
        اجللسات العامةاجللسات العامةاجللسات العامةاجللسات العامة    مرشوع جدول أعاملمرشوع جدول أعاملمرشوع جدول أعاملمرشوع جدول أعامل
        2012201220122012للسـنة املالية للسـنة املالية للسـنة املالية للسـنة املالية     22.1222.1222.1222.12قانون املالية رمق قانون املالية رمق قانون املالية رمق قانون املالية رمق ناقشة مرشوع ناقشة مرشوع ناقشة مرشوع ناقشة مرشوع مل مل مل مل 

        
        اجللسة األوىلاجللسة األوىلاجللسة األوىلاجللسة األوىل: : : : صباحا صباحا صباحا صباحا     العارشةالعارشةالعارشةالعارشةعىل الساعة عىل الساعة عىل الساعة عىل الساعة     2012201220122012مايو مايو مايو مايو     10101010    امخليسامخليسامخليسامخليسيوم يوم يوم يوم 

    املناقشة العامة ملرشوع القانون املايلاملناقشة العامة ملرشوع القانون املايلاملناقشة العامة ملرشوع القانون املايلاملناقشة العامة ملرشوع القانون املايل
    السـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارين: : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة 

    ....ر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية من طرف مقرر اللجنةر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية من طرف مقرر اللجنةر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية من طرف مقرر اللجنةر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية من طرف مقرر اللجنةتقدمي تقريتقدمي تقريتقدمي تقريتقدمي تقري
    ....مداخالت السادة رؤساء الفرق واKموعات النيابيةمداخالت السادة رؤساء الفرق واKموعات النيابيةمداخالت السادة رؤساء الفرق واKموعات النيابيةمداخالت السادة رؤساء الفرق واKموعات النيابية

    دددد    40404040        ::::                                                            فريق األصاT واملعارصةفريق األصاT واملعارصةفريق األصاT واملعارصةفريق األصاT واملعارصة
    دددد    40404040        ::::                        الفريق Xسـتقاليلالفريق Xسـتقاليلالفريق Xسـتقاليلالفريق Xسـتقاليل

    دددد    40404040        ::::                                                                                                            الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك
    دددد    40404040        ::::                فريق التجمع الوطين لألحرارفريق التجمع الوطين لألحرارفريق التجمع الوطين لألحرارفريق التجمع الوطين لألحرار

    دددد    30303030        ::::                        الفريق Xشرتايكالفريق Xشرتايكالفريق Xشرتايكالفريق Xشرتايك
    ::::السـيد اخلليفة األول السـيد اخلليفة األول السـيد اخلليفة األول السـيد اخلليفة األول : : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة 

    دددد    30303030        ::::                                                                        فريق Xحتاد اdسـتوريفريق Xحتاد اdسـتوريفريق Xحتاد اdسـتوريفريق Xحتاد اdسـتوري
    دددد    30303030                                        ::::                                                            فريق التحالف Xشرتايكفريق التحالف Xشرتايكفريق التحالف Xشرتايكفريق التحالف Xشرتايك

    دددد    30303030        ::::                        الفريق الفيدرايلالفريق الفيدرايلالفريق الفيدرايلالفريق الفيدرايل
    دددد    X                                                            ::::        10101010حتاد املغريب للشغلXحتاد املغريب للشغلXحتاد املغريب للشغلXحتاد املغريب للشغل

    دددد    10101010        ::::                احلركة اdميقراطية Xجlعيةاحلركة اdميقراطية Xجlعيةاحلركة اdميقراطية Xجlعيةاحلركة اdميقراطية Xجlعية
    دددد    X                ::::        10101010حتاد الوطين للشغل qملغربXحتاد الوطين للشغل qملغربXحتاد الوطين للشغل qملغربXحتاد الوطين للشغل qملغرب

        دددد    10101010                            ::::                                                                                                الشورى وXسـتقاللالشورى وXسـتقاللالشورى وXسـتقاللالشورى وXسـتقالل
        

        اجللسة الثانيةاجللسة الثانيةاجللسة الثانيةاجللسة الثانية: : : : عىل الساعة العارشة صباحا عىل الساعة العارشة صباحا عىل الساعة العارشة صباحا عىل الساعة العارشة صباحا     2012201220122012مايو مايو مايو مايو     11111111    امجلعةامجلعةامجلعةامجلعةيوم يوم يوم يوم 
        السـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارينالسـيد رئيس جملس املستشارين: : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة 

    ....رد السـيد وزير Xقتصاد واملالية عىل مداخالت الفرقرد السـيد وزير Xقتصاد واملالية عىل مداخالت الفرقرد السـيد وزير Xقتصاد واملالية عىل مداخالت الفرقرد السـيد وزير Xقتصاد واملالية عىل مداخالت الفرق
    اخلليفة الثايناخلليفة الثايناخلليفة الثايناخلليفة الثاين: : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة 

    ....املايلاملايلاملايلاملايل    التصويت عىل اجلزء األول من مرشوع القانونالتصويت عىل اجلزء األول من مرشوع القانونالتصويت عىل اجلزء األول من مرشوع القانونالتصويت عىل اجلزء األول من مرشوع القانون
        

        اجللسة الثالثةاجللسة الثالثةاجللسة الثالثةاجللسة الثالثة: : : : عىل الساعة الثالثة بعد الزوال عىل الساعة الثالثة بعد الزوال عىل الساعة الثالثة بعد الزوال عىل الساعة الثالثة بعد الزوال 
        اخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالث: : : : رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة رئاسة اجللسة 

    ....مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية حسب اللجنمناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية حسب اللجنمناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية حسب اللجنمناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية حسب اللجن
    ....التصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايلالتصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايلالتصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايلالتصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايل

    ....التصويت عىل مرشوع القانون املايل برمتهالتصويت عىل مرشوع القانون املايل برمتهالتصويت عىل مرشوع القانون املايل برمتهالتصويت عىل مرشوع القانون املايل برمته
    ....تفسري التصويتتفسري التصويتتفسري التصويتتفسري التصويت

 


