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محتويات التقرير
1

 
 

 
 

 
 
 

 :حول مرشوع قانون املاليةمعطيات عامة : أوال 

 مسار ادلراسة؛ .8

 نتاجئ التصويت؛ .9

 .زمن ادلراسة .3
 

 -التعديل الربملاين -الإسهام الترشيعي ل عضاء جملس املستشارين : ثانيا 
توزيع التعديالت املقدمة أ مام جلنة املالية والتخطيط والتمنية  .8

 ؛اإجاميل التعديالت املقدمة:الاقتصادية حبسب مصدرها

نة املالية والتخطيط والتمنية تصنيف التعديالت حبسب مآ لها أ مام جل  .9

 ؛الاقتصادية

 تصنيف التصويت عىل التعديالت حبسب طبيعهتا؛ .3

 أ مام اجللسة العامة حبسب مصدرها ومآ لها؛ املرفوعةتوزيع التعديالت  .4

عند البت فهيا هنائيا من جملس املستشارين  أ دخلهامآ ل التعديالت اليت  .5

 ؛جملس النوابدلن 

حول مرشوع قانون املالية رمق  ارينمضامني تعديالت جملس املستش .6

 .9882للس نة املالية  18.81
 

 قراءة تركيبية: املزيانيات القطاعية أ مام اللجان ادلامئة: ثالثا 
جاملية؛ .8  مؤرشات اإ

 .مؤرشات تفصيلية .9

 

                                                 
1

 ، ولتقارير اللجان9882أ جنز هذا التقرير استنادا اإىل التقرير العام للجنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية حول مرشوع قانون املالية للس نة املالية   

 .ادلامئة الس تة للمجلس حول مشاريع املزيانيات الفرعية، وأ شغال اجللسات العامة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل مرشوع هذا القانون
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 حول دراسة مرشوع قانون املالية معطيات عامة: أ ول
 
 

 :9102 اليةالم للسنة 81.08ة رقم قانون الماليمسار دراسة مشروع  .8
 

الإحاةل اإىل 

 اجمللس

الإحاةل اإىل 

 اللجنة

التقدمي أ مام 

 اللجنة

عىل اجلزء  التصويت

 أ مام اللجنة ال ول

التصويت أ مام 

 اجللسة العامة

 9881نونرب  81
 

 9881دجنرب  89 9881دجنرب  9 9881نونرب  99 9881نونرب  81

 

 
 :2910 المالية للسنة ةقانون الماليالتصويت على مشروع  .9

 

 أ مام اجللسة العامة أ مام اللجنة 
 

 التصويت عىل اجلزء ال ول
 82: املوافقون -

 85: املعارضون -

 88: املمتنعون -

 45: املوافقون -

 94: املعارضون -

 84: املمتنعون -

-  

 

 التصويت عىل اجلزء الثاين

 88: املوافقون -

 82: املعارضون -

 88: املمتنعون -

 49 : املوافقـون -

 99 : املعارضون -

 84 :  ناملمتنـعو -

 

التصويت عىل مرشوع القانون 

 املايل برمته

 88: املوافقون -

 82: املعارضون -

 88: املمتنعون -

 49 : املوافقـون -

 99 : املعارضون -

 84 :  ناملمتنـعو -
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 :الدراسةزمن  .3

 أ مام جلنة املالية  ةقانون املالي دراسة مرشوع

 (9881دجنرب  89اإىل   9881نونرب  99من )

 ساعات العمل عدد الاجامتعات 

 دقيقة 85ساعة و 8 أ مام اللجنة تقدمي املرشوع

 دقائق 5ساعات و 2 9 املاليةالاقتصاد و جواب وزير و املناقشة العامة 

 ساعة 83 3 املناقشة التفصيلية

 ساعة 89 8 البت يف التعديالت والتصويت عىل اجلزء ال ول من املرشوع

 اعة واحدةس 8 عالتصويت عىل اجلزء الثاين من املرشو

 دقيقة 38وساعة  36 1 اجملموع
 

 أ مام اجللسات العامة ةقانون املاليمرشوع دراسة 

 (9881دجنرب  89و 88أ كتوبر و 99أ ايم )

 ساعات العمل عدد اجللسات 
 دقيقة 43 88 تقدمي مرشوع قانون املالية أ مام جمليس الربملان
 دقيقة 91ساعات و 84 88 قتصاديةتقدمي تقرير جلنة املالية والتخطيط والتمنية الا

 املناقشة العامة

 دقيقة 43 88 رد وزير الاقتصاد واملالية
 دقيقة 89و ساعتان 88 التصويت عىل اجلزء ال ول

 دقيقة 83ساعة و 88 التصويت عىل اجلزء الثاين ومرشوع القانون برمته

 دقيقة 81وساعات  82 85 اجملموع
 

 الفرعية أ مام اللجان ادلامئةدراسة مشاريع املزيانيات 

 (9881دجنرب  81اإىل  9881نونرب  91من ) 

 ساعات العمل عدد الاجامتعات

 ساعة  831 34
 

 دقيقة 41وساعة  819 جلسات عامة 85اجامتع و 49 :اجملموع العام
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 التعديل الربملاين: الإسهام الترشيعي ل عضاء جملس املستشارين: اثنيا
 

المقدمة أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية بحسب توزيع التعديالت  .8

 إجمالي التعديالت المقدمة:مصدرها

 

تعديالت  الفريق أ و اجملموعة الربملانية

 مجركية

تعديالت 

 رضيبية

 اجملموع تعديالت خمتلفة

منها تعديالن حول )  9 20 3 فرق ال غلبية

 (الجزء الثاني
32 

 48 7 27 14 املعارصةفريق ال صاةل و 

 60 10 42 8 التعادليةللوحدة و  الاس تقاليلالفريق 

 43 2 37 4 فريق الإحتاد العام ملقاولت املغرب

 17 1 12 4 فريق الإحتاد املغريب للشغل

 19 3 13 3 درالية ادلميقراطية للشغلمجموعة الكونف

  219  32 151 36 اجملموع

 
 

 :ة المالية والتخطيط والتنمية االقتصاديةلجنبحسب مآلها أمام تصنيف التعديالت  .9
 

    التعديالت  اجملموعة الربملانية وأ  الفريق  

 املقبوةل

التعديالت 

 املسحوبة

التعديالت 

 املتشبث هبا

 اجملموع

منها تعديالن حول ) 61 فرق ال غلبية 

 (الجزء الثاني
16 -- 32 

 48 17 28 3 فريق ال صاةل واملعارصة

 60 4 52 4 للوحدة والتعادلية الاس تقاليلالفريق 

 43 -- 39 4 فريق الإحتاد العام ملقاولت املغرب

 17 1 11 5 فريق الإحتاد املغريب للشغل 

 19 7 10 2 مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل 

 01   1 للجنة صيغة توافقية

منها تعديالن حول ) 53 اجملموع

 (الجزء الثاني
156 29 220 
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 :ف التصويت عىل التعديالت حبسب طبيعهتاتصني .3

 
التعديالت  

 املقبوةل

التعديالت 

 املسحوبة

التعديالت 

 املتشبث هبا

 اجملموع

 36 8 25 4 تعديالت مجركية

 151 12 115 24 تعديالت رضيبية

 32 9 16 7 تعديالت خمتلفة

 220 29 156 35 اجملموع

 

 :ة حبسب مصدرها ومآ لهااجللسة العام املرفوعة اإىلتوزيع التعديالت  .4

 
 

التعديالت  الفريق أ و اجملموعة الربملانية

 املتشبث هبا

التعديالت 

 املسحوبة

التعديالت 

 املرفوضة

 30 35 66 فريق ال صاةل واملعارصة

 34 -- 34 للوحدة والتعادلية الاس تقاليلالفريق 

--  36 36 فريق الإحتاد املغريب للشغل 

 31--  31 قراطية للشغل مجموعة الكونفدرالية ادلمي

 36--  36 تعديل حمال عىل اجمللس لتعادل ال صوات أ مام اللجنة 

 61 34 35 اجملموع
 

 

 :جملس النوابعند البت فهيا هنائيا من دلن جملس املستشارين  أ دخلهااليت  مآ ل التعديالت .5
 

 عدد التعديالت المرفوضة مجموع التعديالت المقبولة

 (5المادة  يهم) 88 35
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 9882 للس نة املالية 18.81حول مرشوع قانون املالية رمق  مضامني تعديالت جملس املستشارين -6

810 

مشروع  فيالمادة 

 :قانون المالية
 :هدف التعديل

 : 3املادة 

 

لزامية حترير حمرض  من املدونة العامة للجامرك والرضائب غري املبارشة، 49الفصل  يقيض بإ

 .جزاحلعند 

 :5دة املا

 

لرضيبة ادلاخلية عىل الاس هتالك بلسس بة للمرشوبت الغازية أ و غري الغازية ب يتعلق التعديل

ىل  ، بنقلهاواملياه املعدنية ومياه املائدة وغريها ىل  35درمه بدل  31،5اإ درمه 89،5درمه واإ

 "(أ  "اجلدول  – 2الفصل ) .درمه 89بدل 

 : 6املادة 

 

وية وضعية الس يارات الس ياحية املس توردة حتت نظام القبول أ جل تسمتديد يتعلق التعديل ب 

 .9881دجنرب  38ىل غاية اإ  املؤقت

 : املكررة 6املادة 

 

ضافة مادة جديدة  املكتتبة قبل فاحت  تتعلق بتسوية حسابت ال نظمة الاقتصادية يف امجلركاإ

 .9881دجنرب  38ىل غاية اليت بقيت دون تصفية اإ و ، 9888يناير 

 : 1املادة 

 

 :من املدونة العامة للرضائب 57املادة 

 :ـب -عىل التوايل-يتعلق التعديالن املدخالن عىل املادة 

الرفع من مبلغ الس ندات املتعلقة مبصاريف الإطعام والتغذية املسلمة من دلن املشغلني  -

ىل 98ملآ جورهيم، املعفاة من الرضيبة عىل ادلخل، من  درمه عن لك مآ جور ولك يوم  38 اإ

 ؛معل

لماكفآ ت والتعويضات الإجاملية العرضية الرضيبة عىل ادلخل بلسسة لالإعفاء من  متديد فرتة -

ن أ جل تقلي  تاكليف وادلكتورامهللطلبة املسجلني يف سكل املاسرت املدفوعة وغري العرضية 

جراء البحوث  .اإ

 :من املدونة العامة للرضائب I-92املادة 

عفاء ال دوية الباهظة  511المثن اليت يفوق سعر بيعها للعموم دون احتساب الرضيبة  يتعلق بإ

 .درمه من الرضيبة عىل القمية املضافة

 

 :من املدونة العامة للرضائب 888املادة 

خضاعيقيض حبذف املقتىض املتعلق  ري الغازية وبت الغازية أ و غاملرش معليات تسلمي وبيع  بإ

ضافة – احملالة للرضيبة عىل القمية املضافة  -مل 888لك غ أ و أ كرث من السطر يف  5بإ

من  5، انسجاما مع التعديل املدخل عىل املادة بلتعريفة احملددة بس بعني درمه للهكتولرت

 .مرشوع قانون املالية اخلاص بلرضيبة ادلاخلية عىل الاس هتالك

 :من املدونة العامة للرضائب 123 املادة 

 درهام 511ل دوية اليت تفوق مبلغ حني الاس ترياد ا عفاء من الرضيبة عىل القمية املضافةالإ 
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مشروع  فيالمادة 

 :قانون المالية
 :هدف التعديل

 .دون احتساب الرسوم

 :من املدونة العامة للرضائب 892املادة 

 : ـيتعلقان بلإعفاء من واجبات التسجيل بلسس بة ل

العقارات واملنقولت من مبوجهبا بدون عوض وباكمل ملكيهتا نقل ت  العقود واحملررات اليت -

ىل الصندوق املغريب للتآ مني الصحي؛ حتيا ت الانظاممل الصندوق الوطين   الاجامتعي اإ

احملررات والواثئق املتعلقة بلعمليات املنجزة من طرف البنك ال وريب لإعادة الإعامر  -

 .والتمنية

 :من املدونة العامة للرضائب 835املادة 

طار تنفيذ عقود الوعد  خضاع املبالغ املدفوعة يف اإ من طرف احملامني  بلبيع احملررةيتعلق بإ

طاروكذا املبالغ املدفوعة يف ، (درمه 988)بلتعاقد للواجب الثابث  الوعد تنفيذ عقود  اإ

بيع العقار ما هو مطبق بلسس بة ل لمالءمة مع ، ل(درمه 988)لواجب الثابث نفس ال بلتعاقد 

 .يف طور الاجناز

 :املكررة من املدونة العامة للرضائب 862املادة 

ظ عىل املعطيات الشخصية للملزمني مبناس بة تبادل املعلومات بني الإدارة يتعلق بحلفا

 .دة بن  تنظميياحملد   لالإجراءات، وفقا بية والإدارات والهيئات العموميةالرضي 

 :من املدونة العامة للرضائب  XVI-247املادة 

جناز الربامج يتعلق بمتديد ال جل يف اتفاقاهتم  السكنية للمنعشني العقاريني اذلين مل يمتكنوا من اإ

ثبات أ ن التآ خري اكن خارجا عن ، املربمة مع ادلوةل مع عدم اشرتا  الاس تفادة من التآ جيل بإ

رادهتم  .اإ

 :من املدونة العامة للرضائب 252املادة 

ىل يريم  غري امللزمني مبسك حماس بة غري التجار، و تآ كيد الاس تثناء اخملول للمهنيني التعديل اإ

، اذلي يطبق عىل امللزمني اذلين يفوق رمق أ عامهلم مليوين ة الصافية احلقيقيةق نظام النتيجوف

 .درمه

 :من املدونة العامة للرضائب 968املادة 

عفاء من الرضيبة عىل  املرخ  لها بوجه قانوين العربت املس تعمةل يف النقل املزدوج اإ

 .اخلصوصية الس نوية عىل املركبات

 :للرضائبمن املدونة العامة  261املادة 

 .تعديل لتجويد الصياغة

 :املكررة من املدونة العامة للرضائب 868املادة 

عفاء دة دخوهلم املهنية وفق نظام النتيجة الصافية احلقيقية أ و اذلاتيني احملد   ال شخاص اإ

لزاميةاملبسطة، من   .احلجز يف املنبع، للمالءمة مع ال شخاص الاعتباريني اإ
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مشروع  فيالمادة 

 :قانون المالية
 :هدف التعديل

 :املكررة 1املادة 

 

ضاف تكسري املركبات اخملصصة خلدمات النقل العمويم و  تتعلق مبنحة جتديدة مادة جديدة اإ

امجلاعي للمسافرين والنقل العمويم امجلاعي لل شخاص داخل الوسط القروي، عرب الطرق 

ومركبات النقل الطريق للبضائع حلساب الغري واملركبات ذات حمرك اخملصصة لإغاثة املركبات 

جاميل مآ ذون به للمركبة محمةل يفوق ومنحة جتديد الشاحن ات الصغرية لنقل البضائع ذات وزن اإ

ومن ( ج)طن ومنحة جتديد املركبات من صنف  3,5طن ويقل أ و يساوي  3أ و يساوي 

 .اخملصصة لتعلمي الس ياقة( ه ج)ومن صنف ( د)صنف 

 : وذكل هبدف

ىل  - -  ؛2023 دجنرب 38متديد مدة الربانمج اإ

 ح اخملصصة؛الرفع من قمية املن - -

جاميل مآ ذون به للمركبة محمةل يفوق أ و  - - دماج الشاحنات الصغرية لنقل البضائع ذات وزن اإ اإ

طن، رشيطة اقتناء مركبات لنقل البضائع يفوق وزهنا  3،5طن ويقل أ و يساوي  3يساوي 

 طن؛ 3،5الإجاميل املآ ذون به محمةل 

ختصي  منح لتجديد وتكسري املركبات وكذا منحة لتكسري املقطورات ونصف املقطورات  - -

 املس تعمةل يف نقل البضائع حلساب الغري؛

لزام املس تفيدين من منحة التكسري، بقتناء مركبة يقل معرها عن  - -  .س نوات 88عدم اإ
 

 :88املادة 

 

من نفس  25الءمة مع املادة من مدونة حتصيل ادليون العمومية للم 888تتعلق بملادة 

بنتقال ملكية عقار  بملبالغ املودعة بتفويت أ ومر ال  القانون، بلتنصي  عىل أ نه عندما يتعلق 

من مصاحل التحصيل تثبت أ داء حص   مسلمةيقترص املوثقون والعدول عىل شهادة 

 .الرضائب والرسوم املثقل هبا العقار

 ."املركز الاستشفايئ الإقلميي مبديونة"يسمى بصورة مس تقةل حداث مرفق مسري بإ يتعلق  :86املادة 

ضافة مادة جديدة تتعلق  :املكررة 91املادة  بتغيري اجلانب ادلائن من احلساب املرصد ل مور خصوصية املسمى اإ

، حبذف املوارد املس توفاة يف ما يتعلق بلإعالانت داخل "الصندوق الوطين لتمنية الرايضة"

 .ة التابعة للسلطة احلكومية امللكفة بلرايضةاملسشآ ت الرايضي

لوزارة الصحة  وةل املسرية بصورة مس تقةل التابعاملتعلقة مبرافق ادل" و"و" ه"و" أ  "يف اجلداول  :51و 51، 58املواد 

ضافة   ."املركز الاستشفايئ الإقلميي ملديونة"بإ
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 : ةمناقشة املزيانيات القطاعية أ مام اللجان ادلامئ :اثلثا

 مؤرشات اإجاملية

 

 

 مؤشرات إجمالية: حصيلة دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية -8
 

عدد  اللجنة ادلامئة

 املزيانيات

عدد 

 الاجامتعات

 عدد ساعات العمل

 ساعة 81 5 1 جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية

 دقيقة 48ساعة و 99 1 1 جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان

 ساعة  45 7 6 جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية

 ساعة 98 5 4 جلنة الفالحة والقطاعات الإنتاجية

جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق 

 املغربية احملتةل

 دقيقة 58ساعة و 89 6 5

 دقيقة 38ساعة و 82 4 3 جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبسيات ال ساس ية

 ساعة  041 43 43 المجموع
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 مؤرشات تفصيلية: مشاريع املزيانيات الفرعيةمرشوع قانون املالية حصيةل دراسة 

 

أ عضاء  اترخي الاجامتع املوضوع الرمق اللجنة ادلامئة

 اللجنة

 احلارضين

عدد 

 املعتذرين

عدد 

 املتغيبني

عدد 

 املالحظني

 مجموع

 احلارضين

 املدة الزمنية

مال
ة ال

لجن
دية

صا
القت

ة ا
نمي

والت
ط 

خطي
والت

ية 
 (

ن 
انو

ع ق
رو

مش لية
لما

ا
)  

   
  

 
تقدمي الس يد وزير الاقتصاد واملالية ملرشوع قانون  8 

 9882للس نة املالية  18.81املالية رمق 

 9881نونرب 99 امخليس

عىل الساعة العارشة 

 صباحا

 قيقةد 85ساعة و 94 88 1 ل أ حد 84

 9881نونرب 99 امخليس قشة العامة ملرشوع قانون املاليةالرشوع يف املنا 9

عىل الساعة الثالثة بعد 

 الزوال

 ساعات 6 91 88 9 9 81

مواصةل املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية والاس امتع  3

جلواب الس يد وزير الاقتصاد واملالية عىل تدخالت 

 .السادة املستشارينالس يدات و 

 9881نونرب  93امجلعة 

عىل الساعة العارشة 

 صباحا

 5ساعات و  3 99 1 1 ل أ حد 85

 قائقد

 9881نونرب  93امجلعة  الرشوع يف مناقشة مواد مرشوع قانون املالية 4

عىل الساعة الثالثة بعد 

 الزوال

 ساعات 6 86 5 88 ل أ حد 88

 9881نونرب  94السبت  مواد مرشوع قانون املالية مواصةل مناقشة 5

العارشة  عىل الساعة

 صباحا

 ساعات 4 81 4 2 ل أ حد 83

 ساعات 3 81 4 2 ل أ حد 83 9881نونرب  94السبت  مواد مرشوع قانون املاليةمواصةل مناقشة  6
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أ عضاء  اترخي الاجامتع املوضوع الرمق اللجنة ادلامئة

 اللجنة

 احلارضين

عدد 

 املعتذرين

عدد 

 املتغيبني

عدد 

 املالحظني

 مجموع

 احلارضين

 املدة الزمنية

عىل الساعة الثالثة بعد 

 الزوال

البت يف التعديالت والتصويت عىل  اجلزء ال ول من  1

 9882مرشوع قانون املالية للس نة املالية 

 9881دجنرب  9ال حد 

عىل  الساعة العارشة 

 صباحا

 ساعة 89 99 4 4 ل أ حد 81

 ساعة ونصف35 اجامتعات 1 اجملموع

مال
ة ال

لجن
دية

صا
القت

ة ا
نمي

والت
ط 

خطي
والت

ية 
 (

ت 
زانيا

لمي
ا

عية
لفر

ا
) 

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية السامية  8 

 9882للتخطيط برمس الس نة املالية 

 9881 نونرب 92امخليس 

عىل  الساعة الثالثة بعد 

 الزوال

 ساعات 3 85 8 6 9 84

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمجلس الاقتصادي  9

 .والبييئ والاجامتعي

 9881نونرب  92امخليس 

عىل الساعة السادسة 

 مساء

 دقيقة 38ساعتان و 85 3 88 ل أ حد 89

 يك؛ دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للبال  املل*  3

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لرئيس احلكومة؛  *

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى * 

 . واحلاكمة  رئيس احلكومة امللكفة بلشؤون العامة

 9881نونرب  38امجلعة 

عىل  الساعة الثالثة بعد 

 الزوال

 38ساعات و 3 86 3 1 9 83

 دقيقة

زيانية الفرعية لوزارة الاقتصاد دراسة مرشوع امل* 4

 .واملالية

 9881دجنرب   8السبت 

عىل  الساعة العارشة 

 صباحا

 ساعات  4 12 2 88 8 10

 ساعات 4 35 98 1 ل أ حد 85 9881دجنرب  4الثالاثء دراسة مرشوع املزيانية الفرعية جمللس النواب ومرشوع  5
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أ عضاء  اترخي الاجامتع املوضوع الرمق اللجنة ادلامئة

 اللجنة

 احلارضين

عدد 

 املعتذرين

عدد 

 املتغيبني

عدد 

 املالحظني

 مجموع

 احلارضين

 املدة الزمنية

عىل الساعة السادسة  .املزيانية الفرعية جمللس املستشارين

 مساء

ادلراسة والتصويت عىل مواد اجلزء الثاين من مرشوع  6

، وعىل مرشوع 9882قانون املالية برمس الس نة املالية 

 قانون املالية برمته؛ 

التصويت عىل مشاريع املزيانيات القطاعية اليت تدخل 

 .9882مضن اختصاص اللجنة برمس س نة 

 ساعة واحدة 98 ل أ حد 9 ل أ حد 98 9881دجنرب  89ال ربعاء 

 ساعة 81 اجامتعات 6 اجملموع

جية
نتا

 اإل
ات

طاع
والق

حة 
فال

ة ال
لجن

 

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد  8

البحري والتمنية القروية واملياه والغابت برمس س نة 

9882. 

 85 9881نونرب  38امجلعة 

 

84 

 

 ساعات ونصف 5 99 81 89

رشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصناعة دراسة م  9

والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي برمس س نة 

9882. 

 82 9881دجنرب   85ال ربعاء 

 

82 

 

85 85 84 
 38ساعات  و 4

 دقيقة

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الس ياحة والنقل  3

اجلوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي برمس 

 .9882س نة 

 81 9881دجنرب  86امخليس 

 

82 

 

 ساعات 5 84 86 85

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الطاقة واملعادن  4

 .9882والتمنية املس تدامة برمس س نة 
 83 9881دجنرب  81امجلعة 

 

88 

 

86 
 ساعات 4 84 88
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أ عضاء  اترخي الاجامتع املوضوع الرمق اللجنة ادلامئة

 اللجنة

 احلارضين

عدد 

 املعتذرين

عدد 

 املتغيبني

عدد 

 املالحظني

 مجموع

 احلارضين

 املدة الزمنية

التصويت عىل مشاريع املزيانيات الفرعية برمس س نة  5

9882. 
 88 9881دجنرب  89اء ال ربع

 
 ساعة واحدة 88 88 

 ساعة 98 اجامتعات  5 جملموعا

سان
اإلن

ق 
حقو

ع و
شري

والت
دل 

 الع
جنة

ل
 

8.  
دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة العدل 

ومرشوع املزيانية الفرعية للمجلس ال عىل للسلطة 

 القضائية

 98مخس ساعات و 98 88 1 9 2   9881نونرب  91

 دقيقة

 ثالث ساعات 86 1 6 5 1   9881نونرب  92 املزيانية الفرعية للمحامك املالية ة مرشوع دراس  .9

3.  
دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ادلوةل امللكفة 

 حبقوق الإنسان

 ثالث ساعات 88 4 1 6 6   9881نونرب  92

4.  
دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية العامة 

عادة ا  لإدماج لإدارة السجون واإ

ثالث ساعات  85 1 6 5 1   9881نونرب  38

 دقيقة 95و

5.  
دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى 

صالح الإدارة وبلوظيفة  رئيس احلكومة امللكفة بإ

   .العمومية

ثالث ساعات  88 4 1 5 6   9881نونرب  38

 دقيقة 35و

6.  
دبة دلى دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنت

رئيس احلكومة امللكفة بلعالقات مع الربملان واجملمتع 

 .املدين

 دقائق 5ساعتان و 1-  1 5 1   9881دجنرب  3

مانة العامة   .1  88ساعتان و 6-  1 5 6   9881دجنرب  4دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لل 
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أ عضاء  اترخي الاجامتع املوضوع الرمق اللجنة ادلامئة

 اللجنة

 احلارضين

عدد 

 املعتذرين

عدد 

 املتغيبني

عدد 

 املالحظني

 مجموع

 احلارضين

 املدة الزمنية

 دقائق   للحكومة

1.  
التصويت عىل مشاريع املزيانيات الفرعية املندرجة يف 

 .ةاختصاص اللجن
 دقائق 5 88-  6 3 88   9881دجنرب  89

 دقيقة 48ساعة و 99 اجامتعات 1 اجملموع

عية
تما

الج
 وا

فية
لثقا

ن ا
ؤو

لش
 وا

ليم
لتع

ة ا
لجن

 

8 
 .دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصحة

نونرب  91 ال ربعاء

9881 
82 85 84 88 82 

 38ساعات و 1

 دقيقة

ية الفرعية لوزارة الشغل دراسة مرشوع املزيان  9

 .والإدماج املهين

نونرب  92 امخليس

9881 
81 86 85 85 89 

 85ساعات و 5

 دقيقة

الفرعية لوزارة الش باب  دراسة مرشوع املزيانية - 3

 .والرايضة
 86 82 86 85 81 9881نونرب  38 امجلعة

 95ساعات و 1

 دقيقة

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الرتبية  4

الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث 

 .العلمي

 93 83 85 83 88 9882دجنرب  3 الثنني
 38ساعات و 88

 دقيقة

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الثقافة  5

 .والتصال

دجنرب  5ال ربعاء 

9881 
88 3 4 85 96 

 5ساعات و 5

 دقائق

رسة وزارة ال  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية ل 6

 .والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعية

دجنرب  6 امخليس

9881 
 ساعات 1 83 6 1 3 1
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أ عضاء  اترخي الاجامتع املوضوع الرمق اللجنة ادلامئة

 اللجنة

 احلارضين

عدد 

 املعتذرين

عدد 

 املتغيبني

عدد 

 املالحظني

 مجموع

 احلارضين

 املدة الزمنية

التصويت عىل مجموع املزيانيات الفرعية اليت تدخل مضن   1

 .9882اختصاصات اللجنة برمس الس نة املالية 
دجنرب  89 ال ربعاء

9881 
 دقيقة 85 1 8 4 4 8

 اعةس 45 اجامتعات 1 موعاجمل

ية 
تراب

ت ال
اعا

جم
 وال

لية
داخ

ة ال
لجن

سية
سا

 األ
ات

لبني
وا

. 
دراسة املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي والنقل  8 

 واللوجستيك واملاء
 81 2 4 1 1 9881دجنرب   3

 45ساعات و 1

 دقيقة

دراسة املزيانية الفرعية لوزارة اعداد الرتاب  9

 الوطين والتعمري والإساكن وس ياسة املدينة
 98 1 6 8 89 9881دجنرب   4

 45وساعات   4

 دقيقة

3 
 34 99 5 9 89 9881دجنرب  5 دراسة املزيانية الفرعية لوزارة ادلاخلية

 38ساعات و 6

 دقيقة

التصويت عىل املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف  4

 اختصاص جلنة ادلاخلية
 دقيقة 38 89 -- 6 8 89 9881دجنرب  89

 38وساعة  82 تاجامتعا 4 اجملموع

 دقيقة

جية
خار

ة ال
لجن

 
دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون  8  

 اخلارجية والتعاون ادلويل

 8 1 9881 دجنرب 4

 

 ساعتان 9 88 3 11

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ال وقاف  9

 والشؤون الإسالمية

 88ساعتان و 9 1 8 89 9 6 9881ربجند 3 الثنني

 ائقدق
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أ عضاء  اترخي الاجامتع املوضوع الرمق اللجنة ادلامئة

 اللجنة

 احلارضين

عدد 

 املعتذرين

عدد 

 املتغيبني

عدد 

 املالحظني

 مجموع

 احلارضين

 املدة الزمنية

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة  3

دارة ادلفاع الوطين  دلى رئيس احلكومة امللكفة بإ

 ساعتان 9 89 5 88 9 1 9881 نونرب 91

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة  4

شؤون اخلارجية والتعاون ادلويل ال دلى وزير 

 .خلارج وشؤون الهجرةامللكفة بملغاربة املقميني ب

ساعات  3   88 5 83 9 5 9881 نونرب 92

 دقيقة 48و

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية السامية  5

 للمقاومني وأ عضاء جيش التحرير

 58و اتساع 9 2 3 88 3 6 9881دجنرب  3

 دقيقة

التصويت عىل مشاريع املزيانيات الفرعية املندرجة  6

 .لجنةمضن اختصاصات ال 

 دقائق 88 89---------  1---------  89 9881 ربجند 89

 58وساعة  89 اجامتعات 6 موعاجمل

 دقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 


