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 أهداف المشروع

  خالل من الكتروني، تشريعي محتوى وبناء البرلماني، العمل تطوير إطار في اإللكترونية المنصة هذه تدخل
 :إلى ويهدف النواب، للسادة وإتاحتها القانونية والوثائق المعلومات رقمنة

   

 األمانة على اإلحالة إلى اإليداع من المجلس على المحالة المالية القوانين مشاريع  مناقشة و دراسة مسطرة رقمنة 
 الثانية القراءة بعد للحكومة العامة

أو بتعديل األمر تعلق سواء الكترونيا فريق بكل الخاصة التعديالت وطباعة وتقديم المالية القوانين مشاريع تتبع 
 المالية قانون مشروع مكونات من مكوم إضافة أو حذف

الحكومة طرف من المقدمة تعديالت على االطالع   

إلكترونيا التصويت نتائج  إدخال اعتماد 

 رقمنة و وأرشفة الكترونيا، اللجنة عليها صادقت كما النهائية الصيغة على الحصول إمكانية المنصة هاته توفر 
 .وقت أي في اليها والرجوع .الدراسة مرحلة خالل المتاحة القانونية والوثائق المعلومات

من وذلك المجلس خارج او داخل من سواء واالستخدام الولوج إمكانية خالل من المعلومة إلى الوصول تيسير 
 مستخدم بكل الخاص المؤمن الشخصي الحساب باستعمال الحاسوب او اإللكتروني اللوح النقال، الهاتف خالل
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 الخدمات االلكترونية المقدمة

1 3 

2 4 

5 

6 

7 

8 

 تحميل النسخة االلكترونية

 ومرفقات مشروع قانون المالية

 تحيين المعلومات الخاصة

 بمشروع قانون المالية

 وزارة المالية

 تتبع مشاريع القوانين المالية

المحالة على المجلس بطريقة 

   الكترونية

 قسم التشريع

 تقديم التعديالت الخاصة بكل

 فريق الكترونيا

سحب التعديالت الكترونيا 

 االطالع على جميع التعديالت بعد

 انصرام اجل تقديم التعديالت

 الفرق البرلمانية

تقديم تعديالت الحكومة 

 

 االطالع على تعديالت الفرق بعد

 انصرام اجل تقديم التعديالت

 وزارة المالية

ادخال اخر اجل لتقديم التعديالت 

 االطالع على جميع التعديالت بعد

 تقديم التعديالتانصرام اجل 

الحكومة تعديالت على اإلطالع 

لجنة المالية و التنمية 

 االقتصادية

 ادخال التعديالت التوافقية ونتائج

 التصويت

إعداد تقرير اللجنة 

لجنة المالية و التنمية 

 االقتصادية

 إعداد مسودة مشروع القانون

وفق ما صادقت عليه لجنة 

 المالية و التنمية االقتصادية

لجانقسم ال  

 إعداد  ملف الجلسة متضمنا

للتعديالت المقبولة و المتشبث 

بها من طرف الفرق لعرضها في 

 الجلسة العامة

 قسم الجلسات
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 األولية النسخة إنجاز مراحل

 التقني  اإلعداد مرحلة
 األولي

 دورية اجتماعات عقد
 أطر بين مشتركة
 األنظمة قسمي

 المعلوماتية

 تصور وضع مرحلة
 بالمشروع خاص

عقد لقاءات دورية 
ومشتركة مع أطر 
مديرية التشريع 
بالمجلس و األطر 
المكلفون بإعداد 
الميزانية بمديرية 
 الميزانية 

 النسخة تطوير مرحلة
 للمنصة األولى

 بنية على اإلتفاق
 موحدة بيانات قاعدة

 تبادل آليات على األتفاق
 منصة بين المعلومات
 البرنامج و المجلس

 تطويره تم الذي المعلوماتي
 المالية وزارة مستوى على

 المنصة تقديم
 الرقمية

 للفرق المنصة تقديم
 و اإلطالع قصد البرلمانية

 المالحظات إبداء

 حول تكوينية دورات  تنظيم
 ألطر  المنصة استعمال كيفية

 الفرق أطر و التشريع مديرية
  البرلمانية
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 النظام المعلوماتي

-مجلس النواب  –  

 
 النظام المعلوماتي

-مديرية الميزانية  -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقمنةتدبير 

مشروع قانون 

 المالية

التعديالت رقمنة تجميع تعديالت  

 الحكومة

 رقمنة

 التصويت

جميع  رقمنة

مراحل مناقشة 

الوثائق النهائيةطيع  مشروع القانون  

النسخة الرقمية للمشروع -1    

التعديالت المحالة على الجلسة العامة-5  

ملف تعديالت الفرق -2  

  محينةملف التعديالت  -3

جدول التصويت على التعديالت -4  

 لجنة المالية و التنمية االقتصادية

 الجلسة العامة

نتيجة التصويت بالجلسة العامة-8  

جدول تعديالت الحكومة -6  

مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب-8  

 القراءة األولى للمشروع

 القراءة الثانية

 نفس المراحل 

EDI 
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تبادل المعطيات بين مجلس النواب ووزارة 
 االقتصاد والمالية

 

 مجلس النواب

 
لمشروع قانون   تحميل النسخة االلكترونية•

 المالية 

 تحميل النصوص القانونية  •

 تحميل المرفقات•

 تحميل تعديالت الحكومة•

 

 

 وزارة االقتصاد والمالية

 
 تحميل تعديالت المقترحة من طرف الفرق البرلمانية•

 تحميل النسخ المصادقة عليها•
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 للمنصة األولية النسخة تجربة

 (المالية قانون مشروع إعدادات•
 آجال آخر -االجتماعات مواعيد
 .… )التعديالت إلدراج

 و المالية لجنة مواكبة
     اإلقتصادية التنمية

 طرف من المقدمة التعديالت•
 تعلق سواء البرلمانيين النواب
 أو حذف أو مادة بتعديل األمر

 إضافة

 البرلمانية الفرق مواكبة
 إدراج عملية في

بالمنصة التعديالت  على المقدمة التعديالت• 
 النواب مجلس مستوى

 طرف من المقدمة التعديالت•
 الحكومة

 مديرية مع التنسيق
 التبادل عملية في الميزانية

  للتعديالت اإللكتروني

 التوافقية التعديالت•

 الخاصة التصويت نتائج إدراج•
 باللجنة

 التقرير إنجاز على المساعدة•
  للجنة النهائي

 

 التنمية و المالية لجنة مواكبة
 و المناقشة مرحلة في االقتصادية

اللجنة داخل التصويت  العامة الجلسة ملف اعداد• 

 الخاصة التصويت نتائج إدخال•
 العامة بالجلسة

   الجلسات قسم مواكبة
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 األولية النسخة تقييم

 بالمجلس تقيمية لقاءات3 -•
    الداخليين الشركاء باقي  مع
 الفرق,التشريع مديرية -

 -النيابية

 تقيمي لقاء تنظيم  4-•
 كافة بمشاركة مشترك

 من المتدخلين
 المؤسستين

 تقييمية لقاءات عقد1-•
 مستوى على  داخلية

 األنظمة قسم
 بالمجلس المعلوماتية

 

 تقييمية اجتماعات 2-•
 قسم مع مشتركة
 المعلوماتية األنظمة
 الميزانية لمديرية
 المالية بوزارة

 أهم على الوقوف
 التي التقنية المشاكل

 األولية النسخة عرفتها
    

 تقني فريق تشكيل
 و المجلس بين موحد

الميزانية مديرية  

 عمل خطة على االتفاق
 على التوافق و موحدة

 سيتم التي التقنيات
  إعتمادها

 أوجه تحديد
 التي القصور

 عرفتها
  األولية النسخة

 

 

 باقي إشراك ضرورة
 في المتدخلين

 المشروع

المستشارين مجلس  

للحكومة العامة األمانة  

الضرائب مديرية  

الجمارك مديرية  

’’’’ 

 مشروع رقمنة مسطرة المناقشة والتصويت على قانون المالية 
 2022 مارس  29











لكم شكرا  

مشروع رقمنة مسطرة المناقشة والتصويت على  
 قانون المالية

 2022 مارس  29


