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 اململكة املغربية                                   

                                       البرملان      

 مجلس املستشارين 

 األمانة العامة   

 ةمديرية التشريع واملراقب

 برمجة وتنظيم أشغال اللجانمصلحة 

 

 

 

امليزانيات  عاريمش و 2017مشروع القانون املالي  دراسة

 :خالل الفترة املمتدة ،عية باللجان الدائمةالفر 

 2017ماي  26 الجمعة اي إلىم 22اإلثنين  من 
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 :2017ماي  22اإلثنين  ◄
 .  املالية والتخطيط والتنمية االقتصاديةلجنة 

 .بقاعة الندوات ، من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال

 2017ون املالية لس نة مواصةل مناقشة مواد مرشوع قان. 

 .بقاعة الندوات .ابتداء الساعة الثالثة بعد الزوال

  2017مواصةل مناقشة املواد ملرشوع قانون املالية لس نة. 

 
  .  الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةلجنة 

  القاعة املغربية : العاشرة والنصف صباحاعلى الساعة 

 رعية لوزارة ادلاخليةدراسة مرشوع املزيانية الف. 

 

 لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة  .

 8 اعةالق : العاشرة صباحاعلى الساعة 

  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة

دارة ادلفاع الوطين  .امللكفة بإ

 8 ةاعالق : الرابعة بعد الزوالعلى الساعة 

  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية السامية لقدماء ملقاومني

 .وأ عضاء جيش التحرير
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  .  التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةلجنة 

 قاعة عكاشة : العاشرة صباحاعلى الساعة 

  مشاريع املزيانيات الفرعية للقطاعات التالية:دراسة 
 قطاع الرتبية الوطنية، -
  ،كوين املهينالتقطاع  -

 ،التعلمي العايل والبحث العلميقطاع  -

 

  .  العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة 

 7القاعة : العاشرة صباحاعلى الساعة 

  ؛2017دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمحامك املالية برمس الس نة املالية 

 7القاعة : الثالثة بعد الزوالعلى الساعة 

 ة الفرعية للوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة دراسة مرشوع املزياني

صالح الإدارة وبلوظيفة العمومية برمس الس نة املالية   .2017بإ
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 :2017ماي  23الثالثاء  ◄
  .  الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةلجنة 

 قاعة الندوات : بعد جلسة األسئلة الشفوية

 ة الفرعية لوزارة التجهزي والنقل واللوجستيك دراسة مرشوع املزياني

 .واملاء

 

 .  التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةلجنة 

 عكاشة ةقاع : التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج املهين. 

 قاعة عكاشة : بعد جلسة األسئلة الشفوية
  انية الفرعية لوزارة الش با  والرضاةة.دراسة مرشوع املزي 

  ة.يتعلق مباكحفة التعاطي للمنشطات يف جمال الرضاة 97.12تقدمي مرشوع قانون رمق 

 

   الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.لجنة 

 8القاعة بعد جلسة األسئلة الشفوية 

  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستامثر والتجارة

 صاد الرمقي.والاقت
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  .  العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة 

 7القاعة  : بعد جلسة األسئلة الشفوية

  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة

بلعالقات مع الربملان واجملمتع املدين الناطق الرمسي بمس احلكومة برمس الس نة 

 .2017املالية 
 

 لخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة  .لجنة ا

 قاعة الندوات : العاشرة صباحاعلى الساعة 
  مواصةل دراسصة مشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارجية

 والتعاون ادلويل.

 

 :2017ماي  24األربعاء  ◄
 .  التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةلجنة 

 قاعة عكاشة : العاشرة صباحاة على الساع

  مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصحة.دراسة 
 

 لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة  .

 .بمجلس النواب 11 اعةالق : العاشرة صباحاعلى الساعة 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ال وقاف والشؤون الإسالمية. 
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   الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.لجنة 

 املغربيةالقاعة   صباحا العاشرةالساعة  

  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية

 الغابت . القروية واملياه و 

 

  .  العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة 

 واببمجلس الن 7القاعة  : العاشرة صباحاعلى الساعة 

  عادة الإدماج دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون واإ

 ؛2017برمس الس نة املالية 

 بمجلس النواب 7القاعة  : الخامسة بعد الزوالعلى الساعة 

  مانة العامة للحكومة برمس الس نة املالية  .2017دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لل 

 

  .  طيط والتنمية االقتصاديةاملالية والتخلجنة 

  .بمصلحة اللجنة ،الساعة الثالثة بعد الزوال

  2017رشوع قانون املالية لس نة عىل م أ خر أ جل  لإيداع التعديالت. 

 8القاعة  :بعد الزوال الى الساعة الواحدة صباحالعاشرة الساعة ا من

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الاقتصاد واملالية. 

 8القاعة  .اء الساعة الثالثة بعد الزوالابتد
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  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للبالط املليك؛ * دراسة مرشوع املزيانية

الفرعية لرئيس احلكومة؛* دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة 

 دلى رئيس احلكومة امللكفة بلشؤون العامة واحلاكمة.

رعية جمللس النوا  ومرشوع املزيانية الفرعية جمللس دراسة مرشوع املزيانية الف*

      .املستشارين

 

 :2017ماي  25الخميس  ◄  
  .  الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةلجنة 

 قاعة عكاشة : الحادية عشرةعلى الساعة 

  عداد الرتا  الوطين والتعمري دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة اإ

 .ن وس ياسة املدينةوالإساك

 

 .  التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةلجنة 
 8عة االق : الثالثة بعد الزوالعلى الساعة 

  مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ال رسة والتضامن واملساواة دراسة

 والتمنية الاجامتعية.
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 لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة  .

 بمجلس النواب 7عة القا : الرابعة بعد الزوالعلى الساعة 

  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى وزير الشؤون

 .اخلارجية والتعاون ادلويل امللكفة بملغاربة املقميني بخلارج وشؤون الهجرة

 

   الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.لجنة 

 بمجلس النواب11اعةالق  الثانية بعد الزوالالساعة  
 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الطاقة واملعادن والتمنية املس تدامة. 

 

  .  العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة 

 .الصالون املغربي مجلس النواب : لثة بعد الزوالاالثالساعة  

  ان دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ادلوةل امللكفة حبقوق الإنس

 .2017برمس الس نة املالية 

  لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية  .

 الندوات قاعة :الى الساعة الواحدة بعد الزوال صباحالعاشرة الساعة ا من

 والبييئ دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجامتعي  

 قاعة الندوات ابتداء الساعة الثالثة بعد الزوال

 راسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط د.           
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 :2017ماي  26الجمعة ◄  
  .  املالية والتخطيط والتنمية االقتصاديةلجنة 

 .بقاعة الندوات ، من الساعة العاشرة صباحاابتداء 

   البت يف التعديالت والتصويت عىل  اجلزء ال ول من مرشوع القانون

 .2017ة املايل لس ن

 

  . التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةلجنة 

 8القاعةبعد الزوال  13h30صباحا إلى الساعة  9h30من الساعة 

  مشاريع املزيانيات الفرعية للقطاعات التالية:دراسة 

 .قطاع التصال 

 .قطاع الثقافة 

 

   الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.لجنة 

  اشةقاعة عك  الساعة التاسعة صباحا 

 مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة  دراسة

 التقليدية والاقتصاد الاجامتعي.

 

  

 


