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تــــقــديـــــــــم

شكل الخطاب املليك السامي لجاللة امللك محمد السادس نرصه الله ليوم 09 مارس 2011 منعطفا 

تاريخيا فريدا يف مسار بناء النموذج الدميوقراطي املغريب، حيث جدد حفظه الله تٲكيد التزامه الراسخ 

بـ: »إعطاء دفعة قوية لدينامية اإلصالح العميق، جوهرها منظومة دستورية دميوقراطية«، تستند عىل : 

»توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دميوقراطية وتحديث املؤسسات وعقلنتها ...«.

الذي يعد جزءا ال يتجزٲ منه.  وقد فتح دستور اململكة املعتمد يف يوليوز 2011 مبوجب تصديره. 

املجال األرحب ملواصلة »بناء دولة دميوقراطية يسودها الحق والقانون« و »بناء مؤسسات دولة حديثة. 

مرتكزاتها املشاركة والتعددية والحكمة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن...«.

كام نص يف فصله األول من بابه األول، املتعلق باألحكام العامة، عىل مبدأ »فصل السلط وتوازنها 

وتعاونها«، باعتباره من بني أهم األسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة. 

لذلك ٲناط الدستور بالربملان مامرسة السلطة الترشيعية والتصويت عىل القوانني )الفصل 70(، كام 

خول لرئيس الحكومة وألعضاء الربملان، عىل السواء، حق التقدم باقرتاح القوانني )الفصل 78(.

ومهام يكن املصدر األصيل للمبادرة الترشيعية، سواء من الحكومة )مشاريع القوانني( أو من الربملان 

مبجلسيه )مقرتحات القوانني(، فإنها تخضع ألحكام الدستور وملقتضيات القوانني التنظيمية وكذا للقواعد 

الواردة يف النظامني الداخليني ملجليس الربملان..

ويف هذا الصدد بادرت الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين إىل إعداد هذا الدليل 

املحني والجامع للقواعد املتعلقة باملسطرة الترشيعية، بهدف تقريب وتبسيط وتعميم املعلومة القانونية 

املتعلقة بالعالقات بني الحكومة والربملان يف مجال العمل الترشيعي. 

ويضع هذا الدليل املحني املوسوم : »دليل القواعد املتعلق باملسطرة الترشيعية« بني يدي القارئ، 

الربملان،  أعضاء  أو  الحكومة  قبل  من  إعدادها، سواء  منذ  الترشيعية،  للمبادرة  األساسية  املراحل  أهم 

مرورا مبناقشتها والتصويت عليها بالربملان، داخل اللجان الربملانية الدامئة والجلسات العمومية، وصوال 

إىل إصدار ظهري األمر بتنفيذها ونرشها يف الجريدة الرسمية.

وعليه، سيتم عرض املراحل األساسية التي متيز اإلنتاج الترشيعي للقوانني ، سواء كانت مشاريع قوانني 

أو مقرتحات قوانني، باختالف أنواعها وتراتبيتها، يف البناء القانوين ويتعلق األمر ب:
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 مشاريع القوانني.	 

 مقرتحات القوانني.	 

 مشاريع قوانني املالية.	 

 مشاريع قوانني التصفية.	 

 مشاريع القوانني املتعلقة باملوافقة عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية.	 

 مشاريع املراسيم بقوانني.	 

 مشاريع قوانني اإلذن.	 

وإذ تقدم الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين هذا الدليل، فإنها تؤكد عىل مواصلة 

تسهيل الحوار والتنسيق والتعاون بني الجهازين التنفيذي والترشيعي يف إطار االحرتام التام ملبدأ فصل 

السلط وتوازنها وتعاونها مبا ميكن من تعزيز دولة الحق والقانون وتوطيد دعائم النموذج الدميوقراطي 

التنموي وفق التوجيهات امللكية السامية ومقتضيات التفعيل األمثل ملضامني الوثيقة الدستورية للمملكة.

اأوال :

م�شطرة الدرا�شة والت�شويت 

على م�شاريع القوانني
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قبل إيداع مشاريع القوانني لدى أحد مكتبي مجليس الربملان، يتم إعداد هذه النصوص ودراستها من 

قبل الحكومة، وعليه، فإنه ميكن التمييز بني املراحل التالية:

1 - املرحلة الحكومية، والتي يتم فيها إعداد مشاريع هذه النصوص والقيام باملشاورات الالزمة لضامن 

إرشاك أكرب للفاعلني يف صياغتها، قبل عرضها عىل املجلس الحكومي واملجلس الوزاري، حسب الحالة.

2 - املرحلة الربملانية، وتتمثل أساسا يف إيداع هذه املشاريع لدى مكتب أحد مجليس الربملان، حسب كل 

حالة عىل حدى، من أجل دراستها والتصويت عليها.

3 - املرحلة ما بعد الربملانية، وتتجىل يف إصدار األمر بتنفيذ القوانني ونرشها بالجريدة الرسمية . علام أن 

القوانني التنظيمية تحال وجوبا عىل املحكمة الدستورية، قبل إصدار األمر بتنفيذها.

1 - املرحلة الحكومية 

تستمد هذه املرحلة إطارها الدستوري والقانوين املرجعي من ٲحكام الدستور، ال سيام الفصل 92، 

ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيري ٲشغال الحكومة والوضع القانوين 

ألعضائها، السيام املواد 13 - 15 - 16 - 19 - 20.

ومن خالل استقراء النصوص ذات الصلة بهذه املرحلة، وعىل ضوء االسرتشاد باملامرسة الجاري بها 

العمل ميكن تحديد ٲهم القواعد املسطرية املتعلقة بدراسة مشاريع القوانني خالل املرحلة الحكومية 

كام ييل:

1 - 1 - اإعداد م�شاريع القوانني

يتم إعداد مشاريع القوانني من قبل السلطات الحكومية املعنية بناء عىل الربنامج الحكومي ووفق 

منهجية تشاركية، تراعي التقيد، حسب الحاالت، مبا ييل :

-  إنجاز تصور أويل ملشاريع القوانني، يتضمن إطارها املرجعي، وجدواها.

-  إحالة مشاريع القوانني عىل األمانة العامة للحكومة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وذلك يف إطار 

املهام التي تضطلع بها يف مجال تنسيق العمل الترشيعي والتنظيمي للحكومة والتحقق من مدى 

مطابقتها للدستور وعدم مخالفتها للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

أثر مايل عىل السلطة الحكومية املكلفة  التي تتضمن مقتضيات ذات  القوانني  -  عرض مشاريع 
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باملالية إلبداء الرأي بشأنها.

عرض مشاريع القوانني التي لها عالقة مبوظفي الدولة عىل السلطة الحكومة املكلفة بالوظيفة   -

العمومية إلبداء الرأي بشأنها.

ميكن للحكومة استشارة املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي بشأن مشاريع القوانني التي   -

تضع إطارا لألهداف األساسية للدولة يف امليادين االقتصادية واالجتامعية والبيئية وكذا مشاريع 

القوانني ذات الطابع االقتصادي واالجتامعي والبيئي ) املادتان 3 و 4 من القانون التنظيمي رقم 

128.12 املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي(

عرض مشاريع القوانني، حسب الحاالت، باملوقع الرسمي لألمانة العامة للحكومة، قصد استقبال   -

آراء الهيئات والفاعلني واملواطنات واملواطنني.

- تقوم األمانة العامة للحكومة، حسب الحالة، بنرش ردود الوزارة املعنية عىل املالحظات املثارة 

بشأن مشاريع القوانني املعروضة للتعليق مبوقعها الرسمي.

بعد تجميع األمانة العامة للحكومة للمالحظات بشأن مشاريع القوانني، قد تقوم، عند االقتضاء،   -

وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية بالبث يف املالحظات املثارة، أو تنظيم اجتامعات وزارية 

مصغرة أو موسعة لتسوية اختالف الرؤى بني السلطات الحكومية من الناحية القانونية، وتتم 

ممثيل  بحضور  للحكومة،  العامة  األمانة  أو  الحكومة  رئاسة  صعيد  عىل  إما  االجتامعات  هذه 

الوزارات املعنية أو بحضور الوزراء بصفة شخصية.

- إعداد صيغة رسمية ملشاريع القوانني.

 1 - 2 - توزيع م�شاريع القوانني على اأع�شاء احلكومة 

طبقا للامدة 14 من القانون التنظيمي رقم 065.23 املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة والوضع 

القانوين ألعضائها يتوىل األمني العام للحكومة، توزيع مشاريع النصوص الترشيعية عىل أعضاء الحكومة 

قبل عرضها عىل مجلس الحكومة للتداول يف شأنها 

1 - 3 - التداول يف م�شاريع القوانني 

طبقا ألحكام الدستور، والسيام الفصل 92 يتداول مجلس الحكومة يف النصوص الترشيعية املدرجة 

يف جدول ٲعامل املجلس. وتقدم الحكومة بيانا عن ٲشغال املجلس إىل وسائل اإلعالم )املادة 16 من 

القانون التنظيمي املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة والوضع القانوين ألعضائها(، حيث يتضمن 

البيان املذكور خالصات التداول حول مشاريع القوانني.

التنظيمية ومشاريع القوانني - اإلطار، التي  كام يتداول املجلس الوزاري يف شأن مشاريع القوانني 

تضع إطارا لألهداف االقتصادية واالجتامعية والبيئية والثقافية، وكذا مشاريع القوانني املتعلقة باملجال 

العسكري )الفصل 49 من الدستور(.

الوزاري  املجل�س  على  تعر�س  التي  الت�رشيعية  الن�شو�س  م�شاريع  جدول 

واملجل�س احلكومي

املرجع
النصوص التي تعرض عىل املجلس 

الوزاري
املرجع

النصوص التي تعرض عىل املجلس 
الحكومي

الفصل 
49 من 
الدستور

-مشاريع القوانني التنظيمية

قانون  ملرشوع  العامة  -التوجهات 
املالية

املشار  اإلطار   – القوانني  -مشاريع 
إليها يف الفصل 71 من الدستور

-مرشوع قانون العفو العام 

باملجال  املتعلقة  النصوص  -مشاريع 
العسكري

يف  إليه  املشار  املرسوم  -مرشوع 
واملتعلق  الدستور  من   104 الفصل 

بحل مجلس النواب

الفصل 
92 من 
الدستور

بينها  ومن  القوانني،  -مشاريع 
مرشوع قانون املالية، قبل إيداعها 
دون  النواب،  مجلس  مبكتب 
االخالل باألحكام الواردة يف الفصل 

 49

الدولية  واالتفاقيات  -املعاهدات 
قبل عرضها عىل املجلس الوزاري 

-مراسيم القوانني

يف  اليها  املشار  املراسيم  -مشاريع 
من  الثالثة(  )الفقرة   70 الفصل 

الدستور.
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1 - 4 - ملخ�س م�شطرة اإعداد م�شاريع القوانني

إنجاز تصور أويل ملرشوع القانون بناء عىل التزامات الربنامج الحكومي

إعداد مرشوع القانون من طرف السلطة الحكومية املعنية

إحالة مرشوع القانون عىل األمانة العامة للحكومة

إحالة املرشوع عىل السلطات الحكومية، قصد إبداء الرأي يف شأنه، داخل أجل محدد، ويتم عرضه عىل 
املوقع الرسمي لألمانة العامة للحكومة قصد استقبال آراء الهيئات والفاعلني واملواطنات واملواطنني

عرض قوانني االطار عىل املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي

تقوم األمانة العامة للحكومة عند االقتضاء وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية بالبث يف املالحظات 
املثارة بشأنه، أو تنظيم اجتامعات وزارية مصغرة أو موسعة لتسوية اختالف الرؤى بني السلطات الحكومية 

من الناحية القانونية،، بحضور ممثيل الوزارات املعنية أو بحضور الوزراء بصفة شخصية.

إعداد الصيغة الرسمية ملرشوع القانون

توزيع مرشوع القانون عىل أعضاء الحكومة من طرف األمني العام للحكومة

يتداول املجلس الوزاري يف مرشوع 
القانون التنظيمي ومرشوع القانون - 

اإلطار

يتداول مجلس الجكومة يف مرشوع 
القانون

2 - املرحلة الربملانية

2 - 1 - االإيداع مبكتب اأحد جمل�شي الربملان

طبقا للفصل 78 من الدستور تودع مشاريع القوانني باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب .غري أن 

مشاريع القوانني املتعلقة عىل وجه الخصوص، بالجامعات الرتابية والتنمية الجهوية، والقضايا االجتامعية 

تودع باألسبقية لدى مكتب مجلس املستشارين.

أو  الحكومة  مجلس  شأنها يف  التداول يف  تم  التي  القوانني  مشاريع  تودع  املذكور  للفصل  وتطبيقا 

املجلس الوزاري أو هام معا. حسب كل حالة عىل حدة. لدى مكتب ٲحد مجليس الربملان. وذلك بواسطة 

رسالة إيداع يوقعها رئيس الحكومة وتوجه إىل رئيس املجلس املعني )املادة 21 من القانون التنظيمي 

املتعلق بتنظيم وتسيري اشغاله الحكومة والوضع القانوين ألعضائها(.

- تحال كل مشاريع القوانني بصيغتها الورقية واإللكرتونية، وتكون مرفوقة بالتقارير يف حالة إحالتها 

من املجلس اآلخر؛

- يأمر املكتب بتوزيع مشاريع القوانني عىل أعضاء املجلس؛

مالحظة: 

ميكن للحكومة أن تسحب مشاريع القوانني، يف أي مرحلة من مراحل املسطرة قبل املوافقة النهائية 
ملجلس  الداخيل  النظام  من   179 املادة   - النواب  ملجلس  الداخيل  النظام  من   126 )املادة  عليها 

املستشارين(.
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مقتضيات خاصة بالقوانني التنظيمية

التنظيمية مبقتضيات خاصة ميكن إجاملها  القوانني  الدراسة والتصويت عىل مشاريع  تتميز مسطرة 
فيام ييل :

1 - قبل إيداع مشاريع القوانني التنظيمية يجب التداول بشأنها يف املجلس الوزاري )الفصل 49 
من الدستور(.

2 - اإلحالة باألسبقية ملشاريع القوانني التنظيمية عىل مجلس النواب.

3 - ال يتم التداول يف مشاريع القوانني التنظيمية من قبل مجلس النواب إال بعد ميض )10( عرشة 
أيام عىل وضعها لدى مكتبه.

4 - تتم املصادقة عىل القوانني التنظيمية باألغلبية املطلقة لألعضاء الحارضين مبجلس النواب، غري 
أنه إذا تعلق األمر مبرشوع قانون تنظيمي يخص مجلس املستشارين أو الجامعات الرتبية، فإن 

التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

الربملان، عىل  باتفاق بني مجليس  املتعلقة مبجلس املستشارين  التنظيمية  القوانني  إقرار  يتم   -  5
نص موحد.

6 - ال ميكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية إال بعد أن ترصح املحكمة الدستورية مبطابقتها 
للدستور.

القوانني  مشاريع  عىل  والتصويت  الدراسة  أثناء  بها  التقيد  يجب  التي  القواعد  هذه  وباستثناء 

التنظيمية، فإن املسطرة الترشيعية املعتمدة فيام يخص اإلحالة والدراسة أمام اللجان وأمام الجلسات 

العامة مبجليس الربملان تنرصف عىل مشاريع القوانني التنظيمية ومشاريع القوانني العادية.

2 - 2 - االإحالة على اللجان الربملانية الدائمة
يحدد النظام الداخيل ملجلس النواب عدد اللجان الربملانية الدامئة واختصاصاتها كالتايل :

)املادة 55 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

اللجن الدامئة ملجلس النواب تسعة هي:
لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني يف الخارج :. 1

- عدد أعضائها: 44
 تختص مبا ييل: الشؤون الخارجية - التعاون – شؤون املغاربة املقيمني بالخارج- الدفاع الوطني واملناطق املحتلة 	 

والحدود – قضايا قدماء املقاومني - األوقاف والشؤون اإلسالمية.
لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى وسياسة املدينة :. 2

-عدد أعضائها: 44
تختص مبا ييل: الداخلية – الجهوية والجامعات الرتابية – التعمري والسكنى وسياسة املدينة.	 

لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان :. 3
-عدد أعضائها: 44

تختص مبا ييل: العدل – حقوق اإلنسان – األمانة العامة للحكومة – الشؤون اإلدارية – العالقات مع الربملان واملجتمع 	 
املدين– املجلس األعىل واملجالس الجهوية للحسابات.

لجنة املالية والتنمية االقتصادية :. 4
-عدد أعضائها: 44

تختص مبا ييل: املالية – االستثامر – تأهيل االقتصاد –الخوصصة– املؤسسات العمومية – الشؤون العامة واالقتصاد 	 
االجتامعي.

لجنة القطاعات االجتامعية :. 5
-عدد أعضائها: 44

واألرسة 	  املرأة   – املهني  التكوين   – االجتامعية  الشؤون   – التشغيل  والرياضة–  الشباب   – الصحة  ييل:  مبا  تختص 
والطفل والتضامن –قضايا اإلعاقة.

لجنة القطاعات اإلنتاجية :. 6
-عدد أعضائها: 44

التجارة 	  التقليدية –  الصناعة  السياحة –  البحري –  الصيد  الصناعة –  القروية –  الفالحة –التنمية  تختص مبا ييل: 
الداخلية والخارجية والتكنولوجيات الحديثة.

لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة :. 7
-عدد أعضائها: 44

تختص مبا ييل: التجهيز – النقل – املاء – البيئة – املواصالت – الطاقة واملعادن – املياه والغابات - التنمية املستدامة.	 
لجنة التعليم والثقافة واالتصال :. 8
عدد أعضائها: 44 	 
تختص مبا ييل: التعليم – الثقافة – االتصال واإلعالم.	 

لجنة مراقبة املالية العامة :. 9
عدد أعضائها 43	 
تختص مبا ييل: مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي للحكومة ودراسة التقارير املوضوعاتية للمجلس األعىل للحسابات 	 

والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148 من الدستور
 النصوص الترشيعية املتعلقة مبراقبة املالية العامة.	 
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ويحدد النظام الداخيل ملجلس املستشارين عدد اللجان الربملانية الدامئة واختصاصاتها كالتايل : 

)املادة 52 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

اللجن الدامئة ملجلس املستشارين ستة هي:
1- لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان، 

املستشارين 	  ملجلس  الداخيل  النظام   - اختصاصها  مبجاالت  املتعلقة  التنظيمية  القوانني  ييل:  مبا  تختص 
الوظيفة   - الربملان  مع  العالقات   - العدالة  منظومة   - والجامعية  الفردية  األساسية،  والحريات  الحقوق   -

العمومية وتحديث اإلدارة - املحاكم املالية.
 2- لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية، 

- تختص مبا ييل :- الفالحة، الرثوات الحيوانية، والتنمية القروية - أنظمة امللكية العقارية - التجارة الداخلية 
والخارجية - الصناعة العرصية والتقليدية-املاء والطاقة واملعادن، واملكاتب واملؤسسات العمومية املتعلقة 
بها- نظام تكنولوجيا املعلومات، وتقنيات االتصاالت الحديثة، والربيد - السدود، املياه والغابات - قواعد تدبري 

البيئة وحامية املوارد الطبيعية، والتنمية املستدامة- الرثوات البحرية والصيد البحري - السياحة.
3 - لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتامعية:

 - والتشغيل  املهني  والتكوين  الرتبية  اختصاصها-  مبجاالت  املتعلقة  التنظيمية  القوانني   : ييل  مبا  -تختص 
املنظومة الصحية - الشبيبة والرياضة- الثقافة، امللكية الفكرية- نظام الوسائط السمعية البرصية، واإلعالم 

والنرش- الشؤون االجتامعية وقضايا املرأة واألرسة والطفولة وشؤون املعاقني.
4 - لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:

- وتختص مبا ييل : قوانني التنظيمية املتعلقة مبجاالت اختصاصها- املالية واملحاسبة العمومية- الصفقات 
العمومية- الشؤون العامة والحكامة الجيدة- نظام األبناك والتأمني - أنظمة التقاعد العمومي واالحتياط 
االجتامعي- أمالك الدولة- االستثامر وتأهيل االقتصاد- التخطيط وقوانني اإلطار- إحداث وتأميم املؤسسات 

العمومية، ونظام الخوصصة- االقتصاد االجتامعي
5 - لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة،

- تختص مبا ييل : الشؤون الخارجية والحدود واملناطق املحتلة والدفاع الوطني- شؤون الجالية املغربية 
املقيمة بالخارج، ومغاربة العامل- شؤون املقاومة وجيش التحرير- األوقاف والشؤون اإلسالمية.

6 - لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والبنيات األساسية:
تختص مبا ييل : القوانني التنظيمية املتعلقة مبجاالت اختصاصها- نظام الجامعات الرتابية ومبادئ تحديد 
 - الوطني  اإلنعاش   - والنظام  األمن  - حفظ  االنتخابية  الترشيعات   - الجهوية  التنمية   - الرتابية  دوائرها 
األرايض الجامعية وأرايض الكيش - اإلسكان والتعمري وإعداد الرتاب الوطني - نظام النقل والطرق والسكك 

الحديدية - التجهيز والقناطر واملوانئ.

)املادة 52 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

- ال يقل عدد أعضاء كل لجنة من اللجن الدامئة عن 15 عضوا وال يزيد عن 45 عضوا.

طبقا ألحكام الفصل 80 من الدستور يحيل رئيس املجلس املعني مشاريع القوانني التي تم إيداعها 

لدى مكتب املجلس عىل اللجان الربملانية الدامئة، التي يستمر عملها خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات.

كام يبث مكتب املجلس يف كل تنازع حول االختصاص بني لجنتني أو أكرث )املادة 127 من النظام 

الداخيل ملجلس النواب - املادة 176 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين؛

الربجمة

- يربمج مكتب اللجنة الدامئة املعنية دراسة مشاريع القوانني املعروضة عليها، يف أول اجتامع لها 

يف ظرف أسبوع من تاريخ إحالتها عليها، ويتم إخبار الحكومة.

- يعلن رئيس اللجنة يف بداية اجتامعاتها عن جميع النصوص التي أحيلت عليها وكذا عن الربمجة 

الزمنية التي قررها مكتب اللجنة لدراسة تلك النصوص والتصويت عليها. 
)املادة 128 من النظام الداخيل ملجلس النواب - املادة 180 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(
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 مقت�شيات عامة

تعني اللجان الدامئة مقررا خاصا لكل نص ترشيعي عند االقتضاء. 

اللجان رسية، لكن ميكن أن تكون علنية، إما بطلب من رئيس املجلس أو من  - تكون اجتامعات 
الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها، وميكن أن تنعقد اجتامعات اللجان بصفة علنية 

إذا تعلق األمر بدراسة نص ترشيعي يهم رشيحة واسعة من املواطنات واملواطنني.

- اليوقف إيداع مرشوع قانون يف نفس املوضوع الذي سبق تقديم مقرتح قانون بشأنه، مناقشة هذا 
املقرتح 

- يف حالة إيداع مشاريع ومقرتحات قوانني ذات موضوع واحد، تعطى األسبقية يف الدراسة للنص 
الترشيعي الذي أودع أوال مبكتب املجلس. 

اأ - تقدمي الن�س

-يقدم ممثل الحكومة النص املحال مبارشة أو بعد موافقة املجلس اآلخر عليه.

-ميكن للجن الدامئة أن تنظم أياما دراسية حول موضوعات تندرج ضمن اختصاصها ، مببادرة من 

مكتبها أو بناء عىل طلب رئيس فريق أو مجموعة نيابية أو ثلث اعضائها بعد موافقة مكتب املجلس .

ب - املناق�شة العامة

يرشع يف الدراسة مبناقشة عامة ملرشوع القانون ، وغالبا ما تهم املناقشة العامة جدوى النص، مع طرح 

تساؤالت بخصوص العوامل السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية...، التي أدت لتقدميه واالنعكاسات 

اإليجابية أو السلبية التي قد ترافق التصويت عليه وتطبيقه. ويبقى للحكومة حق التعقيب يف النهاية.

ج - مناق�شة املواد

- تقدم مواد النص و تناقش مادة مادة، وعند االقتضاء مناقشتها بابا بابا أو فصال فصال.

-للجهة صاحبة النص، حق التعقيب يف النهاية .

د - تقدمي التعديالت

التعديالت مكتوبة  لتقديم  املوالية  الجلسة  املناقشة، موعد  االنتهاء من  إثر  اللجنة،  -يحدد مكتب 

وموقعة ويف نسخ بعدد أعضاء اللجنة.

-تجتمع اللجنة بعد أربع و عرشين ساعة عىل األقل ) أو أقل من ذلك إذا ما تم االتفاق بني أعضاء 

مكتب اللجنة( للنظر يف التعديالت املودعة.

-تقدم التعديالت وتناقش، تعديال،  تعديال.

-ميكن للجن الدامئة أن تستحدث لجانا فرعية بهدف تعميق دراسة النصوص القانونية املحالة عليها 

حسب القطاعات الخاضعة الختصاصها والتعديالت املقدمة بخصوص النصوص املعروضة عليها ، و يرأس 

اللجنة الفرعية رئيس اللجنة الدامئة أو أحد نوابه.

ت - الت�شويت على املواد وعلى م�رشوع الن�س كامال

-يتم التصويت عىل كل تعديل مبفرده؛ وبعده التصويت عىل املادة كام تم تعديلها، أو كام جاءت يف 

املرشوع ثم عىل النص برمته .

تقارير  توزيع  ويجب  اللجن.  داخل  تدرس  التي  النصوص  حول  موجزة  تقارير  الدامئة  اللجن  تعد 

اللجان قبل الرشوع يف مناقشتها يف الجلسة العامة ملدة 48 ساعة عىل االقل، و ميكن لرئيس املجلس يف 

الحاالت الخاصة أن يقرر أقل من هذه املدة بتشاور مع رؤساء الفرق واملجموعات النيابية.

مقت�شى اأجل درا�شة م�شاريع القوانني داخل اللجن

-تنظر اللجان يف النصوص املعروضة عليها يف أجل أقصاه ستون يوما، من تاريخ اإلحالة، لتكون جاهزة 

لعرضها عىل الجلسة العامة. وإال يرفع رئيس اللجنة تقريرا إىل مكتب املجلس يشعره بأسباب التأخري، 

ويقرتح عليه أجال جديدا إلنهاء الدراسة، ال يتجاوز 30 يوما. وبناء عليه يقرر مكتب املجلس أجال 

جديدا للبت يف النص املعروض.

-إذا انرصم األجل الجديد دون إمتام الدراسة، يعرض األمر عىل ندوة الرؤساء للتداول يف موضوع 
النص املعروض ومآله .
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اللجان  داخل  القوانني  م�شاريع  على  والت�شويت  الدرا�شة  م�شطرة  ملخ�س   - و 

الربملانية الدائمة

يحيال رئيس املجلس عىل اللجنة الدامئة املختصة كل مرشوع قانون تم إيداعه لدى مكتب املجلس. 
ويبت املكتب يف تنازع اختصاص دراسة النص بني اللجن.

)املادة 127 من النظام الداخيل ملجلس النواب(-)املادة 176 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

يربمج مكتب اللجنة املعنية دراسة مشاريع القوانني املعروضة عليها، يف أول اجتامع لها يف ظرف 
أسبوع من تاريخ إحالتها عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك 

)املادة 128 من النظام الداخيل ملجلس النواب(-)املادة 180 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

يعلن رئيس اللجنة يف بداية االجتامع ، عن جميع النصوص التي أحيلت عىل اللجنة، وكذا عن 
الربمجة الزمنية التي قررها مكتب اللجنة للدراسة والتصويت عىل تلك النصوص.

 )املادة 128 من النظام الداخيل ملجلس النواب(-)املادة 180 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

يقدم ممثل الحكومة مرشوع القانون املحال مبارشة أو بعد موافقة املجلس اآلخر عليه.

 )املادة 130 من النظام الداخيل ملجلس النواب(-)املادة 181 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

املناقشة العامة ملرشوع القانون

)املادة 130 من النظام الداخيل ملجلس النواب(-)املادة 181 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تقدم مواد مرشوع القانون وتناقش مادة مادة، وعند االقتضاء بابا بابا أو فصال فصال. وللجهة 
صاحبة النص، حق التعقيب  يف النهاية

 )املادة 130 من النظام الداخيل ملجلس النواب(-)املادة 182 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تقدم التعديالت كتابة، يف نسخ بعدد أعضاء اللجنة.

)املادة 130 من النظام الداخيل ملجلس النواب(-)املادة 184 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تنظر اللجنة يف التعديالت املودعة بعد أربع وعرشين ساعة عىل األقل أو أقل من ذلك إذا ما تم 
االتفاق بني أعضاء مكتب اللجنة

تقدم التعديالت وتناقش، تعديال،  تعديال

 )املادة 130 من النظام الداخيل ملجلس النواب(-)املادتني 185و 186 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تصوت اللجنة عىل كل تعديل مبفرده، وبعد ذلك تصوت عىل املادة كام تم تعديلها، أو كام جاءت 
يف مرشوع القانون وتصوت يف النهاية عىل مرشوع القانون برمته.

)املادة 130 من النظام الداخيل ملجلس النواب(- )املادة 186 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(
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2 - 3 - االإحالة على اجلل�شة العامة

اأ - ت�شجيل الن�س يف جدول اأعمال اجلل�شة العامة.

- بعد دراسة مرشوع القانون، يف إطار اللجان الربملانية، يحال عىل مكتب املجلس مصحوبا بتقرير 
اللجنة التي درسته.

- يتم تسجيل النص يف جدول أعامل محدد، يتوىل مكتب املجلس املعني وضعه.

- تستدعى ندوة الرؤساء لالجتامع من لدن رئيس املجلس ، وتقدم كل اقرتاح يتعلق بتنظيم املناقشة 
العامة للنصوص املعروضة عىل املجلس وتبدي رأيها حول أشغال اللجان، وتتداول يف الربمجة الزمنية 

ألشغال املجلس.

العامة، ما مل يكن من قبل موضوع  الجلسة  للمناقشة والتصويت يف  - الميكن أن يعرض أي نص 
تقرير لجنة مختصة.

ب - �شري املناق�شة يف اجلل�شة العامة

يتم بدء املناقشة باالستامع إىل:

- الحكومة 

- املقرر املعني من لدن اللجنة املختصة الذي يقدم ملخصا عنه، ويبقى لرئيس الجلسة صالحية تقدير 
الوقت املخصص لتقدميه ) يف حالة عدم تحديده من طرف ندوة الرؤساء بالنسبة ملجلس املستشارين(.

ويجب طبع وتوزيع تقارير مقرري اللجان قبل الرشوع يف مناقشتها يف الجلسة العامة ملدة 48 ساعة 
عىل األقل، .

بعد تقديم التقرير ال ميكن املناقشة والتصويت إال يف حالة واحدة، هي الدفع بعدم القبول لتعارض 
النصس مع الدستور ) املادتان 135 و136 من النظام الداخيل ملجلس النواب-املادة 192 من النظام 

الداخيل ملجلس املستشارين(.

- بعد اختتام املناقشات العامة ال ميكن أن يعرض عىل املناقشة أو التصويت إال ملتمس واحد لرئيس 
فريق أو رئيس لجنة أو عرش أعضاء املجلس، ) أو الحكومة كذلك بالنسبة ملجلس املستشارين( يرمي 
إىل إرجاع مجموع النص الجاري مناقشته إىل اللجنة املختصة )املادة 137 من النظام الداخيل ملجلس 

النواب- املادة 193 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(.

ج - الدفوعات امل�شطرية

	:الدفع بعدم القبول

-الدفع بعدم القبول لتعارض النص املعروض مع مقتىض أو عدة مقتضيات دستورية :

وهو إجراء مسطري يهم نصا معروضا يتعارض مع ُمقتىض أو عدة ُمقتضيات دستورية، و ال يتدخل 

يف مناقشته إال أحد املوقعني عىل هذا الدفع والحكومة و رئيس أو مقرر اللجنة املختصة، وينتج عن 

املصادقة عىل الدفع بعدم القبول رفض النص املثار بشأنه الدفع.

-الدفع بعدم القبول لكل تعديل يتعارض مع مقتضيات الدستور:

- للحكومة أن تدفع كذلك بعدم قبول كل مقرتح أو تعديل، ال يدخل يف اختصاص السلطة الترشيعية، 

وإن مل يتم التوصل إىل اتفاق يف هذا الشأن، تتوقف املناقشة ويرفع رئيس الحكومة النازلة إىل املحكمة 

الدستورية للفصل فيها .

	:طلب إرجاع النص إىل اللجنة

- ميكن لرئيس فريق أو رئيس اللجنة ٲو عرش ٲعضاء املجلس ) أو الحكومة كذلك بالنسبة ملجلس 

املستشارين ( طلب إرجاع النص الجاري مناقشته إىل اللجنة املختصة، وال يتدخل يف مناقشته إال ٲحد 

املوقعني عىل هذا الدفع والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة املختصة )املادة 137 من النظام الداخيل 

ملجلس النواب - املادة 193 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين (.

النواب (، ضامنا لحسن سري املناقشات، ٲن يعرض عىل املجلس  - ميكن للرئيس ) بالنسبة ملجلس 

إرجاع مادة ٲو ٲكرث  مع التعديالت املتعلقة بها إىل اللجنة املعنية بالدراسة لتعيد التمعن يف دراستها 

)املادة 139 من النظام الداخيل ملجلس النواب (

- يف حالة املصادقة عىل امللتمس تتوقف املناقشة إىل حني تقديم اللجنة تقريرا جديدا. أما يف حالة 

عدم املصادقة عىل امللتمس فيتم الرشوع يف مناقشة مواد النص. 

 إرجاء البت.	

- ميكن طلب إرجاء البث يف مادة ٲو تعديل من شٲنها ٲن يؤدي إىل تغيري أو تعطيل مجرى املناقشة. 

ويقبل الطلب .حتام. إذا  تقدمت به الحكومة أو رئيس اللجنة املعنية بدراسة. ويف الحاالت أخرى يبقى 

لرئيس الجلسة )املادة 138 من النظام الداخيل ملجلس النواب-املادة 199 من النظام الداخيل ملجلس 

املستشارين (.
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ملخ�س للدفوعات امل�شطرية وفق مقت�شيات النظامني الداخليني ملجل�شي الربملان

املرجع اإلجراءات واملساطر
الجهة صاحبة 
االختصاص يف 

الدفع
نوعية الدفع

من   103 املادة   -

النظام الداخيل ملجلس 

النواب.

من   118 املادة   -

النظام الداخيل ملجلس 

املستشارين.

− تكون األسبقية يف التدخالت للتنبيه 
نظام«  »نقط  شكل  يف  ضوابط  إىل 

تتعلق  أو  الجلسة  سري  عىل  تنصب 

بتطبيق مقتضيات النظام الداخيل؛

− التدخل يكون بإذن من الرئيس، يف 
النواب  ملجلس  بالنسبة  واحدة  دقيقة 

بالنسبة  دقيقتني  تتجاوز  ال  مدة  ويف 

ملجلس املستشارين؛

− ميكن للرئيس أن يوقف املتكلم إذا 
بالنظام  لها  عالقة  ال  املداخلة  أن  تبني 

الداخيل أو سري الجلسة.

مجلس
النواب 

أو مجلس 
املستشارين

نقطة نظام

من   135 املادة   -

النظام الداخيل ملجلس 

النواب

من   192 املادة   -

النظام الداخيل ملجلس 

املستشارين.

− ال يتدخل يف مناقشة هذا الدفع إال 
أحد املوقعني عىل الدفع أو الحكومة أو 

رئيس أو مقرر اللجنة املختصة؛

الدفع  عىل  املصادقة  عن  ينتج   −
رفض النص املثار بشأنه الدفع.

- املوقعون 
عىل الدفع
- الحكومة

- رئيس اللجنة
- مقرر اللجنة

الدفع 
بالتعارض 
مع مقتىض 

دستوري

من   136 املادة   -

النظام الداخيل ملجلس 

النواب.

من   196 املادة   -

النظام الداخيل ملجلس 

املستشارين.

- الحكومة

الدفع بعدم 
قبول مقرتح 
أو تعديل 

ال يدخل يف 
اختصاص 
السلطة 
الترشيعية

- املادتني 137 و139 

الداخيل  النظام  من 

ملجلس النواب

من   193 -املادة 

النظام الداخيل ملجلس 

املستشارين

العامة،  املناقشات  اختتام  بعد   −
أو  املناقشة  عىل  يعرض  أن  ميكن  ال 

إىل  يرمي  واحد  ملتمس  إال  التصويت 

إرجاع مجموع النص الجاري مناقشته، 

إىل اللجنة املختصة؛

امللتمس  عىل  املصادقة  حالة  يف   −

تتوقف املناقشة إىل حني تقديم تقرير 

جديد؛

− يف حالة عدم املصادقة عىل امللتمس 

يرشع يف مناقشة مواد النص.

-رئيس فريق

التامس 
إرجاع النص 
إىل اللجنة 

املختصة

-رئيس لجنة

-عرش أعضاء 
املجلس

138من  املادة   -

النظام الداخيل ملجلس 

النواب

من   199 املادة   -

النظام الداخيل ملجلس 

املستشارين.

مادة  يف  البت  إرجاء  طلب  ميكن   −
أو تعديل من شأنه أن يؤدي إىل تغيري 

مجرى املناقشة.

-الحكومة 
-اللجنة املعنية

طلب إرجاء 
البت يف مادة 

أو تعديل
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املادة 139من النظام 
الداخيل ملجلس 

النواب
)املادة 199من 
النظام الداخيل 

ملجلس املستشارين(

عىل  يعرض  أن  للرئيس  ميكن   −
أكرث،  أو  مادة  إرجاع  املجلس 

إىل  بها،  املتعلقة  التعديالت  مع 

اللجنة املعنية لتعيد دراستها.

ارجاع مادة 
او تعديل اىل 

اللجنة

-رئيس املجلس

التعديالت يف الجلسة العامة 

يرشع يف مناقشة التعديالت املتعلقة بكل مادة بعد انتهاء مناقشة املرشوع الذي تتعلق به هذه 
التعديالت ويصوت عليها قبل التصويت عىل النص األصيل، ويرشع بعد ذلك يف التصويت عىل كل 

مادة عىل حدة. 

د - الت�شويت على م�رشوع الن�س

يتم التصويت عىل نص املرشوع بأكمله، بعد التصويت عىل آخر مادة أو آخر مادة إضافية مقرتحة 
عن طريق التعديل.

إن مل تقدم أية مادة إضافية قبل إجراء التصويت عىل النص الذي يتضمن مادة فريدة، فإن 	 
التصويت عىل املادة يعترب تصويتا عىل النص بأكمله، وال يقبل بعد ذلك إلحاق أي مادة إضافية.

يكون التصويت علنيا أو بواسطة الجهاز اإللكرتوين املعد لذلك .	 

يبت املجلس بتصويت واحد يف النص املتناقش فيه، كله أو بعضه، إذا ما طلبت الحكومة ذلك 	 
مع االقتصار عىل التعديالت املقرتحة أو املقبولة من قبلها، وميكن للمجلس أن يعرتض عىل هذه 

املسطرة بأغلبية اعضائه .

يعرب عن املصادقة بلفظ »نعم«، وبعدم املصادقة بلفظ »ال«.	 

ويف حالة االمتناع بلفظ »ممتنع«.	 

تتم املصادقة عىل القضايا املعروضة للتصويت إذا توفرت عىل أغلبية األصوات املعرب عنها، 	 
باستثناء األحوال التي ينص فيها الدستور عىل أغلبية معينة.

ويف حالة تعادل األصوات يعاد التصويت مرة ثانية ، ويف حالة تعادل األصوات مرة أخرى فإن 	 
القضية املعروضة تعترب غري مصادق عليها.

هـ - اأ�شلوب امل�شادقة املخت�رش 

ميكن أن يطلب خالل ندوة الرؤساء مناقشة مرشوع قانون حسب أسلوب املصادقة املخترص، من 

طرف رئيس املجلس أو الحكومة أو رئيس اللجنة املختصة أو رئيس فريق برملاين.

- ال يتم قبول الطلب إال إذا كان يهم نصا مل يدرس بعد يف اللجنة، أو قدم من لدن رئيس اللجنة 

املختصة بعد استشارتها، و ما مل يقدم أي اعرتاض يف شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء. 

إشعار  ويتم  املجلس،  أعضاء  عىل  وتوزيعه  بنرشه  املجلس  رئيس  يأمر  الطلب  عن  إعالنه  بعد   -

الحكومة به.

- ال يرشع يف  املناقشة إال بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل األقل، ابتداء من يوم اإلخبار به وبعد توزيع 

التقرير الخاص به.

للمبادرات  موضوعا  املخترص  املصادقة  أسلوب  اعتامد  بشأنه  املطلوب  النص  يكون  أن  ميكن  ال   -

املتعلقة مبلتمسات اإلرجاع إىل اللجنة أو تأجيل البت أو عدم املناقشة. 

املخترص،  املصادقة  أسلوب  اعتامد  االعرتاض عىل  املجلس  أعضاء  للحكومة ولكل عضو من  - يحق 
وذلك ابتداء من تاريخ اإلعالن إىل حدود الساعة السادسة مساء عشية يوم املناقشة عىل أبعد تقدير 
بالنسبة ملجلس النواب، واىل حدود آخر ساعة من توقيت العمل الرسمي قبل يوم املناقشة عىل ٲعداد 

تقدير بالنسبة ملجلس املستشارين.

الفرق فورا،  الذي يبلغه إىل الحكومة واللجنة املعنية ورؤساء  - يوجه االعرتاض إىل رئيس املجلس 

كام يأمر بنرشه وتوزيعه. ويف حال االعرتاض يخضع النص ملقتضيات املسطرة  العادية ملناقشة النصوص 

الترشيعية يف الجلسة العامة.

- إىل حني انتهاء األجل املحدد لالعرتاض، يتم قبول التعديالت املقدمة من لدن النواب.

- إذا قدمت الحكومة تعديال عىل النص بعد انرصام أجل االعرتاض، يسحب النص من جدول األعامل، 

ويتم تسجيله يف جدول أعامل الجلسة املوالية، وتجري املناقشة حينئذ طبقا ملقتضيات املسطرة العادية 

ملناقشة النصوص الترشيعية يف الجلسة العامة.

اللجنة  مقرر  إىل  باالستامع  املخترص،  املصادقة  أسلوب  شأنه  يف  اعتمد  الذي  النص  مناقشة  تتم   -
املختصة ملدة ال تتجاوز عرش دقائق عىل األكرث، ثم ملقرر أو مقرري اللجان املطلوب منها إبداء الرأي 
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ملدة ال تتجاوز خمس دقائق لكل مقرر.

- إذا مل يقدم  أي تعديل بشأن  النص املعروض للمصادقة املخترصة، يتم عرض النص بكامله من قبل 

الرئيس، عىل التصويت بعد املناقشة العامة.

يتناول  وال  التعديالت،  املواد موضوع  فقط عن  الرئيس  فيعلن  بشأنه،  تعديالت  تقديم  تم  وإذا   -

الكلمة بخصوص كل تعديل إال صاحب التعديل أو عضو من فريقه، والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة 

املعنية بدراسة النص، ومتكلم معارض ومتكلم مؤيد.

- ال يعرض الرئيس للتصويت إال التعديالت واملواد التي تنصب عليها تلك التعديالت ومرشوع أو 

مقرتح القانون بأكمله.

مراحل االأ�شلوب املخت�رش للم�شادقة مبجل�شي الربملان

املسطرة يف مجليس الربملان  املراحل

- رئيس املجلس 

- الحكومة

- رئيس اللجنة املختصة

- رئيس الفريق النيايب
)املادة 145 من )النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة 207 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

الجهة صاحبة حق 
تقديم الطلب

يقدم الطلب خالل انعقاد ندوة الرؤساء
)املادة 145 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة207 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تقديم الطلب وبرمجته

يقبل الطلب :	 

- إذا كان يهم نصا مل يدرس بعد يف اللجنة؛

- إذا قدم من لدن رئيس اللجنة املختصة بعد استشارتها؛

- إذا مل يكن النص موضوعا للمبادرات املتعلقة مبلتمسات اإلرجاع إىل 
اللجنة أو تأجيل البت أو عدم املناقشة.

- إذا مل يتم االعرتاض عليه خالل ندوة الرؤساء.

املوافقة عىل الطلب

اعضاء 	  عىل  وتوزيعه  بنرشه  ويأمر  الطلب  هذا  عن  الرئيس  يعلن 
املجلس ويتم إشعار الحكومة به.

)املادة 146 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة 208 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

اإلعالن عن الطلب
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ميلك حق االعرتاض:	 

- الحكومة؛

- كل نائبة أو نائب؛

يجب تقديم االعرتاض ابتداء من تاريخ اإلعالن عن الطلب إىل حدود 	 
الساعة السادسة مساء عشية يوم املناقشة عىل أبعد تقدير بالنسبة 
الرسمي،  العمل  توقيت  النواب وإىل حدود آخر ساعة من  ملجلس 

قبل يوم املناقشة عىل أبعد تقدير بالنسبة ملجلس املستشارين

الحكومة 	  إىل  فورا  يبلغه  الذي  املجلس  رئيس  إىل  االعرتاض  يوجه   
واللجنة املعنية ورؤساء الفرق كام يأمر بنرشه وتوزيعه.

يف حالة االعرتاض يخضع النص للمسطرة العادية.	 
)املادتان 147 و148 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة 209 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

حق االعرتاض عىل 
الطلب

تتجاوز 	  ال  املختصة ملدة  اللجنة  مقرر  إىل  باالستامع  املناقشة  تبدأ   
عرش دقائق، ثم مقرر أو مقرري اللجان املطلوب منها إبداء الرأي 

ملدة ال تتجاوز 5 دقائق لكل مقرر.

التصويت بعد 	  النص بكامله عىل  عندما ال يقدم أي تعديل يعرض 
املناقشة العامة.

موضوع 	  املواد  فقط  الرئيس  يعرض  تعديالت  تقديم  حالة  يف 
التعديالت.

 يتناول الكلمة بخصوص كل تعديل:	 

- صاحب التعديل أو عضو من فريقه؛

- الحكومة؛

- رئيس أو مقرر اللجنة املعنية؛

- متكلم معارض؛

- متكلم مؤيد؛

)املادتان 149 و150 من النظام الداخيل ملجلس النواب(-)املادة 210 من النظام الداخيل 
ملجلس املستشارين(

املناقشة

و - االإحالة على املجل�س االآخر وامل�شادقة النهائية

- بالنسبة ملشاريع القوانني

النواب بخصوص إيداع مشاريع  -ينص الفصل 78 من الدستور عىل منح األسبقية ملكتب مجلس 

القوانني، باستثناء مشاريع القوانني املتعلقة بالجامعات الرتابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا االجتامعية 

التي تودع باألسبقية لدى مكتب مجلس املستشارين.

وطبقا للفصل 84من الدستور يتداول مجلسا الربملان بالتتابع يف كل مرشوع أو مقرتح قانون، بغية 
التوصل إىل املصادقة عىل نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب باألسبقية، وعىل التوايل، يف مشاريع القوانني، 
ويف مقرتحات القوانني التي قدمت مببادرة من أعضائه. ويتداول مجلس املستشارين بدوره باألسبقية، 
وعىل التوايل، يف مشاريع القوانني وكذا يف مقرتحات القوانني التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل 

مجلس يف النص الذي صوت عليه املجلس اآلخر يف الصيغة التي أحيل بها عليه.

ويعود ملجلس النواب التصويت النهايئ عىل النص الذي تم البت فيه، وال يقع هذا التصويت إال 
ذات  واملجاالت  الرتابية،  الجامعات  يخص  بنص  األمر  تعلق  إذا  الحارضين،  ألعضائه  املطلقة  باألغلبية 

الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون االجتامعية.

- بالنسبة ملشاريع القوانني التنظيمية

طبقا للفصل 85 من الدستور اليتم التداول يف مشاريع القوانني التنظيمية من قبل مجلس النواب، إال 

بعد ميض عرشة أيام عىل وضعها لدى مكتبه. علام أن املامرسة العملية تسجل إحالة القوانني التنظيمية 

عىل مكتب مجلس النواب وإن تعلق األمر بالقانون التنظيمي املتعلق مبجلس املستشارين أو بالقوانني 
التنظيمية املتعلقة بالجامعات الرتابية.

املجلس  الحارضين من  لألعضاء  املطلقة  باألغلبية  التنظيمية  القوانني  النهائية عىل  املصادقة  وتتم 
املذكور.

غري أنه إذا تعلق األمر مبرشوع قانون تنظيمي يخص مجلس املستشارين أو الجامعات الرتابية، فإن 
التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

أما القوانني التنظيمية املتعلقة مبجلس املستشارين، فيتم إقرارها باتفاق بني مجليس الربملان عىل 
نص واحد.
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وإذا صادق مجلس النواب عىل مرشوع القانون التنظيمي أحاله رئيس املجلس عىل مكتب مجلس 

املستشارين، ليتداول بشأنه، بحيث ميكن لهذا األخري أن يصادق عىل النص كام وافق عليه املجلس اآلخر 

بدون تعديل، أو يصادق عليه مع تعديله. ويف هذه الحالة األخرية تتم إحالته عىل مجلس النواب يف إطار 

قراءة ثانية. ويتم التصويت عليه باألغلبية املطلقة للحارضين، إال إذا تعلق األمر مبرشوع قانون تنظيمي 

يخص مجلس املستشارين أو الجامعات الرتابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

رئيس  يحيل  الدستورية  باملحكمة  املتعلق   066.1 رقم  التنظيمي  القانون  من   25 للامدة  وطبقا 

الحكومة القوانني التنظيمية التي أقرها الربملان، بصفة نهائية، إىل املحكمة الدستورية، قبل إصدار األمر 

بتنفيدها، قصد البث يف مطابقتها للدستور.

د - ملخ�س م�شطرة الدرا�شة والت�شويت على م�شاريع القوانني يف اجلل�شة العامة

تسجيل مرشوع القانون يف جدول أعامل الجلسة العامة مصحوبا بتقرير اللجنة التي تدارسته
)املادة 133 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادتني 190 و191 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

 اجتامع ندوة الرؤساء للتداول يف تنظيم املناقشة العامة والربمجة الزمنية ٲلشغال املجلس
)املادة 88 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة192 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين

تقديم مرشوع القانون من طرف الحكومة
)املادة 134 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة192 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تقديم تقرير اللجنة املختصة، الذي يبقى للرئيس صالحية تقدير الوقت املخصص لتقدميه 
)املادة 134 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة192 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

الميكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة والتصويت إال حالة واحدة تتعلق بالدفع بعدم قبول دراسة 
املرشوع لتعارضه مع الدستور.

املادة 135 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة192 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين

ألعضاء املجلس وللحكومة حق اقرتاح التعديل بعد افتتاح املناقشة، وللحكومة أن تعارض يف بحث 
كل تعديل مل يعرض من قبل عىل اللجنة الدامئة املختصة. 

 )املادة 141 من النظام الداخيل ملجلس النواب( - )املادة195 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(
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ميكن للمجلس أن يبت بتصويت واحد يف النص، كله أو بعضه، بطلب من الحكومة 

مع االقتصار عىل التعديالت املقرتحة واملقبولة من قبلها.

-ميكن للمجلس أن يعرتض عىل هذه املسطرة بأغلبية أعضائه.
)املادة 141 من النظام الداخيل ملجلس النواب(- )املادة140 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

يرشع يف مناقشة التعديالت املتعلقة بكل مادة بعد انتهاء مناقشة النص الذي تتعلق به هذه 
التعديالت ويصوت عليها قبل التصويت عىل النص األصيل، وبعد ذلك يرشع يف التصويت عىل كل 

مادة عىل حدة.
)املادة 142 من النظام الداخيل ملجلس النواب (-)املادة203 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

يصوت املجلس عىل مرشوع القانون برمته
)املادة 144 من النظام الداخيل ملجلس النواب (-)املادة203 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

ذ -ملخ�س م�شطرة الت�شويت على م�شاريع القوانني التنظيمية

تودع مشاريع القوانني التنظيمية باألسبقية لدى مجلس النواب

اليتم التداول يف مشاريع القوانني التنظيمية من قبل مجلس النواب إال بعد مرور عرشة أيام عىل وضعها لدى مكتبه

تخضع مناقشة مشاريع القوانني التنظيمية والتصويت عليها داخل اللجان الدامئة املعنية لنفس املسطرة الترشيعية 
املقررة بخصوص مشاريع القوانني العادية

يصادق عىل مشاريع القوانني التنظيمية باألغلبية املطلقة لألعضاء الحارضين مبجلس النواب

تحال مشاريع القوانني التنظيمية، كام وافق عليها مجلس النواب عىل مكتب مجلس املستشارين لتعرض عىل اللجان 
الدامئة املختصة بهذا املجلس

يصوت عىل مشاريع القوانني التنظيمية من قبل مجلس املستشارين يف جلسة عامة

إذا تم إدخال تعديالت عىل النص تتم إحالته عىل مجلس النواب يف إطار القراءة الثانية و تقترص املناقشة عىل املواد 
املعدلة

يتم التصويت النهايئ عىل النص باألغلبية املطلقة لألعضاء الحارضين من مجلس النواب

إذا تعلق األمر مبرشوع يخص مجلس املستشارين أو الجامعات الرتابية، يتم التصويت عليه بأغلبية أعضاء مجلس 
النواب

يتم إقرار القوانني التنظيمية املتعلقة مبجلس املستشارين باتفاق بني مجليس الربملان عىل نص موحد

تتم إحالة القوانني التنظيمية عىل املحكمة الدستورية من أجل البت يف مطابقتها ألحكام الدستور
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إذا قضت الحكمة الدستورية بعدم دستورية كل أو بعض مقتضيات القانون التنظيمي يتم عرض القانون التنظيمي 
عىل املجلس الحكومي واملجلس الوزاري لرتتيب اآلثار القانونية عىل القرار الصادر عن املحكمة الدستورية

تتم إحالته عىل مجلس النواب لتتدارس اللجنة املعنية خاصة ما يرتبط برتتيب اآلثار القانونية ثم يتم عرضه عىل 
الجلسة العامة لتتم املصادقة عليه وفق املسطرة الترشيعية السالفة الذكر

تتم إحالته عىل مجلس املستشارين من أجل املصادقة

يتم إصدار األمر بتنفيذ القانون التنظيمي وينرش بالجريدة الرسمية

3 - املرحلة ما بعد الربملانية

اأ - ت�رشيح املحكمة الد�شتورية مبطابقة الن�س للد�شتور

يف  للبث  بتنفيذها،  األمر  إصدار  قبل  الدستورية  املحكمة  عىل  وجوبا  التنظيمية  تحال القوانني   -

مطابقتها للدستور.

- تبث املحكمة الدستورية يف القوانني والقوانني التنظيمية، داخل أجل شهر من تاريخ اإلحالة. غري 

أن هذا األجل يُخفض يف حالة االستعجال إىل مثانية أيام، بطلب من الحكومة.

- تؤدي إحالة القوانني التنظيمية عىل املحكمة الدستورية يف هذه الحاالت، إىل وقف رسيان أجل 

إصدار األمر بتنفيذها.

الفصل 132  من  الترصيح بعدم دستوريته، عىل أساس  ثم  بتنفيذ مقتىض  األمر  - ال ميكن إصدار 

من   133 الفصل  أساس  عىل  دستوريته  بعدم  الترصيح  تم  مقتىض  كل  وينسخ  تطبيقه،  وال  الدستور، 

الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته املحكمة الدستورية يف قرارها.

- قرارات املحكمة الدستورية ال تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع 

الجهات اإلدارية والقضائية.

ب - القراءة اجلديدة مل�رشوع اأو مقرتح قانون

- لجاللة امللك أن يطلب قراءة جديدة لكل مرشوع أو مقرتح قانون، طبقا للفصل 95 من الدستور، 
ويحيط رئيس املجلِس علام بخطاب جاللته. وال ميكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

- يستشري الرئيس املجلس فيام إذا كان يرغب يف إرجاع نص إىل لجنة أخرى غري التي درسته سابقا، 
ويف حالة الرفض يحال النص عىل اللجنة التي سبق ودرسته.

- تنظر اللجنة الدامئة املختصة يف النص داخل أجل ال يتعدى خمسة عرش يوما، وتسجل القضية 
يف جدول أعامل املجلس.
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ج - اإ�شدار االأمر بتنفيذ القانون

اإلصدار عمل قانوين تتواله السلطة التنفيذية، بغرض تثبيت وجود الترشيع. وهذه العملية تتم يف 

املغرب من طرف جاللة امللك الذي يأمر بتنفيذ القانون خالل الثالثني يوما التالية إلحالته عىل الحكومة 

القوانني توقع  بتنفيد  األمر  الدستور(. علام أن ظهائر إصدار  )الفصل 50 من  املوافقة عليه،  بعد متام 

بالعطف من قبل رئيس الحكومة )الفصل 42 من الدستور(.

د - ن�رش القانون يف اجلريدة الر�شمية

-ينرش القانون الذي صدر األمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خالل أجل أقصاه شهر ابتداء 

من تاريخ ظهري إصداره )الفصل 50 من الدستور(.

ثانيا :

م�شطرة الدرا�شة والت�شويت 

على مقرتحات القوانني
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وتحال  القوانني،  باقرتاح  التقدم  الربملان  ألعضاء  يحق  الحكومية،  الترشيعية  املبادرة  إىل  إضافة 

مقرتحات القوانني عىل اللجان املختصة ألجل النظر فيها، والتي يستمر عملها خالل الفرتات الفاصلة 

بني الدورات.

وإذا كان الربملان هو الذي يضع جدول أعامله، والذي يتضمن مشاريع القوانني ومقرتحات القوانني 

باألسبقية ووفق الرتتيب الذي تحدده الحكومة، فإنه يجب أن يخصص يوم واحد عىل األقل يف الشهر 

لدراسة مقرتحات القوانني، ومن بينها تلك املقدمة من قبل املعارضة. )الفصل 82 من الدستور(

وتخضع مناقشة مقرتحات القوانني والتصويت عليها مبجليس الربملان للقواعد املسطرية التالية :

1 - اإلحالة عىل اللجان الربملانية الدامئة

 يحرص مكتب املجلس عىل أن تحال مقرتحات القوانني بصيغتها الورقية واإللكرتونية، 	

مرفوقة بالتقارير يف حالة إحالتها من املجلس اآلخر.

 يخرب رئيس املجلس املعني املجلس اآلخر بحالة إيداع مقرتحات القوانني.	

 إذا تبني أن مقرتح قانون بأحد املجلسني يتضمن مضمون مقرتح قانون آخر أحيل 	

عىل املجلس اآلخر يحيطه علام بذلك، ويف حال االتفاق عىل املالحظة، يدرس املقرتح من 

لدن املجلس الذي أودع به أوال. وتتوقف الدراسة والبت يف املجلس الذي أحيل عليه املقرتح 

الحقا، داخل أجل متفق عليه بني مكتبي املجلسني.

 الدامئة 	 اللجان  عىل  إحالتها  قبل  يوما   20 الحكومة  إىل  القوانني  مقرتحات  تحال 

املختصة بالنسبة ملجلس النواب و 40 يوما بالنسبة ملجلس املستشارين

 إذا انرصم األجل، أمكن للجنة الدامئة املختصة برمجة دراستها.	

 يحيط رئيس املجلس الحكومة علام بتاريخ وساعة املناقشة يف اللجنة.	

 القراءة 	 يف  عليه  املوافقة  قبل  أي وقت  مقرتحه يف  املقرتح سحب  لصاحب  ميكن 

األوىل.

 له 	 تبنيه  عن  النواب  أحد  وعرب  عامة  جلسة  يف  املناقشة  السحب خالل  وقع  إذا 

تستمر املناقشة.
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 كل نائب فقد عضويته يف املجلس تصبح مقرتحات القوانني التي قدمها غري مقبولة، 	

ما مل يتبنها عضو آخر، وذلك يف أجل اليتجاوز 8 أيام من تاريخ إعالن الشغور. 

 إذا وقع نزاع بني لجنتني أو أكرث فيام يتعلق باالختصاص، فإن مكتب املجلس يبت 	

يف هذا التنازع.

 كل مقرتح قانون رفض من قبل املجلس، ال ميكن إعادة تقدميه إال بعد ميض سنة 	

ترشيعية عىل األقل.

 ومناقشتها 	 تقدميها  لربمجة  كقاعدة  القوانني  مقرتحات  إحالة  تاريخ  اعتامد  يتم 

والتصويت عليها.

 اليوقف وجود مقرتحني أو أكرث حول نفس املوضوع مناقشة املقرتح الذي أودع أوال 	

لدى مكتب املجلس.

 قانون 	 تقديم مقرتح  الذي سبق  املوضوع  نفس  قانون يف  إيداع مرشوع  اليوقف 

بشأنه، مناقشة هذا املقرتح.

 يف 	 االسبقية  تعطى  واحد،  موضوع  ذات  قوانني  ومقرتحات  مشاريع  إيداع  عند 

الدراسة للنص الترشيعي الذي أودع أوال لدى مكتب املجلس. 

- مناقشة مقرتحات القوانني داخل اللجان املختصة :

ترشع مكاتب اللجان يف برمجة دراسة مقرتحات القوانني املعروضة عليها يف أول اجتامع 

لها يف ظرف أسبوع من تاريخ اإلحالتها عليها.

1 - 1 - تقدمي الن�س:

  تبدأ املناقشة يف اللجنة بتقديم مقرتح القانون من قبل :

- واضع أو ممثل واضعي املقرتح؛

- مقرر اللجنة املختصة املعني، بالنسبة ملقرتح القانون املحال من املجلس اآلخر؛

1 - 2 - مناق�شة الن�س:

-يرشع يف الدراسة مبناقشة عامة وبعد ذلك تقدم مواد النص وتناقش مادة-مادة أو بابا 

بابا أو فصال فصال. وملقدم املقرتح حق التعقيب.

1 - 3 - تقدمي التعديالت:

- يحدد مكتب اللجنة موعد تقديم التعديالت كتابة.

- تجتمع اللجنة بعد أربع وعرشين ساعة عىل األقل للنظر يف التعديالت.

- تقدم التعديالت وتناقش تعديال تعديال.

1 - 4 - الت�شويت على املواد وعلى الن�س كامال :

يتم التصويت عىل كل تعديل عىل حدة ثم التصويت عىل املادة كام عدلت أو كام جاءت يف املقرتح 

ثم النص برمته.

ومن أجل تدبري جيد للزمن الترشيعي، حددت املادة 131 من النظام الداخيل ملجلس النواب واملادة 

189 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين أجال للجان الدامئة من أجل النظر يف النصوص املعروضة 

عليها يف 60 يوما كحد أقىص من تاريخ اإلحالة لتكون جاهزة لعرضها عىل الجلسة العامة، ويف حالة 

انرصام هذه املدة يرفع رئيس اللجنة تقريرا إىل مكتب املجلس يطلعه فيه عىل أسباب التأخري، ويقرتح 

األجل الذي يراه مناسبا إلنهاء الدراسة عىل أال يتجاوز ثالثني يوما.

ثم عىل مكتب  الرؤساء،  ندوة  األمر عىل  يعرض  الدراسة،  إمتام  الجديد دون  األجل  انرصام  وبعد 

املجلس وتعرض خالصاتها يف جلسة عامة للبت يف موضوع النص ومآله.
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1 - 5 - ملخ�س م�شطرة الدرا�شة والت�شويت على مقرتحات القوانني داخل 
اللجان الربملانية الدائمة

ألعضاء الربملان الحق يف التقدم باقرتاح القوانني
)املادة 123من النظام الداخيل ملجلس النواب(-

)املادة175 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

إحالة مقرتحات القوانني عىل اللجان املختصة ألجل النظر فيها والتي يستمر عملها خالل الفرتات 
الفاصلة بني الدورات

 )املادة 127من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة176 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

برمجة دراسة مقرتحات القوانني من طرف مكتب اللجنة الدامئة املعنية يف أول اجتامع لها يف ظرف 
أسبوع من تاريخ إحالتها عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك

)املادة 128من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة180 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تبدأ املناقشة بتقديم املقرتح من لدن واضع أو واضعي مقرتح القانون
)املادة 130من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة181 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

مناقشة مقرتح القانون :

- يرشع مبناقشة عامة للمقرتح، وبعد ذلك يتم تقديم مواد النص ومناقشتها مادة مادة وعند 
االقتضاء مناقشتها بابا بابا أو فصال فصال، ويبقى للجهة صاحبة النص حق التعقيب يف النهاية 

)املادة 130من النظام الداخيل ملجلس النواب(- )املادة182 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تحديد موعد لتقديم التعديالت كتابة ويف نسخ بعدد أعضاء اللجنة
)املادة 130من النظام الداخيل ملجلس النواب(- )املادة183 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

اجتامع اللجنة بعد أربع وعرشين ساعة عىل األقل للنظر يف التعديالت املودعة :

- تقدم التعديالت وتناقش تعديال تعديال، ويصوت عىل كل تعديل عىل حدة ثم يصوت عىل املادة 
كام عدلت أو كام جاءت يف مقرتح القانون ثم عىل النص برمته.

)املادة 130من النظام الداخيل ملجلس النواب(- )املادة 183 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(
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2 - املناق�شة والت�شويت على مقرتحات القوانني يف اجلل�شة العامة

التعرض للمناقشة والتصويت يف الجلسة العامة، إال املقرتحات التي تكون موضوع تقرير لجنة 	 
مختصة، والتي يجب أن توزع، حسب مقتضيات املادة 132 من النظام الداخيل ملجلس النواب، 
ومقتضيات املادة 190 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين قبل الرشوع يف مناقشتها يف 

الجلسة العامة ملدة 48 ساعة عىل األقل.

االستامع إىل واضع أو ممثل واضعي املقرتح، أو املقرر املعني من قبل اللجنة بالنسبة ملقرتح 	 
القانون املحال من املجلس اآلخر. وللرئيس صالحية تقدير الوقت املخصص لتقديم التقرير.

2 - 1 - تقدمي التعديالت :

- يرشع يف مناقشة التعديالت املتعلقة بكل مادة بعد انتهاء مناقشة النص الذي تتعلق به هذه 
التعديالت.

- يحق ألعضاء مجليس الربملان والحكومة اقرتاح تعديل النص،

- بعد افتتاح املناقشة، للحكومة أن تعارض يف بحث كل تعديل مل يعرض من قبل عىل اللجنة التي 
يعنيها األمر.

باب  يفتح  املعنية،  اللجنة  تعرض عىل  مل  تعديالت  أو  تعديل  تقديم  الحكومة عىل  تعرتض  مل  -إذا 
املناقشة حول هذا التعديل أو التعديالت وتجري عليها نفس املقتضيات التي ترسي عىل التعديالت التي 

عرضت عىل اللجنة.

- ال يقبل إال التعديل املعرب عنه كتابة، واملوقع من لدن واحد من أصحابه عىل األقل، واملقدم داخل 
اللجنة املختصة يف اآلجال املقررة.

- يبت املجلس املعروض عليه النص، بتصويت واحد، يف النص املتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما 
طلبت الحكومة ذلك، مع االقتصار عىل التعديالت املقرتحة أو املقبولة من قبلها. وبإمكان املجلس أن 

يعرتض عىل هذه املسطرة بأغلبية أعضائه .

دفعة  للمناقشة  املعروض  النص  تعديالتهم حول  يقدموا  أن  األمر،  يعنيهم  الذين  لألعضاء  - ميكن 

واحدة.

- إذا تم تقديم تعديالت متعددة متعارضة بعضا أو كال، فللرئيس الحق أن يعرضها يف مناقشة واحدة، 

وتعطى الكلمة خاللها بالتوايل ألصحاب التعديالت قبل التصويت عليها بالتوايل.

2 - 2 - مناق�شة التعديالت :

-تناقش التعديالت  املتعلقة بكل مادة، بعد انتهاء مناقشة النص الذي تتعلق به هذه التعديالت، 

ويتم التصويت عليها قبل التصويت عىل النص األصيل، وبعد ذلك  يرشع يف  التصويت مادة مادة .

تعطى األسبقية يف املناقشة للتعديالت التي تقدمها فرق املعارضة تم التعديالت املقدمة من الحكومة 

تم باقي األعضاء والتي تنصب عىل موضوع واحد، ويجري التصويت عليها بنفس الرتتيب.

-تعطى األسبقية يف املناقشة، للتعديالت التي تقدمها الحكومة عىل التعديالت التي يقدمها النواب 

والتي تنصب عىل موضوع واحد، و يف هذه الحالة تعطى الكلمة لجميع املتقدمني بتعديالت و يجري 

تصويت واحد عليها جميعا.

2 - 3 - الدفع مبناق�شة ثانية ملجموع الن�س اأو جزء منه

-للمجلس قبل التصويت عىل النص، أن يقرر مناقشة ثانية حوله كامال أو جزء منه، وذلك إما بطلب 

من الحكومة، أو اللجنة املعنية بدراسة النص، أو رئيس فريق، أو عرش أعضاء املجلس.

- تجري املناقشة الثانية حتام إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة املختصة.

التي يتعني عليها أن تقدم تقريرا  اللجنة املختصة،  الثانية إىل  - يتم إعادة النص موضوع املناقشة 

جديدا.

اتخذه  الذي  للقرار  تأكيد  مبثابة  الثانية،  املناقشة  خالل  املقدمة  للتعديالت  املجلس  رفض  -يعترب 

املجلس خالل املناقشة األوىل.

2 - 4 - الدفوعات امل�شطرية

ميكن أن تثار نفس الدفوعات التي يتم تقدميها أثناء دراسة مشاريع القوانني يف الجلسة العامة   

والتي ترسي عليها نفس املقتضيات الواردة يف النظام الداخيل سواء تعلق األمر ب:

الدفع بعدم القبول بسبب التعارض مع املقتضيات الدستورية أو ال تدخل يف مجال 	 

القانون؛

التامس إرجاع النص إىل اللجنة املختصة ؛	 

طلب إرجاء البت يف مادة أو تعديل	 



دليل القواعد املتعلقة بامل�سطرة الت�رشيعيةدليل القواعد املتعلقة بامل�سطرة الت�رشيعية 5253

2 - 5 - ملخ�س م�شطرة الدرا�شة والت�شويت على مقرتحات القوانني يف 
اجلل�شة العامة

تسجيل املقرتح يف جدول أعامل الجلسة العامة
)املادة 91 من النظام الداخيل ملجلس النواب( - 

)املادة 102 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تقديم املقرتح من طرف واضعي أو ممثل واضعي املقرتح

االستامع إىل املقرر املعني من لدن اللجنة املختصة بالنسبة ملقرتح القانون املحال من املجلس اآلخر.
)املادة 134 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة 192 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تعطى الكلمة للنائبات والنواب الذين سجلوا أنفسهم يف املناقشة العامة
 )املادة 137 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة 115 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

يرشع يف البت يف التعديالت والتصويت عىل املواد مادة مادة
)املادة 130 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة 198 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

يرشع يف التصويت عىل املقرتح بأكمله بعد التصويت عىل اخر مادة
)املادة 140 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة 198 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

تتم املصادقة عىل مقرتح القانون إذا توفرت األغلبية النسبية لألصوات املعرب عنها، ويف حالة تعادل 
األصوات يعاد التصويت مرة ثانية. ويف حالة تعادل األصوات املعرب عنها يعترب املقرتح غري مصادق 

عليه.
) املادة 115 من النظام الداخيل ملجلس النواب(

)املادة 147 من النظام الداخيل ملجلس املستشارين(

الن�شاب املطلوب يف الت�شويت على الن�شو�س املعرو�شة على اجلل�شات العامة

املرجع النصاب املطلوب املجـــــــــــــــــال

- الفصل 70 من الدستور 
املادة 115 من النظام الداخيل 

ملجلس النواب،
- املادة 147 من النظام 

الداخيل ملجلس املستشارين

 أغلبية األصوات املعرب
عنها

مشاريع ومقرتحات القوانني

الفصل 84 من الدستور
 األغلبية املطلقة

 ألعضاء مجلس النواب
الحارضين

 التصويت النهايئ عىل مشاريع
 ومقرتحات القوانني التي تخص

 الجامعات الرتابية واملجاالت ذات الصلة
بالتنمية الجهوية والشؤون االجتامعية

الفصل 85 من الدستور
 األغلبية املطلقة

 ألعضاء مجلس النواب
الحارضين

 املصادقة النهائية عىل مشاريع القوانني
التنظيمية من طرف مجلس النواب.

الفصل 85 من الدستور
 أغلبية أعضاء مجلس

النواب

 املصادقة النهائية عىل مشاريع
 القوانني التنظيمية التي تخص مجلس
 املستشارين أو الجامعات الرتابية من

طرف مجلس النواب .

الفصل 85 من الدستور االتفاق عىل نص موحد
 إقرار القوانني التنظيمية املتعلقة

 مبجلس املستشارين باتفاق بني مجليس
الربملان عىل نص موحد.
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ثالثا :

م�شطرة الدرا�شة والت�شويت 

على م�شاريع قوانني املالية 
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املالية ألحكام الفصل 75 من الدستور وملقتضيات،  الدراسة والتصويت عىل مرشوع قانون  تخضع 

ملجليس  الداخليني  النظامني  يف  الواردة  للقواعد  وكذا  املالية،  لقانون   130.13 رقم  التنظيمي  القانون 

الربملان.

وينص القانون التنظيمي للاملية عىل أن الوزير املكلف باملالية يتوىل إعداد مشاريع قوانني املالية 

تحت سلطة رئيس الحكومة وطبقا للتوجهات العامة املتداول بشأنها يف املجلس الوزاري وفقا للفصل 

49 من الدستور )املادة 46 من القانون التظيمي رقم 130.13 لقانون املالية.

وميكن تحديد ٲهم قواعد املسطرة الترشيعية املتعلقة مبرشوع قانون املالية كام ييل:

1 - مناقشة ودراسة مرشوع قانون املالية مبجلس النواب

املالية  قانون  م�رشوع  الإعداد  العام  االإطار  حول  عر�س  تقدمي   -  1  -  1
باللجنتني املكلفتني باملالية

التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية يعرض الوزير املكلف باملالية  القانون  مبوجب املادة 47 من 
عىل اللجنتني املكلفتني باملالية مبجليس الربملان قبل 31 يوليوز ، اإلطار العام إلعداد مرشوع قانون املالية 

للسنة املوالية ، ويتضمن هذا العرض :

- تطور الوضعية اإلقتصادية الوطنية؛

- تقدم تنفيذ قانون املالية للسنة الجارية إىل غاية 30 يونيو من نفس السنة؛

- املعطيات املتعلقة بالسياسة اإلقتصادية واملالية؛

- الربمجة امليزانياتية اإلجاملية لثالث سنوات؛

- ويكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.

1 - 2 - اإيداع م�رشوع قانون املالية مبكتب جمل�س النواب
- يودع مرشوع قانون املالية باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب يف 20 أكتوبر عىل أبعد تقدير .

- يرفق املرشوع مبجموعة من الوثائق املنصوص عليها يف املادة 48 من القانون التنظيمي للاملية.

- يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس املستشارين علام بإيداع الحكومة مرشوع قانون املالية.

- يعقد مجلسا الربملان جلسة عامة مشرتكة تخصص لعرض مرشوع قانون املالية.
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- يحال املرشوع يف الحني عىل اللجنة املكلفة باملالية مبجلس النواب

املرجعاملقتضيات 

مجلس  مكتب  لدى  باألسبقية  املالية  قانون  مرشوع  يودع   -
النواب يف 20 أكتوبر عىل أبعد تقدير.

- الفصل 75 من الدستور

- املادة 48 من القانون التنظيمي 
لقانون املالية

- املادة 155 من النظام الداخيل 
ملجلس النواب

- املادة 214 من النظام الداخيل 
ملجلس املستشارين 

-يرفق املرشوع بعدة وثائق، من بينها : 

- مذكرة تقديم ملرشوع قانون املالية.

- التقرير اإلقتصادي واملايل،

- تقرير حول املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية،

- تقرير حول مرافق الدولة املسرية بصفة مستقلة،

- تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة،

-تقرير حول النفقات الجبائية،

- تقرير حول الدين العمومي،

- تقرير حول امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع،

- تقرير حول املوارد البرشية،

- تقرير حول املقاصة،

- مذكرة حول النفقات املتعلقة بالتكاليف املشرتكة،

-تقرير حول العقار العمومي املعبأ لالستثامر،

- مذكرة حول التوزيع الجهوي لالستثامر.

املادة 48 من القانون التنظيمي لقانون 
املالية

-يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس املستشارين علام 
بإيداع الحكومة مرشوع قانون املالية.

املادة 155 من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

-يعقد الربملان جلسة مشرتكة مبجلسيه، تخصص لعرض مرشوع 
الفصل 68 من الدستورقانون املالية

- يتم عقد هذه الجلسة حسب الربنامج املتفق عليه بني 
مجليس الربملان والحكومة.

املادة 156 من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

املادة 214 من النظام الداخيل ملجلس 
املستشارين

والتنمية  املالية  جلنة  طرف  من  املالية  قانون  م�رشوع  درا�شة   -  3  -  1
االقت�شادية مبجل�س النواب

يحال املرشوع يف الحني، أي بعد الجلسة العامة املشرتكة، عىل لجنة املالية والتنمية االقتصادية .

- يتم االستامع إىل وزير املالية الذي يتقدم ببيانات إضافية حول املرشوع.

- يرشع يف مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية تستغرق مدتها الزمنية ثالثة أيام عىل أبعد 

تقدير توزع بحسب التمثيل النسبي للفرق وتختتم بجواب الحكومة.

- يرشع يف مناقشة مفصلة ملواد الجزء األول من املرشوع مادة-مادة.

- تقدم اقرتاحات التعديل للنظر فيها يف أجل اليتعدى خمسة أيام من أيام العمل.

- يحرض مقررو اللجان الدامئة عند تقديم التعديالت ويتحتم عىل مقرر لجنة املالية أن يشري يف تقريره 

إىل مالحظاتهم.

- تخصص جلسة للبت يف التعديالت والتصويت عىل مواد الجزء األول من مرشوع قانون املالية.

املرجعاملقتضيات

- يحال مرشوع قانون املالية يف الحني عىل لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية مبجلس النواب قصد دراسته.

ببنود  صلة  لها  وثيقة  كل  الحكومة  من  يطلبوا  أن  للنواب   -
املرشوع مل يتم إيداعها ضمن املرفقات.

- يسهر رئيس مجلس النواب عىل تحقيق ذلك.

املادة 156من النظام الداخيل ملجلس 
النواب
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- تبتدئ مناقشة املرشوع باالستامع إىل وزير املالية الذي يقدم 
بيانات إضافية حول املرشوع.

- يرشع يف مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية.
- يحدد مكتب اللجنة املدة الزمنية للمناقشة العامة عىل أن ال 

تتجاوز ثالثة أيام.
- توزع املدة الزمنية حسب التمثيل النسبي للفرق.

- تختتم املناقشة بجواب الحكومة.

املادة157من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

مادة   – املرشوع  من  األول  للجزء  مفصلة  مناقشة  - يرشع يف 
– مادة.

املادة 36 من القانون التنظيمي لقانون 
املالية واملادة157من النظام الداخيل 

ملجلس النواب

- تقدم اقرتاحات التعديل للنظر فيها يف أجل ال يتعدى خمسة 
أيام من أيام العمل.

- تقدم التعديالت كتابة ويف نسخ بعدد أعضاء اللجنة.

املادة 157من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

- تقدم التعديالت وتناقش تعديال - تعديال.
املادة 130 من النظام الداخيل ملجلس 

النواب

- يحرض مقررو اللجان الدامئة عند تقديم التعديالت ، ويتحتم 
عىل مقرر لجنة املالية أن يشري يف تقريره إىل مالحظاتهم.

املادة 157من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

- للحكومة أن ترفض، بعد بيان األسباب، التعديالت التي يتقدم 
بها أعضاء الربملان إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون املالية 
إىل تخفيض املوارد العمومية، أو إىل إحداث تكليف عمومي، أو 

الزيادة يف تكليف موجوده.

الفصل 77 من الدستور

- يتم التصويت عىل كل تعديل عىل حدة.
- يتم التصويت عىل املادة كام عدلت أو كام جاءت يف املرشوع.

- يتم التصويت عىل مواد الجزء األول برمته.

املادة 130من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

- يعد مقرر لجنة املالية تقريرا حول مناقشة ودراسة مواد الجزء 
األول. 

املادتان132 و157من النظام الداخيل 
ملجلس النواب

1 - 4 -درا�شة م�شاريع امليزانيات الفرعية يف اللجان الدائمة املخت�شة

- مبوازاة أعامل لجنة املالية، ترشع اللجن الدامئة يف دراسة مشاريع امليزانيات الفرعية.

- يضع كل قطاع وزاري كراسة املوازنة لدى رئاسة اللجنة قبل انعقاد االجتامع بخمسة أيام وبعدد 
أعضاء اللجنة.

- تودع مذكرة التقديم ملرشوع امليزانية لدى رئاسة اللجنة، خمسة أيام قبل انعقاد اجتامع اللجنة.

- يقدم الوزير مرشوع ميزانية القطاع الذي يسريه.

- تتم مناقشة امليزانية من طرف أعضاء اللجنة.

- تختتم املناقشة بجواب الوزير.

- يعد مقرر لجنة املالية تقريرا حول دراسة الجزء األول من مرشوع القانون املايل.

- يعد مقررو باقي اللجان الدامئة تقارير حول دراسة مشاريع امليزانيات الفرعية.

- موازاة مع أعامل لجنة املالية، ترشع باقي اللجان الدامئة 

يف دراسة مشاريع امليزانيات الفرعية.

- يجب متكني رئاسة اللجنة خمسة أيام قبل انعقاد االجتامع 

النواب  وبعدد  الفرعية،  امليزانية  ملناقشة مرشوع  املخصص 

املوضحة  والبيانات  الوثائق  يتضمن  ملفا  للجنة،  املنتمني 

ملقتضيات امليزانية وبنودها.

- يقدم أيضا الوثائق األخرى التي يطالب بها النواب يف شأن 

بند أو مقتىض يف امليزانية الفرعية.

يف  كتابة  اللجنة  ألعضاء  للميزانية  التقديم  مذكرة  تسلم   -

نفس الجلسة.

-يقدم كل وزير مرشوع ميزانية القطاع الذي يسريه.

املادة 158 من النظام الداخيل ملجلس 
النواب
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تعطى  النواب،  السادة  طرف  من  امليزانية  مناقشة  -تتم 

ألعضاء  ثم  واملجموعات  الفرق  لرؤساء  البداية  يف  الكلمة 

اللجنة وأخريا للنواب الغري منتمني للجنة.

-تختتم املناقشة بجواب السيد الوزير.

املادة 130 من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

1 - 5 - مناق�شة م�رشوع قانون املالية والت�شويت على اجلزء االأول يف اجلل�شة 
العامة

	 لدراسة املخصصة  العامة  الجلسات  عقد  وساعة  تاريخ  لتحديد  الرؤساء  ندوة  تجتمع 

مرشوع القانون املايل، وكذا تحديد السقف الزمني للمداخالت .

	.ترشع الجلسة العامة باالستامع إىل تقرير لجنة املالية

	.مداخلة الفرق النيابية يف إطار مناقشة الجزء األول

	.جواب الحكومة

	.البت يف التعديالت والتصويت عىل مواد الجزء األول

	 بعد االنتهاء من دراسة مواد الجزء األول من مرشوع قانون املالية ، وقبل الرشوع يف

دراسة الجزء الثاين، ميكن فتح مناقشة ثانية حول الجزء األول كال أو بعضا.

	 اليجوز إدخال تغيريات عىل مقتضيات الجزء األول غري التغيريات التي تستدعيها رضورة

ترتيب وتنسيق النص نتيجة لعمليات التصويت عىل مواد هذا الجزء.

	 يتم التصويت عىل الجزء األول، وإذا مل يوافق املجلس عىل الجزء األول ، يعترب مرفوضا

بأكمله.

املرجعاملقتضيات

- تجتمع ندوة الرؤساء لتنظيم املناقشة العامة ملرشوع 

قانون املالية، خاصة ما يتعلق بالربمجة الزمنية للجلسات 

العامة.

املادة 160 من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

- يتضمن جدول أعامل الجلسة العامة:

تقديم تقرير لجنة املالية.

- مداخالت الفرق واملجموعات النيابية يف إطار مناقشة 

الجزء األول من املرشوع.

- جواب الحكومة.

- البت يف التعديالت ودراسة املواد. 

املواد 134 - 137- 139 من النظام 
الداخيل ملجلس النواب

- بعد االنتهاء من دراسة مواد الجزء األول ميكن فتح 

مناقشة ثانية حوله كال أو بعضا.

- يتم التصويت عىل الجزء األول من املرشوع برمته.

املادة 161من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

1 - 6 - الدرا�شة والت�شويت على مواد اجلزء الثاين من م�رشوع قانون املالية

- داخل اللجان الدامئة

مبجرد التصويت عىل مواد الجزء األول من طرف مجلس النواب تجتمع لجنة املالية لدراسة 
مواد الجزء الثاين والبت يف التعديالت الواردة بشأنها وكذا التصويت عىل مواد الجزء الثاين وعىل 

مرشوع القانون املايل برمته.

كام تجتمع باقي اللجان الدامئة من أجل التصويت عىل مشاريع امليزانيات الفرعية التابعة لها.



دليل القواعد املتعلقة بامل�سطرة الت�رشيعيةدليل القواعد املتعلقة بامل�سطرة الت�رشيعية 6465

- خالل الجلسة العامة

	 تتم مناقشة اجاملية للجزء الثاين من مرشوع القانون املايل يف حصة زمنية يحددها مكتب

املجلس، ويتم توزيعها عىل الفرق واملجموعات النيابية يف اجتامع ندوة الرؤساء.

	.يتم التصويت عىل الجزء الثاين من مرشوع القانون املايل

	.يتم التصويت عىل القانون املايل بأكمله

- دراسة الجزء الثاين عىل صعيد لجنة املالية وباقي اللجان الدامئة

املرجعاملقتضيات

- تتابع لجنة املالية دراسة مواد الجزء الثاين من مرشوع قانون املالية.

- يتم البت قي التعديالت والتصويت عىل مواد الجزء الثاين.

- يتم التصويت عىل الجزء الثاين برمته.

- التصويت عىل مرشوع القانون املايل برمته.

- التصويت عىل مشاريع امليزانيات الفرعية املدرجة ضمن اختصاص 
لجنة املالية.

- يعد مقرر اللجنة تقريرا حول دراسة الجزء الثاين من مرشوع 
القانون املايل.

- موازاة مع اجتامع لجنة املالية تجتمع باقي اللجان الدامئة 
للتصويت عىل مشاريع امليزانيات الفرعية املدرجة ضمن اختصاصاتها.

- يعد مقررو اللجان الدامئة تقارير حول مناقشة امليزانيات الفرعية.

املادة 130 من النظام الداخيل 
ملجلس النواب

 القراءة الثانية ملرشوع قانون املالية :

	 اللجنة يف املناقشة والتصويت داخل  املايل تجرى  قانون  الثانية ملرشوع  القراءة  يف حالة 

جلسة واحدة.

	 تنحرص املناقشة يف املواد التي مل يتم التوصل بشأنها من طرف مجليس الربملان إىل االتفاق

عىل نص واحد، والتقدم التعديالت إال بشأن هذه املواد.

	 التصويت عليها من لدن كال املجلسني بخصوص نص واحد أن التي تم  للمواد  ال ميكن 

تكون محل تعديالت.

	 يتدارس مجلس النواب يف جلسة عامة ويصوت نهائيا عىل املواد كام أقرتها لجنة املالية

والتنمية االقتصادية.

	 ،يتعني أن تراعى يف تعديالت النواب الحفاظ عىل توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض

املالية إىل تخفيض  لقانون  بالنسبة  قبولها يؤدي  إذا كان  التعديالت،  األسباب،  بيان  بعد 

املوارد العمومية، أو إىل إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة يف تكليف موجود .

- دراسة الجزء الثاين من مرشوع القانون املايل عىل صعيد الجلسة العامة

املرجعاملقتضيات

- تستأنف دراسة مواد الجزء الثاين عىل صعيد الجلسة العامة مبناقشة مشاريع امليزانيات 
الفرعية.

- يقدم مقرر كل لجنة تقريرا يتضمن ملخص مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة لها.
- تدخالت الفرق واملجموعات النيابية يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية.

- تعطى الكلمة للوزراء، إذا طلبوا ذلك، للرد عىل تدخالت النواب.
التعديالت  يف  البت  املجلس  يتابع  الفرعية،  امليزانيات  مناقشة  من  االنتهاء  بعد   -

والتصويت عىل مواد الجزء الثاين.
- التصويت عىل الجداول امللحقة مبرشوع قانون املالية.

- التصويت عىل الجزء الثاين برمته.
- التصويت عىل مرشوع القانون املايل برمته.

- تفسري التصويت.

املادة 160 
من النظام 
الداخيل 
ملجلس 
النواب

مقتىض عام

املرجعاملقتضيات

- يبت مجلس النواب يف مرشوع قانون املالية داخل أجل 
30 يوما املوالية إليداعه.

عند  أو  املرشوع  عىل  التصويت  فور  الحكومة،  تعرض   -
عىل  السابقة،  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  اآلجال  انرصام 
املجلس اآلخر النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته 
التعديالت  الحال  اقتىض  إن  عليه،  مدخلة  األمر  أول  يف 
طرف  من  واملقبولة  النواب  مجلس  يف  عليها  املنصوص 

الحكومة.

املادة 49 من القانون التنظيمي 

لقانون املالية
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2 - مناقشة مرشوع قانون املالية مبجلس املستشارين 

2 - 1 - اإيداع م�رشوع قانون املالية مبكتب جمل�س امل�شت�شارين
- يودع مرشوع قانون املالية باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب طبقا للفصل 75 من الدستور.

-يعقد مجلس املستشارين ومجلس النواب جلسة عامة تخصص لعرض مرشوع قانون املالية املذكور 
من طرف الحكومة.

إىل  التوصل  بغية  املالية،  قانون  بالتتابع يف مرشوع  املستشارين  النواب ومجلس  يتداول مجلس   -
املصادقة عىل نص واحد.تطبيقا للفصل 84 من الدستور.

مجلس  مكتب  عىل  النواب،  مجلس  طرف  من  عليه  التصويت  بعد  املالية  قانون  يحال مرشوع   -
الدستور  مبقتىض  املحددة  الرشوط  وطبق  اآلجال  داخل  عليه  والتصويت  الدراسة  قصد  املستشارين، 

والقانون التنظيمي لقانون املالية.

-يرفق مرشوع قانون املالية املحال عىل مجلس املستشارين بالوثائق والبيانات الواردة يف الفصل 75 
من الدستور واملحددة مبوجب مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية.

- يحال، من طرف مكتب املجلس، يف الحني، مرشوع قانون املالية املحال عىل مجلس املستشارين،  
عل  لجنة املالية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية.

2 - درا�شة م�رشوع قانون املالية من طرف جلنة املالية والتخطيط   - 2
والتنمية االقت�شادية  مبجل�س امل�شت�شارين

- تتوىل لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية مبجلس املستشارين دراسة مرشوع قانون املالية 
فور التوصل به. ويتعني عليها البث فيه داخل ٲجل تحدده ليكون جاهزا لعرضه عىل الجلسة العامة. 
وتأخذ بعني االعتبار اآلجال القانونية املخصصة للتصويت عىل مرشوع قانون املالية من طرف مجليس 

الربملان.

- ميكن لرئيس لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ٲن يطلب من رئيس لجنة دامئة أخرى ٲن 
ينتدب عضوا من بني ٲعضائها للمشاركة بصفة استشارية يف ٲعامل لجنة املالية، ٲثناء دراسة موضوع 

معني له ارتباط بامليزانية املعروضة عىل تلك اللجنة.

- يتعني عىل مقرر لجنة املالية ٲن يشري يف تقريره إىل حضور ومالحظات األعضاء املنتدبني من طرف 
اللجن الدامئة بصفتهم االستشارية.

2 - 3 - درا�شة م�شاريع امليزانيات الفرعية باللجن الدائمة املخت�شة
-ترشع باقي اللجن الدامئة يف التحضري لدراسة مشاريع امليزانيات الفرعية للوزارات والقطاعات التي 

ترتبط باختصاصاتها، باملوازاة مع ٲعامل لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

- يقدم كل وزير ميزانية القطاع الذي يسريه،  وعليه ٲن يضع لدى رئاسة اللجنة وبعدد ٲعضائها ملفا 
يتضمن، يف نطاق ما يحدده القانون التنظيمي لقانون املالية.

تجري مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية املرتبطة بالقطاع موضوع امليزانية الفرعية، ثم 
تناقش ٲو اب امليزانية ومقتضياتها التفصيلية، ويرد الوزير أو الوزراء املعنيون عىل املناقشة. كام يعلن 

رئس اللجنة عن انتهاء املناقشة بعد جواب الوزير املعني.

2 - 4 - مناق�شة م�رشوع قانون املالية والت�شويت عليه يف اجلل�شة العامة
- تجري املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية كام وافق عليه مجلس النواب طبقا للفصلني 75 و 77 

من الدستور والقانون التنظيمي لقانون املالية والنظام الداخيل ملجلس املستشارين.

بالتشاور مع  املجلس  الذي يضعه مكتب  الربنامج  الفرعية وفق  امليزانيات  مناقشة مشاريع  تتم   -
ندوة الرؤساء

- بعد االنتهاء من دراسة مواد الجزء األول من مرشوع قانون املالية. يتم التصويت عليه وفق نفس 
الرشوط املعمول بها عند التصويت عىل مرشوع قانون املالية بٲكمله . وإذا مل يوافق املجلس عىل الجزء 

األول من مرشوع قانون املالية فإن مرشوع قانون املالية يعترب مرفوضا بأكلمه.

- إذا تقرر إرجاع مادة أو عدة مواد من مرشوع قانون املالية للدراسة من جديد من قبل لجنة املالية 
والتخطيط والتنمية اإلقتصادية أو من قبل لجان لها الحق يف إعطاء وجهة نظرها، فإن هده اللجنة تدرس 

املواد املعنية يف حينه، وعىل مكتب املجلس أن يسجل ذلك يف جدول أعامل الجلسة املوالية.



69دليل القواعد املتعلقة بامل�سطرة الت�رشيعية دليل القواعد املتعلقة بامل�سطرة الت�رشيعية 68

املرجعاملقتضيات 

به  املتعلقة  الفرعية  وامليزانيات  املالية  قانون  مرشوع  يحال   -
بعد التصويت عليه من طرف مجلس النواب عىل مكتب مجلس 

املستشارين.

- املادة 215 من النظام الداخيل 
ملجلس املستشارين 

املالية  لجنة  الحني عىل  املكتب يف  املرشوع من طرف  يحال   -
والتخطيط والتنمية االقتصادية مبجلس املستشارين.

- املادة 216 من النظام الداخيل 
ملجلس املستشارين

امليزانيات  مشاريع  مناقشة  يف  الدامئة  اللجن  باقي  ترشع   -
الفرعية للقطاعات الحكومية التي ترتبط باختصاصاتها باملوازاة 

مع أعامل لجنة املالية.

- املادة 219 من النظام الداخيل 
ملجلس املستشارين

- يبت مجلس املستشارين يف مرشوع قانون املالية داخل ٲجل 
22 املوالية لعرضه عليه.

- املادة 49 من القانون التنظيمي 
لقانون املالية

3 - التصويت النهايئ عىل مرشوع قانون املالية

املرجعاملقتضيات 

- الفصل 84 من الدستور - يعود ملجلس النواب التصويت النهايئ عىل النص.

- تجتمع لجنة املالية والتنمية االقتصادية للدراسة 
والتصويت عىل املواد املعدلة من طرف مجلس 

املستشارين. يف إطار قراءة ثانية.

ملجلس  الداخيل  النظام  من   159 املادة   -

النواب

- يتدارس مجلس النواب ويصوت نهائيا عىل املواد 
كام أقرتها لجنة املالية والتنمية االقتصادية.

النظام  من   161  -  160  -  126 املواد   -

الداخيل ملجلس النواب

بفتح   ، مرسوم  مبقتىض  الحكومة  تقوم   ، دجنرب   31 املالية يف  قانون  التصويت عىل  يتم  مل  اذا   -

االعتامدات الالزمة لسري املرافق العمومية و القيام باملهام املنوطة بها عىل أساس ما هو مقرتح 

بامليزانية املعروضة بقصد املوافقة.

رابعا :

م�شطرة الدرا�شة والت�شويت 

على م�شاريع قوانني الت�شفية
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التصفية  الربملان قانون  التأكيد عىل أن تعرض الحكومة سنويا عىل  الفصل 76،  الدستور يف  تضمن 

القانون  القانون. كام حدد  تنفيذ هذا  التي تيل سنة  الثانية  السنة  املالية خالل  بتنفيذ قانون  املتعلق 

التنظيمي لقانون املالية لذلك أجل أقصاه نهاية الربع األول من السنة الثانية التي تيل سنة تنفيذ قانون 

املالية املعني. 

ويتضمن قانون التصفية إثبات وحرص املبلغ النهايئ للمداخيل املقبوضة والنفقات املتعلقة بنفس 

السنة املالية واملؤرش عىل األمر برصفها وحرص حساب نتيجة السنة.)املادة 64 من القانون التنظيمي 

لقانون املالية(.

وباستثناء ما تضمنه الدستور والقانون التنظيمي للاملية والنظامني الداخليني ملجليس الربملان، تخضع 

قوانني التصفية لنفس املسطرة الترشيعية املعتمدة يف الدراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني األخرى. 

اللهم باستثناء ما يتعلق بعدم إمكانية تعديلها. 

وميكن تحديد أهم مراحل هذه املسطرة من خالل الجدول التايل :

املرجعاملقتضيات 

- تعرض الحكومة سنويا عىل مجلس النواب قانون التصفية املتعلق 
بتنفيذ قانون املالية، خالل أجل أقصاه نهاية الربع األول من السنة 

الثانية التي تيل سنة تنفيذ قانون املالية املعني. 

للمداخيل  النهايئ  املبلغ  إثبات وحرص  التصفية  قانون  - ويتضمن 
املقبوضة والنفقات املتعلقة بنفس السنة املالية واملؤرش عىل األمر 

برصفها وحرص حساب نتيجة السنة

- الفصل 76 من الدستور 
املادة 64 من القانون التنظيمي 

لقانون املالية
الداخيل  النظام  من   163 املادة 

ملجلس النواب

- يرفق مرشوع القانون املذكور بالوثائق التالية:
- الحساب العام للدولة ،

- ملحق يتضمن اإلعتامدات اإلضافية املفتوحة،
- التقرير السنوي حول نجاعة األداء املعد من طرف الوزارة 

املكلفة باملالية،
- تقرير حول املوارد املرصود للجامعات الرتابية،

- تقرير إفتحاص نجاعة األداء.

املادة 66 من القانون التنظيمي 
لقانون املالية
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الالزمة  التقارير  بإعداد  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  تقوم   -
لتسهيل دراسة ومناقشة مشاريع قانون املالية والقانون التعدييل 

للاملية وقانون التصفية.

الداخيل  النظام  من   154 املادة 
ملجلس النواب

يف  األخرية  هاته  تخضع  التصفية،  قوانني  تعديل  عدم  باستثناء   -
فيها  املعمول  الترشيعية  املسطرة  لنفس  النواب  مبجلس  دراستها 

فيام يخص مشاريع القوانني.

املواد 130 - 134 - 137 - 139 
ملجلس  الداخيل  النظام  من 

النواب

مجلس  عىل  إحالتها  بعد  التصفية،  قوانني  مناقشة  تخضع   -
العادية  القوانني  مبناقشة  املتعلقة  العامة  للقواعد  املستشارين 

باستثناء القواعد املتعلقة بالتعدالت.

الداخيل  النظام  من   226 املادة 
ملجلس املستشارين

خام�شا :

 م�شطرة الدرا�شة والت�شويت 

على م�شاريع القوانني املتعلقة 

باملوافقة على املعاهدات 

واالتفاقيات الدولية 
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بوأ الدستور االتفاقيات الدولية مكانة متميزة،إذ تضمن يف تصديره النص عىل التزام اململكة املغربية 

وتأكيدها عىل : »جعل االتفاقيات الدولية، كام صادق عليها املغرب، ويف نطاق أحكام الدستور، وقوانني 

اململكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نرشها، عىل الترشيعات الوطنية، والعمل عىل مالءمة هذه 

الترشيعات، مع ما تتطلبه تلك املصادقة«.

وإذا كان اختصاص التوقيع واملصادقة عىل املعاهدات الدولية يعود إىل جاللة امللك، فإنه ال يصادق 

عىل معاهدات السلم أو االتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي ترتتب عليها 

تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابري ترشيعية، أو تتعلق بحقوق وحريات املواطنني 

واملواطنات، العامة أو الخاصة، إال بعد املوافقة عليها بقانون، وللملك أن يعرض عىل الربملان كل معاهدة 

أو اتفاقية أخرى قبل املصادقة عليها )الفصل 55 من الدستور(.

العمومية  املناقشة  الرؤساء  لندوة  التنظيمية  القرارات  بالربملان، ووفق  املعني  املجلس  ويحدد مكتب 

الفصل 55 من  عليه طبقا ألحكام  تحال  والتي  دولية  اتفاقية  أو  معاهدة  باملوافقة عىل  قوانني  ملشاريع 

الدستور.

إال أن مسطرة التصويت عىل االتفاقيات الدولية تتميز بكونها تتم عىل كل مواد االتفاقية واليجوز تقديم 

أي تعديل بشأنها.
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واالتفاقيات  املعاهدات  عىل  باملوافقة  املتعلقة  القوانني  مشاريع  عىل  والتصويت  الدراسة  مسطرة 

الدولية:

املرجع املقتضيات

ملجلس  الداخيل  النظام  من   164 املادة 
النواب

-املادة 228 من النظام الداخيل ملجلس 
املستشارين

القوانني  مشاريع  بخصوص  العمومية  املناقشة  تنظيم   -
حسب  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  عىل  باملوافقة 
الربنامج والرتتيب اللذين يحددهام مكتب املجلس املعني 

ووفق القرارات التنظيمية لندوة الرؤساء.

الجزء الثالث من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

الباب السابع من النظام الداخيل ملجلس 
املستشارين

- تخضع دراسة مشاريع القوانني التي يوافق مبوجبها عىل 
املعمول  املسطرة  لنفس  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات 

بها يف مجال الترشيع.

املادة 164 من النظام الداخيل ملجلس 
النواب

املادة 228 من النظام الداخيل ملجلس 
املستشارين

يجوز  وال  االتفاقية،  أو  املعاهدة  مواد  عىل  يصوت  ال   -
تقديم أي تعديل بشأنهام.

ملجلس  الداخيل  النظام  من   164 املادة 
النواب

ملجلس  الداخيل  النظام  من   228 املادة 
املستشارين

- قبل املصادقة عىل املعاهدة أو االتفاقية من طرف امللك، 
ميكن لرئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس املستشارين، 
مجلس  أعضاء  لربع  أو  النواب  مجلس  أعضاء  لسدس  أو 
بنودها  الدستورية  املحكمة  عىل  يحيلوا  أن  املستشارين 

قصد البث يف مدى مطابقتها للدستور.

ملجلس  الداخيل  النظام  من   165 املادة 
النواب

وبناء  املكتب  من  وبقرار   ، النواب  مجلس  لرئيس  ميكن 
عىل طلب من اللجنة الدامئة املعنية أن يطلب من إحدى 
املؤسسات والهيئات املنصوص عليها يف الباب الثاين عرش 
من الدستور إبداء الرأي بخصوص املعاهدة أو االتفاقية. 
وذلك وفقا للقوانني املنظمة للمؤسسات والهيآت املذكورة.

�شاد�شا :

م�شطرة الدرا�شة والت�شويت 

على م�شاريع مرا�شيم القوانني
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بني  الفاصلة  الفرتة  قوانني خالل  أن تصدر مراسيم  للحكومة  الدستور ميكن  للفصل 81 من  طبقا 
الدورات، وبالتفاق مع اللجان الدامئة التي يعنيها األمر يف مجليس الربملان. غري أنه يجب عرضها بقصد 

املصادقة عليها من طرف الربملان، خالل دورته العادية املوالية.

وتخضع مسطرة املصادقة عليها للقواعد التالية :

	.إيداع مرشوع املرسوم بقانون باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب

	 بالتتابع من اللجان املعنية يف كال املجلسني  مناقشة مرشوع املرسوم بقانون من قبل 

أجل التوصل إىل قرار مشرتك بينهام يف شأنه داخل أجل ستة أيام.

	 يرجع القرار النهايئ للجنة املعنية مبجلس النواب للبت يف مرشوع املرسوم بقانون، إذا

مل يحصل االتفاق املذكور.

	.يعرض مرشوع املرسوم بقانون عىل الجلسات العامة يف الدورة العادية املوالية
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ملخ�س م�شطرة الدرا�شة والت�شويت على م�شاريع مرا�شيم القوانني

املرجعاملقتضيات

- يودع مرشوع مرسوم بقانون باألسبقية لدى مكتب مجلس 
النواب.

- يحال مرشوع مرسوم بقانون عىل اللجنة املعنية من طرف 
مكتب مجلس النواب.

- تجتمع اللجنة املعنية مبجلس النواب يف أجل أقصاه 24 ساعة 
بعد إيداع مرشوع املرسوم بقانون.

- تتم الدراسة والتصويت عىل مرشوع مرسوم بقانون من قبل 
اللجنة.

- يعد مقرر اللجنة تقريرا يتضمن ملخصا عن املناقشة.

بقانون من طرف رئيس مجلس  إحالة مرشوع مرسوم  تتم   -
النواب عىل مكتب مجلس املستشارين.

- يحال املرسوم بقانون عىل اللجنة املعنية من طرف مكتب 
مجلس املستشارين.

العنية  اللجنة  رئيس  أو  املستشاين  رئيس مجلس  يستدعي   -
إحالة  من  ساعة   24 أقصاه  أجل  يف  لالجتامع  اللجنة  أعضاء 

مرشوع املرسوم بقانون.

- تتم الدراسة والتصويت عىل مرشوع مرسوم بقانون من قبل 
اللجنة الدامئة املختصة.

- يعد مقرر اللجنة تقريرا يتضمن ملخصا عن املناقشة.

- يتعني التوصل إىل قرار مشرتك بني اللجنتني املختصتني يف أجل 
ال يتعدى ستة أيام.

إىل  يقانون  املرسوم  مرشوع  يف  للبث  النهايئ  القرار  يرجع   -
اللجنة الدامئة املختصة مبجلس النواب.

 - يجب عرض مرشوع قانون باملصادقة عىل املرسوم بقانون 
خالل الدورة العادية املوالية.

- الفصل 81 من الدستور

الداخيل  النظام  من   167 املادة   -
ملجلس النواب

النظام  من   83 و   82 املادتان   -
الداخيل ملجلس املستشارين

�شابعا :

م�شطرة الدرا�شة والت�شويت 

على م�شاريع قوانني االإذن
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طبقا ألحكام الفصل 70 من الدستور ميكن للحكومة، وبإذن من الربملان،أن تتخذ يف ظرف من الزمن 

العمل بهذه  باتخاذها، ويجري  القانون عادة  تدابري يختص  محدود، ولغاية معينة، مبقتىض مراسيم، 

املراسيم مبجرد نرشها. غري أنه يجب عرض هذه املراسيم عىل الربملان بقصد املصادقة عند انتهاء األجل 

الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها.

ويبطل قانون اإلذن إذا ماوقع حل مجليس الربملان أو أحدهام.

املرجعاملقتضيات

- للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ يف ظرف من الزمن محدود، ولغاية 
معينة، مبقتىض مراسيم تدابري يختص القانون عادة باتخاذها؛

- يجري العمل بهذه املراسيم مبجرد نرشها؛

- يجب عرض املراسيم عىل الربملان بقصد املصادقة ، عند انتهاء األجل الذي 
حدده قانون اإلذن بإصدارها؛

- يبطل قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجليس الربملان أو أحدهام؛

لنفس  املراسيم-  اتخاذ  مبوجبها  املأذون   - اإلذن  قوانني  مشاريع  تخضع   -
املسطرة الترشيعية املعمول بها يف النظامني الداخليني ملجليس الربملان سواء 

عىل صعيد اللجان املختصة أو الجلسات العامة؛

- عادة ما يتم عرض هذه املراسيم يف إطار الفقرة األوىل من املادة الثانية من 
القانون املايل للسنة ، وتتم املوافقة عليها يف إطار الفقرة الثانية من املادة 

الثانية من القانون املايل للسنة املوالية.

الفصل 70 من 
الدستور
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ثامنا :

ر�شم بياين للم�شطرة 

الت�رشيعية
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ر�شم بياين للم�شطرة الت�رشيعية

- املرحلة احلكومية -

إنجاز تصور أويل ملرشوع القانون بناء عىل التزامات الربنامج الحكومي

إعداد مرشوع القانون من طرف السلطة الحكومية املعنية

إحالة مرشوع القانون عىل األمانة العامة للحكومة

إحالة املرشوع عىل السلطات الحكومية، قصد إبداء الرأي يف شأنه، داخل أجل محدد، ويتم عرضه عىل 
املوقع الرسمي لألمانة العامة للحكومة قصد استقبال آراء الهيئات والفاعلني واملواطنات واملواطنني

عرض قوانني االطار عىل املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي

تقوم األمانة العامة للحكومة عند االقتضاء وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية بالبث يف املالحظات 
املثارة بشأنه، أو تنظيم اجتامعات وزارية مصغرة أو موسعة لتسوية اختالف الرؤى بني السلطات الحكومية 

من الناحية القانونية،، بحضور ممثيل الوزارات املعنية أو بحضور الوزراء بصفة شخصية.

إعداد الصيغة الرسمية ملرشوع القانون

توزيع مرشوع القانون عىل أعضاء الحكومة من طرف األمني العام للحكومة

يتداول املجلس الوزاري يف مرشوع 
القانون التنظيمي ومرشوع القانون - 

اإلطار

يتداول مجلس الجكومة يف مرشوع 
القانون
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ر�شم بياين للم�شطرة الت�رشيعية - 

املرحلة الربملانية -

اإليداع أو اإلحالة عىل مكتب املجلس

مقرتح قانونمرشوع قانون

أعضاء الربملان----رئيس الحكومة

اإلحالة عىل اللجنة الربملانية الدامئة املعنية

النظر يف التعديالت املودعة 
بعد أربع وعرشين ساعة عىل 

األقل

تربمج اللجنة النص يف أول اجتامع لها يف ظرف 
أسبوع من تاريخ اإلحالة عليها

إقرار النص داخل اللجنة-

اإلحالة عىل املجلس األخر

عقد ندوة الرؤساء

إحالة النص عىل الجلسة العامة

تقديم 
التعديالت

تقديم 
التعديالت

التصويتالربمجة 

التصويت

اإلصدار والنرش

إحالة القوانني التنظيمية عىل 
املحكمة الدستورية

املناقشة العامة

املناقشة العامة

دفوعات مسطرية:
1 	 الدفع بعدم قبول النص لتعارضه مع مقتضى دستوري أو اليدخل ضمن اجملال التشريعي

2 	 إرجاع النص إلى اللجنة اخملتصة
3 	 إرجاء البت في النص

أجل ستون يوما من تاريخ اإلحالة لعرض النص على الجلسة العامة، أو تأجيل 
استثنائي بمقرر من ندوة الرؤساء

االجال املرتبطة 

باملسطرية الترشيعية

النواب  مجلس  يتداول  ال 

يف مشاريع القوانني التنظيمية 

عىل  أيام  عرشة  ميض  بعد  إال 

وضعها لدى مكتبه

يربمج مكتب اللجنة املعنية 

القوانني  مشاريع  دراسة 

أول  يف  عليها،  املعروضة 

ٲسبوع  ظرف  يف  لها  اجتامع 

من تاريخ االحالة عليها، ويتم 

إخبار الحكومة

إحالة مقرتحات القوانني إىل 

بالنسبة  يوما   20 الحكومة، 

يوما   40 و  النواب  ملجلس 

املستشارين،  ملجلس  بالنسبة 

اللجان  عىل  إحالتها  قبل 

الدامئة املختصة

النظر يف التعديالت املودعة 

24 ساعة عىل األقل أو أقل من 

بني  االتفاق  تم  ما  إذا  ذلك، 

أعضاء مكتب اللجنة

تقارير  الدامئة  اللجان  تعد 

التي  النصوص  حول  موجزة 

ويجب  اللجان.  داخل  تدرس 

قبل  اللجان  تقارير  توزيع 

يف  مناقشتها  يف  الرشوع 

الجلسة العامة ملدة 48 ساعة 

لرئيس  وميكن  االقل.  عىل 

الخاصة  الحاالت  يف  املجلس 

املدة  هذه  من  أقل  يقرر  أن 

بتشاور مع رؤساء الفرق

النظر  اللجان  عىل  يتعني 

عليها  املعروضة  النصوص  يف 

بعد  يوما.   60 أقصاه  أجل  يف 

اللجنة  ترفع  األجل  انرصام 

املجلس  مكتب  إىل  تقريرها 

يتجاوز  ال  جديدا  أجال  ليقرتح 

هذا  انرصام  وبعد  يوما،   30

عىل  االمر  يعرض  األجل 

مكتب  عىل  ثم  الرؤساء  ندوة 

ذلك  خالصة  لتعرض  املجلس 

يف جلسة عامة للبث يف مآله 


