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 حصيلة تخص

الميزانيات الفرعية للقطاعات ، ومشاريع 110.13رقم  المالية دراسة مشروع قانون -
  .، على مستوى اللجان الدائمة2014الوزارية والمؤسسات برسم السنة المالية 

نتائج التصويت على مشروع قانون المالية ومشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات  -
  2014م السنة المالية سالوزارية بر

  
  

  )2013 دجنبر 19و 2 الفترة المتراوحة بينخالل  (

  

����������������  
  
  

  
  
  
  
 

 ا�ملكة�ا�غربية
  ال���ان

  مجلس�ا�ستشارين

 ------- -  

  ا�مانة�العامة

  ناقسم�اللجــــــــــــــ

  

 



2 
 

 
 
 
 

            2013201320132013دجنرب دجنرب دجنرب دجنرب         21212121السبت السبت السبت السبت         حتيني:حتيني:حتيني:حتيني:                                                                                                                اململكة املغربية                    اململكة املغربية                    اململكة املغربية                    اململكة املغربية                    
        جملس املستشارينجملس املستشارينجملس املستشارينجملس املستشارين    

      ------  
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  قسم اللجان   
 

  حصيلة تخص

، ومشاريع الميزانيات 110.13رقم  المالية سة مشروع قانوندرا

الفرعية للقطاعات الوزارية والمؤسسات برسم السنة المالية 

  ، على مستوى اللجان الدائمة2014

  ) 2013دجنبر  19 -2(  

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗        
  

  لجنة المالية والتجھيزات والتخطيط والتنمية الجھوية
  

الرقم 
تاريخ   الموضوع   .ت.

  ا�جتماع
د عد

الم�حظو  ا�عضاء  الحضور
  م�حظــــات  المدة الزمنية  ن

  الثالثاء  تقديم مشروع القانون المالي .1

نوفمبر  26

2013  

  ساعة      28  29  57

  دقيقة 30و 

  

الشروع في المناقشة العامة لمشروع  .2
  2014قانون المالية لسنة 

  االثنين

ديسمبر  02

2013  

    ساعات 10     28  22  50

شة العامة لمشروع قانون مواصلة المناق .3
  2014المالية لسنة 

  الثالثاء

ديسمبر  03

2013  

    ساعات 4     17  18  35

مواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون  .4
  2014المالية لسنة 

    ساعات 8     15  16  31  األربعاء
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ديسمبر  04

2013  

ا�ستماع إلى جواب السيد الوزير  .5
والشروع في مناقشة مواد مشروع قانون 

  2014لمالية لسنة ا

  الخميس

ديسمبر  05

2013  

    ساعات 8     12  13  25

مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون  .6
  2014المالية لسنة 

  الجمعة

ديسمبر  06

2013  

    ساعة 11     12  14  26

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  .7
  التجھيز والنقل واللوجيستيك 

  الثالثاء

ديسمبر  10

2013  

  ساعات  4     17  13  30

  دقيقة 30و  

  

مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون  .8
  2014المالية لسنة 

  األربعاء

ديسمبر  11

2013  

  ساعات  3     15  4  19

  دقيقة 30و  

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  .9
  السكنى وسياسة المدينة 

  األربعاء

ديسمبر  11

2013  

  ساعات  3     10  5  15

  دقيقة 45و  

  

ة مشروع الميزانية الفرعية دراس10
  للمحاكم المالية 

  الخميس

ديسمبر  12

2013  

    ساعتان      5  4  9

دراسة مشروع الميزانيات الفرعية 11
 -رئاسة الحكومة  –للب�ط الملكي 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
  المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 

  الخميس

ديسمبر  12

2013  

  ساعات  4     8  6  14

  

  

دراسة مشروع الميزانيات الفرعية 12
  لقطاعي الماء والبيئة 

  الجمعة

ديسمبر  13

2013  

  ساعات  4     3  11  14

  دقيقة 45و  

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية 13
  للمندوبية السامية للتخطيط 

  السبت

ديسمبر  14

2013  

    ساعات 3     2  7  9

دراسة مشروع الميزانيتين الفرعيتين 14
  اب ومجلس المستشارينلمجلس النو

  السبت

ديسمبر  14

2013  

  ساعات  3    5  6  11

  دقيقة 30و  

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة 15
  ا�قتصاد والمالية

  السبت

ديسمبر  14

2013  

  ساعات 3    3  6  9

  دقيقة 30و 
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البت في التعدي�ت والتصويت على 16
الجزء ا�ول من مشروع قانون المالية 

  2014 لسنة

  االثنين

ديسمبر  16

2013  

  ساعات 10    15  39  54

  دقيقة 30و  

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة 17
  التعمير وإعداد التراب الوطني

  الثالثاء

ديسمبر  17

2013  

  ساعتان    26  27  53

  دقيقة 30و 

  

مواصلة البت في التعدي�ت والتصويت 18
على الجزء ا�ول من مشروع قانون 

  2014ية لسنة المال

  الثالثاء

ديسمبر  17

2013  

  ساعات 6    13  30  43

  

  

الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من 19
 2014مشروع قانون المالية لسنة 

والتصويت على مشاريع الميزانية 
الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة 

  المالية

  الخميس

ديسمبر  19

2013  

  ساعة       5  36  41

  دقيقة 15و 

  

  اعات العمل عدد س
  ساعة  95  

  دقيقة 15و 

  

  
  

  ةــــة وا�جتماعيــــؤون الثقافيـــوالشلجنة التعليم 

الرقم 
تاريخ   الموضوع   .ت.

  ا�جتماع

عدد 
الحضو

  ر
الم�ح  ا�عضاء

  م�حظــــات  المدة الزمنية  ظون

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية   .1
يش السامية لقدماء المقاومين وأعضاء ج

  التحرير.

  االثنين

 ديسمبر 2

2013  

  ساعات  2  4  5  9

  دقيقة 15و

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة   .2
  ا�تصال.

 4األربعاء 

  2013ديسمبر 

  (صباحا)

  ساعات  5  5  9  14

  دقيقة 30و

  

  

 

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة   .3
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

  ا�طر

  4عاء األرب

  2013ديسمبر 

  (بعد الزوال)

  ساعات 5  3  9  12

  دقيقة 15و 

  

ديسمبر  5  دراسة الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة  .4

2013  
  ساعات  4  5  9  14

  دقيقة 30و

  

  الخميس   دراسة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة  .5

ديسمبر  6

2013  

    ساعات 6  7  8  15

وقاف دراسة الميزانية الفرعية لوزارة ا� .6
  والشؤون اUس�مية

  االثنين 

ديسمبر  9

2013  

  ساعات  2  7  5  12

  دقيقة 45و

  

دراسة الميزانية الفرعية لوزارة التربية  .7
  الوطنية والتكوين المھني

  األربعاء

 ديسمبر 11

2013  

    ساعة 11  7  9  16
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دراسة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن  .8
  والمرأة وا�سرة والتنمية ا�جتماعية.

  الجمعة

ديسمبر  13

2013  

  ساعات 6  5  5  10

  دقيقة 30و 

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  .9
  الشباب والرياضة.

  االثنين

ديسمبر  16

2013  

  ساعات 4  19  6  25

  دقيقة 30و 

  

   عدد ساعات العمل
  ساعة  48 

  دقيقة 15و

  

 
  

  الف�حة والشؤون ا�قتصاديةة ــــــلجن
نية الفرعية لقطاع دراسة مشروع الميزا  

  التشغيل.
 ديسمبر 13

2013  

  ساعات 6  9  9  18

  دقيقة 15و 

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة   .1
  السياحة.

 ديسمبر 4

2013  

  ساعات  6  8  11  19

  دقيقة 30و

  

  

 

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لقطاعي  .2
  الف�حة والصيد البحري.

 ديسمبر 5

2013  

ساعات  10  10  24  33

  دقيقة 20و

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع  .3
  الطاقة والمعادن.

 ديسمبر 6

2013  

  ساعات  8  2  8  10

  دقيقة 20و

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  .4
الصناعة والتجارة وا�ستثمار وا�قتصاد 

  الرقمي.
دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة  

�ت الصغرى المنتدبة المكلفة بالمقاو
  وإدماج القطاع غير المنظم.

 ديسمبر 9

2013  

  ساعات 5  12  9  21

  دقيقة 30و

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة  .5
  المكلفة بالتجارة الخارجية.

 ديسمبر 10

2013  

  ساعات3  6  13  19

  دقيقة 45و

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة  .6
خارج وشؤون المكلفة بالمغاربة المقيمين بال

  الھجرة.

 ديسمبر 11

2013  

  ساعات 5  5  10  15

  دقيقة 30و

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية  .7
  السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

 ديسمبر 12

2013  

  ساعات 5  4  8  12

  دقيقة 45و

  

ية لوزارة عدراسة مشروع الميزانية الفر .8
ماعي الصناعة التقليدية وا�قتصاد ا�جت

  والتضامني.

 ديسمبر 16

2013  

  ساعات 4  8  14  22

  دقيقة 30و

  

   عدد ساعات العمل
  ساعة 60 

  دقيقة 25و 

  

 

  لجنة العدل والتشريع وحقوق اUنسان
  م�حظــــات  المدة الزمنيةالم�حظو  ا�عضاءعدد تاريخ   الموضوع   الرقم .ت.
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الحضو  ا�جتماع
  ر

  ن

لعدل دراسة الميزانية الفرعية لوزارة ا   .1
  2014والحريات للسنة المالية 

 ديسمبر 04

2013  

30  

  

    ساعات 08  13  17

دراسة الميزانية الفرعية للمندوبية الوزارية    .2
المكلفة بحقوق اUنسان برسم السنة المالية 

2014  

 ديسمبر 05

2013  

  ساعتان  02  07  9

  دقيقة 40و 

 

دراسة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة    .3
ن وإعادة ا�دماج برسم السنة Uدارة السجو

  2014المالية 

 ديسمبر 09

2013  

  ساعات  3  04  09  13

  دقيقة 20و 

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة    .4
المكلفة بالع�قات مع البرلمان والمجتمع 

  2014المدني برسم السنة المالية 

 ديسمبر 11

2013  

  ساعات 3  04  12  16

 40و  

  دقيقة

  

الميزانية الفرعية ل[مانة  دراسة مشروع   .5
  2014العامة للحكومة برسم السنة المالية 

 ديسمبر 12

2013  

  ساعات 3  03  11  14

 50و  

  دقيقة

  

دراسة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة    .6
لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اUدارة 

  2014برسم السنة المالية 

 ديسمبر 16

2013  

  ساعات  5  10  15  25

  دقيقة 40و 

  

   عدد ساعات العمل
  ساعة 27 
  دقائق 10و 

  

 

  لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفــاع الوطنـي 

تاريخ   الموضوع   الرقم .ت.
  ا�جتماع

عدد 
  م�حظــــات  المدة الزمنية  الم�حظون  ا�عضاء  الحضور

دراسة مشروع الميزانية الفرعية    .1
للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

  المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

  الجمعة

ديسمبر  06

2013  

  نساعتا     4  7  11

  دقيقة 35و 

  

دراسة مشروع الميزانية الفرعية    .2
  لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

  الجمعة

ديسمبر  13

2013  

 ساعات 5    10  13  23

  دقائق 10و 

  

  

  

 

  عدد ساعات العمل 
  ساعات  7  

  دقيقة 45و 

  

  
  لجنة الداخلية والجھات والجماعات المحلية

الرقم  
تاريخ   الموضوع   .ت.

  ا�جتماع

عدد 
الحضو

  ر
الم�حظو  ا�عضاء

  م�حظــــات  المدة الزمنية  ن
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مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  دراسة   .1
  2014الداخلية برسم السنة المالية 

  

  الخميس

 ديسمبر 12

2013  

    ساعات 6  24  19  47

مشروع الميزانية الفرعية  مواصلة دراسة   .2
  2014لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 

  

  الجمعة

 ديسمبر 13

2013  

   ساعات 6  9  7  16

   عدد ساعات العمل
  ساعة 12  
   

  

 
 
  
  
  
 

  2014رعية برسم السنة المالية جداول التصويت على مشروع قانون المالية ومشاريع الميزانيات الف
������������  

  
  

 كما تم تعديله: ،نتيجة  التصويت على مشروع قانون المالية

  10الموافقون: 

  25المعارضون:

 الممتنعون:= أحد

  
  2014 نتائج التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية لقطاعات لجنة التعليم والشؤون الثقافية وا=جتماعية برسم السنة المالية

  

قطاعـــــاتال  

 الممتنعون المعارضون الموافقون مشروع الميزانية

مشروع الميزانية الفرعية  �
للمندوبية السامية لقدماء المقاومين 

  وأعضاء جيش التحرير.

 التسيير
9 

 � أحد 12

 التجھيز
9 

 � أحد 12

 برمته
9 

 � أحد 12

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  �
 ا=تصال.

 التسيير
9 

 أحد � 12

 التجھيز
9 

 � أحد 12

 برمته
9 

 � أحد 12

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  �
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

  اIطر.

 التسيير
9 

 � أحد 12

  التجھيز
9 

 � أحد 12
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  برمته
9 

 � أحد 12

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  �
  الثقافة.

 التسيير
9 

 � أحد 12

  التجھيز
9 

 � أحد 12

  برمته
9 

 � أحد 12

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  �
 الصحة.

 التسيير
9 

 � أحد 12

 التجھيز
9 

 � أحد 12

 برمته
9 

 � أحد 12

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  �
 ا*وقاف والشؤون ا&س%مية.

 التسيير
9 

 � أحد 12

 التجھيز
9 

 � أحد 12

 برمته
9 

 � أحد 12

روع الميزانية الفرعية لوزارة مش �
 التربية الوطنية والتكوين المھني :

 قطاع التربية الوطنية •

 التسيير
9 

 � أحد 12

  التجھيز
9 

 � أحد 12

  برمته
9 

 � أحد 12

  التسيير  قطاع التكوين المھني •
9 

 � أحد 12

  التجھيز
9 

 � أحد 12

  برمته
9 

 � أحد 12

زارة مشروع الميزانية الفرعية لو �
  التضامن وا*سرة والتنمية ا/جتماعية.

 التسيير
9 

 � أحد 12

  التجھيز
9 

 � أحد 12

 برمته
9 

 � أحد 12

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  �
 الشباب والرياضة.

 التسيير
9 

 � أحد 12

 التجھيز
9 

 � أحد 12

 برمته
9 

 � أحد 12
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    لجنةالمالية والتجھيزات والتخطيط والتنمية الجھويةلفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات نتائج التصويت على مشاريع الميزانيات ا
 نتيجة التصويت مشاريع الميزانيات الفرعية 

 البالط الملكي  
 

  اإلجماع         

  مشروع الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة 

 
  9الموافقون: 

   24المعارضون:

  الممتنعون: ال أحد

  مجلس النوابنية الفرعية لمشروع الميزا

 
 اإلجماع 

 مجلس المستشارينمشروع الميزانية الفرعية ل
 

  27الموافقون: 

   2المعارضون:

 1الممتنعون:

 محاكم الماليةللمشروع الميزانية الفرعية 

  

  اإلجماع

 واللوجستيك زارة التجهيز والنقلمشروع الميزانية الفرعية لو 

  

  9الموافقون: 

   24المعارضون:

  متنعون:ال أحدالم

 وزارة السكنى وسياسة المدينة مشروع الميزانية الفرعية ل
 

  9الموافقون: 

   24المعارضون:

 الممتنعون:ال أحد

 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيمشروع الميزانية الفرعية 

  

  9الموافقون: 

   24المعارضون:

  الممتنعون:ال أحد

 صاد و الماليةوزارة االقتمشروع الميزانية الفرعية ل
 

  9الموافقون: 

   24المعارضون:

 الممتنعون:ال أحد

 والحكامة  لوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامةمشروع الميزانية الفرعية ل

  

  8الموافقون: 

   24المعارضون:

  1الممتنعون:

  9الموافقون:  ن والماء والبيئة المكلفة بالبيئةوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادمشروع الميزانية الفرعية لل

   24المعارضون:

  الممتنعون:ال أحد

 وزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءمشروع الميزانية الفرعية لل
 

  9الموافقون: 

   24المعارضون:

  الممتنعون:ال أحد

 سامية للتخطيطمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية ال
 

  31الموافقون: 

   1المعارضون:

 1الممتنعون:

   32الموافقون:  والبيئي لمجلس االقتصادي واالجتماعيمشروع الميزانية الفرعية ل
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  : 1المعارضون

 الممتنعون:ال أحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  ريع وحقوق اMنساننتائج التصويت على امشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجن العدل والتش
   

 مجموع

 ا�صوت&ن 

  نتيجة�التصويت

 ا�وافقون  ا�عارضون  ا�متنعون  القطاع�الحكومي

21 

  

 

  التسي��م��انية� 07 14 ��أحد

 ا�ستثمارم��انية� 07 14 ��أحد وزارة�العدل�والحريات

 ا���انية�برم��ا 07 14 ��أحد

  التسي��م��انية� 07 14 ��أحد 21

 ا�ستثمارم��انية� 07 14 ��أحد ا�مانة�العامة�للحــكومة

 ا���انية�برم��ا 07 14 ��أحد

 الوزارة�ا�كلفة التسي��م��انية� 07 14 ��أحد 21

بالع>قات�مع�ال���ان�

 وا�جتمع�ا�دني

 ا�ستثمار�م��انية 07 14 ��أحد

 ا���انية�برم��ا 07 14 ��أحد

الوزارة�ا�كلفة� التسي��م��انية� 07 14 د��أح 21
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بالوظيفة�العمومية� ا�ستثمارم��انية� 07 14 ��أحد

 وتحديث�اAدارة

 

 ا���انية�برم��ا 07 14 ��أحد

ا�ندوبية�العامة�للسجون� التسي��م��انية� 07 14 ��أحد 21

 وإعادة�اAدماج

 ا�ستثمارم��انية� 07 14 ��أحد

 ا���انية�برم��ا 07 14 ��أحد

ا�ندوبية�الوزارية�ا�كلفة� التسي��م��انية� 07 14 ��أحد 21

 بحقوق�اAنسان

 

 ا�ستثمارم��انية� 07 14 ��أحد

 ا���انية�برم��ا 07 14 ��أحد

 

 نتائج التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية

            
            القطاعالقطاعالقطاعالقطاعالقطاعالقطاعالقطاعالقطاعالقطاعالقطاعالقطاعالقطاع

            

            نتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويتنتاجئ التصويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        مرشوع املزيانية كلكمرشوع املزيانية كلكمرشوع املزيانية كلكمرشوع املزيانية كلك        املمتنعوناملمتنعوناملمتنعوناملمتنعون            املعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضون            املوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقون

            التسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيري
            

        املمتنعوناملمتنعوناملمتنعوناملمتنعون        املعارضوناملعارضوناملعارضوناملعارضون        املوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقون        التجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزي        التسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيري            التجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزي            التسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيريالتسـيري            التجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزيالتجهزي

 ال ٔاحد 21 10  ال ٔاحد  ال ٔاحد 21 21  10  10            لبحريلبحريلبحريلبحريلبحريلبحريلبحريلبحريلبحريلبحريلبحريلبحريااااااااااااوزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد وزارة الفالحة والصيد 

            وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
            ------------قطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادنقطاع الطاقة واملعادن------------

            

 ال ٔاحد 21 10  ال ٔاحد  ال ٔاحد 21 21  10  10

 ال ٔاحد 21 10  ال ٔاحد  ال ٔاحد 21 21  10  10            وزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعيةوزارة التشغيل والشؤون إالجQعية

 ال ٔاحد 21 10  حدال أ   ال ٔاحد 21 21  10  10            السـياحة السـياحة السـياحة السـياحة السـياحة السـياحة السـياحة السـياحة السـياحة السـياحة السـياحة السـياحة             وزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارة                                                                                                                        

            
وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد وWقتصاد             الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليدية            وزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارةوزارة

            WجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامينWجQعي والتضامين
            

 ال ٔاحد 21 10  ال ٔاحد  ال ٔاحد 21 21  10  10

وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة وزارة الصناعة والتجارة 
وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي وWست\ر وWقتصاد الرمقي 

            والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة والوزارة املنتدبة 
امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى امللكفة `ملقاوالت الصغرى                                     

 ال ٔاحد 21 10  ال ٔاحد  ال ٔاحد 21 21  10  10
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            وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.وٕادماج القطاع غري املنظم.

            املندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`تاملندوبية السامية للمياه والغا`ت
            وحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحر

 ال ٔاحد 14 17  ال ٔاحد  ال ٔاحد 14 14  17  17

الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني الوزارة امللكفة `ملغاربة املقميني 
            `خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة`خلارج وشؤون الهجرة

 ال ٔاحد 21 10  ال ٔاحد  ال ٔاحد 21 21  10  10

الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة الوزارة املندبة nى وزارة الصناعة 
\ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد \ر وWقتصاد والتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWستوالتجارة وWست

            الرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجيةالرمقي، امللكفة `لتجارة اخلارجية

 ال ٔاحد 21 10  ال ٔاحد  ال ٔاحد 21 21  10  10

                                                                              
   


