي  جا تلجددددي لددددى جددددتت فلدددد  اأددددي  صددددتلخ   ددددال االدددد  جف لدددد  تل ددددئا  تلتسدددد ي ل  ئ ل لددددا فددددي 

 .جأ ئ  تل   ة  ولا  ئح   قج لئن ج تى ج اجن تل  ئتسا  تاتا  تت  ج ئ

تسدددددد ئ ئ  حدددددد  احددددددئ ت ف ددددددا لددددددائ تل تجيدددددد تن لجقددددددتى تلفتلدددددد  تل تيددددددي ا   ددددددة تل سجأددددددئتلال ائلج ددددددتل ن تلدددددداتتتا ا ددددددتئ  

 في ج الت تلحظئى تلتت  ي ل    ة اج  ل  تل يئ ا تلاتل ئحلا    
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 رقم التعديل املادة الاصلية التعديـل املقترح تعليل التعديل

 

بغيعععععععععععععععععععععععععععععععة إلاشعععععععععععععععععععععععععععععععارة إلعععععععععععععععععععععععععععععععى القواععععععععععععععععععععععععععععععععد 

الجديعععععععععععععععععععععععععععدة التععععععععععععععععععععععععععععي ستضعععععععععععععععععععععععععععاف إلععععععععععععععععععععععععععععى 

مقتضعععععععععععععععععععععيات النظعععععععععععععععععععععام العععععععععععععععععععععداخلي فعععععععععععععععععععععي 

هعععععععععععععععذه املعععععععععععععععادة التعععععععععععععععي تعععععععععععععععؤطر محتويعععععععععععععععات 

 هذا النظام

 

ماااااات     اااااا      96طبقاااااام الفاااااام      اااااا  

يحااااا   لاااااا    ليااااام    ااااا          ااااا   ليااااا   

 مااااااا  مس اااااااو   مت ،ااااااام يت        ااااااا   

 ك   اااااااامم  اااااااا ء   مم اااااااا       ااااااااء   م 

     اااااع مء  م  اااااام هاااااا  ممم  اااااا  م مماااااا   

ال  اااااااااااا مم   م ظ قاااااااااااا  مل اااااااااااام    م  اااااااااااا  

 ا م ااااااااااا   هااااااااااا     م  ااااااااااا      ،اااااااااااءي   

 مء  بااااااااااا   مااااااااااا    حف مااااااااااا     ق ااااااااااا   

       مم اااااااااااا    اااااااااااامم   ظم م اااااااااااا     ت م

والقواعدددددددد  الل  دددددددد     دددددددد     بء ممن اااااااا  

 .ال جلس خالل الح الت االستثن ئي 

كمااااااااام ي لااااااااامت لاااااااااا    ليااااااااام    ااااااااا      

  مق لااااااااا مم   م ظ قااااااااا     ظ ااااااااا   اااااااااء ط 

 ك   اااااااااامم   قاااااااااا       اااااااااا  م  متاااااااااامم 

   ،اااااااااااااااءي     ظاااااااااااااااء       الفااااااااااااااام  

  خمصااااااا   م  نااااااا    تااااااا      ا    ااااااامم 

وتف يددددددددد  المددددددددد    ال سددددددددد     بء ممن ااااااااا   

لألم زيغيدددددددددددد  سدددددددددددد  ع دددددددددددد  ال جلددددددددددددس 

 .وأجهزته

 

مااااااات     ااااااا      96طبقااااااام الفااااااام      ااااااا  

يحاااااا   لااااااا    لياااااام    اااااا          اااااا   لياااااا   

 مااااااااا  مس اااااااااو   مت ،ااااااااام يت        ااااااااا   

 ك   اااااااااامم  اااااااااا ء   مم اااااااااا       ااااااااااء   م 

     اااااع مء  م  ااااام هااااا  ممم  ااااا  م ممااااا   ال 

  هااااا   ااااا مم   م ظ قااااا  مل ااااام    م  ااااا   ا م ااااا 

   م  ااااااااااا      ،اااااااااااءي    مء  بااااااااااا   مااااااااااا  

  حف ماااااااا     ق اااااااا     ت م اااااااامم   ظم م اااااااا   

 .       مم      بء ممن  

 

كماااااااااام ي لاااااااااامت لااااااااااا    لياااااااااام    اااااااااا      

  مق لاااااااااا مم   م ظ قاااااااااا     ظ اااااااااا   ااااااااااء ط 

 ك   ااااامم   قااااا       ااااا  م  متااااامم    ،اااااءي  

   ظااااااااء       الفاااااااام    خمصاااااااا   م  ناااااااا  

 ..  ت      ا    مم   بء ممن  

 

 

 

 

 

 

   س    ا ل

  لفم   م   ي 

   بمب  ا ل

  لفم   مم 

   مم ة  ال  ى
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بغيعععععععععععععععععععععععععععة تبسعععععععععععععععععععععععععععيط مسعععععععععععععععععععععععععععاطير تعععععععععععععععععععععععععععدبير 

النفقعععععععععععععععات معععععععععععععععع إلابقععععععععععععععععاء علعععععععععععععععى قواعععععععععععععععععد 

التعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدبير الجمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاعي والرقابعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

البعديعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة، علمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععا أن القعععععععععععععععععععععععععععععععععععععوانين 

املنظمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة للجماععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات الترابيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

متقدمععععععععععععععة فععععععععععععععي هععععععععععععععذا املجععععععععععععععال بالقيععععععععععععععاس 

املؤسسعععععععععععععة  إلعععععععععععععى التعععععععععععععدابير املعتمعععععععععععععدة فعععععععععععععي

 .التشريعية

يحعععععععععععععععععععععدث املكتعععععععععععععععععععععب مجلسعععععععععععععععععععععا للمحاسعععععععععععععععععععععبة، يضعععععععععععععععععععععم فعععععععععععععععععععععي 

 :عضويته

 املحاسبين، -

 ألامين العام للمجلس، -

ويخععععععععععععععععععععععععععععععععتص مجلععععععععععععععععععععععععععععععععس املحاسععععععععععععععععععععععععععععععععبة باملهعععععععععععععععععععععععععععععععععام 

 :التالية

اعداد تقارير دورية حول تنفيذ امليزانية  -

 .وعرضها على املكتب

دراســـــــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــــــروع ميزانيـــــــــــــــــــــة املجلـــــــــــــــــــــس  -

 .قبل عرضها على مكتب املجلس

يعقعععععععععععععععد مجلعععععععععععععععس املحاسعععععععععععععععبة اجتماععععععععععععععععا معععععععععععععععرة -

 شهر على ألاقل  في كل

وآلامرين بالصرف املفوض  يوقع آلامر بالصرف

على الوثائق املالية وإلادارية املتعلقة بتنفيذ   لهم 

كل في  حدود  الاختصاص  املفوض النفقات 

 .له

يحععععععععععععععععععدث املكتعععععععععععععععععععب مجلسعععععععععععععععععععا للمحاسععععععععععععععععععبة، يضعععععععععععععععععععم فعععععععععععععععععععي 

 :عضويته

 بالصرف املفوض لهم،  آلامرين -

 املحاسبين، -

 الكاتب العام للمجلس، -

 :ويختص مجلس املحاسبة باملهام التالية

جعععععععععععععععععرد الحاجيععععععععععععععععععات ودراسععععععععععععععععععة جععععععععععععععععععدواها وعمليععععععععععععععععععة -

 اقتنائها،

حصعععععععععععععععععععر النفقعععععععععععععععععععات املزمعععععععععععععععععععع إنجازهعععععععععععععععععععا وتحديعععععععععععععععععععد  -

 .ومتابعة مساطر تنفيذها

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععرض دوري لتقريععععععععععععععععععععععععععععععععععععره علععععععععععععععععععععععععععععععععععععى مكتععععععععععععععععععععععععععععععععععععب  -

شععععععععععععأنه  املجلععععععععععععس الععععععععععععذي يتخععععععععععععذ القععععععععععععرار املالئععععععععععععم فععععععععععععي

 وتقوم إلادارة بتنفيذه،

تتبع ألاشغال التحضيرية إلعداد مشروع ميزانية  -

املجلس، وتتبع تنفيذها، وعرض تقرير في هذا 

 .الشأن على مكتب املجلس

يعقد مجلس املحاسبة اجتماعا مرة في ألاسبوع  -

 على ألاقل 

يوقع الامر بالصرف على الوثائق املالية وإلادارية  -

 

 

 الفرع الرابع

اختصاصات مكتب 

 مجلس املستشارين

 51املادة 
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 بتنفيذ النفقاتاملتعلقة 

 

 

 

 

 

 

يهدف هذا التعديل إلى تمكين ألاعضاء 

املتغيبين عن أشغال املجلس بعذر 

مقبول طبقا لهذا  القانون من حقهم 

في املشاركة في اشغال املجلس وممارسة 

 .حقهم في التصويت

وألاحوال غير العادية الواردة يقصد بالظروف الاستثنائية 

 :في هذا الباب

إلاعالن عن حالة الاستثناء املنصوص عليها في الفصل -

 .من الدستور  19

 49إعالن حالة الحصار املنصوص عليها في الفصلين -

 .من الدستور  74و

 99و 49حالة إشهار الحرب املنصوص عليها في الفصلين  -

 .من الدستور 

من  14عليها في الفصل  املنصوص حاالت ألازمات

 .الدستور 

حالة الطوارئ الصحية املنظمة بموجب املرسوم بقانون -

مارس  08) 2442من رجب  03لصادر في ا 0.02.090رقم 

 .08.02رقم  ملصادق عليه بالقانون ا( 0202

كل حالة استثناء أخرى منظمة بنص تشريعي ومعلن عنها 

يقصعععععععععععععععععععععععد بعععععععععععععععععععععععالظروف الاسعععععععععععععععععععععععتثنائية وألاحعععععععععععععععععععععععوال غيعععععععععععععععععععععععر 

 :العادية الواردة في هذا الباب

إلاعععععععععععععععععالن ععععععععععععععععععن حالعععععععععععععععععة الاسعععععععععععععععععتثناء املنصعععععععععععععععععوص عليهعععععععععععععععععا -

 .من الدستور  19في الفصل 

إعععععععععععععععععععععععالن حالععععععععععععععععععععععة الحصععععععععععععععععععععععار املنصععععععععععععععععععععععوص عليهععععععععععععععععععععععا فععععععععععععععععععععععي -

 .من الدستور  74و 49الفصلين 

حالععععععععععععععععععععععة إشععععععععععععععععععععععهار الحععععععععععععععععععععععرب املنصععععععععععععععععععععععوص عليهععععععععععععععععععععععا فععععععععععععععععععععععي  -

 .من الدستور  99و 49الفصلين 

حعععععععععععععععععععاالت ألازمععععععععععععععععععععات املنصععععععععععععععععععععوص عليهعععععععععععععععععععا فععععععععععععععععععععي الفصععععععععععععععععععععل 

 .من الدستور  14

حالععععععععععععععععععععععععة الطععععععععععععععععععععععععوارئ الصععععععععععععععععععععععععحية املنظمععععععععععععععععععععععععة بموجععععععععععععععععععععععععب -

لصععععععععععععععععععععععععادر فععععععععععععععععععععععععي ا 0.02.090املرسععععععععععععععععععععععععوم بقععععععععععععععععععععععععانون رقععععععععععععععععععععععععم 

( 0202معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععارس  08) 2442معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن رجعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب  03

 .08.02رقم  ملصادق عليه بالقانون ا

 

 املادة

 141 – 2  
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 .من قبل السلطات العمومية

الباب  كذلك على  حاالت  تسري أحكام  هذا
الغياب المبرر  لألعضاء  المنصوص عليها 

 في هذا القانون

كععععععععععععععععععععععععل حالععععععععععععععععععععععععة اسععععععععععععععععععععععععتثناء أخععععععععععععععععععععععععرى منظمععععععععععععععععععععععععة بععععععععععععععععععععععععنص -

تشعععععععععععععععععععععععريعي ومعلععععععععععععععععععععععععن عنهععععععععععععععععععععععععا مععععععععععععععععععععععععن قبععععععععععععععععععععععععل السععععععععععععععععععععععععلطات 

 .العمومية

إضععععععععععععععافة املهععععععععععععععام ألاخععععععععععععععرى التععععععععععععععي تععععععععععععععدخل 

فعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي اختصاصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات املجلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععس 

كالدبلوماسعععععععععععععععععععععععية البرملانيعععععععععععععععععععععععة، وتقعععععععععععععععععععععععديم 

تقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععارير بعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاقي املؤسسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 

الدسععععععععععععععععععععععتورية املنصععععععععععععععععععععععوص عنهععععععععععععععععععععععا فععععععععععععععععععععععي 

 .الدستور 

الظــــــــــــــــــروف الاســــــــــــــــــتثنائية وألاحــــــــــــــــــوال غيــــــــــــــــــر ال تحــــــــــــــــــول 

أعــــــــــــــاله، عنــــــــــــــد  2العاديــــــــــــــة املشــــــــــــــار إليهــــــــــــــا فــــــــــــــي املــــــــــــــادة 

إلاعـــــــــــــــالن عنهـــــــــــــــا، دون مواصـــــــــــــــلة املجلـــــــــــــــس  شـــــــــــــــغاله، 

املرتبطــــــــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــــــــة بتمثيــــــــــــــــــــــــل ألامــــــــــــــــــــــــة وممارســــــــــــــــــــــــة 

الســــــــــــــــــــــلطة التشــــــــــــــــــــــريعية والرقابــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى أعمــــــــــــــــــــــال 

لحكومــــــــــــــــــــــــــــة وتقيــــــــــــــــــــــــــــيم السياســــــــــــــــــــــــــــات العموميــــــــــــــــــــــــــــة، ا

مــــــــــــــــــــــــع والدبلوماســــــــــــــــــــــــية البرملانيــــــــــــــــــــــــة، والعالقــــــــــــــــــــــــة 

 باقي املؤسسات الدستورية

ال تحععععععععععععععععععععععول الظععععععععععععععععععععععروف الاسععععععععععععععععععععععتثنائية وألاحععععععععععععععععععععععوال غيععععععععععععععععععععععر 

أععععععععععععععععععاله، عنعععععععععععععععععد  0العاديعععععععععععععععععة املشعععععععععععععععععار إليهعععععععععععععععععا فعععععععععععععععععي املعععععععععععععععععادة 

إلاععععععععععععععععععععالن عنهعععععععععععععععععععا، دون مواصعععععععععععععععععععلة املجلعععععععععععععععععععس إلشعععععععععععععععععععغاله، 

املرتبطعععععععععععععععععععععععععععععة خاصعععععععععععععععععععععععععععععة بتمثيعععععععععععععععععععععععععععععل ألامعععععععععععععععععععععععععععععة وممارسعععععععععععععععععععععععععععععة 

السعععععععععععععععععععععععععععلطة التشعععععععععععععععععععععععععععريعية والرقابعععععععععععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععععععععععى أعمعععععععععععععععععععععععععععال 

 .الحكومة وتقييم السياسات العمومية
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التنصعععععععععععععععععيص علعععععععععععععععععى قاععععععععععععععععععدة النسعععععععععععععععععبية  

فععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي تفعيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل هععععععععععععععععععععععععععععععععععععععذا النظععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام 

 .الاستثنائي

 

 

 

 

 

 

يجعععععععععععععععععععععوز ملكتعععععععععععععععععععععب املجلعععععععععععععععععععععس، بععععععععععععععععععععععد استشعععععععععععععععععععععارة رؤسعععععععععععععععععععععاء 

الفععععععععععععععععععععععععرق ومنسععععععععععععععععععععععععقي املجموعععععععععععععععععععععععععات، أن يضععععععععععععععععععععععععع نظامععععععععععععععععععععععععا 

مــــــــــــــــــــــــــع مراعــــــــــــــــــــــــــاة ، اسعععععععععععععععععععععععععتثنائيا لألسععععععععععععععععععععععععععئلة الشععععععععععععععععععععععععععفهية

خعععععععععععععععععالل معععععععععععععععععدة سعععععععععععععععععريان الظعععععععععععععععععروف  ،مبـــــــــــــــــدأ النســـــــــــــــــبية

الاسععععععععععععععععععععععععععتثنائية وألاحععععععععععععععععععععععععععوال غيععععععععععععععععععععععععععر العاديععععععععععععععععععععععععععة، يتضععععععععععععععععععععععععععمن 

 :على الخصوص ما يلي

إعطععععععععععععععععععععاء ألاولويععععععععععععععععععععة للقطاعععععععععععععععععععععات الحكوميععععععععععععععععععععة املرتبطععععععععععععععععععععة -

بشعععععععععععععععععكل مباشعععععععععععععععععر بتعععععععععععععععععدبير الظعععععععععععععععععروف الاسعععععععععععععععععتثنائية وغيعععععععععععععععععر 

ملكتععععععععععععععععععب املجلععععععععععععععععععس، بعععععععععععععععععععد استشععععععععععععععععععارة رؤسععععععععععععععععععاء  يجععععععععععععععععععوز 

الفععععععععععععععععععععرق ومنسعععععععععععععععععععععقي املجموععععععععععععععععععععععات، أن يضعععععععععععععععععععععع نظامعععععععععععععععععععععا 

اسعععععععععععععععععععععععععععععتثنائيا لألسعععععععععععععععععععععععععععععئلة الشعععععععععععععععععععععععععععععفهية خعععععععععععععععععععععععععععععالل معععععععععععععععععععععععععععععدة 

سععععععععععععععععععععععععريان الظععععععععععععععععععععععععروف الاسععععععععععععععععععععععععتثنائية وألاحععععععععععععععععععععععععوال غيععععععععععععععععععععععععر 

 :العادية، يتضمن على الخصوص ما يلي

إعطعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاء ألاولويعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة للقطاععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات الحكوميعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة -

املرتبطععععععععععععععععععععععععععععععة بشععععععععععععععععععععععععععععععكل مباشععععععععععععععععععععععععععععععر بتععععععععععععععععععععععععععععععدبير الظععععععععععععععععععععععععععععععروف 

 .وغير العادية التي تمر بها البالد الاستثنائية
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إدمعععععععععععععععععععاج بعععععععععععععععععععاقي الجلسعععععععععععععععععععات العموميععععععععععععععععععععة 

 . املعنية بالرقابة البرملانية

 .العادية التي تمر بها البالد

عععععععععععععععععععععععدد أعضعععععععععععععععععععععاء املجلععععععععععععععععععععععس العععععععععععععععععععععذي يمكععععععععععععععععععععععنهم  تحديعععععععععععععععععععععد-

مــــــــــــــــــع  .حضعععععععععععععععععور أشعععععععععععععععععغال جلسعععععععععععععععععات ألاسعععععععععععععععععئلة الشعععععععععععععععععفهية

 مراعاة مبدأ النسبية

تحديعععععععععععععععععععععععععد ععععععععععععععععععععععععععدد ألاسعععععععععععععععععععععععععئلة املبرمجعععععععععععععععععععععععععة خعععععععععععععععععععععععععالل كعععععععععععععععععععععععععل -

جلسعععععععععععععععععععععععععععععععععععة أسعععععععععععععععععععععععععععععععععععبوعية وتوزيعهعععععععععععععععععععععععععععععععععععا علعععععععععععععععععععععععععععععععععععى الفعععععععععععععععععععععععععععععععععععرق 

 .واملجموعات وأعضاء املجلس غير املنتسبين

وضععععععععععععععععععععععععععع البرنععععععععععععععععععععععععععامج الزمنععععععععععععععععععععععععععي للقطاعععععععععععععععععععععععععععات الحكوميععععععععععععععععععععععععععة 

او  ةوف الاسعععععععععععععععععععععععععتثنائياملبرمجعععععععععععععععععععععععععة خعععععععععععععععععععععععععالل فتعععععععععععععععععععععععععرة الظعععععععععععععععععععععععععر 

 .غير العادية

تحديععععععععععععععععععععععععععععععععععد معععععععععععععععععععععععععععععععععععدة جلسععععععععععععععععععععععععععععععععععة ألاسعععععععععععععععععععععععععععععععععععئلة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععععفهية -

والجلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  .ألاسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبوعية والشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععهرية

املخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لتقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم السياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

العموميـــــــــــــــــــــــة ومناقشـــــــــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــــــارير املؤسســـــــــــــــــــــــات 

الدســــــــــــــــــــــــــــــــــــتورية املنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  الدستور 

 

تحديعععععععععععععععععععد ععععععععععععععععععععدد أعضعععععععععععععععععععاء املجلعععععععععععععععععععس العععععععععععععععععععذي يمكعععععععععععععععععععنهم -

 .حضور أشغال جلسات ألاسئلة الشفهية

 

تحديععععععععععععععععععععععد عععععععععععععععععععععععدد ألاسععععععععععععععععععععععئلة املبرمجععععععععععععععععععععععة خععععععععععععععععععععععالل كععععععععععععععععععععععل -

جلسعععععععععععععععععععععععععععععععة أسعععععععععععععععععععععععععععععععبوعية وتوزيعهعععععععععععععععععععععععععععععععا علعععععععععععععععععععععععععععععععى الفعععععععععععععععععععععععععععععععرق 

 .واملجموعات وأعضاء املجلس غير املنتسبين

وضعععععععععععععععععععععععع البرنعععععععععععععععععععععععامج الزمنعععععععععععععععععععععععي للقطاععععععععععععععععععععععععات الحكوميعععععععععععععععععععععععة 

او  ةرمجعععععععععععععععععععععة خععععععععععععععععععععععالل فتعععععععععععععععععععععرة الظععععععععععععععععععععععروف الاسععععععععععععععععععععععتثنائياملب

 .غير العادية

تحديعععععععععععععععععععععععععععععععد معععععععععععععععععععععععععععععععدة جلسعععععععععععععععععععععععععععععععة ألاسعععععععععععععععععععععععععععععععئلة الشعععععععععععععععععععععععععععععععفهية -

 .ألاسبوعية والشهرية
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اسعععععععععععععععععععععتبدال النظعععععععععععععععععععععر بمفهعععععععععععععععععععععوم البعععععععععععععععععععععث، 

قصعععععععععععععععد تحعععععععععععععععدد آجعععععععععععععععال البعععععععععععععععث مراععععععععععععععععاة 

لطبيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة املرحلععععععععععععععععععععععععععععععععععععة الاسععععععععععععععععععععععععععععععععععععتثنائية 

والطععععععععععععععععععععععععععععععابع الاسععععععععععععععععععععععععععععععتعجالي للمشععععععععععععععععععععععععععععععاريع 

 .املطروحة

إذا تعلععععععععععععععععععععععععععق ألامعععععععععععععععععععععععععععر بمبععععععععععععععععععععععععععادرات تشعععععععععععععععععععععععععععريعية املرتبطعععععععععععععععععععععععععععة 

بتعععععععععععععععععععععععععععدبير الظعععععععععععععععععععععععععععروف الاسعععععععععععععععععععععععععععتثنائية أو غيعععععععععععععععععععععععععععر العاديعععععععععععععععععععععععععععة 

والحعععععععععععععععععععععد معععععععععععععععععععععن تعععععععععععععععععععععداعياتها، يجعععععععععععععععععععععوز لعععععععععععععععععععععرئيس املجلعععععععععععععععععععععس 

بععععععععععععععععععععععد استشعععععععععععععععععععععارة املكتعععععععععععععععععععععب ونعععععععععععععععععععععدوة الرؤسعععععععععععععععععععععاء، إقعععععععععععععععععععععرار 

آجعععععععععععععععععععال دنيعععععععععععععععععععا اسعععععععععععععععععععتثنائية للدراسعععععععععععععععععععة تسعععععععععععععععععععمح بسعععععععععععععععععععرعة 

 .فيها البث

 

رؤسععععععععععععععععععععاء اللجععععععععععععععععععععان الدائمعععععععععععععععععععة دراسععععععععععععععععععععة مشععععععععععععععععععععاريع  يبعععععععععععععععععععرمج

ومقترحعععععععععععععات القععععععععععععععوانين املشعععععععععععععار إليهععععععععععععععا فعععععععععععععي الفقععععععععععععععرة ألاولععععععععععععععى 

وأجــــــــــــــــــــــال البــــــــــــــــــــــث  مباشععععععععععععععععععععععرة، بعععععععععععععععععععععععد إحالتهععععععععععععععععععععععا عليهععععععععععععععععععععععا

  .ويتم إخبار الحكومة بذلك فيها،

إذا تعلعععععععععععععععععععععععق ألامعععععععععععععععععععععععر بمبعععععععععععععععععععععععادرات تشعععععععععععععععععععععععريعية املرتبطعععععععععععععععععععععععة 

بتععععععععععععععععععععععععدبير الظععععععععععععععععععععععععروف الاسععععععععععععععععععععععععتثنائية أو غيععععععععععععععععععععععععر العاديععععععععععععععععععععععععة 

وز لعععععععععععععععععععرئيس املجلعععععععععععععععععععس والحعععععععععععععععععععد معععععععععععععععععععن تعععععععععععععععععععداعياتها، يجععععععععععععععععععع

بعععععععععععععععععععد استشععععععععععععععععععارة املكتععععععععععععععععععب ونععععععععععععععععععدوة الرؤسععععععععععععععععععاء، إقععععععععععععععععععرار 

آجععععععععععععععععال دنيععععععععععععععععا اسععععععععععععععععتثنائية للدراسععععععععععععععععة تسععععععععععععععععمح بسعععععععععععععععععرعة 

 .النظر فيها

يبعععععععععععععععععرمج رؤسعععععععععععععععععاء اللجعععععععععععععععععان الدائمعععععععععععععععععة دراسعععععععععععععععععة مشعععععععععععععععععاريع 

ومقترحعععععععععععععععععععععات القعععععععععععععععععععععوانين املشعععععععععععععععععععععار إليهعععععععععععععععععععععا فعععععععععععععععععععععي الفقعععععععععععععععععععععرة 

ألاولععععععععععععععى مباشععععععععععععععرة، بعععععععععععععععد إحالتهععععععععععععععا عليهععععععععععععععا، ويععععععععععععععتم إخبععععععععععععععار 

 .الحكومة بذلك

 

 

 املادة

141-8 

تحديععععععععععععععععععععععععععععععععد إلاحالععععععععععععععععععععععععععععععععة الععععععععععععععععععععععععععععععععى املرجععععععععععععععععععععععععععععععععع 

 .الصحيح
يخضععععععععععععععععععع الحضععععععععععععععععععور الفعلععععععععععععععععععي فععععععععععععععععععي اجتماعععععععععععععععععععات اللجععععععععععععععععععان 

خعععععععععععععععععالل فتعععععععععععععععععرة الظعععععععععععععععععروف الاسعععععععععععععععععتثنائية أو غيعععععععععععععععععر العاديعععععععععععععععععة 

للنظعععععععععععععععععععععام الخعععععععععععععععععععععاص العععععععععععععععععععععذي يضععععععععععععععععععععععه مكتعععععععععععععععععععععب مجلعععععععععععععععععععععس 

 ..أعاله 141-4طبقا للمادة 

يتمتعععععععععععععععع أعضعععععععععععععععاء اللجعععععععععععععععان خعععععععععععععععالل الفتعععععععععععععععرة املشعععععععععععععععار غليهعععععععععععععععا 

املناقشعععععععععععععععععععععععععععععة أععععععععععععععععععععععععععععععاله بحقهعععععععععععععععععععععععععععععم فعععععععععععععععععععععععععععععي املشعععععععععععععععععععععععععععععاركة فعععععععععععععععععععععععععععععي 

والتصععععععععععععععععععععععععويت فععععععععععععععععععععععععي اجتماعاتهععععععععععععععععععععععععا عععععععععععععععععععععععععن بعععععععععععععععععععععععععد، طبقععععععععععععععععععععععععا 

 .للترتيبات التي يقرها مكتب اللجنة املعنية

يخضع الحضور الفعلي في اجتماعات اللجان خالل فترة 

الظروف الاستثنائية أو غير العادية للنظام الخاص 

 ..أعاله 249-0الذي يضعه مكتب مجلس طبقا للمادة 

رة املشار غليها أعاله يتمتع أعضاء اللجان خالل الفت

بحقهم في املشاركة في املناقشة والتصويت في 

اجتماعاتها عن بعد، طبقا للترتيبات التي يقرها مكتب 

 .اللجنة املعنية

 املادة 

141 - 1 
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ال معنى إلعادة املناقشة والدراسة في 

 شأن مشاريع قوانين وقع البث فيها، 

في هذه الحالة اللجوء إلى  ويمكن

مسطرة دعوة الوزراء املعنيين الجتماع 

في اللجنة لتقديم عروض تتلوها 

املناقشة حول املواضيع ذات الصلة 

 .  بهذه القوانين

 

 

 

 

 حذف املــــــــــــــــــــــــــــــــادة

للجععععععععععععععععععععععععان الدائمععععععععععععععععععععععععة، بعععععععععععععععععععععععععد زوال الظععععععععععععععععععععععععروف  يمكععععععععععععععععععععععععن

الاسعععععععععععععععععععتثنائية أو غيعععععععععععععععععععر العاديعععععععععععععععععععة، أن تعيعععععععععععععععععععد مناقشعععععععععععععععععععة 

القععععععععععععععععععوانين التععععععععععععععععععي تدارسععععععععععععععععععتها وصععععععععععععععععععوتت عليهععععععععععععععععععا خععععععععععععععععععالل 

 .الفترة الاستثنائية

تنععععععععععععععععععععععععاقش اللجعععععععععععععععععععععععععان هععععععععععععععععععععععععذه النصعععععععععععععععععععععععععوص التشعععععععععععععععععععععععععريعية 

 .بحضور الحكومة، وال يعقبها أي تصويت

 

 املادة 

141-11 

هعععععععععععععععذه الفقعععععععععععععععرة وإلابقعععععععععععععععاء علعععععععععععععععى  حعععععععععععععععذف

ألاعضعععععععععععععععععععععاء العععععععععععععععععععععذين يمكعععععععععععععععععععععنهم التنقعععععععععععععععععععععل 

إلعععععععععععععععععععععععععععععععععى مقعععععععععععععععععععععععععععععععععر املجلعععععععععععععععععععععععععععععععععس، مراععععععععععععععععععععععععععععععععععاة 

لخصوصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيات الفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرق 

واملجموععععععععععععععععععععععععععععععععات التعععععععععععععععععععععععععععععععي لهعععععععععععععععععععععععععععععععا حعععععععععععععععععععععععععععععععق 

انتعععععععععععععععداب معععععععععععععععن يمثلهعععععععععععععععا طبقعععععععععععععععا للنظعععععععععععععععام 

 .الخاص الذي يضعه املكتب

يقتصععععععععععععععععععععععععععر الحضععععععععععععععععععععععععععور الفعلععععععععععععععععععععععععععي ألشععععععععععععععععععععععععععغال الجلسععععععععععععععععععععععععععات 

التشععععععععععععععععععععععريعية، خععععععععععععععععععععععالل الظعععععععععععععععععععععععروف الاسععععععععععععععععععععععتثنائية، علعععععععععععععععععععععععى 

فععععععععععععععععععععععععععي الععععععععععععععععععععععععععدوائر غيععععععععععععععععععععععععععر  لقععععععععععععععععععععععععععاطنينأعضععععععععععععععععععععععععععاء املجلععععععععععععععععععععععععععس ا

ألاعضععععععععععععععععععععععاء الععععععععععععععععععععععذين و البعيععععععععععععععععععععععدة مععععععععععععععععععععععن مقععععععععععععععععععععععر املجلععععععععععععععععععععععس،

يمكعععععععععععععععععععععععععععنهم التنقعععععععععععععععععععععععععععل إليعععععععععععععععععععععععععععه معععععععععععععععععععععععععععع مراععععععععععععععععععععععععععععاة التعععععععععععععععععععععععععععدابير 

الاحترازيعععععععععععععععععععععععععععععة املتخعععععععععععععععععععععععععععععذة للحفععععععععععععععععععععععععععععععاظ علعععععععععععععععععععععععععععععى سععععععععععععععععععععععععععععععالمتهم 

 ..الشخصية

الحضعععععععععععععععععععععععور الفعلعععععععععععععععععععععععي ألشعععععععععععععععععععععععغال الجلسعععععععععععععععععععععععات  يقتصعععععععععععععععععععععععر 

التشعععععععععععععععععععريعية، خعععععععععععععععععععالل الظعععععععععععععععععععروف الاسعععععععععععععععععععتثنائية، علعععععععععععععععععععى 

أعضعععععععععععععععععععععععاء املجلعععععععععععععععععععععععس القعععععععععععععععععععععععاطنين فعععععععععععععععععععععععي العععععععععععععععععععععععدوائر غيعععععععععععععععععععععععر 

البعيعععععععععععععععععععدة معععععععععععععععععععن مقعععععععععععععععععععر املجلعععععععععععععععععععس، وألاعضعععععععععععععععععععاء العععععععععععععععععععذين 

يمكععععععععععععععععععععععععنهم التنقععععععععععععععععععععععععل إليعععععععععععععععععععععععععه مععععععععععععععععععععععععع مراعععععععععععععععععععععععععاة التعععععععععععععععععععععععععدابير 

الاحترازيععععععععععععععععععععععععععة املتخععععععععععععععععععععععععععذة للحفععععععععععععععععععععععععععاظ علععععععععععععععععععععععععععى سععععععععععععععععععععععععععالمتهم 

 ..الشخصية

 

 املادة
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 ألاولى الفقرة

 .إضافة قاعات اللجن كذلك-

 

 

 

املععععععععععععععععععععععععععععدة الزمنيععععععععععععععععععععععععععععة تحععععععععععععععععععععععععععععدد للفععععععععععععععععععععععععععععرق -

 تخصعععععععععععععععععععععععععععععععص داخعععععععععععععععععععععععععععععععل قاعععععععععععععععععععععععععععععععععة الجلسعععععععععععععععععععععععععععععععات العامععععععععععععععععععععععععععععععععة

 والقاعـــــــــــــــــــــــــات املخصصـــــــــــــــــــــــــة ألشـــــــــــــــــــــــــغال اللجـــــــــــــــــــــــــن

شاشععععععععععععععععععة أو أكثععععععععععععععععععر لنقععععععععععععععععععل مععععععععععععععععععداخالت ألاعضععععععععععععععععععاء الععععععععععععععععععذين 

يعبعععععععععععععععععععععععععرون ععععععععععععععععععععععععععن رغبعععععععععععععععععععععععععتهم فعععععععععععععععععععععععععي التعععععععععععععععععععععععععدخل بالصعععععععععععععععععععععععععوت 

تخصععععععععععععععععععععععععععععص داخععععععععععععععععععععععععععععل قاعععععععععععععععععععععععععععععة الجلسععععععععععععععععععععععععععععات العامععععععععععععععععععععععععععععة 

شاشعععععععععععععععة أو أكثعععععععععععععععر لنقعععععععععععععععل معععععععععععععععداخالت ألاعضعععععععععععععععاء العععععععععععععععذين 

يعبععععععععععععععععععععععرون عععععععععععععععععععععععن رغبععععععععععععععععععععععتهم فععععععععععععععععععععععي التععععععععععععععععععععععدخل بالصععععععععععععععععععععععوت 

والصععععععععععععععععععععععععععععععععععععورة، وفععععععععععععععععععععععععععععععععععععي حععععععععععععععععععععععععععععععععععععدود املععععععععععععععععععععععععععععععععععععدة الزمنيععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 .املخصصة لهم
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واملجموعععععععععععععععععععات وفععععععععععععععععععق نععععععععععععععععععدوة الرؤسععععععععععععععععععاء 

 (.التدقيق)وليس لألعضاء 

 

 

 

 

 

والصعععععععععععععععععورة، وفععععععععععععععععععي حععععععععععععععععععدود املعععععععععععععععععدة الزمنيععععععععععععععععععة املخصصععععععععععععععععععة 

لفــــــــــــــــــرقهم ومجموعــــــــــــــــــا هم طبقــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــرار نــــــــــــــــــدوة 

 الرؤساء

 

 

 

 

حععععععععععععععععععععععععععذف الفقععععععععععععععععععععععععععرة وتعععععععععععععععععععععععععععديل املععععععععععععععععععععععععععادة 

بععععععععععععععععععععععععععععععععععععده بإضعععععععععععععععععععععععععععععععععععافة عبعععععععععععععععععععععععععععععععععععارة أو  271

 . التصويت إلاليكتروني عن بعد

بعععععععععععععععععععععععععععععععععععده، يجععععععععععععععععععععععععععععععععععري  271 خالفععععععععععععععععععععععععععععععععععا ألحكععععععععععععععععععععععععععععععععععام املععععععععععععععععععععععععععععععععععادة

التصععععععععععععععععويت عععععععععععععععععن بعععععععععععععععععد مععععععععععععععععن لععععععععععععععععدن أعضععععععععععععععععاء املجلععععععععععععععععس، 

 :وفق ألاحكام التالية

حالععععععععععععععة التصععععععععععععععويت العلنععععععععععععععي، يععععععععععععععدلي عضععععععععععععععو املجلععععععععععععععس  فععععععععععععععي-

غيععععععععععععععععععر الحاضعععععععععععععععععععر بقاععععععععععععععععععععة الجلسعععععععععععععععععععات بصعععععععععععععععععععوته بطريقعععععععععععععععععععة 

الكترونيعععععععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععععععى نحعععععععععععععععععععععععو يمكعععععععععععععععععععععععن لجميعععععععععععععععععععععععع ألاعضعععععععععععععععععععععععاء 

 ..معرفة نتيجة تصويته

وفععععععععععععععععععععععي حالععععععععععععععععععععععة التصععععععععععععععععععععععويت السععععععععععععععععععععععري، طبقععععععععععععععععععععععا ألحكععععععععععععععععععععععام -

مععععععععععععععععععععععععن هععععععععععععععععععععععععذا النظععععععععععععععععععععععععام  271مععععععععععععععععععععععععن املععععععععععععععععععععععععادة  0الفقععععععععععععععععععععععععرة 

العععععععععععععععععععععععععداخلي يعععععععععععععععععععععععععتم التصعععععععععععععععععععععععععويت إلالكترونعععععععععععععععععععععععععي  بطريقعععععععععععععععععععععععععة 

ظ سععععععععععععععععرية العمليععععععععععععععععة وتسععععععععععععععععمح بععععععععععععععععالتحقق مشععععععععععععععععفرة تحفعععععععععععععععع

مععععععععععععععععععععععن صععععععععععععععععععععععدوره مععععععععععععععععععععععن عضععععععععععععععععععععععو املجلععععععععععععععععععععععس دون معرفععععععععععععععععععععععة 

 .هويته

بععععععععععععععععععععععععععععععده، يجعععععععععععععععععععععععععععععري  271خالفعععععععععععععععععععععععععععععا ألحكعععععععععععععععععععععععععععععام املعععععععععععععععععععععععععععععادة  

التصععععععععععععععويت عععععععععععععععن بعععععععععععععععد مععععععععععععععن لععععععععععععععدن أعضععععععععععععععاء املجلععععععععععععععس، 

 :وفق ألاحكام التالية

فعععععععععععععععععععععععععي حالعععععععععععععععععععععععععة التصعععععععععععععععععععععععععويت العلنعععععععععععععععععععععععععي، يعععععععععععععععععععععععععدلي عضعععععععععععععععععععععععععو -

املجلععععععععععععععععس غيععععععععععععععععر الحاضععععععععععععععععر بقاعععععععععععععععععة الجلسععععععععععععععععات بصععععععععععععععععوته 

حعععععععععععععععععععععو يمكعععععععععععععععععععععن لجميعععععععععععععععععععععع بطريقعععععععععععععععععععععة الكترونيعععععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععععى ن

 ..ألاعضاء معرفة نتيجة تصويته

وفعععععععععععععععععععي حالعععععععععععععععععععة التصعععععععععععععععععععويت السعععععععععععععععععععري، طبقعععععععععععععععععععا ألحكعععععععععععععععععععام -

مععععععععععععععععععععععن هععععععععععععععععععععععذا النظععععععععععععععععععععععام  271مععععععععععععععععععععععن املععععععععععععععععععععععادة  0الفقععععععععععععععععععععععرة 

الععععععععععععععععععععععداخلي يععععععععععععععععععععععتم التصععععععععععععععععععععععويت إلالكترونععععععععععععععععععععععي  بطريقععععععععععععععععععععععة 

مشعععععععععععععععععععععععععععععععفرة تحفعععععععععععععععععععععععععععععععظ سعععععععععععععععععععععععععععععععرية العمليعععععععععععععععععععععععععععععععة وتسعععععععععععععععععععععععععععععععمح 

بععععععععععععععععالتحقق مععععععععععععععععن صععععععععععععععععدوره مععععععععععععععععن عضععععععععععععععععو املجلععععععععععععععععس دون 

 .معرفة هويته
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 .للتدقيق والتحديد أكثر-

حععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععذف الفقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة ألاخيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرة ألن  -

 – 249الفقعععععععععععععععععععععرة ألاولعععععععععععععععععععععى معععععععععععععععععععععن املعععععععععععععععععععععادة 

 .بعده تفي الغرض 26

فععععععععععععععععععععي حالععععععععععععععععععععة اتخعععععععععععععععععععععاذ املكتععععععععععععععععععععب لقعععععععععععععععععععععرار تقلععععععععععععععععععععيص ععععععععععععععععععععععدد 

ألاعضعععععععععععععععععععععععاء املخعععععععععععععععععععععععول لهعععععععععععععععععععععععم الحضعععععععععععععععععععععععور فعععععععععععععععععععععععي جلسعععععععععععععععععععععععات 

املجلعععععععععععععععععععععس أو لجانعععععععععععععععععععععه، فعععععععععععععععععععععإن ذلعععععععععععععععععععععك ال يعتبعععععععععععععععععععععر بمثابععععععععععععععععععععععة 

 إعفـــــــــــــــــــاء لبـــــــــــــــــــاقي ألاعضـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــي أداء  مهـــــــــــــــــــامهم،

 .عن بعد

فععععععععععععععععععي حالععععععععععععععععععة اتخععععععععععععععععععاذ املكتععععععععععععععععععب لقععععععععععععععععععرار تقلععععععععععععععععععيص عععععععععععععععععععدد 

ألاعضعععععععععععععععععععععاء املخعععععععععععععععععععععول لهعععععععععععععععععععععم الحضعععععععععععععععععععععور فعععععععععععععععععععععي جلسعععععععععععععععععععععات 

املجلعععععععععععععععععععس أو لجانعععععععععععععععععععه، فعععععععععععععععععععإن ذلعععععععععععععععععععك ال يعتبعععععععععععععععععععر بمثابعععععععععععععععععععة 

توقيععععععععععععععععععععععععععععععععععععف ألداء بععععععععععععععععععععععععععععععععععععاقي ألاعضععععععععععععععععععععععععععععععععععععاء ملهععععععععععععععععععععععععععععععععععععامهم، وال 

تعفعععععععععععععيهم معععععععععععععن الالتعععععععععععععزام باملشععععععععععععععاركة فعععععععععععععي الاشعععععععععععععغال عععععععععععععععن 

 .بعد

 

 املادة 

141 - 15 

نظعععععععععععععععععععععام حعععععععععععععععععععععق لكعععععععععععععععععععععل عضعععععععععععععععععععععو  نقطعععععععععععععععععععععة-

مادامعععععععععععععععت املشعععععععععععععععاركة ععععععععععععععععن بععععععععععععععععد تعععععععععععععععوفر 

نفععععععععععععععععععععععس الحقععععععععععععععععععععععوق لغيععععععععععععععععععععععر الحاضععععععععععععععععععععععرين 

 .فعليا

بععععععععععععععععده، يقتصعععععععععععععععر  267اسعععععععععععععععتثناء معععععععععععععععن أحكعععععععععععععععام املعععععععععععععععادة - الحـــــــــــــــــــــــــــــــــذف

علعععععععععععععععععععععععععى " نقطعععععععععععععععععععععععععة نظعععععععععععععععععععععععععام" حعععععععععععععععععععععععععق التعععععععععععععععععععععععععدخل برسعععععععععععععععععععععععععم 

أعضععععععععععععععععععععععععععععععععععاء املجلععععععععععععععععععععععععععععععععععس الحاضععععععععععععععععععععععععععععععععععرين فععععععععععععععععععععععععععععععععععي قاعععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 .العامة تالجلسا

 املادة

141 – 16 

 الفقرة الثانية

حععععععععععععععععععععععععععععععععذف الفقععععععععععععععععععععععععععععععععرة ألن مقتضععععععععععععععععععععععععععععععععيات 

النظععععععععععععععععععععععععععععععام الععععععععععععععععععععععععععععععداخلي غيععععععععععععععععععععععععععععععر قابلععععععععععععععععععععععععععععععة 

للتعععععععععععععععععععععععععععععععارض، وبععععععععععععععععععععععععععععععاقي املععععععععععععععععععععععععععععععواد غيععععععععععععععععععععععععععععععر 

الععععععععععععععععععععععواردة فععععععععععععععععععععععي هععععععععععععععععععععععذا البععععععععععععععععععععععاب تعععععععععععععععععععععععدل 

ملراعععععععععععععععععععععععععععععععععاة أحكامععععععععععععععععععععععععععععععععه فاالسععععععععععععععععععععععععععععععععتثناء ال 

 .يلغي القاعدة

تطبعععععععععععععععععععق بعععععععععععععععععععاقي أحكعععععععععععععععععععام النظعععععععععععععععععععام العععععععععععععععععععداخلي بخصعععععععععععععععععععوص 

املسعععععععععععائل التعععععععععععي لعععععععععععم يعععععععععععرد بشععععععععععععأنها نعععععععععععص خعععععععععععاص فعععععععععععي هععععععععععععذا 

 .معها ما لم تتعارضالباب، 

تطبععععععععععععععععق بععععععععععععععععاقي أحكععععععععععععععععام النظععععععععععععععععام الععععععععععععععععداخلي بخصعععععععععععععععععوص 

املسعععععععععععععععائل التعععععععععععععععي لعععععععععععععععم يععععععععععععععععرد بشعععععععععععععععأنها نعععععععععععععععص خعععععععععععععععاص فععععععععععععععععي 

 .هذا الباب، ما لم تتعارض معها

 

 املادة

141 - 18 

املجلس كباقي الهيئات املعنية مطالب 

بمخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي 

 .في أشغاله

 

يعدددددد المجلدددددس مخادددددا عمددددد   دمدددددا  االما يغيددددد  فدددددي 

مددددددددن  23ميددددددددادين عملددددددددا ابقددددددددا  حكددددددددام المدددددددداد  

المتعلدددددددددددق بتحديدددددددددددد  32.62التنظيمدددددددددددي القدددددددددددانون 

مراحدددددددددد  تفعيدددددددددد  الادددددددددداب  الرسددددددددددمي لألما يغيدددددددددد  

وكيفيدددددددات  دماجهدددددددا فدددددددي مجدددددددا  التعلددددددديم ومجددددددداالت 

مععععععععععععععععععن القععععععععععععععععععانون التنظيمععععععععععععععععععي رقععععععععععععععععععم  9تطبيقععععععععععععععععععا للمععععععععععععععععععادة 

ل تفعيعععععععععععععععععععل الطعععععععععععععععععععابع املتعلعععععععععععععععععععق بتحديعععععععععععععععععععد مراحععععععععععععععععععع 06.26

الرسعععععععععععععععععععععععععععمي لألمازيغيعععععععععععععععععععععععععععة وكيفيعععععععععععععععععععععععععععات إدماجهعععععععععععععععععععععععععععا فعععععععععععععععععععععععععععي 

مجعععععععععععععععععععععال التعلعععععععععععععععععععععيم ومجعععععععععععععععععععععاالت الحيعععععععععععععععععععععاة العامعععععععععععععععععععععة ذات 

 

 املادة

141- 11 



 تقرير حول مقرتح بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارين

 

52 
 

 

 

 

للمساواة  حذف عند الاقتضاء مراعاة-

 .بين اللغتين الرسميتين للدولة

 .ا ولوي الحيا  العام  ذات 

مععععععععععععععععععن هععععععععععععععععععذا القععععععععععععععععععانون التنظيمععععععععععععععععععي  9وتطبيقععععععععععععععععععا للمععععععععععععععععععادة  

يعمععععععععععععععععععععععل املجلععععععععععععععععععععععس، علععععععععععععععععععععععى تععععععععععععععععععععععوفير الترجمععععععععععععععععععععععة الفوريععععععععععععععععععععععة 

إلشعععععععععععععغاله مععععععععععععععن اللغععععععععععععععة ألامازيغيععععععععععععععة إلععععععععععععععى اللغععععععععععععععة العربيععععععععععععععة، 

عنععععععععععععععععععد ومععععععععععععععععععن اللغععععععععععععععععععة العربيععععععععععععععععععة إلععععععععععععععععععى اللغععععععععععععععععععة ألامازيغيععععععععععععععععععة 

 .الاقتضاء

ألاولويععععععععععععععععععة، يعمععععععععععععععععععل املجلععععععععععععععععععس، علععععععععععععععععععى تععععععععععععععععععوفير الترجمععععععععععععععععععة 

الفوريععععععععععععععععععععععة إلشععععععععععععععععععععععغاله مععععععععععععععععععععععن اللغععععععععععععععععععععععة ألامازيغيععععععععععععععععععععععة إلععععععععععععععععععععععى 

اللغععععععععععععععععة العربيععععععععععععععععة، ومععععععععععععععععن اللغععععععععععععععععة العربيععععععععععععععععة إلععععععععععععععععى اللغععععععععععععععععة 

 .ألامازيغية عند الاقتضاء

أجهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزة املجلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععس محععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععددة وال 

عالقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة لصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبغة السععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرية 

فهععععععععععععععععععععععععععععععععععععل ... باسععععععععععععععععععععععععععععععععععععتعمال ألامازيغيععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

نحععععععععععععععععععععععععرم أعضععععععععععععععععععععععععاء املكتععععععععععععععععععععععععب واللجععععععععععععععععععععععععن 

مععععععععععععععععععععععععععععععععن حقهعععععععععععععععععععععععععععععععععم الدسععععععععععععععععععععععععععععععععتوري فعععععععععععععععععععععععععععععععععي 

 .استعمال اللغة ألامازيغية

 

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــذف

ويععععععععععععععراد بععععععععععععععأجهزة املجلععععععععععععععس فععععععععععععععي مععععععععععععععدلول هععععععععععععععذا البععععععععععععععاب، -

 .طابعا سرياالهيئات التي ال تكتس ي اشغالها 

 

 املادة 

141 – 21 

 الفقرة الثانية

التعبيععععععععععععععععععععععععر حععععععععععععععععععععععععق مكفععععععععععععععععععععععععول دسععععععععععععععععععععععععتوريا 

وقانونيعععععععععععععععععا، واملعععععععععععععععععراد تمكعععععععععععععععععين املتحعععععععععععععععععدث 

واملسععععععععععععععععععععععععتمع مععععععععععععععععععععععععن التواصععععععععععععععععععععععععل وفهععععععععععععععععععععععععم 

ألامازيغيعععععععععععععععععععععععععة، عبععععععععععععععععععععععععععر تعععععععععععععععععععععععععوفير املكتععععععععععععععععععععععععععب 

 .للوسائل الالزمة

يتععععععععععععععععععععععولى مكتعععععععععععععععععععععععب املجلععععععععععععععععععععععس ، تعععععععععععععععععععععععوفير الوسععععععععععععععععععععععائل التعععععععععععععععععععععععي 

تكفععععععععععععععععععععععععععععل ألعضععععععععععععععععععععععععععععاء املجلععععععععععععععععععععععععععععس وألعضععععععععععععععععععععععععععععاء الحكومعععععععععععععععععععععععععععععة 

الععععععععععععععععععععععذين يحضععععععععععععععععععععععرون أشععععععععععععععععععععععغاله، ولكععععععععععععععععععععععل مععععععععععععععععععععععن يحضععععععععععععععععععععععر 

 التواصــــــــــــــــــــــــــــل هععععععععععععععععععععععععععععذه الاشععععععععععععععععععععععععععععغال بصععععععععععععععععععععععععععععفة رسععععععععععععععععععععععععععععمية، 

باللغععععععععععععععععة ألامازيغيععععععععععععععععة، وفععععععععععععععععق املععععععععععععععععدلول املشععععععععععععععععار إليععععععععععععععععه فععععععععععععععععي 

 .أعاله 02.249املادة 

يتععععععععععععععععععععولى مكتععععععععععععععععععععب املجلععععععععععععععععععععس ، تععععععععععععععععععععوفير الوسععععععععععععععععععععائل التععععععععععععععععععععي 

اء املجلعععععععععععععععععععععععععس وألعضعععععععععععععععععععععععععاء الحكومعععععععععععععععععععععععععة تكفعععععععععععععععععععععععععل ألعضععععععععععععععععععععععععع

 يحضععععععععععععععععععععر مععععععععععععععععععععن ولكععععععععععععععععععععل ،الععععععععععععععععععععذين يحضععععععععععععععععععععرون أشععععععععععععععععععععغاله

 باللغععععععععععععععععععععة التعبيععععععععععععععععععععر رسععععععععععععععععععععمية، بصععععععععععععععععععععفة الاشععععععععععععععععععععغال هععععععععععععععععععععذه

 املعععععععععععععععععادة فعععععععععععععععععي إليعععععععععععععععععه املشعععععععععععععععععار املعععععععععععععععععدلول  وفعععععععععععععععععق ألامازيغيعععععععععععععععععة،

 .أعاله 02.249

 21املادة 

141 - 21 

ال يمكعععععععععععععععععن تقييعععععععععععععععععد املتعععععععععععععععععدخل مادامعععععععععععععععععت 

آليعععععععععععععععععات الترجمعععععععععععععععععة متعععععععععععععععععوفرة، والتعععععععععععععععععدابير 
يصععععععععععععععععععععععععععععرح أعضعععععععععععععععععععععععععععععاء املجلعععععععععععععععععععععععععععععس والحكومعععععععععععععععععععععععععععععة، قبعععععععععععععععععععععععععععععل  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــذف

انعقععععععععععععععععععععععععععععاد الجلسععععععععععععععععععععععععععععة العامععععععععععععععععععععععععععععة املعنيععععععععععععععععععععععععععععة، بععععععععععععععععععععععععععععالتعبير 

 املادة

141-22 
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 .اللساني ألامازيغي، الذي يرغبون التدخل به .كفيلة بذلكاملنصوص عليها 

معععععععععععععععععععععععععععن  9مخالفعععععععععععععععععععععععععععة ألحكعععععععععععععععععععععععععععام املعععععععععععععععععععععععععععادة 

القعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععانون التنظيمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي لتفعيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل 

علعععععععععععععععععى الطعععععععععععععععععابع الرسعععععععععععععععععمي التعععععععععععععععععي تعععععععععععععععععنص 

الترجمعععععععععععععععععععععععععععععععععععة  معععععععععععععععععععععععععععععععععععن وإلعععععععععععععععععععععععععععععععععععى اللغعععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

ألامازيغيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة ولععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيس التعبيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرات 

 .الفرعية

 

 الحــــــــــــــــــذف

يمكن ملكتب املجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق 

واملجموعات، وبمساعدة الهيئات الرسمية ذات 

خالل فترة  الاختصاص عند الاقتضاء، أن يقرر ،

انتقالية محددة، نظاما لألولوية في توفير الترجمة 

الفورية، للتعبيرات اللسانية املتداولة في مختلف 

 .مناطق املغرب

 املادة

141 - 23 

 

 

 نفس التبرير السابق

تنقعععععععععععععععععععععععععععععععل اشعععععععععععععععععععععععععععععععغال الجلسعععععععععععععععععععععععععععععععات العامعععععععععععععععععععععععععععععععة بمجلععععععععععععععععععععععععععععععععس 

املستشعععععععععععععععععععععارين علعععععععععععععععععععععى القنععععععععععععععععععععععوات التلفزيعععععععععععععععععععععة وإلاذاعععععععععععععععععععععععات 

مترجمـــــــــــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــــــــــى اللغـــــــــــــــــــــــــة الوطنيعععععععععععععععععععععععععة ألامازيغيعععععععععععععععععععععععععة، 

 .ألامازيغية 

تنقععععععععععععععععععععععععععععل اشععععععععععععععععععععععععععععغال الجلسععععععععععععععععععععععععععععات العامععععععععععععععععععععععععععععة بمجلععععععععععععععععععععععععععععس 

املستشععععععععععععععععععارين علععععععععععععععععععى القنععععععععععععععععععوات التلفزيععععععععععععععععععة وإلاذاعععععععععععععععععععات 

الوطنيععععععععععععععععععععععععة ألامازيغيععععععععععععععععععععععععة، مترجمععععععععععععععععععععععععة إلععععععععععععععععععععععععى التعبيععععععععععععععععععععععععرات 

اللسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععانية ألامازيغيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة املتداولعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة بمختلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف 

منععععععععععععععععععععععاطق املغععععععععععععععععععععععرب ، مععععععععععععععععععععععع مراعععععععععععععععععععععععاة أحكععععععععععععععععععععععام املععععععععععععععععععععععادة 

 .أعاله 08.249

 املادة 

141 - 24 

 

 

 06.26طبقا ألحكام القانون التنظيمي 

والقانون التنظيمي للمجلس الوطني 

 .للغات والثقافة املغربية

يمكعععععععععععععععععععععععن ملكتعععععععععععععععععععععععب ملجلعععععععععععععععععععععععس أن يسعععععععععععععععععععععععتعين، فعععععععععععععععععععععععي حالعععععععععععععععععععععععة 

وقعععععععععععععععععععوع نعععععععععععععععععععزاع أو كلمعععععععععععععععععععا دعععععععععععععععععععععت الحاجعععععععععععععععععععة العععععععععععععععععععى ذلععععععععععععععععععععك، 

املعتمــــــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــــن  بخبععععععععععععععععععععراء فععععععععععععععععععععي اللغععععععععععععععععععععة ألامازيغيععععععععععععععععععععة

قبـــــــــــــــــــــــــــل املؤسســـــــــــــــــــــــــــات و الهيئـــــــــــــــــــــــــــات الرســـــــــــــــــــــــــــمية 

، بغعععععععععععععععععععععععععععععرض اعتمعععععععععععععععععععععععععععععاد ترجمعععععععععععععععععععععععععععععة ذات الاختصـــــــــــــــــــــــــــــاص

يمكععععععععععععععععععععن ملكتععععععععععععععععععععب ملجلععععععععععععععععععععس أن يسععععععععععععععععععععتعين، فععععععععععععععععععععي حالععععععععععععععععععععة 

وقعععععععععععععععععوع نعععععععععععععععععزاع أو كلمعععععععععععععععععا دععععععععععععععععععت الحاجعععععععععععععععععة العععععععععععععععععى ذلعععععععععععععععععك، 

بخبععععععععععععععععععععراء فععععععععععععععععععععي اللغععععععععععععععععععععة ألامازيغيععععععععععععععععععععة، بغععععععععععععععععععععرض اعتمععععععععععععععععععععاد 

لحات القانونيععععععععععععععععععععععععععععععععععععة ترجمععععععععععععععععععععععععععععععععععععة موحععععععععععععععععععععععععععععععععععععدة للمصععععععععععععععععععععععععععععععععععععط

والتقنيععععععععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععععععععي يمكععععععععععععععععععععععععععن أن تتضععععععععععععععععععععععععععمنها محاضععععععععععععععععععععععععععر 

 املادة

141-26 

 الفقرة ألاولى
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موحععععععععععععععععععععععدة للمصععععععععععععععععععععععطلحات القانونيععععععععععععععععععععععة والتقنيععععععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععععععي 

يمكعععععععععععععععععععن أن تتضعععععععععععععععععععمنها محاضعععععععععععععععععععر الجلسعععععععععععععععععععات العامعععععععععععععععععععة أو 

 ..ألغراض الترجمة الفورية

الجلسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات العامعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة أو ألغعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراض الترجمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 ..الفورية

تعمععععععععععععععععععععععيم اسععععععععععععععععععععععتعمال ألامازيغيععععععععععععععععععععععة فععععععععععععععععععععععي 

بعععععععععععععععععععععععععععاقي املجعععععععععععععععععععععععععععاالت وميعععععععععععععععععععععععععععادين عمعععععععععععععععععععععععععععل 

 ..البرملان

يتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ املجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابير الالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الســـــــــــــــــــتعمال اللغـــــــــــــــــــة ألامازيغيـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي ألاســـــــــــــــــــئلة 

الكتابيـــــــــــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــــــــــفهية واملحوريـــــــــــــــــــــــــــــة، وفـــــــــــــــــــــــــــــي 

املراســـــــــــــــــــالت إلاداريـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن املجلـــــــــــــــــــس وإليـــــــــــــــــــه، 

ويســــــــــــــــــــــــهر علــــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــــوفير الوســــــــــــــــــــــــائل التقنيــــــــــــــــــــــــة 

 .وإلادارية لذلك

 

 مادة إضافية

 

 

141- 27 

 

 

إضافة فقرة لتنصيص على  إدراج 

اللغة ألامازيغية وكيفية استعمالها في 

 .اللجن

تسري أحكام هذا الباب على عمل اللجن 

الدائمة، واللجن املؤقتة واملوضوعاتية، ولجن 

 .تقص ي الحقائق التي يحدثها املجلس

تدخل أحكام هذا الباب حيز التنفيذ فور اتخاذ مكتب 

املجلس للترتيبات املنصوص عليها أعاله، داخل آجال ال 

من القانون  80و 82تتعدى آلاجال الواردة في املادتين 

بتحديد مراحل تفعيل املتعلق  06.26التنظيمي رقم 

الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال 

 .التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية

 

تدخل أحكام هذا الباب حيز التنفيذ فور اتخاذ مكتب 

املجلس للترتيبات املنصوص عليها أعاله، داخل آجال ال 

من القانون   80و  82تتعدى آلاجال الواردة في املادتين 

املتعلق بتحديد مراحل تفعيل  06.26التنظيمي رقم 

الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال 

 .التعليم  وفي مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية

 املادة

141 - 28 
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مراعاة " عند الاقتضاء" حذف فقرة 

 من القانون  التنظيمي 17ألحكام املادة 

للمالية التي تنص على تقديم القوانين 

املالية املعدلة بنفس الكيفية التي تقدم 

 .بها القوانين املالية العادية

عنــــــــــــــــــــــد يرفععععععععععععععععععععععق مشععععععععععععععععععععععروع قععععععععععععععععععععععانون املاليععععععععععععععععععععععة املعععععععععععععععععععععععدل، 

جععععععععععععععععععول تطععععععععععععععععععور الوضعععععععععععععععععععية  بمعطيــــــــــــــــــات الاقتضــــــــــــــــــاء،

الاقتصعععععععععععععععععععععادية واملاليعععععععععععععععععععععة، وبالتعععععععععععععععععععععععديالت التعععععععععععععععععععععي لحقععععععععععععععععععععععت 

 قانون املالية ألاصلي

قععععععععععععععععععععععانون املاليععععععععععععععععععععععة املعععععععععععععععععععععععدل، عنععععععععععععععععععععععد يرفععععععععععععععععععععععق مشععععععععععععععععععععععروع 

الاقتضععععععععععععععععععععععاء، بمعطيععععععععععععععععععععععات جعععععععععععععععععععععععول تطععععععععععععععععععععععور الوضععععععععععععععععععععععععية 

الاقتصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععادية واملاليعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة، وبالتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععديالت التعععععععععععععععععععععععععععععععععععععي 

 لحقت قانون املالية ألاصلي

 املادة

251 - 2 

 

معععععععععععععععععععععععععن  17زراععععععععععععععععععععععععععة ألحكعععععععععععععععععععععععععام املعععععععععععععععععععععععععادة  

القعععععععععععععععععععانون التنظيمعععععععععععععععععععي املاليعععععععععععععععععععة املشعععععععععععععععععععار 

إليهعععععععععععععععععععا أععععععععععععععععععععاله، وضعععععععععععععععععععمانا لحعععععععععععععععععععق بعععععععععععععععععععاقي 

اللجعععععععععععععععععععععععن فعععععععععععععععععععععععي الدراسعععععععععععععععععععععععة واملصعععععععععععععععععععععععادقة 

علععععععععععععععععععى امليزانيععععععععععععععععععات القطاعيععععععععععععععععععة وتععععععععععععععععععدابير 

لألجععععععععععععععععععععععععععل املحععععععععععععععععععععععععععدود نقتععععععععععععععععععععععععععرح العمععععععععععععععععععععععععععل 

معععععععععععععععععععععععععععن هعععععععععععععععععععععععععععذا  221بأحكعععععععععععععععععععععععععععام املعععععععععععععععععععععععععععادة 

 .النظام الداخلي

 

 

 الحـــــــــــــــــــــــذف

ومناقشعععععععععععععععععة مشعععععععععععععععععروع قعععععععععععععععععانون املاليعععععععععععععععععة  تعععععععععععععععععتم   دراسعععععععععععععععععة

املععععععععععععععععععععععععدل، بصعععععععععععععععععععععععفة حصعععععععععععععععععععععععرية، معععععععععععععععععععععععن لعععععععععععععععععععععععدن لجنعععععععععععععععععععععععة 

 .املالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

وفعععععععععععععععععععععععععععي حالعععععععععععععععععععععععععععة إرفعععععععععععععععععععععععععععاق قعععععععععععععععععععععععععععانون املاليعععععععععععععععععععععععععععة املععععععععععععععععععععععععععععدل 

بمشععععععععععععععععععععععععععععععععععععاريع امليزانيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععات الفرعيععععععععععععععععععععععععععععععععععععة للقطاععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 

الوزاريعععععععععععععععععععععععة واملؤسسعععععععععععععععععععععععات، تحعععععععععععععععععععععععال، لإلخبعععععععععععععععععععععععار، علعععععععععععععععععععععععى 

اللجعععععععععععععععععععععععععععععععععععععان الدائمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععععععععععععععععععععي تعععععععععععععععععععععععععععععععععععععدخل ضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععمن 

 .  اختصاصها

 

 املادة

251 - 5 

تطبععععععععععععععععععععق بعععععععععععععععععععععاقي أحكععععععععععععععععععععام النظعععععععععععععععععععععام الععععععععععععععععععععداخلي املقعععععععععععععععععععععررة  الحـــــــــــــــــــــــــــــــذف ال مبرر لهذه املادة 

للبعععععععععععععععععععععععت فعععععععععععععععععععععععي مشعععععععععععععععععععععععروع قعععععععععععععععععععععععانون املاليعععععععععععععععععععععععة السعععععععععععععععععععععععنوي، 

بخصععععععععععععععععوص املسععععععععععععععععائل التععععععععععععععععي لععععععععععععععععم يععععععععععععععععرد بشععععععععععععععععأنها نععععععععععععععععص 

 املادة

251 - 6 
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 خاص في هذا الباب، ما لم تتعارض معها  

 

لتمكين البرملان من  إضافة فقرة

 ممارسة حقه الرقابي
يمكن للحكومة، أن تطلب الدعوة إلى اجتماع لجنة املالية 

باملجلس، أو إلى اجتماع مشتر  للجنتين املختصتين 

بمجلس ي البرملان، لتقديم معطيات إضافية حول احداث 

من القانون  06الحساب الخصوص ي للخزينة طبقا للمادة 

يمكن للمجلس  اكم .ملذكور ا 282-28التنظيمي    

دعوة الحكومة لتقديم إفادة حول موضوع 

 .إلاخبار في اللجنة املكلفة باملالية

يمكععععععععععععععععععععععععععععععن للحكومععععععععععععععععععععععععععععععة، أن تطلععععععععععععععععععععععععععععععب الععععععععععععععععععععععععععععععدعوة إلععععععععععععععععععععععععععععععى 

اجتمععععععععععععععععاع لجنععععععععععععععععة املاليععععععععععععععععة بععععععععععععععععاملجلس، أو إلععععععععععععععععى اجتمععععععععععععععععاع 

مشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتر  للجنتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععين املختصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتين بمجلسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ي 

البرملعععععععععععععععععععععععععععان، لتقعععععععععععععععععععععععععععديم معطيعععععععععععععععععععععععععععات إضعععععععععععععععععععععععععععافية حعععععععععععععععععععععععععععول 

الخصوصععععععععععععععععععععع ي للخزينعععععععععععععععععععععة طبقعععععععععععععععععععععا احعععععععععععععععععععععداث الحسعععععععععععععععععععععاب 

 282-28معععععععععععععععععععععععععن القعععععععععععععععععععععععععانون التنظيمعععععععععععععععععععععععععي     06للمعععععععععععععععععععععععععادة 

 .املذكور 

 املادة 

251 - 1 

للمالءمعععععععععععععععععععععععععععععة معععععععععععععععععععععععععععععع املعععععععععععععععععععععععععععععواد العععععععععععععععععععععععععععععواردة 

سععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععابقا واملتعلقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة بالنظععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام 

 .الاستثنائي لعمل املجلس

يكون التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز 

أو عن طريق املنصة إلالكتروني املعد لذلك، 

أن التصويت يكون  غير. إلالكترونية املحدثة لذلك

 .سريا إذا تعلق ألامر بتعيينات شخصية

يكون التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز 

إلالكتروني املعد لذلك، غير أن التصويت يكون سريا إذا 

 .تعلق ألامر بتعيينات شخصية

 املادة 

175  

 الفقرة الثانية

لتفعيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل الطعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععابع الرسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمي 

لألمازيغيعععععععععععععععععععععععة فعععععععععععععععععععععععي مختلعععععععععععععععععععععععف أشعععععععععععععععععععععععغال 

 .املجلس

وبععععععععععععععععععععععععععععدم " نععععععععععععععععععععععععععععم" يعبعععععععععععععععععععععععععععر ععععععععععععععععععععععععععععن املصعععععععععععععععععععععععععععادقة بلفعععععععععععععععععععععععععععظ 

" وفععععععععععععععععي حالععععععععععععععععة الامتنععععععععععععععععاع بكلمععععععععععععععععة " ال"املصععععععععععععععععادقة بلفععععععععععععععععظ 

 ".ممتنع

ويراعــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــق العضــــــــــــــــــو باســــــــــــــــــتعمال التعــــــــــــــــــابير 

ألامازيغيــــــــــــــــــــــــــــــــة املفيــــــــــــــــــــــــــــــــدة ملعــــــــــــــــــــــــــــــــاني ألالفــــــــــــــــــــــــــــــــا  

وبعععععععععععععععععععععععععدم " نعععععععععععععععععععععععععم" يعبععععععععععععععععععععععععر عععععععععععععععععععععععععن املصععععععععععععععععععععععععادقة بلفععععععععععععععععععععععععظ 

وفععععععععععععععععي حالععععععععععععععععة الامتنععععععععععععععععاع بكلمععععععععععععععععة " ال"املصععععععععععععععععادقة بلفععععععععععععععععظ 

 " .ممتنع" 

 

 املادة

171 



 تقرير حول مقرتح بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارين

 

57 
 

 .املذكورة 

 

 

 

 

 

 

 

 نفس التبرير السابق

يعلععععععععععععععععععععععععن الععععععععععععععععععععععععرئيس عععععععععععععععععععععععععن النتععععععععععععععععععععععععائج النهائيععععععععععععععععععععععععة القتععععععععععععععععععععععععراع 

 :املجلس بإحدى هاتين العبارتين

إن مجلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععس املستشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععارين وافعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق علعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى -

....................... 

 أو 

 ............................إن مجلس املستشارين لم يوافق على -

 وله حق استعمال ألامازيغية  عالن ذلك-

يعلعععععععععععععععععععععن العععععععععععععععععععععرئيس ععععععععععععععععععععععن النتعععععععععععععععععععععائج النهائيعععععععععععععععععععععة القتعععععععععععععععععععععراع 

 :املجلس بإحدى هاتين العبارتين

إن مجلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععس املستشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععارين وافعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق علعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععى -

................................ 

 أو 

 ............................إن مجلس املستشارين لم يوافق على -
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 نفس التبرير

إذا طلعععععععععععععععب معععععععععععععععن العععععععععععععععرئيس التفصعععععععععععععععيل فعععععععععععععععي إلاععععععععععععععععالن ععععععععععععععععن 

 :النتائج، فيعلن عنها كما يلي

 عدد املصوتين باملوافقة يساوي كذا، -

 عدد املصوتين باملعارضة يساوي كذا -

 .التصويت يساوي كذاعدد املمتنعين عن -

ال يقبعععععععععععععععععل أي تراجعععععععععععععععععع ععععععععععععععععععن التصعععععععععععععععععويت أو تغييعععععععععععععععععر فيعععععععععععععععععه، 

 .بعد اختتام عملية التصويت

 .وله حق إلاعالن عن ذلك باللغة ألامازيغية-

إذا طلععععععععععععععععععععب مععععععععععععععععععععن الععععععععععععععععععععرئيس التفصععععععععععععععععععععيل فععععععععععععععععععععي إلاعععععععععععععععععععععالن 

 :عن النتائج، فيعلن عنها كما يلي

 عدد املصوتين باملوافقة يساوي كذا، -

 ة يساوي كذا عدد املصوتين باملعارض-

 .عدد املمتنعين عن التصويت يساوي كذا-

ال يقبععععععععععععععععععععععععععل أي تراجععععععععععععععععععععععععععع عععععععععععععععععععععععععععن التصععععععععععععععععععععععععععويت أو تغييععععععععععععععععععععععععععر 

 .فيه، بعد اختتام عملية التصويت
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 مقت ح أول  ي م  إلى تغيي  وتت يم النظ م ال اخل  ل جلس ال ستش رينت  يالت س يق التج   الوطن  لألح ار على 
 

 

 1   ظ ي      

 ماكءة  ق يم  

  ض           غمل   مس و ه    يء ف  ال   لم      ال  ل غ ء   ظم ي :   ال

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

2- .................... 

.......................... 

.......................... 

3- .................... 

.......................... 

وفي ذات السياق، فإن مقترح هذا التتميم يجعل 

، في الجلسات العامة "نقطة نظام"حق التدخل برسم 

الخاضعة لهذه ألاحكام، مقتصرا على أعضاء املجلس 

 .الحاضرين في قاعة الجلسات العامة

2- .................... 

.......................... 

.......................... 

3- .................... 

.......................... 

وفي ذات السياق، فإن مقترح هذا التتميم يجعل 

، في الجلسات العامة "نقطة نظام"حق التدخل برسم 

الخاضعة لهذه ألاحكام، مقتصرا على أعضاء املجلس 

 .الحاضرين في قاعة الجلسات العامة

يعقل أن يعطى للمستشار حق  ال 

التدخل والتصويت، وال تعطى له 

 .، لذلك نقترح الحذف"نقطة نظام"
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 2   ظ ي      

  لفم  م، ءك    ت   س تمم   ظمم     ممل    سمن -5

 11-141  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

يقوم جميع أعضاء املجلس عند انطالق أشغال 

العامة أو اجتماعات اللجان بالتعبير عن الجلسات 

حضورهم عند انطالق ألاشغال، بالوسائل التقنية التي 

يعتمدها مكتب املجلس، تحت طائلة تطبيق ألاحكام 

 .املتعلقة بالغياب غير املبرر

بعده، يقتصر حق  267استثناء من أحكام املادة 

على أعضاء املجلس " نقطة نظام"التدخل برسم 

 .قاعة الجلسات العامة الحاضرين في

يقوم جميع أعضاء املجلس عند انطالق أشغال 

الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان بالتعبير عن 

حضورهم عند انطالق ألاشغال، بالوسائل التقنية التي 

يعتمدها مكتب املجلس، تحت طائلة تطبيق ألاحكام 

 .املتعلقة بالغياب غير املبرر

بعده، يقتصر حق  267استثناء من أحكام املادة 

على أعضاء املجلس " نقطة نظام"التدخل برسم 

 .الحاضرين في قاعة الجلسات العامة

 

 للمالءمة مع التعديل السابق
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 3   ظ ي      

  لفم  مخ     -1

 ك   مم إ ممج    غ   اممزيغ   ه    غمل   مس و:   بمب    من   ،ء

 11-141  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

 :مقترحات عامة

 لله يالحظ ان املقتضيات املتعلقة بالقانون الداخلي ملجلس املستشارين في شقه الخاص بكيفيات إدماج اللغة ألامازيغية في أشغال املجلس تتخ

وبالتالي ..... يمكن/ يتولى / عند الاقتضاء / تعمل: لععمفاهيممفاهيم مبهمة، وتحتمل الاختيارية، كما تفتح املجال للتأويل السلبي، كما هو الشأن بالنسبة 

 .يؤمل تغييرها كما سيأتي بيانه باملقترحات أدناه

 النصوص املقترحة، لم تعالج موضوعين هامين ويتعلق ألامر بع: 

  منها واملرئية وإلاليكترونية، وعليه يقترح إضافة بجميع فضاءات الهوية البصرية للمجلس، املكتوبة " تيفيناغ"موقع اللغة ألامازيغية بحروفها ألاصلية

 .مواد في املوضوع

 ملواطناتإعمال اللغة ألامازيغية كتابة والتواصل بها بجميع أشغال املجلس الداخلية، وتلك الخاص بعالقة املستشارين بالحكومة كما املواطنين وا.     

 06.26من القانون التنظيمي رقم  9تطبيقا للمادة 

املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 

وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة 

العامة ذات ألاولوية، يعمل املجلس، على توفير الترجمة 

 06.26من القانون التنظيمي رقم  9تطبيقا للمادة 

املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي 

لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي 

يعمل املجلس، مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية، 

يوفر "بع" يعمل املجلس"تعوين  -

 .ملا فيها من إلزام" املجلس

حذف جملة عند الاقتضاء الواردة  -

بآخر املادة من جهة، في إطار التفاعل 
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الفورية ألشغاله من اللغة ألامازيغية إلى اللغة العربية، 

 .من اللغة العربية إلى اللغة ألامازيغية عند الاقتضاءو 

الترجمة الفورية ألشغاله من  يوفر املجلس على توفير

اللغة ألامازيغية إلى اللغة العربية، ومن اللغة العربية 

 .عند الاقتضاءإلى اللغة ألامازيغية 

نون تنظيمي أسمى ومكمل إلايجابي مع قا

للدستور، ومن جهة ثانية لكون جملة 

عند الاقتضاء ال توفر إمكانية نفاذ 

النص بل قد تكون معلقة على شرط أو 

شروط، في الوقت الذي يطلب فيه 

 .صيغ حاسمة ملزمة اعتماد

 

 4   ظ ي      

  لفم  مخ     -1

 ه    غمل   مس وك   مم إ ممج    غ   اممزيغ   :   بمب    من   ،ء

 22-141  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

 06.26طبقا للمادة ألاولى من القانون التنظيمي 

السالف الذكر، يقصد باللغة ألامازيغية، مختلف 

التعبيرات اللسانية ألامازيغية املتداولة بمختلف مناطق 

اللسني واملعجمي الصادر عن  املغرب، وكذا املنتوج

 .املؤسسات والهيئات املختصة

 06.26طبقا للمادة ألاولى من القانون التنظيمي 

السالف الذكر، يقصد باللغة ألامازيغية، مختلف 

ملتداولة بمختلف مناطق التعبيرات اللسانية ألامازيغية ا

املغرب، وكذا املنتوج اللسني واملعجمي الصادر عن 

 .املؤسسات والهيئات املختصة

الفقرة ألاخيرة غير دستورية، ومتعارضة 

مع مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل 

الطابع الرسمي لألمازيغية نفسه، الذي 

ال يتضمن ما يبيح التمييز في إلاعمال بين 

هيئات املؤسسات التي تكتس ي أشغالها 

طابعا سريا أو علنيا، ولذلك يقترح أن 
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ويراد بأجهزة املجلس في مدلول هذا الباب، 

 .الهيئات التي ال تكتس ي أشغالها طابعا سريا

ويراد بأجهزة املجلس في مدلول هذا الباب، 

 .الهيئات التي ال تكتس ي أشغالها طابعا سريا

تسري أحكام املادة على جميع أشكال 

ع اجتماعات املجلس بدون أي وأنوا

 .تمييز

 

 5   ظ ي      

  لفم  مخ     -1

 ك   مم إ ممج    غ   اممزيغ   ه    غمل   مس و:   بمب    من   ،ء

 21-141  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

يتولى مكتب املجلس، توفير الوسائل التي تكفل 

الحكومة الذين يحضرون ألعضاء املجلس وألعضاء 

أشغاله، ولكل من يحضر هذه ألاشغال بصفة رسمية، 

التعبير باللغة ألامازيغية، وفق املدلول املشار إليه في 

 .أعاله 02-249املادة 

الوسائل التي  توفيرمكتب املجلس،  يوفر يتولى

تكفل ألعضاء املجلس وألعضاء الحكومة الذين 

ألاشغال  يحضرون أشغاله، ولكل من يحضر هذه

بصفة رسمية، التعبير باللغة ألامازيغية، وفق املدلول 

 .أعاله 02-249املشار إليه في املادة 

 إلالزامية
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 1   ظ ي      

  لفم  مخ     -1

 ك   مم إ ممج    غ   اممزيغ   ه    غمل   مس و:   بمب    من   ،ء

 22-141  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

يصرح أعضاء املجلس والحكومة، قبل انعقاد 

الجلسة العامة املعنية، بالتعبير اللساني ألامازيغي، الذي 

 .يرغبون التدخل به

يصرح أعضاء املجلس والحكومة، قبل انعقاد 

الجلسة العامة املعنية، بالتعبير اللساني ألامازيغي، 

 .الذي يرغبون التدخل به

أن هذه املادة تكرس للتمييز  يالحظ

وأحيانا امليز بين أعضاء املجلس وأعضاء 

الحكومة ويقيد ممارسة حقوقهم 

 .اللغوية، وعليه نرى واجب حذفها
 

 7   ظ ي      

  لفم  مخ     -1

 ك   مم إ ممج    غ   اممزيغ   ه    غمل   مس و:   بمب    من   ،ء

 23-141  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

يمكن ملكتب املجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق 

واملجموعات، وبمساعدة الهيئات الرسمية ذات 

يمكن ملكتب املجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق 

واملجموعات، وبمساعدة الهيئات الرسمية ذات 

خلق وضع  تروم هذه املادة من جهة

استثنائي بإباحة عدم سريان هدا النظام 

وإحالل محله نظام آخر وصف 
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الاختصاص عند الاقتضاء، أن يقرر، خالل فترة 

انتقالية محددة، نظاما لألولوية في توفير الترجمة 

الفورية، للتعبيرات اللسنية املتداولة في مختلف مناطق 

 .املغرب

 

الاختصاص عند الاقتضاء، أن يقرر، خالل فترة 

انتقالية محددة، نظاما لألولوية في توفير الترجمة 

الفورية، للتعبيرات اللسنية املتداولة في مختلف 

 .مناطق املغرب

باإلنتقالي، وهو ما ال يستساغ قانونا، 

ومن جهة ثانية فمقتضيات هده املادة 

تتصادم مع ما تقرر بمقتضيات املواد 

، وبالتالي يقترح 02-249و 249-29

 .حذفها

 

 8   ظ ي      

  لفم  مخ     -1

 ك   مم إ ممج    غ   اممزيغ   ه    غمل   مس و:    من   ،ء  بمب 

 24-141  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

تنقل أشغال الجلسات العامة ملجلس املستشارين 

 على القنوات التلفزية وإلاذاعات الوطنية ألامازيغية،

مترجمة إلى التعبيرات اللسانية الامازيغية املتداولة 

-249بمختلف مناطق املغرب، مع مراعاة أحكام املادة 

 .أعاله 08

 وباقي أنشطةتنقل أشغال الجلسات العامة 

جلس املستشارين على القنوات التلفزية وإلاذاعات مل

، إلى جانب اللغة العربيةألمازيغية اباللغة الوطنية 

التعبيرات اللسانية الامازيغية املتداولة  مترجمة إلى

بمختلف مناطق املغرب، مع مراعاة أحكام املادة 

 .أعاله 249-08

التأكيد على جميع ألانشطة باللغة 

 .الامازيغية
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 1   ظ ي      

  لفم  مخ     -1

 ك   مم إ ممج    غ   اممزيغ   ه    غمل   مس و:   بمب    من   ،ء

 26-141  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

يمكن ملكتب املجلس أن يستعين، في حالة وقوع 

نزاع أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بخبراء في اللغة 

ألامازيغية، بغرض اعتماد ترجمة موحدة للمصطلحات 

القانونية والتقنية التي يمكن أن تتضمنها محاضر 

 .الفوريةالجلسات العامة أو ألغراض الترجمة 

 

في حالة وقوع نزاع حول مضمون محضر جلسة 

عامة، ال يتم نشر هذا ألاخير إال بعد أن يبت املكتب في 

 .هذا النزاع

يمكن ملكتب املجلس أن يستعين، في حالة وقوع 

في اللغة نزاع أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بخبراء 

، بغرض املعهد امللكي للثقافة ألامازيغية ألامازيغية

اعتماد ترجمة موحدة للمصطلحات القانونية والتقنية 

التي يمكن أن تتضمنها محاضر الجلسات العامة أو 

 .ألغراض الترجمة الفورية

في حالة وقوع نزاع حول مضمون محضر جلسة 

عامة، ال يتم نشر هذا ألاخير إال بعد أن يبت املكتب في 

 .هذا النزاع

الامازيغية إدراج املعهد امللكي للثقافة 

بشكل صريح، لإلشراف على إعداد 

 .الخبراء
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 12   ظ ي      

  لفم  مخ     -1

 ك   مم إ ممج    غ   اممزيغ   ه    غمل   مس و:   بمب    من   ،ء

 27-141  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

تدخل أحكام هذا الباب حيز التنفيذ فور اتخاذ 

املجلس للترتيبات املنصوص عليها أعاله، داخل مكتب 

من  80و 82آجال ال تتعدى آلاجال الواردة في املادتين 

املتعلق بتحديد مراحل  06.26القانون التنظيمي رقم 

تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في 

 .مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية

ذا الباب حيز التنفيذ فور اتخاذ تدخل أحكام ه

داخل مكتب املجلس للترتيبات املنصوص عليها أعاله، 

وفي  80و 82آجال ال تتعدى آلاجال الواردة في املادتين 

أقص ى تقدير داخل أجل أقصاه خمس سنوات 

من القانون التنظيمي رقم  31تطبيقا ملقتضيات املادة 

الرسمي  املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع 06.26

لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي 

 .مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية

تحديد آلاجال بشكل صريح، وإلاحالة 

التنظيمي من القانون  31على املادة 

املتعلق بتحديد مراحل  26.16رقم 

 .تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية

 :مقترحات ملواد إضافية

  نية خصوصا يقترح إضافة مواد تنظم التواصل والتحاور كتابة باللغة ألامازيغية بين السادة املستشارين واملستشارات، وبين القطاعات الحكومية املع

 .عندما يتعلق ألامر باألسئلة الكتابية

  ملجلس املستشارينيقترح أيضا إضافة مواد أخرى تنظم إدماج اللغة الامازيغية بمجمل فضاءات الهوية البصرية. 
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 11   ظ ي  

   مم ة   خممت  

 م،ء ع  من ن   مم      مظ ل:    ءع   خممو

 2-252  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

يرفق مشروع قانون املالية املعدل، عند 

الاقتضاء، بمعطيات حول تطور الوضعية الاقتصادية 

 .قانون املالية ألاصلي، وبالتعديالت التي لحقت واملالية

يرفق مشروع قانون املالية املعدل، عند الاقتضاء، 

 بمعطيات حول تطور الوضعية الاقتصادية

، وبالتعديالت التي لحقت قانون واملالية والاجتماعية

 .املالية ألاصلي

إضافة الاجتماعية، ألن مكونات -

 .املجلس تتواجد بها النقابات

 .املالءمة مع الدستور  -

 

 12   ظ ي      

   مم ة   تم   

 إ بم     سل    مف     م مم     إل  ث لتم مم    ص     خ يل    ل   تل    مم   :    ءع   تم س

 1-252  مم ة 

    ظ       ظ ي    مق ءح   مم ة  اص   

لجنة  الدعوة إلى اجتماعيمكن للحكومة، أن تطلب 

 مشتر  للجنتينإلى اجتماع  املالية باملجلس، أو

لجنة  الدعوة إلى اجتماعيمكن للحكومة، أن تطلب 

 إلى اجتماع مشتر  للجنتين املالية باملجلس، أو

 .التأكيد على الحذف مع إلاحداث
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 لتقديم معطيات إضافيةبمجلس ي البرملان، املختصين 

الحساب الخصوص ي للخزينة طبقا للمادة حول إحداث 

 .املذكور  282.28من القانون التنظيمي  06

 لتقديم معطيات إضافيةان، بمجلس ي البرملاملختصين 

الحساب الخصوص ي للخزينة  أو حذفحول إحداث 

 .املذكور  282.28من القانون التنظيمي  06طبقا للمادة 
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 مقترح تعديالت الفريق الاشتراكي على مسودة النظام الداخلي ملجلس املستشارين 

 

 مقترحات تعديالت بتتميم املادة الثانية من املقترح املتعلقة بادماج اللغة ألامازيغية في أشغال مجلس املستشارين - 1

ترمي هذه التعديالت الى إضافة مجموعة من القواعد التفصيلية لتفعيل الطابع الرسمي للغة ألامازيغية في أشغال املجلس، 

القانونية التي يجب العمل بها من أجل حماية الحقوق اللغوية للسيدات والسادة املستشارين، ويتضمن الجوانب إلاجرائية وآلاليات 

وكذا نظام عمل مصالح الترجمة الفورية والترجمة النصية باملجلس، وتحديد مساطر الطعن في فحوى الترجمة وطرق البت فيها، وذلك 

 :كالتالي

 

 .رة عن مكتب املجلس من اللغة العربية إلى اللغة ألامازيغية عند الاقتضاءيتم ترجمة البالغات ذات ألاهمية الصاد -141.28

 

تتلى املراسالت التي  هم املجلس باللغة الرسمية الواردة بها، وإذا لم يكن أي من ألامناء يجيد اللغة ألامازيغية، فيمكن أن تتلى 

 .غة ألاصلية على ألاعضاء الذين يطلبونهااملراسلة مترجمة الى اللغة العربية، على أن يتم توزيع نسختها بالل
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 .تودع مشاريع القوانين املودعة من لدن الحكومة في نظيرين أحدهما باللغة العربية وآلاخر باللغة الامازيغية -141.21

 

أن تتم املنازعة في الترجمة الفورية أو الترجمة النصية من قبل أعضاء املجلس أو من أعضاء الحكومة أو ممن حضر  يمكن -141.31

 .أشغال املجلس بصفة رسمية

 وال يعتد بالطلبات املؤسسة على كون . تقدم املنازعة في الترجمة إما لكونها غير مطابقة كليا أو جزئيا، أو لكونها تحوي بترا أو تحريفا

 .الترجمة الفورية أخلت بما كان يقصد املتحدث قوله ما دامت مطابقة من حيث اللغة ملا صدر عنه

أيام من تاريخ انعقاد الجلسة العامة املعنية، وتقدم طلبات املنازعة في  11تقدم طلبات املنازعة في الترجمة الفورية داخل أجل 

 .شر املحضر بموقع املجلسالترجمة النصية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ ن

يتضمن طلب املنازعة في الترجمة إلاشارة إلى مراجع ألاشغال أو الوثائق ذات الصلة، ويبين بدقة أوجه العيب في الترجمة، ويكون 

 .مرفوقا بالترجمة التي يعتبرها صاحب الطلب صحيحة

 

لبه، وعند قبول الطلب يتم تصحيح الترجمة وتنشر في يتم إشعار صاحب طلب املنازعة في الترجمة بقرار املكتب بشأن ط -141.31

 .مداوالت املجلس
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 .يكون رفض طلب املنازعة في الترجمة معلال، ويكتفي بتبليغه لصاحب الطلب

 

يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات  26.16من القانون التنظيمي رقم  33طبقا للمادة  -141.32

ملجلس  التقني دعمهجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات ألاولوية، يقدم املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية إدماجها في م

 لكيفيات وفقا إدماج اللغة ألامازيغية في مجال التشريع وفي أشغال أجهزته،وذلك لتمكينه من الالزمة املستشارين،ويقدم له املساعدة

 .مجلس املستشارين واملجلس املذكور  بين اتفاقيات بموجب املحددة
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 تعديالت فريق االتحاد المغربي للشغ     

 بمجلس المستشارين

 حو  مقترح يرمي  لى تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين
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 جاتلت تلج تل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

1 

 :تل قجتحفحاتال 

 قجتح لت ي ولا ج للت اجج لى تلحظئى 
 .تلتت  ي ل   ة تل سجأئتلال

 :فحاتال تل قجتح

تلحظئى تلتت  ي ل   ة  تتميم وتغيير قجتح لت ي ولا 
 .تل سجأئتلال

 ال تل اتت تل ج  ا ل حص سئاقا  ال 
ف ا  في حص تل قجتح لث تلجتجل  

تل اتت تل  لتا ل  اائلجئلي فئل حاتال 
 ل   جال ل ية ال  
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 جاتلت تلج تل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

2 

 الماد  ا ولى

تلحظئى تلتت  ي  لج ى  ف ا تلح ا تلجئلي 
ل   ة تل سجأئتلال ي ئ جاتئ تل   ة 

تل صتح  2424فاتتلت  40في 
ا ت صتات اتتت ا  ئاقج  ل تسجات 

 24/142تل  ي ا تلتسجاتلا تاى 
  2424 ئتة  42اجئتلع 

 الماد  ا ولى

تلحظئى تلتت  ي ل   ة  لج ى  ف ا تلح ا تلجئلي
 2424فاتتلت  40تل سجأئتلال ي ئ جاتئ تل   ة في 

تل صتح ا  ئاقج  ل تسجات ا ا   اتتتتن تل  ي ا 
( 3963يوليو  93)32/63ذات ا رقام تلتسجاتلا 

بتاريخ  39/693و( 3939سبتمبر  93) 32/63و
 ،3939مارس  93

ل   ت أئتا ولا اتتتتن تل  ي ا 
تلتسجاتلا تلصئتتا في أ ال تلحظئى 
تلتت  ي تل  ت  اللة فق  تلقتتت 
ت  لت ل   ي ا تلتسجاتلا تلاي  ئ  
ججال ئ ل ج تل ن تل ج تت تلجي فتف ئ 
 .  حص  قجتح تلحظئى تلتت  ي ل    ة

3 

 الماد  ا ولى

 نااق التابيق: الفرع ا و 

 3-643الماد  

لقصت ائلظتا  ت سج حئنلا ات  ات  
 الت تل ئتلا تلاتتتا في لات تلائ    

ت ف ال فال  ئلا ت سج حئ  -
 ال  95تل حصاص ف ل ئ في تلفص  

 تلتسجات؛

وف ال  ئلا تل صئت تل حصاص -

 الماد  ا ولى

 نااق التابيق: الفرع ا و 

 3-643الماد  

لقصت ائلظتا  ت سج حئنلا ات  ات  الت تل ئتلا 
 تلاتتتا في لات تلائ    

ف ل ئ في  ت ف ال فال  ئلا ت سج حئ  تل حصاص-
  ال تلتسجات؛ 95تلفص  

وف ال  ئلا تل صئت تل حصاص ف ل ئ في -

 ا  تلفقتا تل ئصا اجتالت  -
 ح ئ  ئ  ا   جصئصئن ت   ئن 

 ال  90تل   ة ت ف ا ل  ال تلفص  
   .تلتسجات

ل يال جال ج تث  اتت  الت   تتا  -
في تلحص ا  ل يال تلجحاؤ ا ئ  
اتلقتتت ت  لت ل   ي ا تلتسجاتلا 
ا صاص سق  تلج ال ن تفجات 

 . ئن ا ياتاحئ ظتفئ  ئتنئ
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 ال  40ا 05ف ل ئ في تلفص لال 
 تلتسجات؛

 ئلا وأ ئت تل ت  تل حصاص ف ل ئ -
  ال تلتسجات؛ 55ا 05في تلفص لال 

 ئ ن ت   ئن تل حصاص ف ل ئ  -
  ال تلتسجات؛ 90في تلفص  

 ئلا تل اتت  تلص لا تل حظ ا  -
ا ا   تل تساى اقئحاال تاى 

 ال  22تلصئتت في  2.24.252
( 2424 ئتة  23) 1001ت   

 ؛23.24تل صئت  ف ل  ائلقئحاال تاى 

   ئلا تسج حئنلا ج تى  حظ ا ي -
 احص جأتل ي ا   ال فح ئ

 . ال اا  تلس  ئن تل  ا لا  

  ال تلتسجات؛ 40ا 05تلفص لال 

 ئلا وأ ئت تل ت  تل حصاص ف ل ئ في تلفص لال -
  ال تلتسجات؛ 55ا 05

 44حاالت ا  مات المنصوص عليها في الفص  -
 ؛من الدستور

 ئلا تل اتت  تلص لا تل حظ ا ا ا   تل تساى  -
 ال ت    22تلصئتت في  2.24.252اقئحاال تاى 

تل صئت  ف ل  ( 2424 ئتة  23) 1001
 ؛23.24ائلقئحاال تاى 

حال   نساني  أو اارئ  منظم  بنص  ك - -
 .   ال فح ئ  ال اا  تلس  ئن تل  ا لاا تشريعي

 

 

 

 

 

 



 تقرير حول مقرتح بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارين

 

76 
 

تاى 
 تلج تل 

 جاتلت تلج تل  تل قجتح تلج تل  تل ئتا ت ص لا

0 

 الماد  ا ولى

 نااق التابيق: الفرع ا و 

 2-643الماد  

ج ا  تلظتا  ت سج حئنلا ات  ات  الت   
جف ئ  فحت  2تل ئتلا تل أئت ولل ئ في تل ئتا 

ت ف ال فح ئ  تاال  اتص ا تل   ة  أ ئل   
تل تجا ا  ئصا اج  ل  ت  ا ا  ئتسا تلس  ا 
تلجأتل لا اتلتائاا ف ا جف ئ  تل يا ا اجقللى 

 .تلسلئسئن تل  ا لا

 

 

 

 

 

 

 

 الماد  ا ولى

 نااق التابيق: ا و  الفرع

 2-643الماد  

ج ا  تلظتا  ت سج حئنلا ات  ات  الت   
جف ئ  فحت  2تل ئتلا تل أئت ولل ئ في تل ئتا 

ت ف ال فح ئ  تاال  اتص ا تل   ة 
 أ ئل   تل تجا ا  ئصا اج  ل  ت  ا 
ا  ئتسا تلس  ا تلجأتل لا اتلتائاا ف ا 
 جف ئ  تل يا ا اجقللى تلسلئسئن تل  ا لا 

عليها في المنصوص  في حال  االستثناء -
من الدستور يمارس المجلس  43الفص  

مهاما في  اار مناوق الظهير الشريف 
 .الصادر في هذا الشأن

 

 

 

 

ال  تل قجتح  ال  لث تل اتج تلا جال 
   ة تل سجأئتلال ف ل  جال لاتص  جتت  
  ئ   في   ج   ت ا ئ  ت سج حئنلا  ت  

لحا ي  تتفئا فتى تلجتت        ئتسا   جح
س  ئن ج تى ل   ئى تلجي لقج ل ئ تلج ئ   

 .تل ئت     لائ ت ا ئ 

 ال  95ال تلقتت ا تل جف صا ل فص  وا
تلتسجات  جفلت ا ال ت ف ال فال  ئلا 
ت سج حئ  لسجحت تلا أت لال  ا افللال 
لج  قئال و ئ ائلتفئ  فال  ا ا تلجتت  

 ال أ ح ئ تل سئة تلا حي جا ااا  ج تتث 
 .ائلسلت تل ئتي ل  ؤسسئن تلتسجاتلا

ا لث وال تلتسجات حص ف ا فتى    
تلاتل ئال     لائ تلظتا   اف ا 
  ئال تل قا  اتل تلئن ت سئسلا 
تل حصاص ف ل ئ في تلتسجات  فلاتا جال 
تلاتل ئال ل يح  جال لاتص    ئ   ا ئ لتفى 
  لا تل    في ج   تلظتا   الت جح   ال 

تاتي فجخ تل  ئ  ج ئى ت أج ئ  في تل 
ح ئ   ئ ات ل ّتتئ تلظ لت تلأتل  تل   ال 
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فال  ئلا ت سج حئ   اال  ا س   ئ 
 .جقج ل  ي   ئلا ف ا  تا

 

تاى 
 تلج تل 

 جاتلت تلج تل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا

9 

 الماد  ا ولى

 نااق التابيق: الفرع ا و 

 4-643الماد  

ج تت لائ تلجتتالت ت سج حئنلا جا ت  جتت لا 
جف ئ  اصفا  0-105تل حصاص ف ل ئ في تل ئتا 

 : ئصا 

 تلق ئلئ اتن ت الالا في ف   تل   ة؛ -

 ..........تآل ئ  تلتحلئ -

 تلحظئى ت سج حئني ل   سئن تل ئ ا؛-

فتت تل  ات تلف  ي ل  سجأئتتن اتل سجأئتلال  -
.... 

تلسلتتن اتلسئتا تل سجأئتلال يلفلئن  أئتيا -
 ؛..........

 الماد  ا ولى

 نااق التابيق: الفرع ا و 

 4-643الماد  

ج تت لائ تلجتتالت ت سج حئنلا جا ت  جتت لا 
جف ئ   0-105تل حصاص ف ل ئ في تل ئتا 

 :اصفا  ئصا 

    ة؛تلق ئلئ اتن ت الالا في ف   تل -

 ..........تآل ئ  تلتحلئ -

 تلحظئى ت سج حئني ل   سئن تل ئ ا؛-

فتت تل  ات تلف  ي ل  سجأئتتن  -
 اتل سجأئتلال 

يلفلئن  أئتيا تلسلتتن اتلسئتا تل سجأئتلال -
 ؛..........

ت أئتا ولا ت ج ئفئن تلأ   -
ا   افئن تلصتتاا تلاتل ئحلا 
تلجي   ل   جال ججاا      

  . ئ ن تل اتت  

في  ئلا  اتت ت ج ات الا  -
احئلا تلاتل ئال ا تفجل   ي سا  
 ال ت سائ  تل ئتنا  ل ت  

فجخ تل  ئ  ولا ..... تل  
و يئحلا تلحق  تل ؤان  أ ئ  

 جا جسج ت .تل   ة ل يئال آ ت
تل ؤسسا في جتت  تاتلئ 

  .تلتسجاتي
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 . تلجتتالت تلاائنلا ل أج ئ  تآل ال-

 

 

 

 تلجتتالت تلاائنلا ل أج ئ  تآل ال؛-

عقد أنشا  ديبلوماسي  و شعاعي   بتقني   -
 .التواص  عن بعد

 مكاني  عقد جلسات المجلس بصف  مؤقت  -
 .خار  مقر مجلس المستشارين

 

تاى 
 تلج تل 

 جاتلت تلج تل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا

6 

 الماد  ا ولى

 نااق التابيق: الفرع ا و 

 62-643الماد  

جأ ئ  لقاى   ل  جف ئ  تل   ة فحت تح    
تل  سئن تل ئ ا جا ت ج ئفئن تل  ئال ائلج الت فال 
  اتلى فحت تح    ت أ ئ   ائلاسئن  تلجقحلا تلجي 
ل ج تلئ  يج  تل   ة  ج ن  ئن ا ج ال  ت  يئى 

 .تل ج  قا ائل لئ  الت تل اتت

ا تئ  لقجصت     164 ال ج يئى تل ئتا  تسج حئ 
ف ا جف ئ  تل   ة " حق ا حظئى"تلجت   اتسى 

 .تل ئ تلال في ائفا تل  سئن تل ئ ا

 الماد  ا ولى

 نااق التابيق: الفرع ا و 

 62-643الماد  

لقاى   ل  جف ئ  تل   ة فحت تح    جأ ئ  
تل  سئن تل ئ ا جا ت ج ئفئن تل  ئال ائلج الت فال 

فحت تح    ت أ ئ   ائلاسئن  تلجقحلا    اتلى
تلجي ل ج تلئ  يج  تل   ة  ج ن  ئن ا ج ال  

 .ت  يئى تل ج  قا ائل لئ  الت تل اتت

بعده، يقتصر حق  621استثناء من أحكام الماد  
على أعضاء " نقا  نظام"التدخ  برسم 

 .المجلس الحاضرين في قاع  الجلسات العام 

 اتج تل سئاتا الال جف ئ  تل   ة  ت جتتى
تل سج ت  ال ج  ل  ى ل  ا ي ئ حص ف ل  

 .تلتسجات
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  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

4 

 الماد  الثاني 

 :الباب الثاني عشر"

كيفيات  دما  اللغ  ا ما يغي  في أشغا   
 المجلس

 33-643الماد  

ُلصّتح جف ئ  تل   ة اتل يا ا  
تح قئت تل  سا تل ئ ا تل  حلا  ائلج الت  اا 

تل سئحي ت  ئ ل ي  تلاي لتاااال تلجت   
 .ا 

 الماد  الثاني 

 :الباب الثاني عشر"

كيفيات  دما  اللغ  ا ما يغي  في أشغا   
 المجلس

 33-643الماد  

ُيصّرح أعضاء المجلس والحكوم ، قب  
انعقاد الجلس  العام  المعني ، بالتعبير 

ي ا ما يغي، الذي يرغبون التدخ  اللسان
 .با

 

 

 

 

ج ا  لائ تل ئتا   حظتت  ال جف ئ  
تل   ة  ا  جف ئ  تل يا ا للسات   ئلالال 
ائلجصتلخ تلقا ي فال تلج الت تل سئحي 
ت  ئ ل ي تلاي لتاااال تلجت   ا    اتل   ة 
لا  ال ل   ف ل  جافلت ي  اسئن  تلجت  ا 

 .21-105تل حصاص فل ئ س فئ في تل ئتا 
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 تلج  ل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

2 

 الخامس الماد  

 مشروع قانون المالي  الُمعد : الفرع الخامس

 4-349الماد  

جدددجى تتتسدددا ا حئاأدددا  أدددتا  ادددئحاال 
تل ئللددا تل  ددت   اصددفا  صددتلا   ددال لددتال 
 .ل حا تل ئللا اتلج  ل  اتلجح لا ت اجصئتلا

 ئلددا وتفددئ  اددئحاال تل ئللددا تل  ددت   فدديا
ا أددددئتل  تل ل تحلددددئن تلفتفلددددا ل ق ئفددددئن 
تلا تتلدددا اتل ؤسسدددئن  ج دددئ   ل  ادددئت  
ف دددا تل  دددئال تلتتن دددا تلجدددي جدددت    ددد ال 

 .ت جصئص ئ

 

 

 الخامس الماد  

 مشروع قانون المالي  الُمعد : الفرع الخامس

 4-349الماد  

 جددجى تتتسددا ا حئاأددا  أددتا  اددئحاال تل ئللددا
   ددال لددتال ل حددا تل ئللددا اصددفا  صددتلاتل  ددت   

 .اتلج  ل  اتلجح لا ت اجصئتلا

فدددي  ئلدددا وتفدددئ  ادددئحاال تل ئللدددا تل  دددت  ا
ا أئتل  تل ل تحلئن تلفتفلا ل ق ئفئن تلا تتلا 
اتل ؤسسددددئن  ج ددددئ   ل  اددددئت  ف ددددا تل  ددددئال 

 .تلتتن ا تلجي جت     ال ت جصئص ئ

يمكدن  عضدداء بداقي اللجددن الدائمد  حضددور 
ومناقشد  مشدروع قدانون الماليد  أشغا  دراس  

، بعدددد أقصدداه نصددف أعضدداء الفريددق أو المعددد 
 .المجموع 

 

 

 

 

 

 

 ال      ات " اصفا  صتلا"لجى  ا   
تلسلتتن اتلسئتا تل سجأئتلال تلاتل ئحللال 
جف ئ  تل   ة  أ ئ  ي  تل  ال تلتتن ا 
ل حئاأا  أئتل  ا قجت ئن تلقاتحلال    
ليف   تلحظئى تلتت  ي ل    ة     تاجصئت 
تلجصالن ف ا جف ئ  تل  حا تل  حلا  ي ئ 

) ظئى  ال لات تلح 142جحص ف ا ال  تل ئتا 
تل  ي ا تلتسجاتلا تاى  تا ت صتات اتت

 (2424 ئتة  42اجئتلع  142/24
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  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

5 

 الماد  السادس 

 1-349الماد  

 ال  26ل ا  ل  يا ا   اقئ ل  ئتا 
 لقئحاال 134.13تلقئحاال تلجحظل ي تاى 

تل ئللا  في  ئلا ت سج  ئ  اتل تاتا 
تل   ا االت تل جاا ا جال ج تث     
تلسحا تل ئللا  سئائن  صاصلا ل   لحا 

 ال  44ا ا    تتسلى  اقئ ل فص  
 .تلتسجات

لجى و ائت تل  حا تل ي فا ائل ئللا ا   ة 
 .تل سجأئتلال  ساقئ اال 

 

 الماد  السادس 

 1-349الماد  

 ال  26ل  ئتا  ل ا  ل  يا ا   اقئ
لقئحاال  134.13تلقئحاال تلجحظل ي تاى 

تل ئللا  في  ئلا ت سج  ئ  اتل تاتا 
تل   ا االت تل جاا ا جال ج تث     تلسحا 
تل ئللا  سئائن  صاصلا ل   لحا ا ا   

 . ال تلتسجات 44 تتسلى  اقئ ل فص  

لجى و ائت تل  حا تل ي فا ائل ئللا ا   ة 
مرسوم القب  نشر  تل سجأئتلال  ساقئ اال  

 .الجريد  الرسمي في ا حداث القاضي ب

 

 

 

 

ل   ف ا تل يا ا و ائت تل  حا تل ي فا 
ائل ئللا اا  صتات  تساى ت  تتث ائل تلتا 
تلتس لا  ت جتت ئ ل ا   ت فجائتي 

لجى )ل  ؤسسئن تلتسجاتلا اتن ت  جصئص 
و تتث تلصحئتل  تل ئصا     ااتحلال تل ئللا 

 (.تل  تا ا ف ا تلاتل ئالتلسحالا 
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 تلج  ل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

14 

 الماد  السادس 

 3-349الماد  

ل يال ل  يا ا  جال ج    تلتفاا ولا 
ت ج ئ  ل حا تل ئللا ائل   ة  جا ولا 
ت ج ئ   أجت  ل  حجلال تل  جصلال 
ا   سي تلاتل ئال  لجقتلى    لئن و ئفلا 

و تتث تل سئ  تل صاصي ل   لحا  ا  
 ال تلقئحاال تلجحظل ي  26 اقئ ل  ئتا 

 .تل ايات 134.13

 

 الماد  السادس 

  3-349الماد  

لحكوم ، أمام اللجن  المكلف  بالمالي  تقدم ا
بالمجلس أو في اجتماع مشترك للجنتين 

   لئن  ،المختصين بمجلسي البرلمان
و ئفلا  ا  و تتث تل سئ  تل صاصي 

 ال تلقئحاال تلجحظل ي  26ل   لحا  اقئ ل  ئتا 
 .تل ايات 134.13

المشار أو االجتماع المشترك، ينعقد االجتماع 
بالب من اللجن   ما في الفقر  ا ولى،اليه

 .المعني  أو بمبادر  من الحكوم 

 

 

 

 

 

 

ت فئ  تلجات ال الال تل  ئن تلجي ل يح ئ تلتفاا 
تلا  ل قت ت ج ئ  ل حا تل ئللا ل سج ئ 

جا ل ئن تل يا ا  ا  جسائ  ت تتث 
 تل سئائن تل صاصلا     تلسحا تل ئللا
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 تلج  ل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

11 
 تاجتتح  ئتا ت ئفلا

 

 الماد  السادس 

 6مكرر 3-349الماد  

في حال  يمكن للجن  المختص  بالمالي  
الظروف االستثنائي  وا حوا  غير العادي  

أعاله  643-3المنصوص عليها في الماد  
من أج   منوالي بنك المغرب  االستماع الى

 عااء بينات حو  السياس  النقدي  التي يجب 
 .بحضور الو ير الوصي على القااع نهجها،

 

 

 

 

ت أئتا ولا و يئحلا تسجتفئ  اتلي اح  
 سؤا  فال تلسلئسا تلحقتلا تل  ت  اصفج  

 .ل ا ت 
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 تلج  ل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

12 
 تاجتتح  ئتا ت ئفلا

 

 تل ئتا تلسئتسا

 2 يتت 5-294تل ئتا 

عالو  على مؤسسات وهيئات حماي   
الحقوق والحريات والحكام  الجيد  والتنمي  
البشري  والمستدام  والديمقرااي  التشاركي ، 
يمكن للمجلس أن يالب رأي الوكاالت 

قوانين الالتي تنص  واللجانوالمؤسسات 
على  مكاني   بداء الرأي المنظم  لها 

مشاري  ومقترحات بخصوص القضايا و
 .ين التي تدخ  في مجا  اختصاصاتهاالقوان

 

 

 تاتا تلجحصلص ف ا تلايئ ن تلجي جحص 
 تلتجي لفئنتاااتحلح ئ ف ا و يئحلا واتت  

تلاتل ئال ا صاص تلق ئلئ اتلقاتحلال تلجي 
اف ا سال  . جت   في   ئ  ت جصئصئج ئ

 :تل  ئ    تل صت

 .ايئلا تلجح لا تلتا لا -
تل   لئن تل  حا تلا حلا ل تتااا   ئلا  -

 .اتن تل ئا  تلأ صي
تلايئلا تلا حلا ل س  ن تل  ت ا  -

 42.12ا ا    أتا  تلقئحاال تاى 
تل ج    ا حظا ا ت سج تت  

 .ت  ج ئفي
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 تلج  ل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

13 

 

 تاجتتح ت ئفا  ئتا  تلتا

 

 تل ئتا تلسئتسا

 3 يتت 5-294تل ئتا 

الظروف االستثنائي  وا حوا  غير  خال  
 643-3العادي  المنصوص عليها في الماد  

يحرص المجلس على ممارس  أدواره  أعاله،
في مجا  التشري  والرقاب  من خال  مشاري  
قوانين أو مراسيم بقوانين التي يتم اتخاذها 
للوقاي  أو مواجه  أو الحد من هذه الظروف 

خاار القائم  الاارئ ، تتناسب م  حجم الم
والحقيقي  لألوضاع، دون أن تتضمن هذه 
ا جراءات والقوانين ما يمس بالحقوق 
والحريات ا ساسي  لألفراد التي نص عليها 

 .الدستور

 

 

 

 

 

ل   جال ل تص تل   ة ف ا ج  جج  ال 
تلقاتحلال ا تتسلى تلقاتحلال تلصئتتا في فجتا 

 ئ ل ة ائل قا  اتل تلئن تل اتت  
 .ل فتتت تلجي حص ف ل ئ تلتسجاتت سئسلا 
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 تعديالت فريق االتحاد المغربي للشغ   ملحق   

 بمجلس المستشارين

 حو  مقترح يرمي  لى تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين

 

 
 

 

 

 



 تقرير حول مقرتح بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارين

 

87 
 

 تلج  ل  تلج تل  تل قجتح تل ئتا ت ص لا تاى تلج تل 

10 

اختصاصات مكتب مجلس  الفرع الراب 
 المستشارين

 46الماد  

 :ل تث تل يج     سئ ل   ئساا  ل ى في ف الج 

 ؛تآل تلال ائلصت  تل فا  ل ى -

 تل  ئسالال؛ -

 .تليئج  تل ئى ل    ة -

 :ال جص    ة تل  ئساا ائل  ئى تلجئللا

  تت تل ئ لئن اتتتسا  تاتلئ اف  لا تاجحئن ئ؛ -

تلحفقئن تل     وح ئ لئ اج تلت ا جئا ا  سئ ت   صت -
 جحفلالئ؛

فت  تاتي لجقتلتئ ف ا  يج  تل   ة تلاي لج ا  -
 تلقتتت تل  نى في أ ح  اجقاى ت تتتا اجحفلائ؛

ججا  ت أ ئ  تلج  لتلا  فتتت  أتا   ل تحلا  -
تلأ ال ف ا  تل   ة  اججا  جحفلالئ  افت  جقتلت في لات

 . يج  تل   ة

 . قت    ة تل  ئساا ت ج ئفئ  تا في ت ساا  ف ا ت ا ل

لاا  تآل ت ائلصت  ف ا تلا ئن  تل ئللا ات تتتلا 
 .تل ج  قا اجحفلا تلحفقئن

الفرع الراب  اختصاصات مكتب مجلس 

 المستشارين

 46الماد  

ل ى في   للمحاسب ل تث تل يج     سئ 

 :ف الج 

 اآلمرين بالصرف المفوض لهم؛ -

 تل  ئسالال؛ -

 االمناء -

 .للمجلس ا مين العام- 

 :ال جص    ة تل  ئساا ائل  ئى تلجئللا

 تت تل ئ لئن اتتتسا  تاتلئ اف  لا  -

 تاجحئن ئ؛

 صت تلحفقئن تل     وح ئ لئ اج تلت  -

 ا جئا ا  سئ ت جحفلالئ؛

فت  تاتي لجقتلتئ ف ا  يج  تل   ة  -

اجقاى ت تتتا تلاي لج ا تلقتتت تل  نى في أ ح  

 اجحفلائ؛

  ب   ا غمل    حل ءي        م،ء ع م   ن    -

  مس و     ب   ل  الم    ءض  قءيء ه  لا  

 

 

 

 

في صل ج  تل ئللا  جتيلاا    ة 

تل  ئساا ججحئفا     اتج تل يئ ا  

 لث جال تآل تلال ائلصت   لى في 

حفة تلاان  تتاالال ل     تلاي 

لقا اال ا   الات أي  الت  ح قي  

الؤتي ولا جتت   ت  جصئصئن 

ال   ا اتج تا  تل سؤاللا 

ى ا   فتى جات ت لت. ائل  ئساا

صفا تآل تلال ائلصت  في  ياحئن 

 .   ة تل  ئساا

ج للت  ص  خ تليئج  تل ئى  -

ل    ة ائ  لال تل ئى ل    ة 

 .تحس ئ ئ     حظئى تل   ة
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 لجن  سحص ال يزاني  .مف ع   مس و  ،أن   ى 

 تا ك  ما دعيعقد مجلس المحاسب  اجتماع
 .الضرور  لذلك

 آلمء  م  ءف   ى    ثم ق م   ال ح سبي    

 .      ي    م ظ ق    ل  ا   ل قمم  مم    
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 مقترح تعديالت الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

 على النظام الداخلي لمجلس المستشارين

 التبرير الماد  المعدل  الماد  ا صلي  

 

 

4 

 .2-141املادة 

 .....................................................يقصد 

 51إلاعالن عن حالة الاستثناء املنصوص عليها في الفصل -

 من الدستور 

 -

 -

 -

 -

 2-141املادة 

 (يحذف السطر ألاول )

 

 

 

 

 (.الباقي دون تغيير)

من  19السطر ألاول املتعلق بالفصل  حذف

الدستور، باعتبار اللبس الحاصل في فهم هذا 

الفصل، حيث يستفاد منه أن حالة الاستثناء تعني 

تعليق العمل باملؤسسات، وبالتالي فإن هذه املادة 

 .قد تكون مخالفة للدستور 
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 تعــديالت

تتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارينى تغيير و مقترح يرمي إل  عمشرو جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل حول   

 

1212يونيو  21بناء على اقتراحات ومالحظات لجنة النظام الداخلي في اجتماعها المنعقد بتاريخ   



 تقرير حول مقرتح بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارين

 

91 
 

 تلج تل  ت ا 
 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 

 

 

دون المساس إضافة 

بمهام أعضاء المجلس 

وبأي حق من حقوقهم 

خاص  حقهم في 

 التصويتو المناقش 

 
 3-141املادة 

عند إلاعالن على حالة من  ،يمكن ملكتب املجلس أن يقرر 

ندوة أعاله، بعد استشارة  0-249املشار إليها في املادة  الحاالت

شأنها تكييف ، اتخاذ تدابير استثنائية أو احترازية من الرؤساء

دون املساس بمهام ،أشغال املجلس وأجهزته مع تلك الظروف

أعضاء املجلس وبأي حق من حقوقهم خاصة حقهم في 

وجعل القضايا املرتبطة بتدبيرها في مقدمة  التصويتو املناقشة

 .أولويات جدول أعمال املجلس

 

 

 2-643الماد  

من عند إلاعالن على حالة  ،يمكن ملكتب املجلس أن يقرر 

ندوة أعاله، بعد استشارة  0-249املشار إليها في املادة  الحاالت

، اتخاذ تدابير استثنائية أو احترازية من شأنها تكييف الرؤساء

أشغال املجلس وأجهزته مع تلك الظروف، وجعل القضايا املرتبطة 

 .بتدبيرها في مقدمة أولويات جدول أعمال املجلس
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 تلج تل  تل ئحي
 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5-141املادة 

، أن يضع ندوة الرؤساءبعد استشارة  ملكتب املجلس ،يجوز 

، 1-141املادة خالل مدة سريان إحدى الحاالت املشار اليها في 

 :لألسئلة الشفهية يتضمن على الخصوص ما يلي خاصانظاما 

ألاولوية للقطاعات الحكومية املرتبطة بشكل إعطاء  -

 ؛مباشر بتدبير الظروف التي تمر بها البالد

 ؛وضع البرنامج الزمني للقطاعات الحكومية املبرمجة -

تحديد عدد أعضاء املجلس الذين يمكنهم حضور  -

 أشغال جلسات ألاسئلة الشفهية؛

تحديد عدد ألاسئلة املبرمجة خالل كل جلسة أسبوعية  -

على الفرق واملجموعات وأعضاء املجلس غير  وتوزيعها

 املنتسبين؛ 

جلسة ألاسئلة الشفهية ل الغالف الزمني الاجماليتحديد  -

 5-141املادة 

، أن يضع ندوة الرؤساءبعد استشارة  ملكتب املجلس ،يجوز 

، 1-141املادة خالل مدة سريان إحدى الحاالت املشار اليها في 

 :لألسئلة الشفهية يتضمن على الخصوص ما يلي خاصانظاما 

ت الحكومية املرتبطة بشكل إعطاء ألاولوية للقطاعا -

 ؛مباشر بتدبير الظروف التي تمر بها البالد

 ؛وضع البرنامج الزمني للقطاعات الحكومية املبرمجة -

تحديد عدد أعضاء املجلس الذين يمكنهم حضور  -

 أشغال جلسات ألاسئلة الشفهية؛

تحديد عدد ألاسئلة املبرمجة خالل كل جلسة أسبوعية  -

موعات وأعضاء املجلس غير وتوزيعها على الفرق واملج

 املنتسبين؛ 

جلسة ألاسئلة الشفهية ل الغالف الزمني الاجماليتحديد  -

 ؛جلسة ألاسئلة الشفهية الشهريةلألاسبوعية و 
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تحذف تحديد املدة 

 الزمنية

 ؛جلسة ألاسئلة الشفهية الشهريةلألاسبوعية و 

 تحديد املدة الزمنية لتدخل كل فريق ومجموعة  -

 وأعضاء املجلس غير املنتسبين في ألاسئلة املحورية،

 288خالفا ملدة طرح ألاسئلة املنصوص عليها في املادة 

 .بعده

 

تحديد املدة الزمنية لتدخل كل فريق ومجموعة   -

 وأعضاء املجلس غير املنتسبين في ألاسئلة املحورية،

 288عليها في املادة خالفا ملدة طرح ألاسئلة املنصوص 

 .بعده

 

 

 تلج تل  تل ئلث

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 

. 

 

 

. 

 8-141املادة 

يخضع الحضور الفعلي في اجتماعات اللجان  

للنظام الخاص الذي يضعه مكتب املجلس طبقا 

 .أعاله 2-141 للمادة

يمكن ألعضاء املجلس املشاركة في مناقشة أشغال 

 

 8-141املادة 

اللجان  يخضع الحضور الفعلي في اجتماعات 

للنظام الخاص الذي يضعه مكتب املجلس طبقا 

 .أعاله 2-141 للمادة

الذين يتعذر عليهم الحضور يتمتع أعضاء اللجان 

بحقهم في املشاركة في املناقشة والتصويت في 
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 مشاركة كل أعضاء اجمللس يف املناقشة

الذين يتعذر يتمتع أعضاء اللجان و  عن بعد اللجان

بحقهم في املشاركة في املناقشة عليهم الحضور 

والتصويت في اجتماعا ها عن بعد، طبقا للترتيبات التي 

 .يقرها مكتب اللجنة املعنية

اجتماعا ها عن بعد، طبقا للترتيبات التي يقرها مكتب 

 .اللجنة املعنية

 

 

 تلتتا تلج تل  
 املادة ألاصلية املقترح التعديل التبرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 11-141املادة 

مكتب املجلس رهن إشارة أعضاء املجلس  يضع

الوسائل التقنية التي تمكنهم من متابعة أطوار 

الجلسات مباشرة عن بعد بالصوت والصورة، ومن 

 . إبداء رأيهم والقيام بكل تصويت عن بعد

أو تخصص داخل قاعة الجلسات العامة شاشة 

لنقل مداخالت ألاعضاء الذين يعبرون عن رغبتهم أكثر 

بالصوت والصورة، وفي حدود املدة الزمنية  لفي التدخ

 .املخصصة لهم

 

 11-141املادة 

مكتب املجلس رهن إشارة أعضاء املجلس  يضع

الوسائل التقنية التي تمكنهم من متابعة أطوار 

الجلسات مباشرة عن بعد بالصوت والصورة، ومن 

 . إبداء رأيهم والقيام بكل تصويت عن بعد

أو تخصص داخل قاعة الجلسات العامة شاشة 

لنقل مداخالت ألاعضاء الذين يعبرون عن رغبتهم أكثر 

بالصوت والصورة، وفي حدود املدة الزمنية  لفي التدخ

 .املخصصة لهم
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. 

 

و  ذلك بإطفاء شاشة نفيستعاض عإضافة 

 .املتدخل غير امللتزم بعد تنبيهه صوتكذلك 

 

يتعين إخبار بعده،  165مع مراعاة أحكام املادة 

قبل  بطلبات املشاركة في املناقشة عن بعد،الرئاسة 

 .املعنيةانعقاد الجلسة العامة 

إذا صدر عن العضو املتدخل عن بعد، ما 

س يستوجب طبقا ألحكام النظام الداخلي إغالق رئي

ذلك بإطفاء  نالجلسة ملكبر الصوت، فيستعاض ع

 .املتدخل غير امللتزم بعد تنبيهه وصوت شاشة

 

يتعين إخبار بعده،  165مع مراعاة أحكام املادة 

قبل  بطلبات املشاركة في املناقشة عن بعد،الرئاسة 

 .املعنيةانعقاد الجلسة العامة 

إذا صدر عن العضو املتدخل عن بعد، ما 

س يستوجب طبقا ألحكام النظام الداخلي إغالق رئي

ذلك بإطفاء  نالجلسة ملكبر الصوت، فيستعاض ع

 .شاشة املتدخل غير امللتزم بعد تنبيهه

 
 

 تلج تل  تل ئ ة
 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 تدقيق لغوي

 

 64-643الماد  

ل يج  تل   ة جال لقتت تج ئا جي  ل   ل يال
جتالت  ئتي ل  ال س  ا جف ئ  تل   ة 

الت  تل ئ نا اظفل  اتل ج ئ  لال         فجتا 
تل ئتلا  ال ق  تسج تتتلا ت     تل   ة 

 .ا تاتتئ تلتسجاتلا اتلسلت تآل ال  أ ئل 

 

 64-643الماد  

ل يال ل يج  تل   ة جال لقتت تج ئا جي جتالت 
 ئتي ل  ال س  ا جف ئ  تل   ة ا اظفل  

الت تل ئتلا   تل ئ ناتل ج ئ  لال         فجتا 
ال ق  تسج تتتلا ت     تل   ة ا تاتتئ 

 .تلتسجاتلا اتلسلت تآل ال  أ ئل 
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 1 تلج تل 
 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 .إضافة مقتضيات يف حالة انقطاع البثحذف و 

 

 

 

 

 62-643الماد  

ج ا  ائاي ج يئى تلحظئى تلتت  ي ا صاص 
تل سئن  تلجي لى لتت اأ ح ئ حص  ئص في لات 

 .تلائ    ئ لى جج ئت     ئ

البث أو حدوث أي مشكل في  في حالة إنقطاع

التواصل عن بعد بالصوت و الصورة يستعاض عنها 

باستعمال الهاتف أو أية وسيلة أخرى تضمن حق 

املستشار في إتمام مداخلته و يمكن أن يفوض ذلك ألحد 

أعضاء فريقه أو مجموعته باستثناء التصويت الدي 

يمكن للعضو أن يحتفظ بحقهم في إلادالء به عندما 

ساعة املوالية لعملية  12الظروف بذلك خالل تسمح 

 .التصويت داخل القاعة

 

 62-643الماد  

ج ا  ائاي ج يئى تلحظئى تلتت  ي ا صاص 
تل سئن  تلجي لى لتت اأ ح ئ حص  ئص في لات 

 .تلائ    ئ لى جج ئت     ئ
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 7تلج تل  

 

 

 

 8تلج تل  

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 

 

 

 ج    ت  ت ال  ي  ئ  إضافة

 

 61-643الماد  

 26.16من القانون التنظيمي رقم  5تطبيقا للمادة  

املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 

وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة 

العامة ذات ألاولوية، يعمل املجلس، على توفير الترجمة 

الفورية ألشغاله من اللغة ألامازيغية إلى اللغة العربية، 

كلما تطلب ألامر من اللغة العربية إلى اللغة ألامازيغية و 

 ذلك

 

 61-643الماد  

 26.16من القانون التنظيمي رقم  5تطبيقا للمادة  

املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 

وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة 

على توفير الترجمة العامة ذات ألاولوية، يعمل املجلس، 

الفورية ألشغاله من اللغة ألامازيغية إلى اللغة العربية، 

 الاقتضاءومن اللغة العربية إلى اللغة ألامازيغية عند 

 الضرورة
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 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 
 

 احلذف
 
 

 

 

 21-241المادة 
السالف  62.62طبقا للمادة األوىل من القانون التنظيمي  

الذكر، يقصد باللغة األمازيغية، خمتلف التعبريات اللسانية 
األمازيغية املتداولة مبختلف مناطق املغرب، وكذا املنتوج اللسين 

 .واملعجمي الصادر عن املؤسسات واهليئات املختصة
اهليئات اليت ال ويراد بأجهزة اجمللس يف مدلول هذا الباب، 

 .تكتسي أشغاهلا طابعا سريا

 21-241المادة 
السالف  62.62طبقا للمادة األوىل من القانون التنظيمي  

الذكر، يقصد باللغة األمازيغية، خمتلف التعبريات اللسانية 
اللسين  األمازيغية املتداولة مبختلف مناطق املغرب، وكذا املنتوج

 .واملعجمي الصادر عن املؤسسات واهليئات املختصة
ويراد بأجهزة اجمللس يف مدلول هذا الباب، اهليئات اليت ال 

 .تكتسي أشغاهلا طابعا سريا
 

 

 9تلج تل  
 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 

 تتم الرتمجة من و إىل األمازيغية

 

 36-643الماد  

جأئتلال تل  سئن تل ئ ا ل   ة تل سجحق  جأ ئ   

ت  ئ ل لا   تل  ا لااتفئن ف ا تلقحاتن تلج ف لا ات 

ولا تل  ا  ال ا ص ااا اجت  ا فاتلا  أ ئل ئ 

 

 36-643الماد  

جحق  جأ ئ  تل  سئن تل ئ ا ل   ة تل سجأئتلال  

ت  ئ ل لا   تل  ا لااتفئن ف ا تلقحاتن تلج ف لا ات 

 . ص ااا اجت  ا فاتلا  أ ئل ئ ولا تل  ا ت  ئ ل لا
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 .جف ئ 23-105    تتفئا ج يئى تل ئتا  .ت  ئ ل لا

لس ت  يج  تل   ة  ائلجحسل     تلقحاتن 

تلأتا  ات اتفئن تل أئت ولل ئ جف ئ  ف ا ج  لال 

تل تاتلا ل اث تلج ف ي ات اتفي  ال جت  ا تلفاتلا 

  . أ ئ  تل  سئن تل اياتا

 

 .جف ئ 23-105ج يئى تل ئتا     تتفئا 

لس ت  يج  تل   ة  ائلجحسل     تلقحاتن 

ات اتفئن تل أئت ولل ئ جف ئ  ف ا ج  لال تلأتا  

تل تاتلا ل اث تلج ف ي ات اتفي  ال جت  ا تلفاتلا 

 .  أ ئ  تل  سئن تل اياتا

 

 

 10تلج تل 
 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 حذف

 

 

 

 6-349الماد  

 ا ت تل  ت  تل ئللا ائحاال  أتا  ل ئ 
 ف ا تلحات      ة  ت   ال ف ل  تلجصالن
 اتلجصالن تلتتتسا اصت تل سجأئتلال    ة
 تل  تتا تلأتا  ا ا  تآل ئ  تت    ف ل 

 تاى تلجحظل ي تلقئحاالا تلتسجات ا قج ا
 .تل ئللا لقئحاال 134.13

 

 6-349الماد  

 ا ت تل  ت  تل ئللا ائحاال  أتا  ل ئ 
 ف ا تلحات      ة  ت   ال ف ل  تلجصالن
 اتلجصالن تلتتتسا اصت تل سجأئتلال    ة
 تل  تتا تلأتا  ا ا  تآل ئ  تت    ف ل 

 تاى تلجحظل ي اتلقئحاال تلتسجات ا قج ا
 .تل ئللا لقئحاال 134.13

 

 11تلج تل  
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 12تلج تل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 حذف

 3-349الماد  

، عند الاقتضاءيرفق مشروع قانون املالية املعدل، 

، واملاليةبمعطيات حول تطور الوضعية الاقتصادية 

 التي لحقت قانون املالية ألاصليوبالتعديالت 

 3-349الماد  

يرفق مشروع قانون املالية املعدل، عند الاقتضاء، 

، واملاليةبمعطيات حول تطور الوضعية الاقتصادية 

 تي لحقت قانون املالية ألاصليالوبالتعديالت 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 تدقيق

 

 

 

 3-251املادة 

مشروع قانون املالية يحيل رئيس مجلس املستشارين 

لجنة املالية  على فور التوصل به من الحكومة املعدل

  .مجلس املستشارينبوالتخطيط والتنمية الاقتصادية 

 

 

 2-349الماد  

ل ئ   أتا  ائحاال تل ئللا تل  ت  في تل لال ف ا 

   ة ال حا تل ئللا اتلج  ل  اتلجح لا ت اجصئتلا 

  .تل سجأئتلال
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 13تلج تل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املادة ألاصلية التعديل املقترح التبرير

 

 

 تغيري و تدقيق لغوي

 

 

 

 3-349الماد  

ل  حا تل ئللا  ا     ح ئ جا ا ائتتا  ال  ج قت
ج قت ت ج ئفئ جا جي ت ا  ات جال تل يا ا  

 لجقتلى    لئن و ئفلا  تلا لت تل ي   ائل ئللا
تل سئ  تل صاصي ل   لحا  اقئ  ا  و تتث 

 134.13تلقئحاال تلجحظل ي  ال  26ل  ئتا 
 .تل ايات

 

 3-349الماد  

ائتتا  ال ل  حا تل ئللا  ا     ح ئ جا ا  ل يال
ج قت ت ج ئفئ جا جي ت ا  ات جال تل يا ا  

 لجقتلى    لئن و ئفلا  تلا لت تل ي   ائل ئللا
تل سئ  تل صاصي ل   لحا  اقئ  ا  و تتث 

 134.13 ال تلقئحاال تلجحظل ي  26ل  ئتا 
 .تل ايات
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النظام الداخلي  بتغيير وتتميم  مقترح   
 لمجلس المستشارين كما وافقت عليه اللجنة
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 ال  دة األولى
  ليم           مس و   مت ،م يت كمم  مت 15 لفم    مم   ت  ا  ى     ى   لح     م      م     غ ء

ذ م  ا  م    قء   م   محفم         ي   م ءح  مطم ق            0404هبء يء  40  ءه   مس و ه  

 (:0404مم س  40) 540/04  (0456  ب مبء 40) 69/56 ( 0456ي    ز 46) 69/56

 

       مم    .................................................................. طبقم الفم   -. األولىال  دة «

 .  بء ممن  

   ظ     طم    ........................................كمم ي لمت لا    ليم            مق ل مم   م ظ ق  

 .  ء م   ألممزيغ   ه    س تمم   ظمم       ة   مس و

 
 :   سئ ل   ئساا  ل ى في ف الج  .....ل تث  -. 46الماد  «

 تآل ت ائلصت  تل  حي؛ -

 تل  ئسالال؛ -

 .تل ئى ل    ة ت  لال -

 :ائل  ئى تلجئللا ...............ال جص 

 تاجحئن ئ؛ ................................................................................... تت  -

 جحفلالئ؛ ................................................................................. صت  -

 اجقاى ت تتتا اجحفلائ؛...... ...........................................................فت   -

 .فت  جقتلت في لات تلأ ال ف ا  يج  تل   ة...................................... ججا   -

 .في تلأ ت ف ا ت ا  اي  ئ تفن تل تاتا ولا ال ات تا    ة تل  ئساا ت ج ئفئ  تا  تل ق

 .اجحفلا تلحفقئن ......................................................................................لاا  

جسج حا  ال تلحفقئن تل أئت ولل ئ جف ئ  تلحفقئن تلقئتا تلحئج ا فال ت لج ت ئن تل جتجاا فال جحفلا 

ت جفئالئن اتل قات اج ات تل اظفلال اج ال ئج ى  اج ال ئن جف ئ  تل   ة  ات أجتتيئن في 

 ت  لائ تلحفقئن ا اائ ف ا    ة تل  ئساا  تا في تلسحا   ئ لى اج. صحئتل  تلتفئلا ت  ج ئفلا

 .ل تج ف ل ئ ج تل 

 

 الث ني ال  دة 
م بمب   حم ي  ،ء مت   تم ف ذكءه     ليم           مس و   مت ،م يت  ي م     ى   لح     م   

 :  س      من 

 

  ألحوال غي  ال  دي  ل    ال ال س ط : الب ب الح دي عش 

 نم ق التمبيق: الف ع األول

 9-941ال  دة 

 : طبق  الفم    خمص        ة ه  لا    بمب  ل      ن  ت إل ى   حمالم    م    

 مت        ؛ 16لم    ال   لم    مل  ص     م ه         -
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 مت        ؛ 40  06لم     ح م    مل  ص     م ه        ت  -

 مت        ؛ 66  06    م ه        ت  لم   إ  م    حءب   مل  ص -

مت  02   م   ه   0.04.060لم     ط   ئ    ح     مليم   م  ع   مء     قمن ن      -

   م     ل  اه   ي  ء  09.04  م م ق       م قمن ن     ( 0404مم س  09) 5005  ع 

 ؛(0404ممي  02) 5005مت    ل  41  م يخ  5.04.94  ،ءيف     

  .    ءى مليم   لص  ،ءيظ ك  لم  -

 

 2-941ال  دة 

م  مء  مة  لفم    ي  ء   ،ءيف   مظ ت  ت لم    ال   لم        ق ل      ل    بء ممن  ثلم  

م مم   ال  ح ل   حمالم   م،م  إ   م ه    مم ة   ممم      ت طمم  ال   لم        مء  ه ه     

   ه    ن م  ص     مس و ا غم      مء بط   مص    م     ام   ممم      ت ط   506-5

   ظ        ،ءيظ      ء م     ى   ممل   حف م    ق      ت م مم   ظم م           مم      بء ممن  

 .م    مؤ تمم      ئمم        ي 

 

 قواع  اشتغ ل ال جلس س  األحوال غي  ال  دي : الف ع الث ن 

 :أحك م ع م  -9

 3-941ال  دة 

 0-506  لم   مت   حمالم   م،م  إ   م ه    مم ة   تيمفت  مف ع   مس و  ن يقء    ل      ن 

     ء  ل ء زي  مت  أن م  ف  ف إ ء   م     لم          ه   ظ     ،م ة ن  ة   ءؤ م     خمذ 

    ظ    قلميم   مء بط       ءلم ه  مق م      يمم   حمالم  غمل   مس و         م    ك 

 .   ل   ممل   مس و

يء  ى  ل     مم  لاه        ء       متمس  حق ق   لم    مس و    م م       صم ه  

 . ك     ملم ،     ظ          يت  م،م

 4-941ال  دة 

 :   ه        مص  9-506       ء   مل  ص     م ه    مم ة    ء   م   حّ   

   قلميم ذ م  ا   ي  ه   م    مس و؛  -

 آل مل    ن م       تمح  تء          ملم ،        يت   ى   ل  ص    ،ءيظ         -

    سمن      م     س تمم   ظمم ؛

   س تمم   ظمم ؛  ليم   ال   لم    -

ك   مم م،م ك    ت   م    تم ة   مت ،م يت  ت  ظ  ه    غمل   مس و    ،ءيظ      ء م     -

     ق  م          مم      م  ظممل  فل     م   مظ  ممم   ال  مالم؛

 .       ء     م        غمل  آلمت -

  ة   ت   لم    مس و ه  ممم    ي    م      لتب     متمآيء  ى  ل  إ ممل لاه        ء مب 

 .  م م        ق ل  م  م         ألم 

 

 5-941ال  دة 

الت  تل ئ ن     تل    تل يا ي  ئتسا جتاتتئ في   ئ  تلجأتل  اتائاا في  ل تص تل   ة
ف ا ت جتتى  اتج جحئس  تلجتتالت تل ج اا    جف ئ   1-105تل ئتلا تل حصاص ف ل ئ في تل ئتا 
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لاائلا تلتت لا ولا تقاتحلال تلجا  تتسلى جا  قجت ئن  أئتل    اال  ا ا   تل  ئ ت تلقئن ا ل ا ئ 
 .تل ئتنا ت  ات  ج  جا تل ت  ال 

اتل  ئفئن تل قا  اتل تلئن ت سئسلا ل فتتت ي ئ لتتفا فحت تفج ئت تلقاتحلال تل اياتا جف ئ   ئال 
 .حص ف ل ئ تلتسجاتلتلجي 
 

 

  ص   ألسئل  الشفهي النظ م الل - 2

 6-941ال  دة 

يس ز   مف ع   مس و  ظ     ،م ة ن  ة   ءؤ م    ن يل    ل م ة  ءيمن إل ى   حمالم   م،م  

 :  نيممم  مصم  أل ئ     ،     ي لمت   ى   خ  ص مم ي  5-506    م ه    مم ة 

       مء   م   ب  ؛  ال  لإ طم   ا   ي    قطم مم   حف م     مء بط   ،ف  مبم ء      ء  -

 يمفت  م  مق م    حف م   ءمس    س ت     ض    بءنممج    مل    قطم مم   حف م     مبءمس  -

  ظ ه؛ 024 ا ب      أل ئ     ،     ه   ي ي   مت  يم   ا ب ع   هم  مم  لص        مم ة 

     ا ئ     مبءمس    ل ك    ت    ب        زيظ م   ى    ءق    مسم  مم    لم    ح ي  -

   مس و غ ء   مل تب ت؛

 . مم    س ت   ا ئ     ،      ا ب       س ت   ا ئ     ،       ، ءي  ح ي    غ ف    مل      -

 

 اللج ن أشغ ل - 3

 7-941ال  دة 

غ ء   ظم ي   أ   ي  ه   م     سمن    حمالم  قلميم    ل  ص    ،ءيظ     مء بط       ء   حيى

 .     م    ي    ءمس  م  ما بق   ه     ل   مم  م

 

 8-941ال  دة 

غ ء   ظم ي     ح  مت      م  م  يس ز    حمالمإذ   ظ ق  امء  مبم   م  ،ءيظ   مء بط       ء 

 ء  و   مس و  ظ     ،م ة   مف ع  ن  ة   ءؤ م   إ ء   آ مل  ن م     لم             تمح  تء   

 .ه  م ت  ب

  يبءمج  ؤ م     سمن      م        م،م ي   مق ءلمم   ق  ن ت   م،م  إ   م ه     قءة  ا  ى

 .ه  م   ي   إ بم    حف م   ا ك تب   ه  نطمق  ا     محّ    مبم ءة  ظ  إلم   م     م

 

 1-941ال  دة 

يخل    حل      ظ   ه     مم مم    سمن   ليم    خمص   اي يلظ  مف ع   مس و طبقم   مم ة 

 .   ه 506-9

 حق ه    ملم ،        يت ه     مم م  م  ت  ظ     لم     سمن   ايت ي ظا          حل   ا

 يمفت  بم     لم    مس و   م،م ك  ه    غمل    سمن  ت  ظ    ذ ك طبقم    ء  بمم      يقءلم 

 .مف ع    سل    مظل  

 .ي ظ ت إ بم    م      سل   ط بمم   م،م ك   ت  ظ    ب   نظقم     ممع    سل    مظل  
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 م  ا لم    ايت  خ ص        قم مم   مخ    ا غمل    سمن  م       ك ء  لق  م   

 .يظبء ن  ت  غب    ه          م   م       ة

 

 91-941ال  دة 

ي    ظم    قم يء    سمن إ ف ء ن م   ى   لم    مس و   ب    ،ء ع ه  ملم ،  م ه    س ت    ظمم   

 . ذ ك مبم ءة  ظ  إنسمزلم

 
 99-941ال  دة 

     ه 5-506إل ى   حمالم   م،م  إ   م ه    مم ة   ل م ة  ءيمن   ل يال ل  حا تل  جصا ائل ئللا
تا ستلئال تل ئ ن       ئلسلئسا تلحقتلاا جج   حئن ئال  ا   لا اتلي اح  تل  ت وت سج ئ  
 .اجحسل     تلا لت تل ي   ائل ئللا اجح قت   سا ت سج ئ  .تل أئت ولل ئ

 

 92-941ال  دة 

آ مل    سمن   مؤ      مح ث   م  ع لا    ليم             ل م ة  ءيمن إل ى   حمالم      ف

ن  ة   ءؤ م    ف مف ع   مس و   ،م   م  قء  ي   ه  مم     5-506  م،م  إ   م ه    مم ة 

 .ذ ك

 من قش  مقت ح ت ومش ري  القوانين س  الجلس ت ال  م  - 4

 93-941ال  دة 

مف ع   مس و م،م ي   مق ءلمم   ق  ن ت   م ظ ق   م حمالم غ ء   ظم ي    م،م  إ   م ه   يتس 

 .   ه  ه     ل   ممل   مس و  مسء    بت ه  م مت   ن    سمن      م    مخ    5-506  مم ة 

 

 94-941ال  دة 

  مس و ا لم     ايت ي ظا          حل     ل ه ءة  ءيمن إل ى   حمالم   م،م  إ   م  يلمت

 ت  ظ  ه  م       يت    ،ءيظ      ه    حق ه    م،م ك  ه    غمل   س تمم  5-506ه    مم ة 

 .  مخ     ا ك  مؤمل    بء   مل      ف ء ن     م  ظممل  فل     م   مظ  ممم   ال  مالم 

 

 95-941ال  دة 

يل  مف ع   مس و  لت إ م ة   لم    مس و     م      قل           ه   50-506 طب قم   مم ة 

مبم ءة  ت  ظ   م   م       ة   مت إ       ي       ،ءيظ    مفل   مت م م ظ   ط      س تمم

 .    ق م   ف     يت  ت  ظ 

      م     س تمم   ظمم   م       ك ء  لق  م    م  ا لم    ايت يظبء ن  ت   خ ص

 م   م       ة   ه  ل      م ة    مل     مخ      ء       مسم  م      غب    ه        

 .طبقم  قء   ن  ة   ءؤ م 

 .  ظمم    مظل   إ بم    ء م    ط بمم   م،م ك  ه    ملم ،   ت  ظ    ب   نظقم    س ت ي   
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 96-941ال  دة 

  ل م ة  ءيمن إل ى   حمالم   مل  ص     م ه    مم ة  ظ ه  يسءي  541  هم الفم    مم ة 

 ظ       ط    ت   ظمم   قم     س تمم يت  حمضءغ ء    يت   لم    مس و    ه   506-5

ك      يتملم ن     ظءف   ى  مس و  سم     لم   ي  ح  ى نح   مؤمل    ف ء ن  إ مل  

 .  ل  مل  

 

 

 أحك م مشت ك   ين الجلس ت ال  م  وأع  ل اللج ن -5

 97-941ال  دة 

لم     خمذ   مف ع  قء     ق  ص      ا لم    مخ ل       حل   ه    تمم   مس و     ه 

 سمن   هإن ذ ك ال يظ بء  م م       ف ا     م    ا لم   م مم     ال يظ     مت  ال      

 . م م،م ك  ه   ا غمل  ت  ظ 

 

 

 

 98-941ال  دة 

 تس     غمل   س تمم   ظمم        مم مم    سمن     م،م ك ت  ت  ظ  ه يق     لم    مس و 

مف ع   مس و   حت طم     طب ق  الفم    م ظ ق   م غ مب  يظ م لملل  ل    م   م      قل        

 .غ ء   مبء 

 

 91-941 ال  دة

إذ  ص    ت   ظل    م      ت  ظ   مم يت   ع طبقم الفم    ليم          إغ ق    و   س ت  

  م ث  إط م   م     م     غ ء   م      ظ   لب      مفبء     م  ه ت ظمض  ت ذ ك  ف    

 . بم م   مءة  ا  ى     من  

 

 أحك م ملتلف  - 6

 21-941ال  دة 

  ى مف ع   مس و  ن ي خا  ي     ء مم ي يلمت   م    لم    مس و  م       ي ظ ت

غ ء   ظم ي    يحقق    مء  ي   ضط ع   مس و  أ    ه   ال  ل   م ظمم  ت مظ    ل ه ءة 

 .       ي     ت ء  آلمت ا غم  

 

 29-941ال  دة 

 . طبق  م    لفم    ليم           خ  ص   متم           يء   ،أن م نص  مص ه  لا    بمب
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 ال  دة الث لث 
         مس و   مت ،م يت   تم ف ذكءه   م بمب   ليم       ى   لح     م      س      من  متي م 

 :   من   ،ء

ال ت لق  تح ي  م اح  تف ي   26-96الق نون التنظي   رقم  أحك م تت لق  تمبيق: الب ب الث ن  عش 

الم    ال س   لألم زيغي  وكيفي ت إدم جه  س  مج ل الت ليم وس  مج الت الحي ة ال  م  ذات 

 .األولوي 

 

 22-941ال  دة 

  م ظ ق   ح ي  مء ل    ظ     طم     ء م   09.59قم الفم    قمن ن    لي م       طب 

 ألممزيغ    ك   مم إ مم  م ه  مسمل    ظ     ه  مسمالم   ح مة   ظمم  ذ م  ا   ي   يظم  

 :  مس و   ى

  ململ  ه   ا  م     ظممل    غ   اممزيغ    إ ى  منع    غ    ظء     ه  ك م     ب منمم  -

  مظ م ة مت طءف   مس و     ى   س    ثم ق    م  ة  ت     ة   مس و   ه      ي  

   ب ءي    مس و    مف        مء   ؛

  ه ء  ل مم     قبمل      م   م  غ   اممزيغ       ظمم  م إ ى  منع    غ    ظء     ه   -

       مم       مقء   مس و    مقء م    م ظ    ؛    لمم    ممم    ، يء   م ب     ى 

 أل   م       مس و   مظل  ت  مم يمفل   مت      ص   م  غ   اممزيغ   م    م  طل ت  -

   م ح ث ت   م؛

 إ   ج    غ   اممزيغ   إ ى  منع    غ    ظء    ضمت   م       ف ء ن    مس و؛ -

تتا فال  يج  تل   ة  ال تل  ا تل تالا ولا تل  ا جت  ا تلا ائن اتن ت ل لا تلصئ -

 ؛ت  ئ ل لا

تج ئا  ائتتتن ل اتياا  سئت جح لا تسج  ئ  تل  ا ت  ئ ل لا ف ا   ل  تل سجالئن في جأ ئ   -

 .تل   ة

 
 23-941الماد  

تل ج    اج تلت  تت   جف ل  تل ئا  تلتس ي  09.59 ال تلقئحاال تلجحظل ي تاى  6ج القئ ل  ئتا 

ل  ئ ل لا ايلفلئن وت ئ  ئ في   ئ  تلج  لى افي   ئ ن تل لئا تل ئ ا اتن ت الالا  لافت 
تل   ة تلجت  ا تلفاتلا  أ ئل   ال تل  ا ت  ئ ل لا ولا تل  ا تل تالا  ا ال تل  ا تل تالا ولا تل  ا 

 .ت  ئ ل لا
 
 24-941الماد  

تلسئل  تلايت  لقصت ائل  ا ت  ئ ل لا    ج    26.16 اقئ ل  ئتا ت الا  ال تلقئحاال تلجحظل ي  
تلج التتن تل سئحلا ت  ئ ل لا تل جتتالا ا  ج    حئ   تل  ت   ايات تل حجا  تل سحي اتل    ي 

 .تلصئتت فال تل ؤسسئن اتل لنئن تل  جصا
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 25-941الماد  

 يج  تل   ة  تلاسئن  تلجي جيف   ف ئ  تل   ة ا ف ئ  تل يا ا الي   ال ل  ت  لافت 
  .اصفا تس لا  تلج الت ائل  ا ت  ئ ل لاتل   ة جأ ئ  

 
 26-941الماد  

 تلجتت حظئى تج ئا تلجتتالت تل حئساا لجف ل    حتاا تلتؤسئ   يج  تل   ة اجأئات   لج لال ف ا   
 .  ج    حئ   تل  ت اتل جتتالا ت  ئ ل لا حلا ئلا  ل ج التتن تل سفي جافلت تلجت  ا تلفات

 
 27-941الماد  

 تل  ا لااتفئن جحق  جأ ئ  تل  سئن تل ئ ا ل   ة تل سجأئتلال ف ا تلقحاتن تلج ف لا ات  
 ال تل  ا ا ال تل  ا تل تالا ولا تل  ا ت  ئ ل لا  ص ااا اجت  ا فاتلا  أ ئل ئ ت  ئ ل لا  

 .ت  ئ ل لا ولا تل  ا تل تالا
لس ت  يج  تل   ة  ائلجحسل     تلقحاتن ات اتفئن تل أئت ولل ئ جف ئ  ف ا ج  لال تلأتا  

 .تل تاتلا ل اث تلج ف ي ات اتفي  ال جت  ا تلفاتلا  أ ئ  تل  سئن تل اياتا
 

 28-941الماد  
  لئتلا تل ا تا تل يجااا اتل قتا ا ا ت  لجى وفتتت   ئ ت تل  سئن تل ئ ا ائل  ا ت  ئ ل لا تل 

ليجتاحي ل    ة   ى في تل تلتا تلتس لا ل اتل ئال في تلحأتا تل ئصا جلفلحئغ  اجحأت في تل اا  ت 
 .ل تتا ن    ة تل سجأئتلال

 
 21-941 الماد 

ت  ئ ل لا في ل تت  ج ى ائل  ا تلجت  ا تلحصلا   ف ئ  تل   ة جال لاتات    ظئج ى  ا  ل يال
 .تل  سئن تل ئ ا

تل تتا ن  ال جئتلع حأت    ت فأتا جلئى تت   ج   جقتى تل   ظئن يجئاا ل يج  تل   ة   
 .تل    ص ل اجا جص ئ  ائلجت  ا تلجي ل جاتلئ صئ      اجتف    ةليجتاحي ل  اا  ت ئلا
 .في تل ا ا اقتتت تل يج    قتى جا  قت ي تل   ظئنلجى وأ ئت  
 .اف   ح ا  اتتت تل يج  اجحأت في  تتا ن تل   ة خ تلجت  اجص ّ ي  ئلا ااا  تل     ف

 
 31-941 الماد 

    لجى حأت لات ت  لت ائل  ا ت  ئ ل لا  ا     اال    ت   سا فئ ا    في  ئلا ااا  
 .تل    فيتل   ة و  ا ت جال لان  يج  في تل تلتا تلتس لا ل اتل ئال 

 
 

 39-941ال  دة 

ا اتا  جا ي  ئ تفن تل ئ ا ولا ال   جال لسج لال    ل يال ل يج  تل   ة  في  ئلا ااا  
ا ت  تفج ئت جت  ا  ا تا ل  ص   ئن تل ؤسسئن تلا حلا اتل لنئن تلتس لا اتن ت  جصئص  

  .تل  سئن تل ئ ا جتت في جأ ئ تلقئحاحلا اتلجقحلا تلجي 
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 32-941ال  دة 

تلائ   ل  تلجحفلا فات تج ئا  يج  تل   ة ل جتجلائن تل حصاص ف ل ئ جف ئ  جت   ج يئى لات  
 26.16 ال تلقئحاال تلجحظل ي تاى  32ا 31تت   آ ئ    جج تى تآل ئ  تلاتتتا في تل ئتجلال 

تل ج    اج تلت  تت   جف ل  تل ئا  تلتس ي ل  ئ ل لا ايلفلئن وت ئ  ئ في   ئ  تلج  لى افي 
 .تل ئ ا اتن ت الالا  ئ ن تل لئا 

 
 
 

 ال  دة ال ا   
ي م    ى   لح     م     لفم    بمب   خممو مت   س     ء    مت   ليم           مس و   مت ،م يت 

 :  تم ف ذكءه   م  ءع   خممو  ظ ه

 »  المعد الماليمشروع قانون : خامسالفرع ال«
 

 9-251الماد  
  سا فئ ا  أجتيا ج صص لجقتلى تل يا ا ل أتا  ل قت    ة تل سجأئتلال ا   ة تلحات  

 ال تلحظئى  234ائحاال تل ئللا تل  ت   اال  افقئ ل  تت تن اتل سئ ت تل حصاص ف ل ئ في تل ئتا 
 .تلتت  ي ل    ة

 

 2-251الماد  
ل ئ   أتا  ائحاال تل ئللا تل  ت  ا ت تلجصالن ف ل   ال  ت     ة تلحات   ف ا    ة 

تلتتتسا اتلجصالن ف ل   تت   تآل ئ  ا ا  تلأتا  تل  تتا ا قج ا تلقئحاال تل سجأئتلال اصت 
 .لقئحاال تل ئللا 134.13تلجحظل ي تاى 

 

 3-251الماد  
لتف   أتا  ائحاال تل ئللا تل  ت  ا   لئن  ا  ج ات تلا  لا ت اجصئتلا ات  ج ئفلا 

 .اتل ئللا  اائلج تل ن تلجي ل قن ائحاال تل ئللا ت ص ي
 

 4-251لماد  ا
ل ل  تنلة    ة تل سجأئتلال  أتا  ائحاال تل ئللا تل  ت  فات تلجاص  ا  ف ا ل حا تل ئللا 

 .اتلج  ل  اتلجح لا ت اجصئتلا
 

 5-251الماد  
ججالا ل حا تل ئللا اتلج  ل  اتلجح لا ت اجصئتلا تتتسا  أتا  ائحاال تل ئللا تل  ت  فات تلجاص  

حاحي تل  صص ل   ة تل سجأئتلال ل جصالن ف ا  أتا  ائحاال تل ئللا ا       تتفئا ت    تلقئ
 .لقئحاال تل ئللا 130.13 ال تلقئحاال تلجحظل ي تاى  91تل  ت   اقئ   يئى تل ئتا 

 

 
 
 6-251الماد  

في  ئلا وتفئ   أتا  ائحاال تل ئللا تل  ت  ا أئتل  تل ل تحلئن تلفتفلا ل ق ئفئن تلا تتلا 
 .ج ئ  ف ا تل  ئال تلتتن ا تلجي جت     ال ت جصئص ئ  اتل ؤسسئن
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ال يال ل يج     ة تل سجأئتلال  ا ت جأئات    حتاا تلتؤسئ  ااجحسل     تل يا ا  جال لقاى 
اج تلت  أئتل  تل ل تحلئن تلق ئفلا  تلجي ل يال تتتسج ئ ف ا  سجاى ل حا جا فتا ل ئال تتن ا  

اظتفلا ت فتتت تلجي ج ي ن في ج تل  ائحاال تل ئللا  س  ت  جصئص  اال  جا ئ  الالئن 
 .ل سحا

 

 7-251الماد  
ج ا  ائاي ج يئى تلحظئى تلتت  ي تل قتتا ل ان في  أتا  ائحاال تل ئللا ل سحا  ا صاص تل سئن  

 .تلجي لى لتت اأ ح ئ حص  ئص في لات تلائ 

 الماد  الخامس 
ف ا تلح ا تلجئلي  تلائ  تل ئ ة  ال تل    تلتتا   ال تلحظئى تلتت  ي ل   ة تل سجأئتلال  لج ى

 :تلسئل  ايتئ  ائلفت  تلسئتة ا تئ
 خبار اللجن  المكلف  بالمالي  بإحداث حسابات خصوصي  للخ ين  خال  السن  : الفرع السادس«

 »المالي 
 8-251الماد  

لقئحاال تل ئللا  في  ئلا  134.13لقئحاال تلجحظل ي تاى  ال ت 26ل ا  ل  يا ا   اقئ ل  ئتا 
ت سج  ئ  اتل تاتا تل   ا االت تل جاا ا جال ج تث     تلسحا تل ئللا  سئائن  صاصلا 

 . ال تلتسجات 44ل   لحا ا ا    تتسلى  اقئ ل فص  
ى تلقئ ي لجى و ائت تل  حا تل ي فا ائل ئللا ا   ة تل سجأئتلال  ساقئ اال   اا  حأت تل تسا

 .ائ  تتث في تل تلتا تلتس لا
 

 1-251الماد  
ت  ائت تل أئت ولل  في تل ئتا تلسئاقا  اجا ل  تسئلا في تل ا ا  ولا تنلة    ة  لجى

تل سجأئتلال  تلاي ل ل  ئ فاتت ف ا تنلة تل  حا تل ي فا ائل ئللا  تلاي ل    جف ئ  تل  حا ف ا 
 .   اح ئ  فات تلجاص  ا ئ  ااسئنت تلاسئن  تل جئ ا
 
 91-251الماد  

ا تل ي فا ائل ئللا ائل   ة جا في ت ج ئ   أجت  ل  حجلال تل  جصجلال جقتى تل يا ا  ج ئى تل  ح
 ال  26ا   سي تلاتل ئال     لئن و ئفلا  ا  و تتث تل سئ  تل صاصي ل   لحا  اقئ ل  ئتا 

 .تل ايات 134.13تلقئحاال تلجحظل ي 
ل  حا تل  حلا جا لح قت ت  ج ئ  جا ت  ج ئ  تل أجت   تل أئت ولل  ئ في تلفقتا ت الا  ا     ال ت

 .ا ائتتا  ال تل يا ا
 
 99-251الماد  

تل ج     134.13ف ا تل ئ ن تلجي لسجا   فل ئ تلقئحاال تلجحظل ي تاى  ج ا  ج يئى لات تلفت 
اقئحاال تل ئللا  ت  ائت تل سا  ل  حا تل ي فا ائل ئللا  ال لتال تل يا ا  اتل حصاص ف ل ئ في تل ئتا 

ا صاص اا  جحفلا  62 ح  ائلحساا لفجخ تفج ئتتن و ئفلا ا تساى ج حئ  تلسحا  اتل ئتا  64
 .سج  ئت ج حئ  تلسحا تل ئللاا   حفقئن ت 
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 92-251الماد  
جف ئ ف ا تلاتل ئال اصت تل صئتاا ف ل ئ في  2-294ج ت  تل تتسلى تل حصاص ف ل ئ في تل ئتا 

 .جات  ائحاال ل  ئللا
 

 ال  دة الس دس 
 .في   ل   اتت لات تلحظئى تلتت  ي" ت  لال تل ئى ل    ة"ـا" تليئج  تل ئى ل    ة"جسجات  فائتا 

 
 

 

 

 


