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        عرشةعرشةعرشةعرشة    سابعةسابعةسابعةسابعةال ال ال ال ....حمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسة

        ).2015رب *سمد 09( 1437صفر  27ا9ٔربعاء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        .لرئEساملس�شار السDيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع >: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الرابعة واNقGقة  ؤ�ربعون دقGقة، ابتداء من الساMةساMة واثJKان : التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  .الرابعة والثالثني بعد الزوال
ون املايل مواد اجلزء الثاين من مرشوع القانويت Mىل التص: Tدول ا9ٔعاملTدول ا9ٔعاملTدول ا9ٔعاملTدول ا9ٔعامل

  .وMىل املرشوع �رمJه وتفسري التصويت 2016لسDنة  70.15رمق 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

        ::::رئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسةعبد القادر سالمة، عبد القادر سالمة، عبد القادر سالمة، عبد القادر سالمة،     املس�شار السDيداملس�شار السDيداملس�شار السDيداملس�شار السDيد
ا9ٓن نJKقلو >لتصويت Mىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق 

  .2016ة >لسDنة املالي 70.15
  :وسائل املصاحل ::::اجلزء الثايناجلزء الثايناجلزء الثايناجلزء الثاين

مزيانيات مرافق اNوg املسرية بصورة النفقات من املزيانية العامة و 
  .مسDتقm واحلساkت اخلصوصية >لخزينة

   ":":":":بببب""""املزيانية العامة، Tدول املزيانية العامة، Tدول املزيانية العامة، Tدول املزيانية العامة، Tدول 
التوزيع Mىل القطاMات الوزارية ٔ�و املؤسسات حسب  ::::58585858املادة املادة املادة املادة 

اصة kملزيانية الفصول لالعxدات املفJوwة فv يتعلق بنفقات ال�سDيري اخل
  .2016العامة لسDنة 

Mىل القوامئ املدنية  kلتصويتzسDهتل التصويت Mىل اجلزء الثاين 
  .وخمصصات السDيادة ومزيانية البالط املليك، ٕادارة اNفاع الوطين

مرشوع مزيانية Tالg امل� والقوامئ املدنية وخمصصات السDيادة مرشوع مزيانية Tالg امل� والقوامئ املدنية وخمصصات السDيادة مرشوع مزيانية Tالg امل� والقوامئ املدنية وخمصصات السDيادة مرشوع مزيانية Tالg امل� والقوامئ املدنية وخمصصات السDيادة 
  .والبالط املليكوالبالط املليكوالبالط املليكوالبالط املليك

املتعلق بنفقات ) ب(قة هبا من اجلدول ٔ�عرض >لتصويت الفصول املتعل
  .2016ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 

  .kٕالجامع، شكرا: املوافقون
  wد؛ال �ٔ : املعارضون
  .wدال �ٔ : املمتنعون

" ج"ٔ�عرض >لتصويت الفصل املتعلق kلبالط املليك يف اجلدول 
  . 2016املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 

  kٕالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ�wد؛: كذ� املعارضون

  .ال ٔ�wد :املمتنعون

  . مرشوع مزيانية ٕادارة اNفاع الوطينمرشوع مزيانية ٕادارة اNفاع الوطينمرشوع مزيانية ٕادارة اNفاع الوطينمرشوع مزيانية ٕادارة اNفاع الوطين
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ع؛ إالجام :املوافقون

  ال ٔ�wد؛ :كذ� ٔ�جسل املعارضون
  .wدال �ٔ  :املمتنعون

" ج"ٔ�عرض >لتصويت الفصل املتعلق kٕدارة اNفاع الوطين من اجلدول 
  .2016املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 

  kٕالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ�wد؛: املعارضون
  .wدال �ٔ املمتنعون 

ال�سDيري املرصودة ونJKقل ا9ٓن >لتصويت Mىل الفصول املتعلقة بنفقات 
�تلف القطاMات الوزارية واملؤسسات، املوظفون وا9ٔعوان، املعدات 

  .والنفقات ا�تلفة

        ....مرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النواب
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  إالجامع؛ :املوافقون

  ال ٔ�wد؛: � املعارضونكذ
  .ال ٔ�wد: املمتنعون

        ::::مرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�ن
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
حسب ٕاذن، ٕايو داk س�ٔ�ون مضطرا kش حنسDبو  ..:املوافقون

  املوافقون؟ ..املوافقون
 شوف حسب لك يش، ال ميكن، ال ميكن، �اله حسب لك يش،

¢ادي حيسب لك يش و¢ادي .. العددٔ�نت حسب لك يش وزول واwد، 
  .�زول واwد

  ؛85= املوافقون
  ؛1 =املعارضون
  .ال ٔ�wد: املمتنعون

  ال ٔ�wد؛ : ٕاذن املعارضون
  ؛1= املمتنعون
  .، قلناها84 =املوافقون

ض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا ، ٔ�عر مرشوع مزيانية رئEس احلكومةمرشوع مزيانية رئEس احلكومةمرشوع مزيانية رئEس احلكومةمرشوع مزيانية رئEس احلكومة
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة ) ب(من اجلدول 

2016:  
  ؛40= املوافقون
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  ؛24= املعارضون
  .17= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املالية
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2016اصة kملزيانية العامة لسDنة بنفقات ال�سDيري اخل
  ؛60= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .10= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�ت

        ::::املس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لبار
  السDيد الرئEس،

 ٔ�س�سمحمك ؤ�رجومك توضيح القطاع، حىت �متكن مجيع إالخوة 
  .القانون املطروح >لتصويتمرشوع ٔ�و نه وا9ٔخوات املس�شار�ن من فهم كُ 

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
  السDيد الرئEس،

  .لقد سDبق يل ٔ�ن قلت مرشوع مزيانية احملامك املالية، وهذا مس´ل

        ::::املس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لبار
 ُµ داملGسمع ج .  

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
 .زيدوا شوية يف الصوت

ذ الفصلني ، ¢ادي نعرض هامرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�ت
  :>لتصويت) ب(املتعلقني هبا من اجلدول 

  ؛44= املوافقون
  .دامئا يف مرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�ت

  ؛21= املعارضون
  .17= املمتنعون

  :مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجGة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجGة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجGة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجGة والتعاون وا9ٓن نJKقل ٕاىل
  ؛44= املوافقون

  .رجGة والتعاوناخلا الشؤون املعارضون، مرشوع مزيانية وزارة
  ؛15= املعارضون
  .ممتنع 23= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية وزارة اNاºليةمرشوع مزيانية وزارة اNاºليةمرشوع مزيانية وزارة اNاºليةمرشوع مزيانية وزارة اNاºليةا9ٓن 
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ؛45 =املوافقون

  ؛03= املعارضون
  .36= املمتنعون

  .انية وزارة االتصالانية وزارة االتصالانية وزارة االتصالانية وزارة االتصالمزي مزي مزي مزي ٕاىل  ن نJKقلا9ٓ 
املتعلق بنفقات ) ب(س�ٔعرض >لتصويت الفصلني املتعلقني من اجلدول 

  .2016ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ؛43= املوافقون

  ؛24 =املعارضون
  .19= املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي ا9ٓن نJKقل ٕاىل 
  .و¾كو�ن ا9ٔطرو¾كو�ن ا9ٔطرو¾كو�ن ا9ٔطرو¾كو�ن ا9ٔطر
املتعلق ) ب(تصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول ٔ�عرض >ل 

  .2016ال�سDيري اخلاصة kملزيانية لعام  Kش�ٓتمب 
  ؛44= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .24= املمتنعون

 Kقلا9ٓن نJ  مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينٕاىل.  
ق املتعل) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ؛45 =املوافقون

  ؛22= املعارضون
 .17= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية وزارة الصÁةمرشوع مزيانية وزارة الصÁةمرشوع مزيانية وزارة الصÁةمرشوع مزيانية وزارة الصÁةٕاىل  ا9ٓن نJKقل
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ؛46= ناملوافقو

  ؛17= املعارضون
  .23= املمتنعون

  . مرشوع مزيانية وزارة �قJصاد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قJصاد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قJصاد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قJصاد واملاليةنJKقل ٕاىل 
املتعلق بنفقات ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصول املتعلقة هبا من اجلدول 

  .2016ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ؛46= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .22= املمتنعون

  .وع مزيانية وزارة السDياwةوع مزيانية وزارة السDياwةوع مزيانية وزارة السDياwةوع مزيانية وزارة السDياwةمرش مرش مرش مرش ا9ٓن نJKقل ٕاىل 
املتعلق ) ب(هبا من اجلدول  نياملتعلق نيلالفص ٔ�عرض >لتصويت

  :2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
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  ؛39= املوافقون
  ؛18= املعارضون
  .29= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية ا9ٔمانة العامة >لحكومةمرشوع مزيانية ا9ٔمانة العامة >لحكومةمرشوع مزيانية ا9ٔمانة العامة >لحكومةمرشوع مزيانية ا9ٔمانة العامة >لحكومةل ¢ادي نJKقل
املتعلق ) ب(قني هبا من اجلدول ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعل

  .2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ؛45= املوافقون

  ؛03= املعارضون
  .34= املمتنعون

  .وزارة التجهزي والنقلوزارة التجهزي والنقلوزارة التجهزي والنقلوزارة التجهزي والنقلٕاىل  ¢ادي نJKقل
املتعلق ) ب(ٔ�عرض التصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2016امة لسDنة بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية الع
  ؛45= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .22= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية وزارة الفالwة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفالwة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفالwة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفالwة والصيد البحري¢ادي نJKقلو ا9ٓن ٕاىل 
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ؛45= املوافقون

  . ، ما يبغيوش، ما يبغيوش، �يبدلوا، �يبدلوااملعارضون
  ؛17 =املعارضون
  .23= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية وزارة الشDباب والر�ضةمرشوع مزيانية وزارة الشDباب والر�ضةمرشوع مزيانية وزارة الشDباب والر�ضةمرشوع مزيانية وزارة الشDباب والر�ضة
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية لسDنة 
   ..نفس العدد؟ نفس العدد: املوافقون

  )23= املمتنعون ؛17= املعارضون ؛45= ملوافقونا( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية وزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةمرشوع مزيانية وزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةمرشوع مزيانية وزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةمرشوع مزيانية وزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGة

  . نفس العدد
�ٓه؟ kٕالجامع؟ .. ٕاذن. فريق ا9ٔصاg واملعارصة كKشوف �يقول يل ال  

  .ٕاذن ٔ�رجومك من فضلمك ٔ�رجومك
  ؛61= املوافقون

  ؛03= املعارضون
  .21= املمتنعون

مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة مرشوع مرشوع مرشوع مرشوع نJKقل ٕاىل 

  .kلشؤون العامة واحلاكمةkلشؤون العامة واحلاكمةkلشؤون العامة واحلاكمةkلشؤون العامة واحلاكمة
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ؛47= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .21= املمتنعون

ة الصناMة التقليدية و�قJصاد ة الصناMة التقليدية و�قJصاد ة الصناMة التقليدية و�قJصاد ة الصناMة التقليدية و�قJصاد مرشوع مزيانية وزار مرشوع مزيانية وزار مرشوع مزيانية وزار مرشوع مزيانية وزار نJKقل ٕاىل 
  .�جxعي والتضامين�جxعي والتضامين�جxعي والتضامين�جxعي والتضامين

  نفس العدد؟ : املوافقون
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

  .مرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةٕاىل  ¢ادي نJKقل
 ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد، نفس العدد

  .)21= عوناملمتن

مرشوع مزيانية وزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر مرشوع مزيانية وزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر مرشوع مزيانية وزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر مرشوع مزيانية وزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر ٕاىل  ¢ادي نJKقل
  :و�قJصاد الرمقيو�قJصاد الرمقيو�قJصاد الرمقيو�قJصاد الرمقي

  ..Mلينا شكرا، سهلتو
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

  .مرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافة
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

 KقلنJ  ياسة املدينةٕاىلDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDمرشوع مزيانية وزارة السكىن وس.   
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

  .مرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �جxعيةمرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �جxعيةمرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �جxعيةمرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �جxعية
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

  .الربملان واËمتع املدينالربملان واËمتع املدينالربملان واËمتع املدينالربملان واËمتع املدين    مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة kلعالقات معمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة kلعالقات معمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة kلعالقات معمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة kلعالقات مع
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة 
  .العمومGة وحتديث إالدارةالعمومGة وحتديث إالدارةالعمومGة وحتديث إالدارةالعمومGة وحتديث إالدارة

  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

لسامGة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ETش لسامGة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ETش لسامGة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ETش لسامGة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ETش مرشوع مزيانية املندوبية امرشوع مزيانية املندوبية امرشوع مزيانية املندوبية امرشوع مزيانية املندوبية ا
  ¢ادي تصوتوا؟. kٕالجامع: التحر�رالتحر�رالتحر�رالتحر�ر

املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة ) ) ) ) بببب((((kجلدول kجلدول kجلدول kجلدول ٕاذن س�ٔعرض هاذ املادة 
  .kملزيانيةkملزيانيةkملزيانيةkملزيانية

 ٔ�  .ٕالخوان، هللا �ريض Mليمك
  .حسبا ؟املوافقون
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مرشوع مزيانية املندوبية السامGة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ETش مرشوع مزيانية املندوبية السامGة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ETش مرشوع مزيانية املندوبية السامGة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ETش مرشوع مزيانية املندوبية السامGة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ETش 
  .kٕالجامع ،شكرا. ٕالجامع، kٕالجامعk: التحر�رالتحر�رالتحر�رالتحر�ر

        ::::املس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لبار
  .لتصويتkالفريق �سDتقاليل م�شÐث . السDيد الرئEس، �مJناع

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
  ..�اله

  ؛70 =املوافقون
  ال ٔ�wد؛: املعارضون
  .16= املمتنعون

  .ٕاىل النفقات الطارئة وا�صصات �حJياطية  ا9ٓن نJKقل
املتعلق ) ب(ٔ�عرض Mىل التصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  .2016خلاصة kملزيانية العامة لسDنة بنفقات ال�سDيري ا
  .النفقات الطارئة وا�صصات �حJياطية ؟املوافقون

  ؛46= املوافقون
  ؛18= املعارضون
  .23= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالzسانمرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالzسانمرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالzسانمرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالzسان
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة 
  ؛47= املوافقون

  ال ٔ�wد؛: املعارضون
  .33= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لتخطيطٕاىل  لJKقن 
املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2016بنفقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية لسDنة 
  ؛66= املوافقون

  ال ٔ�wد؛= املعارضون
  .15= املمتنعون

مرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة مرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة مرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة مرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة ٕاىل  JKقلن 
  .التصحرالتصحرالتصحرالتصحر

  نفس العدد؟
املتعلق ) ب(ٕاذن ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2016ال�سDيري اخلاصة kملزيانية العامة لسDنة  بنفقات
  ؛43= املوافقون

�عتقد، ال ٔ�wد؛: املعارضونٔ  
  .43= املمتنعون

  .مرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطيننJKقل ٕاىل 
  . نفس العدد؟ الفريق احملرتم ما بغاش

املتعلق ) ب(ٔ�عرض >لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2016فقات ال�سDيري اخلاصة kملزيانية لسDنة بن

  ؛47= وافقونامل
  ؛18= املعارضون
  .22= املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنية مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنية مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنية مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنية ٕاىل  نJKقل
  .�جxعية�جxعية�جxعية�جxعية

   ؟نفس العدد
 ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد، نفس العدد

  .)22= املمتنعون

ع مزيانية الوزارة امللكفة kملغاربة املقميني kخلارج ع مزيانية الوزارة امللكفة kملغاربة املقميني kخلارج ع مزيانية الوزارة امللكفة kملغاربة املقميني kخلارج ع مزيانية الوزارة امللكفة kملغاربة املقميني kخلارج مرشومرشومرشومرشوٕاىل  نJKقل
   .وشؤون الهجرةوشؤون الهجرةوشؤون الهجرةوشؤون الهجرة

  نفس العدد؟ 
= املعارضون ؛47= املوافقون( �اله ٔ� سDيدي، نفس العدد، نفس العدد

  ..)22= املمتنعون ؛18

مرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة مرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة مرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة مرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة ٕاىل  نJKقل
  .إالدماجإالدماجإالدماجإالدماج

  ، ال؟..نفس
  ):ب(اجلدول  هبادرض >لتصويت الفصلني املتعلقني ٕاذن ¢ادي نع
  ؛44= املوافقون

  ؛03= املعارضون
  .36= املمتنعون

  : مرشوع مزيانية اËلس �قJصادي و�جxعي والبEيئمرشوع مزيانية اËلس �قJصادي و�جxعي والبEيئمرشوع مزيانية اËلس �قJصادي و�جxعي والبEيئمرشوع مزيانية اËلس �قJصادي و�جxعي والبEيئ
  .kٕالجامع؟ kٕالجامع

  .�رمJه�رمJه�رمJه�رمJه) ) ) ) بببب((((اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول وا9ٓن ¢ادي نعرض 
  ؛44= املوافقون

  ؛18: املعارضون
  .22: املمتنعون

  : >لتصويت>لتصويت>لتصويت>لتصويت    58585858ملادة ملادة ملادة ملادة ض اوا9ٓن ¢ادي نعر 
  ..نفس العدد: املوافقون

  : >لتصويت 58، راها عندمك، 58�ٓه؟ املادة 
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

  ....))))جججج((((اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ا9ٓن ¢ادي نJKقل ٕاىل 
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        ::::59595959املادة املادة املادة املادة 

التوزيع Mىل القطاMات الوزارية واملؤسسات حسب الفصول 
بنفقات �س��ر اخلاصة kملزيانية العامة بنفقات �س��ر اخلاصة kملزيانية العامة بنفقات �س��ر اخلاصة kملزيانية العامة بنفقات �س��ر اخلاصة kملزيانية العامة  فv يتعلقلالعxدات املفJوwة 

  ....2016201620162016لسDنة لسDنة لسDنة لسDنة 
الفصول املتعلقة بنفقات �س��ر املرصودة �تلف الفصول املتعلقة بنفقات �س��ر املرصودة �تلف الفصول املتعلقة بنفقات �س��ر املرصودة �تلف الفصول املتعلقة بنفقات �س��ر املرصودة �تلف سDنصوت Mىل 

  .القطاMات الوزارية واملؤسساتالقطاMات الوزارية واملؤسساتالقطاMات الوزارية واملؤسساتالقطاMات الوزارية واملؤسسات
  : ، داk �س��رمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النواب

  .إالجامع؟ kٕالجامع؟ kٕالجامع

  : يف �س��ر، مرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�ن
  .kٕالجامع

  : مرشوع مزيانية رئEس احلكومةمرشوع مزيانية رئEس احلكومةمرشوع مزيانية رئEس احلكومةمرشوع مزيانية رئEس احلكومة
 ؛24= املعارضون ؛40= املوافقون( نفس العدد؟ نفس العدد

  .)17= املمتنعون

  ..، يف ال�سDيري، يف ال�سDيري، واهمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املالية
  )10= املمتنعون ؛12= املعارضون ؛60= املوافقون(

   :حلر�تحلر�تحلر�تحلر�تمرشع مزيانية وزارة العدل وامرشع مزيانية وزارة العدل وامرشع مزيانية وزارة العدل وامرشع مزيانية وزارة العدل وا
  ..نفس العدد، كام اكن يف ال�سDيري

  .)17= املمتنعون ؛21= املعارضون ؛44= املوافقون(

  : مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجGة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجGة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجGة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجGة والتعاون
  ..نفس العدد، نفس العدد ا>يل اكن يف ال�سDيري

   )23= املمتنعون ؛15= املعارضون ؛44= املوافقون(

  : مرشوع مزيانية وزارة اNاºليةمرشوع مزيانية وزارة اNاºليةمرشوع مزيانية وزارة اNاºليةمرشوع مزيانية وزارة اNاºلية
  .)36= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

  : ، ولكن البد ºاصنا نقراوهمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصال
  .)19= املمتنعون ؛24= املعارضون ؛43= املوافقون( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و¾كو�ن ا9ٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و¾كو�ن ا9ٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و¾كو�ن ا9ٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و¾كو�ن ا9ٔطر
  .)24= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .)17= املمتنعون ؛22= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية وزارة الصÁةمرشوع مزيانية وزارة الصÁةمرشوع مزيانية وزارة الصÁةمرشوع مزيانية وزارة الصÁة
  .)23= املمتنعون ؛17= املعارضون ؛46= املوافقون( نفس العدد

  : د واملاليةد واملاليةد واملاليةد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قJصامرشوع مزيانية وزارة �قJصامرشوع مزيانية وزارة �قJصامرشوع مزيانية وزارة �قJصا
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛46= املوافقون( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية وزارة �قJصاد واملالية، التاكليف املشاركةمرشوع مزيانية وزارة �قJصاد واملالية، التاكليف املشاركةمرشوع مزيانية وزارة �قJصاد واملالية، التاكليف املشاركةمرشوع مزيانية وزارة �قJصاد واملالية، التاكليف املشاركة
  ).22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛46= املوافقون( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية وزارة السDياwةمرشوع مزيانية وزارة السDياwةمرشوع مزيانية وزارة السDياwةمرشوع مزيانية وزارة السDياwة
  .)29= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛39= املوافقون( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية ا9ٔمانة العام >لحكومةمرشوع مزيانية ا9ٔمانة العام >لحكومةمرشوع مزيانية ا9ٔمانة العام >لحكومةمرشوع مزيانية ا9ٔمانة العام >لحكومة
  .. نفس العدد ا>يل اكن يف ال�سDيري

  .)34= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛45= املوافقون(

        : : : : مرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gك

  ..نفس العدد اÛي اكن يف ال�سDيري

  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛45= املوافقون(

        : : : : مرشوع مزيانية وزارة الفالwة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفالwة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفالwة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفالwة والصيد البحري
  .)23= املمتنعون ؛17= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

        : : : : مرشوع مزيانية وزارة الشDباب والر�ضةمرشوع مزيانية وزارة الشDباب والر�ضةمرشوع مزيانية وزارة الشDباب والر�ضةمرشوع مزيانية وزارة الشDباب والر�ضة
  .)23= املمتنعون ؛17= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

        : : : : مرشوع مزيانية وزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةمرشوع مزيانية وزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةمرشوع مزيانية وزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةمرشوع مزيانية وزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGة
  .)21= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛61= املوافقون( لعددنفس ا

مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلشؤون 
        : : : : العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

مرشوع مزيانية وزارة الصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي مرشوع مزيانية وزارة الصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي مرشوع مزيانية وزارة الصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي مرشوع مزيانية وزارة الصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي 
        : : : : ينينينينوالتضاموالتضاموالتضاموالتضام

  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : مرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEة
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : مرشوع مزيانية وزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد الرمقيمرشوع مزيانية وزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد الرمقيمرشوع مزيانية وزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد الرمقيمرشوع مزيانية وزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد الرمقي
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= قوناملواف( نفس العدد

            ::::مرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافة
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : مرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينة
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : والشؤون �جxعيةوالشؤون �جxعيةوالشؤون �جxعيةوالشؤون �جxعيةمرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل مرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل مرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل مرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل 
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد
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        : : : : مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة kلعالقات مع الربملان واËمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة kلعالقات مع الربملان واËمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة kلعالقات مع الربملان واËمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة kلعالقات مع الربملان واËمتع املدين
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

لكفة kلوظيفة لكفة kلوظيفة لكفة kلوظيفة لكفة kلوظيفة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة املمرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة املمرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة املمرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امل
        : : : : إالدارةإالدارةإالدارةإالدارةالعمومGة وحتديث العمومGة وحتديث العمومGة وحتديث العمومGة وحتديث 

  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

مرشوع مزيانية املندوبية السامGة لقدماء املقاولني ؤ�عضاء ETش مرشوع مزيانية املندوبية السامGة لقدماء املقاولني ؤ�عضاء ETش مرشوع مزيانية املندوبية السامGة لقدماء املقاولني ؤ�عضاء ETش مرشوع مزيانية املندوبية السامGة لقدماء املقاولني ؤ�عضاء ETش 
        : : : : التحر�رالتحر�رالتحر�رالتحر�ر

= املمتنعون ؛ال ٔ�wد= املعارضون ؛70= املوافقون( نفس العدد
16(.  

        : : : : ارية امللكفة حبقوق إالzسانارية امللكفة حبقوق إالzسانارية امللكفة حبقوق إالzسانارية امللكفة حبقوق إالzسانمرشوع مزيانية املندوبية الوزمرشوع مزيانية املندوبية الوزمرشوع مزيانية املندوبية الوزمرشوع مزيانية املندوبية الوز
= املمتنعون ؛ال ٔ�wد= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

33(.  

  : مرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لتخطيط
= املمتنعون ؛ال ٔ�wد= املعارضون ؛66= املوافقون( نفس العدد

15(.  

   :مرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحر
= املمتنعون ؛ال ٔ�wد= املعارضون ؛43= املوافقون( نفس العدد

40(.  

  : مرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة وا9ٔرسة والتمنية �جxعيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة وا9ٔرسة والتمنية �جxعيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة وا9ٔرسة والتمنية �جxعيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة وا9ٔرسة والتمنية �جxعية
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= ناملوافقو( نفس العدد

مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة امللكفة kملغاربة املقميني kخلارج وشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة امللكفة kملغاربة املقميني kخلارج وشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة امللكفة kملغاربة املقميني kخلارج وشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة امللكفة kملغاربة املقميني kخلارج وشؤون 
  : الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة

  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة إالدماجمرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة إالدماجمرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة إالدماجمرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة إالدماج
  .)36= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛44= وناملوافق( نفس العدد

  : مرشوع مزيانية اËلس �قJصادي و�جxعي والبEيئمرشوع مزيانية اËلس �قJصادي و�جxعي والبEيئمرشوع مزيانية اËلس �قJصادي و�جxعي والبEيئمرشوع مزيانية اËلس �قJصادي و�جxعي والبEيئ
  .)إالجامع( نفس العدد

  : >لتصويت�رمJه �رمJه �رمJه �رمJه ) ) ) ) جججج((((اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ٔ�عرض 
  نفس العدد؟ 

  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

  : ب�ٔمكلهاب�ٔمكلهاب�ٔمكلهاب�ٔمكلها    59595959املادة املادة املادة املادة وا9ٓن كنعرض 
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

   ).).).).دددد((((>ل´دول >ل´دول >ل´دول >ل´دول ا9ٓن نJKقل 
التوزيع Mىل الفصول لالعxدات املفJوwة >لنفقات املتعلقة : 60606060املادة املادة املادة املادة 

  : 2016خبدمة ا�Nن العمويم لسDنة 
 ؛18= املعارضون ؛46= املوافقون. (.نفس العدد؟ لوزارة �قJصاد

  .)22= املمتنعون
لتصويت الفصل املتعلق kسDهتالاكت ا�Nن العمويم كذ� ٔ�عرض > 

  ): د(املتوسط والطويل اT9ٔل من اجلدول 
 ؛18= املعارضون ؛46= املوافقون( نفس العدد، نفس العدد

  .)22= املمتنعون
  : >لتصويت �رمJه�رمJه�رمJه�رمJه) ) ) ) دددد((((اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ٔ�عرض 

  ).22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد
  : ، ب�ٔمكلها�رمهتا�رمهتا�رمهتا�رمهتا    60606060املادة املادة املادة املادة ٔ�عرض 

  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

  ::::))))هههه((((>ل´دول >ل´دول >ل´دول >ل´دول ا9ٓن ¢ادي نJKقلو 
التوزيع حبسب الوزارات ٔ�و املؤسسة لنفقات �سDتغالل : 61616161املادة املادة املادة املادة 

  :2016اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة مسDتقm لسDنة 

رافق اNوg املسرية رافق اNوg املسرية رافق اNوg املسرية رافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبنفقات �سDتغالل اخلاصة مبنفقات �سDتغالل اخلاصة مبنفقات �سDتغالل اخلاصة مبٔ�عرض >لتصويت 
  : بصورة مسDتقm التابعة لرئEس احلكومةبصورة مسDتقm التابعة لرئEس احلكومةبصورة مسDتقm التابعة لرئEس احلكومةبصورة مسDتقm التابعة لرئEس احلكومة

 ؛24= املعارضون ؛40= املوافقون( نفس العدد، نفس العدد
  .)17= املمتنعون

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   :بصورة مسDتقm التابعة لوزارة العدل واحلر�تبصورة مسDتقm التابعة لوزارة العدل واحلر�تبصورة مسDتقm التابعة لوزارة العدل واحلر�تبصورة مسDتقm التابعة لوزارة العدل واحلر�ت

 ؛21= املعارضون ؛44= قوناملواف( نفس العدد، نفس العدد
  .)17= املمتنعون

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   :بصورة مسDتقm التابعة لوزارة الشؤون اخلارجGة والتعاونبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الشؤون اخلارجGة والتعاونبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الشؤون اخلارجGة والتعاونبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الشؤون اخلارجGة والتعاون

  .)23= املمتنعون ؛15= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

�عرض >لتصويت ٔNتغالل اخلاصة مبرافق اDنفقات �سNتغالل اخلاصة مبرافق اDنفقات �سNتغالل اخلاصة مبرافق اDنفقات �سNتغالل اخلاصة مبرافق اDاملسرية نفقات �س gاملسرية و gاملسرية و gاملسرية و gو
  : بصورة مسDتقm التابعة لوزارة اNاºليةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة اNاºليةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة اNاºليةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة اNاºلية

  .)36= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
  : بصورة مسDتقm التابعة لوزارة االتصالبصورة مسDتقm التابعة لوزارة االتصالبصورة مسDتقm التابعة لوزارة االتصالبصورة مسDتقm التابعة لوزارة االتصال

= نعوناملمت  ؛24= املعارضون ؛43= املوافقون( شكرا، نفس العدد
19(.  

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
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  : بصورة مسDتقm التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .)17= املمتنعون ؛22= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

  .نعم ٔ� سDيدي؟ ٔ�ييه ٔ�ييه

        ::::عبد العز�ز بنعزوزعبد العز�ز بنعزوزعبد العز�ز بنعزوزعبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد 
  .صناديق، هذا هو املقصود بنفس العددوداk ال .. 

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
  ..نفس العدد، املقصود

        ::::عبد العز�ز بنعزوزعبد العز�ز بنعزوزعبد العز�ز بنعزوزعبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد 
صوتنا Mىل املزيانيات الفرعية د�ل ال�سDيري ود�ل �س��ر، وا9ٓن .. 

áشلك مسDتقل والصناديق اخلصوصية كنصوتو Mىل القطاMات املسرية 
  .تالتابعة لهاته الوزارا

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
  .متاما

        ::::عبد العز�ز بنعزوزعبد العز�ز بنعزوزعبد العز�ز بنعزوزعبد العز�ز بنعزوز    املس�شار السDيداملس�شار السDيداملس�شار السDيداملس�شار السDيد
نفس العدد kلKسDبة >لوزارات، حGث اكن التصويت خمتلف يف ٕاذن، 

  .بعض الوزارات

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
 äن التصويت ا>يل در�ا>يل فهمت، نفس العدد، حىت ٔ�ä فهمت Mىل ٔ

مJفقني، حىت نوصلو  ؟يف ال�سDيري، ا9ٓن كند�روه يف التجهزي، مJفقني
  .>لصناديق ¢ادي �كون åم، ¢ادي �كون åم

  .نفس العدد..: نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق :ٕاذن، نعود >لتصويت

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ا9ٓن ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة لوزارة الصÁةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الصÁةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الصÁةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الصÁة

  .)23= املمتنعون ؛17= ضوناملعار  ؛46= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة لوزارة �قJصاد واملاليةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة �قJصاد واملاليةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة �قJصاد واملاليةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة �قJصاد واملالية

  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛46= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل ٔ�عرض >لتصويت نفقات نفقات �سDتغالل ٔ�عرض >لتصويت نفقات نفقات �سDتغالل ٔ�عرض >لتصويت نفقات نفقات �سDتغالل ٔ�عرض >لتصويت نفقات ٔ�عرض >لتصويت 
افق اNوg املسرية بصورة مسDتقm التابعة لوزارة افق اNوg املسرية بصورة مسDتقm التابعة لوزارة افق اNوg املسرية بصورة مسDتقm التابعة لوزارة افق اNوg املسرية بصورة مسDتقm التابعة لوزارة �سDتغالل اخلاصة مبر �سDتغالل اخلاصة مبر �سDتغالل اخلاصة مبر �سDتغالل اخلاصة مبر 

   ::::السDياwةالسDياwةالسDياwةالسDياwة
  .)29= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛39= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة لæٔمانة العامة >لحكومةبصورة مسDتقm التابعة لæٔمانة العامة >لحكومةبصورة مسDتقm التابعة لæٔمانة العامة >لحكومةبصورة مسDتقm التابعة لæٔمانة العامة >لحكومة

  .)34= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية  ٔ�عرض >لتصويت
   ::::بصورة مسDتقm التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gكبصورة مسDتقm التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gكبصورة مسDتقm التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gكبصورة مسDتقm التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gك

  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::سDتقm التابعة لوزارة الفالwة والصيد البحريسDتقm التابعة لوزارة الفالwة والصيد البحريسDتقm التابعة لوزارة الفالwة والصيد البحريسDتقm التابعة لوزارة الفالwة والصيد البحريبصورة م بصورة م بصورة م بصورة م 

  .)23= املمتنعون ؛17= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة لوزارة الشDباب والر�ضةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الشDباب والر�ضةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الشDباب والر�ضةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الشDباب والر�ضة

  .)23= املمتنعون ؛17= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة لوزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGة

  .)21= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛61= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
لوزارة الصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي لوزارة الصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي لوزارة الصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي لوزارة الصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي     بصورة مسDتقm التابعةبصورة مسDتقm التابعةبصورة مسDتقm التابعةبصورة مسDتقm التابعة

   ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين
 .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEة

  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
بصورة مسDتقm التابعة لوزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد بصورة مسDتقm التابعة لوزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد بصورة مسDتقm التابعة لوزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد بصورة مسDتقm التابعة لوزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد 

   ::::الرمقيالرمقيالرمقيالرمقي
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

اصة مبرافق اNوg املسرية اصة مبرافق اNوg املسرية اصة مبرافق اNوg املسرية اصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلنفقات �سDتغالل اخلنفقات �سDتغالل اخلنفقات �سDتغالل اخلٔ�عرض >لتصويت 
        ::::مسDتقm التابعة لوزارة الثقافةمسDتقm التابعة لوزارة الثقافةمسDتقm التابعة لوزارة الثقافةمسDتقm التابعة لوزارة الثقافة    بصورةبصورةبصورةبصورة

  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �جxعيةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �جxعيةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �جxعيةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �جxعية

  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
بصورة مسDتقm التابعة >لوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة بصورة مسDتقm التابعة >لوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة بصورة مسDتقm التابعة >لوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة بصورة مسDتقm التابعة >لوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة 

   ::::العمومGة وحتديث إالدارةالعمومGة وحتديث إالدارةالعمومGة وحتديث إالدارةالعمومGة وحتديث إالدارة
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية لتصويت ٔ�عرض > 
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   ::::بصورة مسDتقm التابعة ٕالدارة اNفاع الوطينبصورة مسDتقm التابعة ٕالدارة اNفاع الوطينبصورة مسDتقm التابعة ٕالدارة اNفاع الوطينبصورة مسDتقm التابعة ٕالدارة اNفاع الوطين
  ).إالجامع( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية السامGة >لتخطيطبصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية السامGة >لتخطيطبصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية السامGة >لتخطيطبصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية السامGة >لتخطيط

= املمتنعون ؛ال ٔ�wد= ضوناملعار  ؛66= املوافقون( نفس العدد
15(.  

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحربصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحربصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحربصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحر

= املمتنعون ؛ال ٔ�wد= املعارضون ؛43= املوافقون( نفس العدد
40.(  

مبرافق اNوg املسرية مبرافق اNوg املسرية مبرافق اNوg املسرية مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة لوزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينبصورة مسDتقm التابعة لوزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينبصورة مسDتقm التابعة لوزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينبصورة مسDتقm التابعة لوزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين

 .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::�جxعية�جxعية�جxعية�جxعية    بصورة مسDتقm التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنيةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنيةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنيةبصورة مسDتقm التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنية

  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اNوg املسرية ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::بصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية العامة لٕالدارة والسجون وٕاMادة إالدماجبصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية العامة لٕالدارة والسجون وٕاMادة إالدماجبصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية العامة لٕالدارة والسجون وٕاMادة إالدماجبصورة مسDتقm التابعة >لمندوبية العامة لٕالدارة والسجون وٕاMادة إالدماج

  .)36= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

   ::::�رمJه�رمJه�رمJه�رمJه) ) ) ) هههه((((اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ا9ٓن  ٔ�عرض

   ..حبال اجلداول ا>يل دازو
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون(

  : >لتصويت 61616161املادة املادة املادة املادة وا9ٓن كنعرض املادة ب�ٔمكلها، 
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

   ::::62626262، املادة ، املادة ، املادة ، املادة ))))وووو((((اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ا9ٓن نJKقلو ٕاىل 

حبسب الوزارات ٔ�و املؤسسات لنفقات �س��ر اخلاصة التوزيع 
  .2016مبرافق اNوg املسرية بصورة مسDتقm لسDنة 

نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::مسDتقm التابعة لرئEس احلكومةمسDتقm التابعة لرئEس احلكومةمسDتقm التابعة لرئEس احلكومةمسDتقm التابعة لرئEس احلكومة

 ؛24= املعارضون ؛40= املوافقون( نفس العدد، نفس العدد
  .)17= املمتنعون

اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة     �ر�ر�ر�رنفقات �س�نفقات �س�نفقات �س�نفقات �س�ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::مسDتقm التابعة لوزارة العدل واحلر�تمسDتقm التابعة لوزارة العدل واحلر�تمسDتقm التابعة لوزارة العدل واحلر�تمسDتقm التابعة لوزارة العدل واحلر�ت

  .)17= املمتنعون ؛21= املعارضون ؛44= املوافقون(

نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::التعاونالتعاونالتعاونالتعاونمسDتقm التابعة لوزارة الشؤون اخلارجGة و مسDتقm التابعة لوزارة الشؤون اخلارجGة و مسDتقm التابعة لوزارة الشؤون اخلارجGة و مسDتقm التابعة لوزارة الشؤون اخلارجGة و 

  ).23= املمتنعون ؛15= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg املسرية بصورة ٔ�عرض >لتصويت 
   ::::مسDتقm التابعة لوزارة اNاºليةمسDتقm التابعة لوزارة اNاºليةمسDتقm التابعة لوزارة اNاºليةمسDتقm التابعة لوزارة اNاºلية

  .)36= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

مبرافق اNوg املسرية بصورة مبرافق اNوg املسرية بصورة مبرافق اNوg املسرية بصورة مبرافق اNوg املسرية بصورة     نفقات �س��ر اخلاصةنفقات �س��ر اخلاصةنفقات �س��ر اخلاصةنفقات �س��ر اخلاصةٔ�عرض >لتصويت 
   ::::مسDتقm التابعة لوزارة االتصالمسDتقm التابعة لوزارة االتصالمسDتقm التابعة لوزارة االتصالمسDتقm التابعة لوزارة االتصال

  .)19= املمتنعون ؛24= املعارضون ؛43= املوافقون( نفس العدد

   :لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينلوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينلوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينلوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهيننفس اليشء kلKسDبة 
  .نفس العدد، kش ما éكررش نفس الèم، نفس العدد

  .)17= ملمتنعونا ؛22= املعارضون ؛45= املوافقون(

   ::::وزارة الصÁةوزارة الصÁةوزارة الصÁةوزارة الصÁة
  .)23= املمتنعون ؛17= املعارضون ؛46= املوافقون( نفس العدد

        : : : : وزارة �قJصاد واملاليةوزارة �قJصاد واملاليةوزارة �قJصاد واملاليةوزارة �قJصاد واملالية
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛46= املوافقون( نفس العدد

        : : : : وزارة السDياwةوزارة السDياwةوزارة السDياwةوزارة السDياwة
  .)29= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛39= املوافقون( نفس العدد

        : : : : >لحكومة>لحكومة>لحكومة>لحكومة    ا9ٔمانة العامةا9ٔمانة العامةا9ٔمانة العامةا9ٔمانة العامة
  .)34= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

        : : : : وزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gكوزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gكوزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gكوزارة التجهزي والنقل وا>لوETس�Gك
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

        : : : : وزارة الفالwة والصيد البحريوزارة الفالwة والصيد البحريوزارة الفالwة والصيد البحريوزارة الفالwة والصيد البحري
  .)23= املمتنعون ؛17= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

        : : : : الر�ضةالر�ضةالر�ضةالر�ضةالشDبêEة و الشDبêEة و الشDبêEة و الشDبêEة و 
  .)23= املمتنعون ؛17= املعارضون ؛45= املوافقون( نفس العدد

        : : : : ا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGةا9ٔوقاف والشؤون إالسالمGة
  .)21= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛61= املوافقون( نفس العدد

        : : : : الصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي والتضامينالصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي والتضامينالصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي والتضامينالصناMة التقليدية و�قJصاد �جxعي والتضامين
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEةوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÈEة
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : وزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد الرمقيوزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد الرمقيوزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد الرمقيوزارة الصناMة والت´ارة و�س��ر و�قJصاد الرمقي
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  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : وزارة الثقافةوزارة الثقافةوزارة الثقافةوزارة الثقافة
  .)21= املمتنعون ؛18= رضوناملعا ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : وزارة ال�شغيل والشؤون �جxعيةوزارة ال�شغيل والشؤون �جxعيةوزارة ال�شغيل والشؤون �جxعيةوزارة ال�شغيل والشؤون �جxعية
  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة العمومGة وحتديث الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة العمومGة وحتديث الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة العمومGة وحتديث الوزارة املنتدبة Nى رئEس احلكومة امللكفة kلوظيفة العمومGة وحتديث 
        : : : : إالدارةإالدارةإالدارةإالدارة

  .)21= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

    ........املسرية املسرية املسرية املسرية     نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوgنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوgنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوgنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اNوg>لتصويت  ٔ�عرض
  ::::التابعة ٕالدارة اNفاع الوطينالتابعة ٕالدارة اNفاع الوطينالتابعة ٕالدارة اNفاع الوطينالتابعة ٕالدارة اNفاع الوطين

  ).إالجامع( نفس العدد

        : : : : املندوبية السامGة >لتخطيطاملندوبية السامGة >لتخطيطاملندوبية السامGة >لتخطيطاملندوبية السامGة >لتخطيط
= املمتنعون ؛ال ٔ�wد= املعارضون ؛66= املوافقون( نفس العدد

15(.  

        : : : : املندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحراملندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحراملندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحراملندوبية السامGة >لمياه والغاkت وحماربة التصحر
= املمتنعون ؛ال ٔ�wد= املعارضون ؛43= املوافقون( دنفس العد

40(.  

        : : : : وزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينوزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينوزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينوزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : وزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنية �جxعيةوزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنية �جxعيةوزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنية �جxعيةوزارة التضامن واملرٔ�ة وا9ٔرسة والتمنية �جxعية
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛47= املوافقون( نفس العدد

        : : : : املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة إالدماجاملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة إالدماجاملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة إالدماجاملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاMادة إالدماج
  .)36= املمتنعون ؛03= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

  : >لتصويت �رمJه�رمJه�رمJه�رمJه) ) ) ) وووو((((اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ا9ٓن ¢ادي نعرض اجلدول �رمJه، 
  ..�كن هنا� نفس العدد، ٕاذا مل

  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

   ::::62626262املادة املادة املادة املادة ، 62عرض املادة ب�ٔمكلها وا9ٓن كن
  ..نفس العدد 61، 60 59 ،58، 59نفس العدد ا>يل اكن يف 

  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون(

   ::::63636363، املادة ، املادة ، املادة ، املادة ))))زززز((((اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ا9ٓن ٕاىل  نJKقل
        ....2016201620162016نفقات احلساkت اخلصوصية >لخزينة لسDنة نفقات احلساkت اخلصوصية >لخزينة لسDنة نفقات احلساkت اخلصوصية >لخزينة لسDنة نفقات احلساkت اخلصوصية >لخزينة لسDنة 

  ::::ور خصوصيةور خصوصيةور خصوصيةور خصوصيةدة 9ٔمدة 9ٔمدة 9ٔمدة 9ٔمو و و و نفقات احلساkت املرصنفقات احلساkت املرصنفقات احلساkت املرصنفقات احلساkت املرصٔ�عرض >لتصويت 
اËلس . نفس العدد، ملاذا نفس العدد؟ نعم، نفس العدد؟ نفس العدد

  .سDيد نفسه

   ::::نفقات احلساkت �خنراط يف الهيئات اNوليةنفقات احلساkت �خنراط يف الهيئات اNوليةنفقات احلساkت �خنراط يف الهيئات اNوليةنفقات احلساkت �خنراط يف الهيئات اNوليةٔ�عرض >لتصويت 
  .نفس العدد

   ::::نفقات حساkت العمليات النقديةنفقات حساkت العمليات النقديةنفقات حساkت العمليات النقديةنفقات حساkت العمليات النقديةٔ�عرض >لتصويت 
  .نفس العدد؟ نفس العدد، نفس العدد، واËلس سDيد نفسه

   ::::نفقات حساkت اíمتويلنفقات حساkت اíمتويلنفقات حساkت اíمتويلنفقات حساkت اíمتويلصويت ٔ�عرض >لت
  ؛نفس العدد

   ::::نفقات حساkت النفقات من ا�صصاتنفقات حساkت النفقات من ا�صصاتنفقات حساkت النفقات من ا�صصاتنفقات حساkت النفقات من ا�صصاتٔ�عرض >لتصويت 
  .نفس العدد؟ نفس العدد

  : >لتصويت �رمJه�رمJه�رمJه�رمJه) ) ) ) زززز((((اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول كنعرض اجلدول ب�ٔمكî، ا9ٓن 
  .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد

  : >لتصويت 63636363املادة ب�ٔمكلها، املادة ب�ٔمكلها، املادة ب�ٔمكلها، املادة ب�ٔمكلها، وكنعرض 
 ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( فس العدد؟ نفس العددن
  .)22= املمتنعون

    70.1570.1570.1570.15اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق ٔ�عرض >لتصويت 
  . 2016201620162016>لسDنة املالية >لسDنة املالية >لسDنة املالية >لسDنة املالية 

  ::::اجلزء الثاين من مرشوع قانون املاليةاجلزء الثاين من مرشوع قانون املاليةاجلزء الثاين من مرشوع قانون املاليةاجلزء الثاين من مرشوع قانون املاليةا9ٓن ٔ�عرض >لتصويت 
 ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( نفس العدد؟ نفس العدد

  .)22= متنعونامل 

�رمJه �رمJه �رمJه �رمJه     2016201620162016>لسDنة املالية >لسDنة املالية >لسDنة املالية >لسDنة املالية     70.1570.1570.1570.15مرشوع قانون املالية رمق مرشوع قانون املالية رمق مرشوع قانون املالية رمق مرشوع قانون املالية رمق ٔ�عرض 
  ::::>لتصويت>لتصويت>لتصويت>لتصويت

  . .نفس العدد، نفس العدد
   .)22= املمتنعون ؛18= املعارضون ؛44= املوافقون( ه�رمJه، لك

  .السDيد الرئEس، نقطة نظام؟ تفضل

        ::::املس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لبار
خبري، ٔ�ظن ٔ�ننا ٔ�بدينا رٔ�ينا يف مجيع  ٕاىل مسحيت يل، هللا جيازيك

املراwل، �س��ر وال�سDيري والصناديق، فلKسDمتر كذ� 9ٔن Tل 
احôا داk ما عندä الش نبقاو نتÁاسDبو، راه إالخوان خرجوا Mىل .. إالخوان

التوافق ولك الواwد Mرب Mىل  �را نعيطو هلم، ولكن كنظن احôا درä واwد
  .، ال داعي >لتكرارهرٔ�ي

  .ٕاىل اكن يش مالحظة عند يش فريق ٔ�و يش مجموMة فلها ذ�

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
  .ٕاذن نفس العدد

لسDنة لسDنة لسDنة لسDنة     70.1570.1570.1570.15ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون املالية ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون املالية ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون املالية ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون املالية 
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2016201620162016....        
  .دقائق لتفسري التصويت 5للك فريق  نعطيووا9ٓن ¢ادي 

  .الفريق �سDتقاليل تفضل

        ::::املس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لباراملس�شار السDيد عبد السالم ا>لبار
        ....شكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        ا9ٔخوات وإالخوة،ا9ٔخوات وإالخوة،ا9ٔخوات وإالخوة،ا9ٔخوات وإالخوة،

 vدة والتعادلية فwتقاليل >لوDظن يف تفسري التصويت الفريق �س�ٔ
  .2016خيص مرشوع قانون املالية لسDنة 

كنا éمتىن ٔ�ن حيمل هذا املرشوع ٕاجيابيات ٔ�كرث فv خيص µشجيع 
vس��ر، ف� vعية، فxخيص التمنية �ج vف ،gصاص البطاJخيص ام 

  .فرض Mىل احلكومة ٔ�ن تقوم هباخيص �سDتôûاءات اليت تُ 
كنا éمتىن كذ� ٔ�ن µسDمتر احلكومة يف üدها ويف اجهتادها لEشمل 
هذا املرشوع لك الطموwات اليت ¾رغب فهيا الطبقة الصغرية والضعيفة 

  . واملتوسطة
M ناع كذ�مقنا بتصويتJالمk كون ¢ري  ،ىل هذا املرشوعé ليك ال

�والها ٔ ،gذوêة، 9ٔن هناك اجهتادات مü نا، منDنفس�موضوعيني مع ٔ
�سDتقرار وا9ٔمن اÛي *سود وطننا احلبEب، �سDتقرار وا9ٔمن فv خيص 

  .wدود اململكة املغربية
 ُµ لك هذا جمهودêت�Dليه مجيع الفعاليات اليت سامهت يف اسM اب شكر

ا9ٔمن و�سDتقرار، ¢ري ٔ�ننا مل éكن راضني لك الرىض عن هذه اËهودات، 
س ختفGض ا9ٔسعار، مل نلمس ٔ�ي 9ٔن هناك مل نلمس حوار اجxعي، مل نلم

عوزة، اليشء اÛي دفع الفريق �سDتقاليل >لتصويت >لطبقات املُ  دمع
لالسDمترار يف  kالمJناع، اwرتاما >لمجهودات املبذوg وحêا وحتفزيا >لحكومة

  . اجهتادها
  .شكرا السDيد الرئEس

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
  .اللكمة ا9ٓن لفريق ا9ٔصاg واملعارصة، شكرا

        ::::املس�شار السDيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السDيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السDيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السDيد عبد العز�ز بنعزوز
        ....شكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
�خوأ�خوأ�خوأ�خوايتيتيتيت ٕاخواين املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني، ٕاخواين املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني، ٕاخواين املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني، ٕاخواين املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني،ٔ        

  :اثنني، اعتبار�ن اثنني وتنا kلرفض >لمزيانية العتبار�نص
هو ما ذ�رäه البارwة يوم ٔ�مس يف معرض áسط  ،�عتبار ا9ٔول

واملنظمة اNميقراطية >لشغل ٔ�ماممك،  واقف د�ل حزب ا9ٔصاg واملعارصةامل
والزلنا م�شDبûني kحلرف وkلنقطة وkلفاصm لك ما Mربä عنه البارwة من 

ثابتة واملبدئية، وٕان اكن ٔ�ن مواقف، 9ٔن مواقف äبعة من قôاMاتنا ال 

  .احلكومة املوقرة قد ت�ٔملت
هذا ما رصح به السDيد الوز�ر ٔ�مامôا، قال �، ٔ�سDيدي،  -قد حنمتل 

قد حنمتل ٔ�مل احلكومة، ولكن ال ميكن ٔ�ن  -ت�ٔملنا يوم البارwة يف التدºل 
حنمتل �ٓالم الشعب، �ٓالم املواطنات واملواطنني ا>يل �يت�ٔمل بفعل السDياسات 

  .الشعبية والالمسؤوg لهذه احلكومة، هذا �عتبار ا9ٔولال
، 43تعديل، تقêل تعديل واwد من  43هو تقدمôا ب  ،�عتبار الثاين

هو تعديل اكن يف الشلك ولEس يف اجلوهر، والتعديالت د�لنا اكنت Mىل 
 :حماور 3

هو التخفGف من الضغط Mىل القدرة الرشائية  ،احملور ا9ٔول -
 رفضوا مجيع التعديالت؛>لمواطنني، ¾

اكنت ¾روم العداg اجلبائية والتضامن العمودي ا>يل  ،احملور الثاين -
 vن ندعو الفقراء >لتضامن ف�وسعنا يف التفسري د�لو يوم البارwة، ال ميكن ٔ

تيضامôوا مع بعضهم البعض،  بEهنم، وحنن نعمل ٔ�ن املغاربة الفقراء هام ٔ�صال
يm د�ل املغاربة، ولكن كنا نتغىي ونتو	 من داmº يف الثقافة ا9ٔص  اديه

احلكومة ٔ�ن جتعل من ا9ٔغنياء واملEسور�ن يتقامسون شÈEا ما مع الطبقات 
 -الفقرية، ولكن ت�ٔكدت Nينا القôاMة، مرة ٔ�خرى، Mىل ٔ�ن هاذ احلكومة 

بغات توسع من قاMدة الفقراء >لتحمك يف رقاهبم،  -وتن�ٔكد Mىل هذا ا9ٔمر 
  بعاد د�ل السDياسة د�ل احلكومة؛هاذي يه ا9ٔ 

اكن ¢ادي يف �جتاه د�ل دمع  ،احملور الثالث د�ل التعديالت -
اجلهوية املتقدمة �ورش اسرتاتيجي، �ورش ا>يل ºاص لك الفاMلني ولك 

 .املتدºلني تتضافر اجلهود من ٔ�Tل ٕاجناح هاذ املرشوع الهام والكêري
ج مسDتقمي من اخلمية، ما وهاذ املرشوع، ºاصو من اíهنار ا9ٔول خير 

خيرجش عوج، و�Û، قلنا ¢زنيدو يف الKسDبة د�ل الرضيبة Mىل اºNل 
ا�صصة >لجهات وكذ� الKسDبة د�ل الرضيبة Mىل الرشاكت ا�صصة 

ما غنقولش يف ٕافشال  –>لجهات، ولكن، احلكومة رفضت وممعنة يف 
ºذاهتا احلكومة لن اولكن، إالجراءات والتدابري ا>يل  - اجلهوية املتقدمة 

جتعل من اجلهوية املتقدمة ٔ�هنا متيش وفق واwد إاليقاع مضبوط لٕالرساع 
kٕالجناح د�ل هاذ الورش، مبا خيدم التمنية يف بالدä، مبا خيدم اNميقراطية 

äد�ل املؤسسات يف بالد gوNادة هيلكة اMومبا خيدم ٕا ،äيف بالد.  
>يل قلناه البارح وهاذ �عتبارات لهاذ �عتبار�ن، �عتبار ا9ٔول ا

 9د�ل التعديالت ا>يل رفضاهتا احلكومة، واºا ٔ�نه متكôنا، متكôنا من متر�ر 
kلتصويت يف ا>لجنة، فلهذه �عتبارات، رفضنا التصويت Mىل  تعديالت

  .هاذ املزيانية د�ل احلكومة
  .شكرا Mىل حسن ٕاصغا�مك

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
        ....شكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEس

  .ا9ٓن تفسري التصويت لفريق العداg والتمنية، فليتفضل
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        ::::املس�شار السDيد عبد العيل wايم ا�Nناملس�شار السDيد عبد العيل wايم ا�Nناملس�شار السDيد عبد العيل wايم ا�Nناملس�شار السDيد عبد العيل wايم ا�Nن
        ....شكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEس

        ....áسم هللا الرáسم هللا الرáسم هللا الرáسم هللا الرمحمحمحمحن الرحمي، وبه zسDتعنين الرحمي، وبه zسDتعنين الرحمي، وبه zسDتعنين الرحمي، وبه zسDتعني
بطبيعة احلال، حôا صوتنا kٕالجياب Mىل هاذ قانون املالية ا>يل Tابتو 

  .احلكومة لعدة اعتبارات موضوعية
سDنوات من العمل د�ل هاذ  4 ٔ�وال، 9ٔننا بعد صوتنا kقJناع،

احلكومة، يف الواقع ال نصوت فقط Mىل ٔ�رقام املالية، وٕامنا نصوت Mىل 
  .سDنوات 4حصيm معل اكن يف ظرفGة صعبة ملدة 

صوتنا 9ٔن هاذ احلكومة Mربت Mىل ٕارادة سDياسDية قوية، قادرة Mىل 
  . خوض إالصالwات الكربى

êنمت �حكومة جنحمت يف م�ارشة ٕاصالwات كربى مل ¾كن احلكومات ٔ
  .السابقة قادرة Mلهيا، ومل تتجرٔ� Mىل �قرتاب مهنا

9ٔسDباب موضوعية مرتبطة ب�éٔمك kرشمت إالصالwات  ،kقJناع ،صوتنا
املؤسساتية، تزنيل اNسDتور، واكنت حصيلتمك اجيابية Mىل هاذ املسDتوى، 

ة موجودة اليوم عند مشاريع قوانني تنظميي 4مرشوع قانون تنظميي،  13
  .يف طور إالMداد 4الربملان، و

الوا ب�ٔنه هذا جناح مôهبر ومهبر، 9ٔن من وضعوا اNسDتور ٔ�نفسهم ق
تنجح يف وضع القوانني التنظميية ºالل والية  *سDتحيل Mىل حكومة ٔ�هنا

  . µرشيعية واwدة
جنحمت يف تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة، ووضعمت القوانني التنظميية 

  .جامMات، اجلهات وامجلاMات الرتابية والعامالت 3زمة ل الال
جنحمت ٔ�يضا يف ٕاطالق حوار وطين حول اËمتع املدين، شار�ت فGه 

 مجعية، وهو حوار ¢ري مسDبوق يف �رخي املغرب، Mرب�  13.000ٔ�كرث من 
  .Mىل نضج اËمتع املدين

äت املا�رو جنحمت ٔ�يضا من الناحGة �قJصادية é9ٔمك حتمكمت يف التواز
اقJصادية، وجنحمت يف ذ� لEس áشهادة املراقêني احملليني، ولكن áشهادة 

  .املنظامت �قJصادية اNولية واملراقêني ا�Ûن ال حيابون ٔ�wدا
  .جنحمت ٔ�يضا يف ٕاطالق ٔ�وراش كربى لٕالصالح  يلكة >�وg املغربية

  .رات Tديدة يلك، هوٕاMادة بناء اNوM gىل اعتبا صالحإ اجلهوية هو 
جنحمت ٔ�يضا يف مêارشة ٕاصالwات كربى Mىل مسDتوى املقاصة اليت اكن 
*سDتفGد مهنا ا9ٔغنياء، Mىل عكس ما يقال، والفقراء ا9ٓن ٔ�صبحوا 

  .*سDتفGدون 
جنحمت ٔ�éمك بلورمت اقرتاwات مêدMة يف قانون املالية، جنحت يف التوفGق 

يف احلقGقة انترصمت  ٔ�نxوالت وٕارضاء الفÈات الضعيفة، بني ٕارضاء املقا
>لفقراء 9ٔنه ان�هبمت ٕاىل فÈات هشة، 9ٔول مرة يمت �ن�êاه ٕاíهيا، ان�هبمت 
لæٔرامل، ان�هبمت >لمطلقات، ان�هبمت >لطلبة، ان�هبمت لطلبة التكو�ن املهين، 

من املنÁة، هذا سEسامه  االيوم سقôا ا9ٔخêار ب�ٔن حىت هام ¢ادي *سDتافدو 
  .يف توسDيع الطبقة الوسطى

kلعكس، الطبقة الوسطى اليوم، �يف ميكن توسDيع الطبقة الوسطى؟ 
  .الطبقة الوسطى س�Jوسع ٕاذا مت ٕانقاذ الطبقات السفىل

نقدون مسDتقêل اليوم ٕاذا kرشمت ٕاصالح صندوق التقاMد ٔ�يضا سوف تُ 
ا9ٔجGال القادمة وحقها يف التقاMد، وحنن نJKظر مôمك ٔ�ن تبارشوا هذا 

Ûة، وMش´اá ذ إالجراءôدت به مMنعترب ب�ٔن هذه حكومة حققت ما و �
�ول يومٔ .  

بطبيعة احلال هناك انتظارات، احلكومة الزالت تJKظرها انتظارات، 
�éمك بدٔ�مت تغريون  حققمت يف احلقGقة إالجناز ا9ٔكرب هو.. والشعب املغريبٔ

  .الثقافة السDياسة >لمجمتع املغريب
  .صاحل وبني الفاسدمزي بني البح يُ اËمتع املغريب اليوم ٔ�ص 

  .جGدا ويؤمن بقوة صوته �نت%ايباËمتع املغريب اليوم ٔ�صبح يدقق 
واحضة ب�ٔن التحمك ال مسDتقêل  اËمتع املغريب اليوم ٔ�صبح يوTه رسائل

'.  
اËمتع املغريب اليوم ٔ�صبح يعي جGدا ب�ٔن إالصالح هو بناء ¾رامكي، هو 

اليوم، لكن يJKظر ¢دا ٔ�ن تتحقق  بناء تدافعي، هو ميكن ٔ�ال حيقق ما �ريده
' العداg �جxعية، وهذا ما بدٔ�مت فGه، وبدون شك سوف ت�ٔيت رسائل، 
ٕان شاء هللا، يف �سDتحقاقات القادمة ليك تعزز مرشوع إالصالح وليك 
تعطيه دفعة قوية ٕاىل ا9ٔمام من ٔ�Tل التطلع ٕاىل ما �ريده املغرب وما �ريده 

يف طليعة اNول الصاMدة، ونتحرر من الت%لف Tالg امل� من ٔ�ن نصبح 
  .اÛي نêKذه مجيعا

  .شكرا لمك السDيد الرئEس

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
        ....شكرا السDيد املس�شار احملرتمشكرا السDيد املس�شار احملرتمشكرا السDيد املس�شار احملرتمشكرا السDيد املس�شار احملرتم

  .يف ٕاطار تفسري التصويت، ٔ�عطي اللكمة >لفريق احلريك

        ::::ن اNر*ن اNر*ن اNر*ن اNر*يسيسيسيساملس�شار السDيد عبد الرحاماملس�شار السDيد عبد الرحاماملس�شار السDيد عبد الرحاماملس�شار السDيد عبد الرحام
        ....شكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEس

        املس�شارات املس�شار�ن، ٕاخواين الوزراء،املس�شارات املس�شار�ن، ٕاخواين الوزراء،املس�شارات املس�شار�ن، ٕاخواين الوزراء،املس�شارات املس�شار�ن، ٕاخواين الوزراء،    شكرا مرة ٔ�خرى، زمالشكرا مرة ٔ�خرى، زمالشكرا مرة ٔ�خرى، زمالشكرا مرة ٔ�خرى، زماليئيئيئيئ
يف احلقGقة احôا يف الفريق احلريك اليوم واحôا كنصوتو Mىل هاذ املزيانية 

يف احلقGقة احôا  افهو تصويت Mىل هاذ املزيانية، 9ٔهن 2016هاذي د�ل 
وهاذ �سDتقرار ا>يل  ،مكغاربة كنعرفو هاذ �سDتقرار ا>يل كنعEشوه اليوم

wد يزتايد Mىل هاذ �سDتقرار ا>يل ما ميكن حىت وا ،مثن عندو حىتما 
هاذ �سDتقرار ا>يل البد لكنا كفرقاء، لكنا �شعب د�ل  ،املغرب فGه اليوم

هاذ املغرب هذا، البد ٔ�ننا نتعاونو Mليه وحنييو مجيع إالخوان ا>يل ºدامني 
  .Mىل هاذ �سDتقرار هذا

لنا د�ل ا9ٔمن ا>يل يف احلقGقة مبا فهيم حتية ٕا�بار وٕاTالل لٕالخوان د�و 
اليوم كنفJاخرو بني اNول العظمي والكربى ا>يل ما ميكKش اليوم ا>يل اكنت 

كنا كنبانو يف اخلط  حمك فGنا، اكنت واwد الوقGتةشÁال هاذي ويه كتتم 
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)l’orange(  دة من املغاربة يفMنه اليوم �يطلبوا املسا�وا9ٔزرق، يف wني ٔ
بالداهتم، هذا مثن ما عندوش ما ميلكناش نغضو حتقGق �سDتقرار د�ل 

  .النظر Mليه
Jصادات العاملية، ما ق رفو اجلو العام ا>يل �يعEشوه االٕ كذ� اليوم كنع

Mليه، كنعرفو ب�ٔنه اك�ن اليوم اك�ن واwد التو¾ر، اك�ن كذ� ميكKش نتغافلو 
اليوم  قJصادات د�ل العامل، هذا ما ميكن ٕاالالٕ واwد إالرهاب ا>يل حتمك يف ا

   .ºäذوه بعني �عتبار، واليوم واحôا كنصوتو كفريق حريك
ن كنا �طرف يف ما ميكن نقولو كفريق حريك ٔ�ننا صوتنا 9ٔ  ،كذ�
شDتغل ليل هنار، وا>يل يف احلقGقة اكن التنامغ بني إالخوان يف اا>يل احلكومة 

وا Mىل ا9ٓخر كفرقاء ا>يل سري  ا9ٔ¢لبية، هذا ما ميكKش يش واwد يزتايد
  .هاذ املرmw ا>يل اكنت مرmw دقGقة يف احلقGقة يف املغرب

يقني لك الثقة ٔ�و ٔ�مامôا، �حôا� اليوم كنصوتو كذ� Mىل هذه املزيانية و 
اكنت جرٔ�ة حقGقGة بدون  ،اwد املسDتقêل لهاذ الب� املغربٕان شاء هللا، و 

خرج د�ل مزايدات، اكنت جرٔ�ة حقGقGة يف Mدة جماالت، هاذ القانون ا>يل 
املليار kش ٔ�هنا متيش ËموMة د�ل د 8املقاصة ا>يل ٔ�عطى يف احلقGقة واwد 

  . ذ� نغضو النظر MلهياكالقطاMات �جxعية، ما ميكKش اليوم 
Mدة قطاMات اسDتفادت من هاذ القضية هاذي، هاذ فاليوم 

)RAMED1(  ا>يل خرج >لوجود، كذ� القضية د�ل ا9ٔرامل، كذ�
  . ب ٔ�ننا zرسدوها يف Mدة دقائقيصع.. Mدة

9ٔنه ما  - كام قلت  - اليوم كنصوتو واحôا مر�wني Mىل البالد د�لنا 
ميكKش اليوم كام سDبق لنا Mدة wاالت كنا ما تنعرفوش ٔ�شDنو �يوقع يف Mدة 
مزيانيات، اليوم Mىل ا9ٔقل اك�ن واwد الوضوح كنلمسوه عن قرب، اك�ن 

م ٔ�ننا هنرضو ب�ٔرحيية والبالد د�لنا وصلت عندM äالقات اكن ميكن لنا اليو 
لواwد املسDتوى د�ل القانون، اك�ن قانون د�ل الصÁافة اك�ن Mدة قوانني 
ا>يل خرجت يف هاذ املرmw هاذي، فه>ي مرmw ا>يل اكنت kمJياز وما 
ميكن لناش نقولو حققôا لك يش، اك�ن مازال �زاف املسائل ا>يل ºاصها 

غاربة هذا مرشوع د�لنا wاملينو لكنا ٔ�ننا لكنا عندä العمل اجليد، ولكنا مك
  .¢رية Mىل هذه البالد

 mwن هاذ الغرية هاذي كام اكنوا إالخوان ا>يل سريوا يف هاذ املر�كنمتىن ٔ

�و Tاوا ٕاخوان �ٓخر�ن، فٕاننا، وامحلد =، تيجمعنا واwد الوطن ا>يل هو ٔ
  .الغرية د�لنا لكنا

  .وشكرا إالخوان والوزراء

        ::::لسDيد رئEس اجللسةلسDيد رئEس اجللسةلسDيد رئEس اجللسةلسDيد رئEس اجللسةاااا
   ....شكرا >لسDيد املس�شارشكرا >لسDيد املس�شارشكرا >لسDيد املس�شارشكرا >لسDيد املس�شار

  .اللكمة لرئEس فريق التجمعي يف ٕاطار تفسري التصويت
  

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

        ::::املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد محممحممحممحمد البكوريد البكوريد البكوريد البكوري
        ....áسم هللا الرáسم هللا الرáسم هللا الرáسم هللا الرمحمحمحمحن الرحمين الرحمين الرحمين الرحمي

البد ٔ�ن ٔ�ؤكد قêل ٔ�ن ٔ�فرس موقف التجمع الوطين لæٔحرار Mىل ٔ�مهية 
�ن احملرتمني النقاش اÛي دار داºل هذه القêة احملرتمة بني املس�شار 

واملس�شارات احملرتمات ؤ�عضاء احلكومة، مشDيدا kجلو إالجيايب اÛي ساد 
هذه املناقشات، واÛي طبعها جو املسؤولية و�wرتام املتبادل لæٔفاكر 
وا9ٔداء، مشددا Mىل ٔ�ننا كفاMلني سDياسDيني مطالبني اليوم يف ٕاطار 

NسDتور، واملمتثل ٔ�ساسا �wرتام املشرتك اÛي جيمع بيôKا واÛي يضمنه ا
يف اwرتام الرٔ�ي والرٔ�ي ا9ٓخر والقêول 9kٓخر، مادام *شDتغل داºل ٕاطار 

عن خطاب الرنفزة والتخو�ن  - كام قلت البارwة  -بعيد�ن  ،املؤسسات
والعدمGة، طالبا من مجيع الفعاليات املكونة لهذا اËلس املوقر �لزتام 

مكس�شار�ن �رملانيني ٔ�ثناء افJتاح اNورة  kخلطاب املليك السايم املوTه ٕالينا
ال�رشيعية اخلريفGة >لربملان، واÛي ٔ�كد فGه Mىل رضورة �رتقاء خبطابنا 
السDيايس ملا فGه مصلÁة بالدä، ؤ�ن ال�شDنج وخطاب رد الفعل *يسء 

  .ٕالينا مجيعا
  ملاذا صوت حزب التجمع الوطين لæٔحرار Mىل مرشوع قانون املالية؟

ا kٕالجياب 9ٔننا مكون ٔ�سايس داºل هذه ا9ٔ¢لبية ٔ�وال، صوتن
احلكومGة، وسامهنا مسامهة فعاg يف حتقGق إالصالwات اليت ٔ�مثرت العديد 
من إالجنازات، واليت نعتربها ٕاجنازات جامعية لفريق حكويم موwد مKسجم 

  .ومJفاMل مع قضا� اËمتع
زنيل اجلهوية صوتنا kٕالجياب Mىل هذا املرشوع، ٔ�وال، 9ٔنه مرشوع ت

  .املتقدمة اليت ٔ�عطى انطالقهتا Tالg امل� يف مدينة العيون
اíمنوذج اجلديد ملناطقôا اجلنوبية،  صوتنا kٕالجياب 9ٔنه مرشوع تزنيل

  .9ٔنه مرشوع كذ� ذا محوg اجxعية
  .صوتنا kٕالجياب 9ٔنه مرشوع ٕاصالح النظام اجلبايئ مبقاربة تدرجيية

�تقدم، kمس فريق التجمع الوطين لæٔحرار، البد ٔ�ن  ،ويف اº9ٔرئ
kلشكر والتقد�ر ٕاىل اكفة ٔ�طر وزارة �قJصاد واملالية مبختلف مد�ر�هتا، 
 ،äىل ا9ٔمن املايل لبالدM ىل جمهوداهتم اجلبارة اليت يقومون هبا >لحفاظM
مJوüني kملناسDبة ٕاىل لك الفاMلني السDياسDيني من موقع هذا اËلس املوقر 

رضورة اwرتام هذه ا9ٔطر وٕاخراüا من لك احلساkت السDياسDية ٕاىل 
الشDتغال يف ظروف مرحية، µساMدها Mىل �بتاكر kحىت ¾متكن  الضيقة،

 ،مêدMا ،ٕاراد� ،ٕادار� ،وإالبداع، معترب�ن هذا املرشوع مرشوMا ٕاصالحGا
  .kمJياز

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
  .س�شارس�شارس�شارس�شارشكرا >لسDيد امل شكرا >لسDيد امل شكرا >لسDيد امل شكرا >لسDيد امل 

اللكمة يف ٕاطار التعقGب Mىل التصويت، ٕاذا ٔ�ردمت ٕاخوان �حتاد العام 
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  .ملقاوالت املغرب

        ::::املس�شار السDيد يوسف حماملس�شار السDيد يوسف حماملس�شار السDيد يوسف حماملس�شار السDيد يوسف حميييييييي
        السDيد الرئEس احملرتم،السDيد الرئEس احملرتم،السDيد الرئEس احملرتم،السDيد الرئEس احملرتم،

        السادة الوزراء، احملرتمني،السادة الوزراء، احملرتمني،السادة الوزراء، احملرتمني،السادة الوزراء، احملرتمني،
        السDيدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،السDيدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،السDيدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،السDيدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،

اÛي صوتنا لفائدته kٕالجياب  2016سDنة ٕان موقفôا من القانون املايل ل 
موقف ال متليه ٔ�ية مôطلقات سDياسDيوية ٔ�و اصطفاف، بقدر ما متليه نظرتنا 
املوضوعية >لظروف احمليطة هبذا القانون، واعتبارا >لرضورة امللÁة >لت´اوب 
املسؤول مع انتظارات الفاMلني �قJصاديني وقضا� املقاوg املغربية Mامة 

املتوسطة مهنا ºاصة، ووفاء اللزتاماتنا >�فاع عهنا وٕاسامع والصغرية و 
صوهتا، وذ� من ٔ�Tل حتصني مôاخ ا9ٔعامل وٕانعاش �س��ر والرفع من 

  .مسDتوى ال�شغيل
لقد معلنا Mىل بلورة هذا املوقف Mرب مقرتwاتنا، خصوصا مهنا 

kملقابل  اليت تقدمôا هبا، وٕان مل يمت قêول Tلها، فٕاننا zس´ل 38التعديالت 
الزتام احلكومة مبواصm دراسة kيق هذه املقرتwات اليت تصبو ٕاىل wل بعض 

  .املشالك اليت تعيق السري العادي >لمقاوالت
كام جسلنا كذ� الزتام احلكومة مبواصm إالصالwات الهيلكية، خصوصا 

وتزنيل  ،ما يتعلق kلقضاء وٕاصدار القانون التنظميي املتعلق kٕالرضاب
خمطط ال�رسيع "اجلهوية وµرسيع ٕاجناز ا�ططات القطاعية، خصوصا كذ� 

  ."الصناعي
 Gال وقفة تقTٓ9قرب ا�ية >لمراwل اليت قطعهتا مي كام اقرتحôا ٔ�ن نقف يف ٔ

ا�ططات القطاعية، قصد اس�رشاف املراwل القادمة وµرسيع وترية تفعيلها، 
هداف املتوºاة ºاصة ت� اليت تعاين من اخJالالت حتول دون حتقGق ا9ٔ 

  .مهنا
الكربى خللق املقاوالت املتوسطة  اتوفv خيص معاجلة إالشاكلي

والصغرى والصغرية Tدا، خصوصا مهنا املبتكرة، فٕاننا اقرتحôا Mىل احلكومة 
�ن يمت التوافق حول مêادرة هيلكية مشولية Tديدة، جتمع لك املبادرات ٔ

ة، ت�ºٔذ بعني �عتبار التعرثات احلالية املتعلقة kملقاوالت املتوسطة والصغري 
وإالجنازات اليت عرفهتا خمتلف الربامج السابقة وجتميع إالماكنيات املالية 

  .وال�شجيعات املتفرقة لتعمل بن´اMة ٔ�كرث
لقد ٔ�ºذä معوما بعني �عتبار يف بلورة موقفôا هذا الرشاكة املسDمترة 

gقرها والبناء مع احلكومة يف لك ما يتعلق مبحيط املقاو�، هذه الرشاكة اليت ٔ
واليت سوف يعطهيا القانون التنظميي اجلديد >لاملية مدلوال  2011دسDتور 

  .ملموسا ٔ�كرب
ºاصة حول zسDبة اíمنو  ،ٕان جتاوبنا هذا مل مينعنا من تقدمي مالحظات

املتوقع، اليت مل ¾رق ٕاىل مسDتوى تطلعات و�ٓمال املشغلني وارتفاع املديونية 
 gو�لية >ºاNات اGتوى نفقات �س��ر مقارنة مع احلاجDوضعف مس

  .الكêرية >لبالد
كام éهبنا ٕاىل ضعف معدل إالجناز السDنوي املتوسط لالس��رات وٕاىل 

وٕاىل الت�ٔثري السليب  ،رضورة احملافظة Mىل �س��رات العمومGة املربجمة
Mىل العمل  وٕاىل رضورة اÛي *سêÐه ت�ٔخر ا9ٔداءات العمومGة >لمقاوالت

µسDيري ولوج املقاوg >لمتويل وٕاصدار القانون املتعلق kلتكو�ن املسDمتر 
وµرسيع وتوطيد حاكمة ا�ططات القطاعية وتوطيهنا üو� وٕايالء ٔ�مهية 
ºاصة ٕالدماج القطاع ¢ري املهيلك وموا�بة وحتفزي انتقال اz9ٔشطة وا9ٔفراد 

�ش%اص معنوية الفاMلني من القطاع ¢ري املنظم حنو رشاكت فردية ٔ�ؤ.  
لقد ٔ�كدä كذ� Mىل وجوب العمل Mىل حتقGق املناصفة Mامة، ويف 
جمال ºلق املقاوالت áشلك ºاص، كام ٔ�كدM äىل تفعيل اNبلوماسDية 
�قJصادية يف ٕاطار التاكمل مع اNبلوماسDية العامة >لمملكة وتفعيل 

  .نا اجلهويالشDبكة املغربية >Lاكء �قJصادي لصاحل ٕاشعاع فاMل يف حميط 
ٕان نظرتنا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب >لمسDتقêل نظرة تفاؤلية ملا 
تنعم به بالدä من سمل اجxعي ؤ�من واسDتقرار، جيب Mلينا مجيعا املواظبة 
Mىل توطيده، حتت القGادة الرشDيدة لصاحب اجلالg امل� محمد السادس، 

  .حفظه هللا
  .شكرا

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
        ....>لسDيد املس�شار احملرتم>لسDيد املس�شار احملرتم>لسDيد املس�شار احملرتم>لسDيد املس�شار احملرتمشكرا شكرا شكرا شكرا 

  .يف ٕاطار تفسري التصويت، اللكمة >لفريق �شرتايك

        ::::املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد محممحممحممحمد Mلميد Mلميد Mلميد Mلمي
        ....شكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الفريق �شرتايك يف ٕاطار احلق يف تفسري التصويت �رى، ليكون 
العام، حرص Mىل ٔ�ن ي�ºٔد هذه اللكمة ليفرس واحضا مع قôاMاته ومع الرٔ�ي 

  .وليبني >لحكومة و>لرٔ�ي العام ملاذا صوت ضد مرشوع هاته املزيانية
صوتنا ضد هاته املزيانية، السDيد الرئEس احملرتم، السادة الوزراء، 9ٔننا 

اسDتJKجنا kليقني ٔ�هنا ال تعطي  ،بعدما wللناها اقJصاد� وماليا ورضيGÐا
وهنا ٔ�سوق مNاال حGا، السادة الوزراء، . �تلف الفاMلني الرؤية الرضورية

 gت املقاوkدد ملفات صعوM املتوسطة والصغرية، مك gملقاوk ا9ٔمر يتعلق
ا>يل يف احملامك الت´ارية؟ مك Mدد الشDياكت د�ل هاذ املقاوالت الصغرية 

اء، واملتوسطة ا>يل اليوم ٔ�مام النيابة العامة؟ لسÐب áسDيط هو Mدم ا9ٔد
  .ؤ�حGاä يتعلق ا9ٔمر kملؤسسات العمومGة

وkلتايل ذيك الشDياكت ا>يل اليوم مدفوMة ضد املقاوالت املتوسطة، 
السDيد الوز�ر، ٔ�ييه ºاصك تعرف هاذ اليش السDيد الوز�ر، حGث ٔ�نت يف 
م�ôٔى عن ذ�، وkلتايل Mليك ٔ�ن µسDمتع ٕاىل رٔ�ي املعارضة، ال مت� احلقGقة 
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�عتقد ٔ ä�ب�ٔنك ٔ�نت بوwدك ا>يل كتعرف احلقGقة يف هاذ العامل، ال، لوwدك، ٔ
امسح يل، هللا خيليك، امسح يل، هللا خيليك، هاذي وقائع ٔ�عضد هبا 

، وkلتايل ةون املالية يفJقد ٕاىل هاته الرؤياملعارضة، 9ٔن مرشوع القان
املقاوالت الصغرى واملتوسطة يه Mىل wاg إالفالس، وٕاىل بغييت نعطيك 

نعطهيم ليك، ما ¾هنرضش Mىل املقاوg الكêرية، وشوف املشاريع ا>يل امللفات 
  .يه مJوقفة ا9ٓن

صوتنا ضد هذه املزيانية 9ٔن املرشوع لن حيل مشلك البطاg، ؤ�ä بEين 
، قلتو الKسDبة د�ل البطاg غترتاجع 2012وبôEك الترصحي احلكويم د�ل 

، ولكن كنحمل احلكومة ؤ�ن الفريق �شرتايك ال يقول kلتوظيف املبارش
  .املسؤولية ب�ٔهنا جعزت عن ٕاجياد �ٓليات وحتفزيات ٕالجياد الشغل

Qلثا، صوتنا ضد هذا املرشوع 9ٔن الشعار د�ل حماربة الفساد، السDيد 
  .د�ل الريع �قJصادي بقي حEêس الشعارد�ل احلاكمة و  الوز�ر،
الرخص د�ل احلكومة Tابت الالحئة د�ل الناس ا>يل عندمه  2012يف 

املقالع، ٕاييه هاذ اليش حصيح، ما العمل؟ ما يه إالجراءات املوا�بة؟ 
 ،Mارفنيكنا ا نزولتومه؟ درتوا يش افÁJاص؟ ما اك�ن والو، فالن، واحôا لك 

Mىل مسDتوى اجلهة د�ل الشامل كنا Mارفني شكون ا>يل عندو املقلع، 
فالن الفالين، هذا احلكومة كتجي وكتقول ٔ�ä غنعلن الرشكة الفالنية ٔ�و 

  .لEس ٕاال شعار من ٔ�Tل ذر الرماد يف العيون
Qنيا، املشلك د�ل النقل، احلكومة Tات ودارت الحئة د�ل النقل، 

 ومن بعد، ٕايه؟ ما هو إالجراء املصاحب ٔ�و املوا�بفالن عندو الرخصة، 
  .>لقطع مع الريع؟ ما اك�ن حىت يش wاTة
مسDتقêل املغرب لالسDتدانة اخلارجGة صوتنا ضد هذه املزيانية 9ٔنه �رهن 

  .واملؤسسات املالية اNولية
السDيد الوز�ر د�ل احلاكمة، احôا اليوم مز�ن، من حقك ٔ�ن تفJخر و 

احلكومة دارت، ولكن احلكومة مل جتد املغرب ٔ�رضا ºالء، راه وTدت 
الطريق السDيار، راه وTدت ا�ططات القطاعية، اك�ن �رäمج ا�طط 

مايش زمع Mاد .. ن ٔ�ليوتEس، اك�ن الطاقة الشمسDية، اك�نا9ٔخرض، اك�
k ملنا مكعارضة بناءة ب�ٔن اليوم�االت القوة الوطنية ظنل انطلقت، ولكن احôا ٔ

احلكومة �جهاز تنفGذي يêKغي ٔ�ن حتظى بصالحGات �برية، اNسDتور Tا 
واملغاربة صوتوا Mليه، ؤ�عطاوا صالحGات كربى مل ¾متتع هبا من قêل ٔ�ية 

ذا�  ولكهنا جعزت عن تزنيلمة من �سDتقالل ٕاىل ا9ٓن، حكو 
  .إالصالwات

وkلتايل اكنت انتظارات الشعب املغريب يه انتظارات �برية، ولكن مع 
لك ٔ�سف، ومع لك ٔ�سف، كنقول ب�ٔن التوTه احلكويم يف مرشوع القانون 

مôطق العجز احلكويم وب�ٔن احلكومة مل تتحمل  اجته يف ذات 2016املايل ل 
املسؤولية د�لها اكمال ٔ�ثناء تزنيلها >لتحول اNسDتوري اÛي عرفه املغرب 
وما يقJضيه ا9ٔمر من موا�بة جبيل Tديد من إالصالwات وجبرٔ�ة �برية يف 

  .الت�ٔويل اNميقراطي >�سDتور

�ما فv يتعلق مبناخ ا9ٔعامل وفv يتعلق kالس��ر، هناك، السادة ٔ
ة، اéكامش �بري، اéكامش �بري، ٔ�قول هذا الوزراء والسDيد وز�ر احلاكم

ؤ��رره ؤ�عي ما ٔ�قول ؤ�حتمل املسؤولية يف الèم د�يل، وراه ٔ�نمت Mارفني 
القطاع د�ل العقار ماذا يعاين؟ وشوفوا املبيعات، شوفوا طن´ة، شوفوا 

 3قôيطرة، شوفوا حشال د�ل ا9ٔوراش اليت توقفت هاذي ال متارة، شوفوا 
  ..هللا خيليك، احôا اليوم سDنوات، وامسح يل،

Qلثا، احلكومة اسDتقالت يف القطاع �جxعي، داk د�ر 
)déguisement( داكw يد الوز�ر، وطلع ¢ري >لسو*يس، ها هوDالس ،

هنا، وما يعرفو�ش ب�ٔنك ٔ�نت الوز�ر، وشوف ٕاىل بغييت املواطن الفقري ا>يل 
 un( د�ر  كتقول احلكومة Tات يف التوTه �جxعي، ٔ�ييه

déguisement(  كôيت متا غيت%لعوا مEث ٕاىل مشGقة، حGش تعرف احلقk
  .ش املوMدذºشهور ما � 3حGث وز�ر، و¾رى ب�ٔن املواطن 

Qلثا، الربäمج احلكويم، إالسرتاجتية ا>يل Tا�هتا ¢ري يف القطاع د�ل 
 تنفذه، فني هو العدد د�ل ا9ٔطباء احلكومة مل µسDتطع ٔ�نالصÁة والتعلمي، 

وkلتايل من حقJا ٔ�ن نقول  .. قالت ¢ادي توفرو، هناك خصاص خطري ا>يل
  .ب�ٔن احلكومة فشلت

و¢ريها صوتنا ضد، وكنتحملو السؤولية د�لنا يف  �عتباراتولهذه 
  .التصويت، وشكرا

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
        ....شكرا، شكرا السDيد الرئEس، شكرا السDيد الرئEسشكرا، شكرا السDيد الرئEس، شكرا السDيد الرئEسشكرا، شكرا السDيد الرئEس، شكرا السDيد الرئEسشكرا، شكرا السDيد الرئEس، شكرا السDيد الرئEس

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
Eيد الرئDشكرا السEيد الرئDشكرا السEيد الرئDشكرا السEيد الرئDسسسسشكرا الس.  

  .يف ٕاطار تفسري التصويت اللكمة لالحتاد املغريب >لشغل

�ٔ املس�شارة السDيدة املس�شارة السDيدة املس�شارة السDيدة املس�شارة السDيدة  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::مال العمريمال العمريمال العمريمال العمري
        السDيد الرئEس،السDيد الرئEس،السDيد الرئEس،السDيد الرئEس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
مôذ ٕاwاg مرشوع قانون املالية ا>يل �يعترب �ٓخر مرشوع يف معر هاذ 

ل �لك مسؤولية و�لك Tدية احلكومة، اخنرط فريق �حتاد املغريب >لشغ
يف مôاقشة املزيانيات الفرعية واملزيانية العامة، واسDمتعنا kٕمعان >لعروض 

  .واNفوMات د�ل السادة الوزراء
 äىل ٕايقاع  -واكن بودMات وTا´Jىل ٕايقاع �حM وطبعا هاذ اليش لكو

�ٔ  - املسريات حبال ا>يل Tا يف العرض د�يل د�ل ٔ�ول البارح  äن اكن بود
تغتمن الفرصة احلكومة د�ل هاذ الفرصة الضائعة د�ل احلوار �جxعي، 

 ُµ رسال طم�ٔنةkٕ توى وتقومDىل مسM عيxقان �جJس �حEسهم يف تنف
التعديالت Mىل ا9ٔقل، 9ٔننا احôا كنا واعيني ب�ٔن املرشوع ما اكzش فGه يش 

  .ءwاTة ا>يل ¢ادي تفرح املوظفني واملسDت%دمني ومعوم ا9ٔجرا
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جسلنا يف فريق �حتاد املغريب >لشغل همينة املقاربة اw9ٔادية يف ٕاMداد 
املرشوع، ضاربة بعرض احلائط مقومات احلوار الثاليث ا9ٔطراف املتعارف 
Mليه دوليا، ضاربة بعرض احلائط، بل وºارقة ملقJضيات القانون التنظميي 

  .اجلديد >لاملية، وهو من ٕاجنازها
>لشعارات والوعودات �نت%ابية، جسلنا فشل جسلنا كذ�، وºالفا 

kلKسDبة >لحكومة  ٔ�نx ،فهوم إالصالحإالصالح، فشل املقاربة التقôية مل 
التوازäت إالصالح وإالصالwات يه ٕاصالwات حماسDباتية تقôية تفGد 

احôا عندä إالصالwات �يخصها ختدم التوازäت  ،املا�رو ٕاقJصادية
  .�جxعية واËمتعية

لنا كذ� غياب البعد �جxعي يف السDياسات العمومGة، ٕاذا ما جس 
اسDتôûينا بعض إالجراءات املعزوg والفÈوية والتجزي_Gة، وا>يل كتفJقد ٕاىل 

 -ٕاذا مل ٔ�قل معق-خGط äظم، وال ¾رىق ٕاىل اسرتاتيجيات مôدجمة، مما �رس 
ة والطبقGة، الهوة بني القطاMني العام واخلاص، �رس كذ� التفاو�ت اËالي

وجعل يف احلقGقة احلقوق �قJصادية و�جxعية والبي_Gة شعارا ال ¾رمجة 
، zسف لك ٔ�سس التعاقدات ه' Mىل واقع املواطنني، ؤ�كرث من هذا لك

  .املمكôة
و9ٔن احلكومة غيÐت البعد �جxعي يف إالMداد د�ل هاد القانون، 

ا>يل كنا كنJKظروها يف  وºالفت وعودها لعقد دورة احلوار �جxعي
سÐمترب، kش �ºذ بعني �عتبار مقرتwات احلركة النقابية، اليشء ا>يل 

انعكس Mىل هاذ املزيانيات القطاعية، ٔ�صبحنا ٔ�مام مرشوع مايل ٔ�جوف ال 
  .حيمل ٔ�ي Tديد kلKسDبة >لطبقة العامm ومعوم ا9ٔجراء

ام لتوصيات و9ٔن جتربة االئتالف احلكويم، متزيات kالنصياع الت
اNوا�ر املالية اNولية ولوبيات الضغط اNاºلية، محمm معوم امل�ٔجور�ن 
تبعات املقاربة احملاسDباتية لٕالصالwات الهيلكية املزعومة اكملقاصة وا9ٓن 
¾ريد ٔ�ن حتملها كذ� لكفة التقاMد، 9ٔن النظام الرضييب Tا كذ� Mىل 

حىت يش حوجية Mىل  حساب الطبقات والفÈات الشعبية، وما Tاب لنا
مسDتوى ختفGض الضغط الرضييب Mىل العامل والعامالت، و9ٔن التمنية 
 gعية، ا>يل طبعا العداxج� gدة العداMىل قاM تقمي ٕاالDسµ صادية الJق�

  .اجلبائية يه مدºل  م من ٔ�Tل الوصول ٕاíهيا
يف التحمك يف  2016و ام اجمتع واضعو مرشوع قانون املالية لسDنة 

لتوازäت املالية وzسDبة العجز ومعدل �حJياط النقدي من الرصف ا
ا9ٔجôيب و¢ريها، سDيظل السمل �جxعي و�سDتقرار اËمتعي قاب قوسني 

وهنج سDياسات  ٕاتباعاحلكومة ٕارادة سDياسDية حقGقGة يف  ديمل تب ما
ذات  اسDتع´اليةٕاسرتاتيجية اجxعية واحضة املعامل، بدء بتقر�ر ٕاجراءات 

رMات اجxعية، ٔ�مهها الز�دة يف ا9ٔجور، يف معاشات التقاMد، ختفGض ج
��ريل 26الضغط Mىل ا9ٔجور، تلبية ما تبقى من اNفرت املطليب ل ٔ.  

kلKسDبة للك هذه �عتبارات السالفة ا�Ûر، ولكون قانون املالية يفJقد 
ن مقJضيات وٕاىل إالرادوية لتحقGق منو مôدمج، ولكو لنا ٕاىل اجلرٔ�ة املهيلكة

مرشوع قانون املزيانية ال ¾رىق لطموwات وتطلعات املواطنني واملواطنات، 
�مام لك  77و9ٔن احلكومة مل ترتدد، بل وجل�ٔت �لك تلقائية ٕالشهار الفصل ٔ

تعديل هيم اجلانب �جxعي، ويه املسؤوM gىل Mدم ٕاعامل املقاربة 
ما غتبقى عندو حىت  77ال�شار�ية اليت اكنت ¢ادي ختلينا هذاك الفصل 

يعين لك ، )les acteurs( قمية لو �ون كنا µرشكنا kلفعل، وµرش�وا لك
  .نييالفاMلني �قJصاديني و�جxع 

للك هذه ا9ٔسDباب فان �حتاد املغريب >لشغل، �لك املسؤولية، قد 
التصويت يف ¢البية القطاMات، وصوت kٕالجياب لبعضها، ولكن  يفامJنع 

يس هو ال، 9ٔنه تصويت سDيايس، و�يحمك Mىل مرشوع  التصويت السDيا
  .قانون املالية �رمJه

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
   ....شكراشكراشكراشكرا

، دامئا يف ٕاطار تفسري التصويت، ٔ�عطي اللكمة >لفريق ردامئا يف ٕاطا
  . اNسDتوري، ٔ�عتقد، ما اكيKGKش

  .نفدرالية اNميقراطية >لشغلو ٔ�عطي اللكمة ËموMة الك

        ::::احلق Ewساناحلق Ewساناحلق Ewساناحلق Ewسان    عبدعبدعبدعبداملس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد 
        ....شكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEسشكرا السDيد الرئEس

�ä ماج�Gش kش نفرس التصويت د�لنا، 9ٔن تصوي�ôا واحض وال حيتاج ٔ
جGت ¢ري kش نقول ب�ٔننا رٔ�ينا من الغرائب ومن الع´ائب، مôذ . ٕاىل تفسري

  .. نفدرالية اNميقراطية >لشغل لهاذ اËلسو ٔ�ن Mادت الك
ما  ،تصوي�ôا اكن واحض قلت ب�ٔننا مل ن�ٔت لتفسري تصوي�ôا، 9ٔن.. 

 äن تعطا�دقائق ملناقشة رئEس احلكومة يف السDياسات  3اسDتغربنا ' ٔ
 äعية، وتعطاxينا يف املزيانية د�ل  �3ج�دقائق ملناقشة ٔ�و ٕالبداء رٔ

 äات د�ل الوزارات، وتعطاMش نفرسو التصويت، هذا  5القطاk دقايق
  . تصويت د�لنا واحضتفسري ال . هو العبث، ما عندäش ما نفرسو

  .هللا يعاوéمك

        : : : : السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
            ....شكرا >لسDيد املس�شارشكرا >لسDيد املس�شارشكرا >لسDيد املس�شارشكرا >لسDيد املس�شار

  . اللكمة اº9ٔرية لتفسري التصويت ËموMة العمل التقديم

        ::::املس�شار السDيد عبد ا>لطيف ٔ�املس�شار السDيد عبد ا>لطيف ٔ�املس�شار السDيد عبد ا>لطيف ٔ�املس�شار السDيد عبد ا>لطيف ٔ�معمعمعمعوووو
        السادة الوزراء، السادة الوزراء، السادة الوزراء، السادة الوزراء، 

        ،،،،السDيدات والسادةالسDيدات والسادةالسDيدات والسادةالسDيدات والسادة
  .سDتة ا9ٔسDباب صوتنا ٕاجيابيا ملساندة احلكومة

الحظنا مع املغاربة بداية حترك حمراكت السمل  ،ٔ�ول هذه ا9ٔسDباب
من ºالل إالصالwات �جxعية ) l’ascenseur social(�جxعي ٔ�و 

اليت عرفها املغاربة، هذا kن áشلك واحض، وخصوصا يف �نت%اkت 
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  اº9ٔرية؛
تنامغ احلكومة يف معلها مع الشعب املغريب يف انتظاراته áشلك  ،اثنني

ك وقت حملاسDبة احلكومة، ٕاضافة ٕاىل التعامل اجلريء zسDيب ومازال هنا
والرصحي والصارم مع تعلvت خطاkت Tالg امل� اجلريئة والش´اMة يف 

  لك املياد�ن من ºالل اخلطاkت؛
مهنج احلذر واليقظة وMدم السقوط يف الغرور يف ٕاMداد قوانني  ،Qلثا

�تذ�ر ما حصل يف  سDنوات لكها ٔ�زمة خطرية وخطرية Tدا، 4املالية ºالل ٔ
  ؛2012

بداية ٕارساء áشلك Tدي قواMد ومêادئ  ٔ�و اwرتام ٔ�و ٕارساء، ،رابعا
مركز� وحمليا، مازال ما لكمنا 9ٔن  ،اNميقراطية ال�شار�ية áشلك مشويل

  القوانني مازال ما موجودة؛
هناك كذ� شعرä، مكجموMة، بواجêنا يف دمع احلكومة  ،ºامسا

  .وترية ٕاجناز القوانني ا9ٔساسDية املرتبطة NkسDتور ومساندهتا من ٔ�Tل µرسيع
سDنة واحôا  60بغينا القانون املنظم لٕالرضاب يف هاذ احلكومة، 

بغينا  ،، بغينا القانون املتعلق 9ٔkمازيغية يف هاذ احلكومة62كنJKظروه من 
  بغينا القانون .. بغينا كذ� بقGة ،ملتعلق مب´لس ا>لغات والثقافاتالقانون ا

  . سس >لسلطة القضائية áشلك قوي ومسDتقل كام Tاء يف اNسDتوراملؤ 
جيب ٔ�ن Mلينا ٔ�ن zساند احلكومة، 9ٔنه مايش ساهل، مايش  ،ال لهذا

ساهل نؤسسو مؤسسة قضائية يف ظروف السلطة القضائية �رخييا وثقافGا 
  .حنولها ٕاىل ما *شري ٕاليه اNسDتور

ش من ٔ�طر وموظفي M �Ûلينا ٔ�ن zشكر لك من *سامه يف هذا الور
كنا نJKظر يف حزبنا ٔ�ن ¾كون احلكومة  áشكاNوg والربملان، 9ٔنه لEس 

الوطنية يه القادرة وwدها ل�رسيع هذه الوترية، هذه احلكومة دºلت جبرٔ�ة 
وساندäها بقوة حىت نصل ٕاىل ا9ٔهداف املتوºاة من ذ�رى ما wدث يف 

2011.  
 .وشكرا

        ::::السDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسةالسDيد رئEس اجللسة
        ....ملس�شار احملرتمملس�شار احملرتمملس�شار احملرتمملس�شار احملرتمشكرا >لسDيد اشكرا >لسDيد اشكرا >لسDيد اشكرا >لسDيد ا

�شكر السادة الوزراء، ٔ�خوأ�شكر السادة الوزراء، ٔ�خوأ�شكر السادة الوزراء، ٔ�خوأ�شكر السادة الوزراء، ٔ�خوايتيتيتيت ٕاخواين املس�شار�ن ٕاخواين املس�شار�ن ٕاخواين املس�شار�ن ٕاخواين املس�شار�نٔ....        

        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة
        ....شكرا >لجميعشكرا >لجميعشكرا >لجميعشكرا >لجميع


