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  اخلامسة والثالثني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 د�سمرب 26(هـ 1439 ربیع ا�ٓخر 7 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س: الرئاسة
مثان وعرشون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة اخلامسة وا�ق�قة الرابعة : التوق�ت

  .وأ�ربعني مساء
  :النصوص ال�رشیعیة التالیة ا�راسة والتصویت �ىل: دول أ�عامل�

الز�دات والغرامات  یتعلق ٕ�لغاء 82.17مرشوع قانون رمق  - 1
وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل املتعلقة �لرضائب والرسوم واحلقوق 
واملساهامت وأ��وى املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي 

  وامجلا�ات؛
یتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة �لسالمة  103.14ن رمق مرشوع قانو - 2

  الطرق�ة؛
یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة لس�نة  82.16مرشوع قانون رمق  - 3

2014.  

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�ىل موال� رسول هللا �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  :خنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل

یتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات  82.17ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 
م واحلقوق واملساهامت وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل املتعلقة �لرضائب والرسو 

  وأ��وى املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات؛
یتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة �لسالمة  103.14املرشوع الثاين رمق 

  الطرق�ة؛
یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة لس�نة  82.16املرشوع الثالث رمق 

2014.  
شاریع القانونیة اليت بني ٔ�یدینا، ٔ�ود ٔ�ن وق�ل الرشوع يف م�اقشة هذه امل 

نتقدم �مس ا�لس �لشكر اجلزیل للك من رئ�س ؤ�عضاء جلنة ا�ا�لیة 
وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة، وكذ� �لس�ید رئ�س ؤ�عضاء جلنة 

  .�ق�صاد واملالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة
وز�ر �ق�صاد واملالیة وا�ي  كام ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل للك من الس�ید

الس�ید وز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان،  - ٔ�عتقد  –ینوب �لیه ا�ٓن 
وكذ� �لس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك، وكذا الس�ید الوز�ر 

املنتدب يف ا�ا�لیة وكذ� �لس�ید اكتب ا�و� امللكف �لنقل �ىل اجلهود 
مي لك التفسريات وإال�ا�ت �ىل مالحظات اليت بذلوها يف ا�لجنتني لتقد

  .ومدا�الت السادة املس�شار�ن احملرتمني
 82.17و�ادي نبداو ا�ٓن بدراسة مرشوع القانون أ�ول، ا�يل هو 
  .وا�ي یتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل

ن و�لتذكري فقط فقد طلبت احلكومة أ�س�بق�ة يف دراسة هذا القانو
  .من ا�س�تور 82هذا املرشوع، طبقا ٔ�حاكم الفصل 

 .اللكمة �لحكومة لتقدمي هذا املرشوع

الس�ید مصطفى اخللفي، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات و 
ٔ��رشف �لنیابة عن الس�ید الوز�ر املنتدب امللكف �ى الس�ید 
وز�ر ا�ا�لیة ٔ�ن اك�ن نقاش ا�ٓن حول صندوق التجهزي امجلاعي 

، وا�ي ی�شلك من 82.17بتقدمي هذا املرشوع الهام ا�ي حيمل رمق 
�ر وصوا�ر مادة فریدة، ویتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات وا��ا

التحصیل املتعلقة �لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��وى 
  .املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات

وهو مرشوع ی�ٔيت �س�هتدف ٔ�وال مجیع الرضائب والرسوم واحلقوق 
واملساهامت وأ��وى املس�تحقة لفائدة امجلا�ات الرتابیة بدون اس�ت��اء 

  .�ال مجلیع امللزمني لالس�تفادة من هذا إاللغاءویف�ح ا
 2018وی�ٔيت يف ٕاطار التوازي مع ما مت اع�ده يف قانون املالیة ل

�ل�س�بة �لرضائب والواج�ات والرسوم العائدة ��و� واملنصوص �لهيا 
يف مدونة العامة �لرضائب، ح�ث �درت احلكومة ٕاىل اقرتاح ٕالغاء 

الهدف هو �شجیع امللزمني ب�ٔداء ما بذمهتم من اجلزاءات املتعلقة هبا، 
  .دیون لفائدة مزيانیات امجلا�ات احمللیة

�نیا، إاللغاء التلقايئ �لز�دات والغرامات وا��ا�ر وصوا�ر 
  .2019التحصیل، رشیطة ٔ�ن تمت معلیة أ�داء ق�ل فاحت ینا�ر 

�لثا، اس�تفادة املدینني فقط �لغرامات وا��ا�ر والز�دات 
من  2017دج�رب  31وا�ر التحصیل الغري املس�ت�لصة ٕاىل �ایة وص

  .ٕالغاهئا لكیا وتلقائیا
  .مث ٔ��ريا، تعز�ز مالیة امجلا�ات الرتابیة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة س�ٔعطهيا �لس�ید مقرر جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة  لتقدمي التقر�ر
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  .�ق�صادیة
 .التقر�ر، شكرا ٕاذن توزع

�ادي نف�حوا �ب املناقشة، ولكن بغیت خنرب ا�لس احملرتم ٔ�ن الیوم 
يف ندوة الرؤساء لقد اتفق مجیع رؤساء الفرق وا�مو�ات ا�يل اكنوا 

  .�ارض�ن �ىل ٔ�ن یقدموا مدا�الهتم كتابة، ما یتد�لوش
ا ٕاذن ٕاذا وافق ا�لس �ىل هذا �قرتاح د�ل ندوة الرؤساء یتفضلو 

 .إالخوان �ش ��ذوا املدا�الت، تفضل، نقطة نظام

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
ٕاذا مل ٔ��ن �ارضا يف ندوة الرؤساء الیوم نظرا اللزتام مع الفریق ومع 
املك�ب الس�یايس د�ل احلزب، ف�ٔ� م�فق يف بعض املشاریع ��سلمو 

إالدالء ببعض  أ�وراق، ولكن ف� یتعلق بقانون التصف�ة البد من
  .املالحظات، ومعذرة لزماليئ أ�عزاء

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .� ذ� الس�ید الرئ�س

  ...ٕاذن �ادي منش�یو م�ارشة ٕاىل التصویت �ىل املادة
�ذ املدا�الت اكملني �ىل رؤساء الفرق وا�مو�ات، ٕاذن �ادي 

  :ندوزو م�ارشة �لتصویت �ىل املادة الفریدة اليت یت�ٔلف هذا املرشوع
 .�ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا
  : �ادي نعرض القانون �رم�ه

  .�ٕالجامع: املوافقون
وا�ي  82.17وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

یتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل املتعلقة 
ائدة اجلهات �لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��وى املس�تحقة لف

  .والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات
وا�ي  103.14وا�ٓن �ادي ن��قلو �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

یتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة، اللكمة �لحكومة لتقدمي 
  .املرشوع

اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  ،الس�ید محمد جنیب بولیف
  :ملكفا �لنقل وا�لو��س��ك واملاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�نوه �لعمل ا�ي قامت به جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات 
املوضوع ا�ي نعتربه من احمللیة والرتابیة والب��ات أ�ساس�یة يف م�اقشة 

املواضیع الرئ�س�یة املمهن�ة لعمل احلكومة يف جمال السالمة الطرق�ة 

وموضوع ٕا�داث الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة وا�يل هو �لفعل مرشوع 
ا�ي هندف من �ال� �ٔ�ساس ٕاىل وضع ٕاطار قانوين م�ظم �لم�ال د�ل 

 2026و 2017-2016یجیة عرشیة السالمة الطرق�ة ا�يل وضعنا فهيا ٕاسرتات 
  .%50وا�يل �لفعل �روم من �ال� ٔ�ن نقلص من �دد حوادث السري ب 

والبد �لوصول ٕاىل هذا الهدف ٔ�ن نضع ٕاطارا ا�يل هو مؤسساتیا، ٕاطارا 
تدبري�، ٕاطارا ميك�نا من جتمیع مجیع الرشاكء ا��ن �ش�تغلون يف السالمة 

� �كون هناك نوع من التدبري الطرق�ة، ولكن ٔ�یضا ٕاطار ا�يل من �ال
السلس كام هو الش�ٔن �ل�س�بة �لواكالت، ولكن ٔ�یضا ٕاطار ا�ي ميكن من 
أ��ذ بعني �عتبار مجیع الفا�لني الرئ�س�یني واملركزیني، سواء اكنوا من 

  .ا�و� ٔ�و القطاع اخلاص ؤ�یضا ا�متع املدين
قي يف ٕاطار �شكر ا�لجنة ٔ�نه �لفعل اكن عند� معها تواصل حق�

املقرت�ات د�لها وا�يل امحلد � مك�تنا ٔ�ننا خنلصو ٕاىل مجمو�ة من التعدیالت 
ا�يل ق�لهتا احلكومة مب�لس املس�شار�ن، وا�يل ٔ�یضا وضعنا دا�ل ا�لجنة 
بعض التعدیالت ا�يل يه م�وافق �لهيا وا�يل ما �ا�ش من الفرق، وهذا 

ٔ�خرى السادة املس�شار�ن لكه بنفس �د ٕاجيايب، ا�ي ٔ�شكر �لیه مرة 
  .احملرتمني

 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�عتقد ب�ٔن التقر�ر موزع �ىل مجیع الفرق وا�مو�ات، ٕاىل ما 
ك�شوفوش مانع �ادي نتعربو ب�ٔنه اك�ن و�ادي ندوزو م�ارشة كذ� 

  .وة الرؤساء�لتصویت، ٕاذا مل �كن هنا� م�د�ل وكام اتفق�ا يف ند
ٕاذن �ادي ندوز �لمواد د�ل هاذ املرشوع، �ادي ندوز �لتصویت �ىل 

  .املواد اليت یت�ٔلف مهنا هذا املرشوع
  :، كام �د�هتا ا�لجنة1املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :، كذ� كام �د�هتا ا�لجنة2املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .�ٕالجامع: 3املادة 
  .�ٕالجامع: لجنةكام �د�هتا ا�  4املادة 
  .كذ� �ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 5املادة 
  .�ٕالجامع: 6املادة 
  :، ٕاذن �ادي نعرضها �لتصویت7املادة 

  ؛38= املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون �لامدة السابعة

  .7= املمتنعون
 ، ضد ال ٔ��د، مع 38ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة السابعة �ٔ��لبیة 
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  .ممتنع 7
  :كام �د�هتا ا�لجنة 8 املادة

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :9املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :10املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :11املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 12املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :13املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :14املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :15املادة 

  .�ٕالجامع :املوافقون
  :16املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :17املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :كام �د�هتا ا�لجنة 18املادة 

  . �ٕالجامع: املوافقون
  :ويه �ٓخر مادة يف هاذ املرشوع 19املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :ا�ٓن �ادي نصوتو �ىل مرشوع القانون �رم�ه

  ؛42= املوافقون
  ٔ��د؛ال : املعارضون
  .8= املمتنعون

ممتنع، القانون  8، ال ٔ��د یعارض، 42ٕاذن، وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  .ٕ��داث الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة 103.14

وا�ٓن �ادي ندوزو ٕاىل �ٓخر مرشوع ��راسة والتصویت، وهو 
، 2014یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  82.16مرشوع قانون رمق 

احلكومة قالت لنا ذاك اليش ا�يل . مة لتقدمي مرشوع القانوناللكمة �لحكو 
  .داز يف ا�لجنة هو هذاك

  .املقرر كذ�
التقار�ر كام اتفق�ا ما �دا الرئ�س د�ل أ�صا� واملعارصة ا�يل بغى ید�ل 

  ..ٕاذن

اللكمة اكینة �ادي نعطیوها فقط لرئ�س أ�صا�، تفضل � اللكمة يف 
وا�د الزمن، ا�يل بغى یتد�ل، كنا اتفق�ا يف ندوة �دود راه كنا اتفق�ا �ىل 

  .دقائق، ولكن ا�لس �ادي یصرب معك 5الرؤساء كنا اتفق�ا �ىل 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدان الوز�ران،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

وع ٔ�نه �ذینا قرار �لتصویت ٔ�س�سمحمك مضطر �لتد�ل يف هاذ املوض
ضده، و�لتايل البد من تفسري التصویت، �الش اح�ا ضد قانون التصف�ة 

  ؟ 2014د�ل 
ف�امس فریق أ�صا� واملعارصة ف� یتعلق هباذ مرشوع القانون هو 
كنعتربوه �ىل در�ة �برية من أ�مهیة ٔ�ن قانون التصف�ة �شلك ٔ�داة 

لزتام احلكومة �لرتخ�ص الربملان ٔ�ثناء س�یاس�یة رئ�س�یة ملراق�ة مدى ا
تنف�ذها �لقانون املايل ومدى التحقق من النتاجئ املالیة للك س�نة ومراق�ة 
حصی� تنف�ذ املزيانیة ومقار�هتا مع التقد�رات املرخص هبا يف القانون املايل مبا 
�سمح �لربملان �ٕالطالع �ىل احلصی� العامة �موع معلیات تنف�ذ القانون 
املايل، ومبا ميكن الربملان من ممارسة وظیف�ه ا�س�توریة يف الرقابة الالحقة 
�ىل ال�شاط املايل �لحكومة ومدى قدرهتا �ىل الوفاء �اللزتامات اليت 

  .تعهدت هبا يف املیدان اجلبايئ وجماالت ال�س�یري و�س��ر
، ٕاذن من هنا تتجي أ�مهیة الس�یاس�یة وا�س�توریة �لمراق�ة البعدیة

یعين الالحقة لتنف�ذ القانون املايل، �الش؟ �ش نعرفو احلكومة واش 
نفذت ما الزتمت به ٔ�مام�ا ٔ�م ٔ�ن اكن هناك تغیريات وتعدیالت ٕا�ن تنف�ذ 

  . القانون املايل
من التعدیالت ا�يل  -ٔ�قول العدید  - یتضح �لیا ٔ�ن اكنت هناك العدید 

تعدل مبرسوم، ولكن من �ب  من حق احلكومة قانونیا من طبیعة احلال ٔ�هنا
تقد�ر ا�ور د�ل الرقابة الربملانیة واملؤسسة الربملانیة نعترب �ىل ٔ�نه اكن من 
أ��در من احلكومة ٔ�ن ت�ٔيت ٔ�مام�ا لت�ٔ�ذ الرتخ�ص بت� التعدیالت اليت 

وغنعطي  -ٔ�قول  –مست القانون املايل ٕا�ن تنف�ذه يف العدید من أ�رقام 
  :الباب بعض ال�ذج يف هذا

م�ال هاذ اليش قلته يف جلنة املالیة و�زنید نؤكد �لیه الیوم، ح�ث 
وقلهتا �لس�ید وز�ر املالیة احملرتم ح�نئذ �ىل ٔ�نه مل ٔ�ق�نع �ٕال�ا�ت 

  .و�لترب�رات اليت ٔ�تت هبا احلكومة
حفني نت�دث عن م�الغ مالیة رصدت يف فصل من الفصول �لطوارئ مث 

ف�حن نعتقد �ىل ٔ�نه ال�س�یري ال یندرج مضن ترصف يف مزيانیة ال�س�یري، 
الطوارئ، الطوارئ قد �كون �وارث طبیعیة ٔ�و اج�عیة ٔ�و يش من هذا 

امللیار د�ل ا�رمه  2الق�یل، ویتعلق أ�مر مببلغ حمرتم �دا ا�يل هو ٔ�عتقد 
ملیار درمه، ما غهنرضش �ىل الك�ري من أ�رقام،  2.66ملیون،  660و
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  .بعض أ�رقام ا�يل عندها دال� يف تقد�ر� �برية �زافیعين �ري �ش نقول 
م�ال كذ� يف رصف بعض الصنادیق، وغنتذا�ر ٔ�نه ج�دو الس�ید 
رئ�س احلكومة احملرتم يف م�اقش�ته �لفوارق ا�الیة، �ني حتدث عن 

 6ملیون ورصف وا�د الرمق  500صندوق التمنیة الفالح�ة، رصدت � 
ن �رخ�ص من الربملان، دامئا بدون �رخ�ص املرات بدو  6ٔ�ضعاف، ا�وبل 

من الربملان، �لتايل نعترب �ىل ٔ�ن القانون ا�يل رخصناه مايش هو ا�يل تنفذ 
  .يف ٔ�رض الواقع

ف� یتعلق م�ال، م�ال �ٓخر، ف� یتعلق خبدمة ا��ن، �دمة ا��ن 
العمويم، �دمة ا��ن العمويم �زادت �لهيا �ىل الرمق ا�يل �ا يف القانون 

ملیار  �9.3زادت  2014، القانون املايل د�ل 2014املايل كهنرض دامئا 
د�ل ا�رمه، رمق هائل، مايش رمق �س�یط، بدون ٔ�ن تل��ٔ ٔ�و تعود �ىل 

 9.3أ�حص، بدون ٔ�ن تعود احلكومة ٕاىل الربملان، مشات �ذات قرار زادت 
وٕاذا  -ٔ�عتقد  د�ل امللیار د�ل ا�رمه، �هیمك �ىل ٔ�نه �زاد وا�د الرمق ٔ�نه

ملیار، زائد ا��ن  9.3ملیار درمه �زادت �لیه  86 -ما �ان���ش ا�ا�رة 
عند� . ملیار 114ملیار، حىت ل  114القصري أ�مد وصالتو حىت ل 

  .حتفظ يف هذا الباب
عند� حتفظ كذ� ف� یتعلق �لرصید د�ل الصنادیق اخلصوصیة، 

ملیار  96، 2014، ٔ�عتقد رصد� يف كرنصدو موارد لهاته الصنادیق �ملالیري
ٔ�زید  2017ملیار درمه والبايق بقى �رامك، ولینا الیوم يف  53ترصفت درمه، 

ملیار درمه، وحنن نع�ش خصاصا يف مجیع القطا�ات وبدون  120من 
اس�ت��اء، يف التعلمي، يف الص�ة، يف الطرقان، يف لك ما یتعلق �لقطا�ات 

  .يف املس�توى املع�يش د�ل الساكنة ا�يل عندها ٔ�مهیة �برية �زاف
ٕاذن ف�حن يف تقد�ر� ٔ�ن احلكومة ٔ�و هاذ القانون ا�ي صادق �لیه 
الربملان ل�س هو القانون ا�ي نفذ، و�لتايل ف�حن نصوت ضد هاذ 

 .2014املرشوع القانون د�ل التصف�ة د�ل 
  .شكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .یق، شكرا، شكراشكرا الس�ید رئ�س الفر 

ٕاذا مل �كن هنا� م�د�ل �ٓخر، �ادي ندوزو م�ارشة ٕاىل التصویت 
  .�ىل املواد اليت یت�ٔلف مهنا هاذ املرشوع

  .ٕاذن ماكی�ش، �ادي ندوز �لتصویت
  :1املادة 

  ؛22= املوافقون
  ؛10= املعارضون
  .19= املمتنعون

  .19تنع ، مم 10، ضد 22ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة أ�وىل �ٔ��لبیة 
  :2املادة 

  .نفس العدد، ٕاذن كذ� نفس العدد: املوافقون
  .نفس العدد: 3املادة 
  .نفس العدد: 4املادة 
  .نفس العدد: 5املادة 
  .نفس العدد: 6املادة 
  .نفس العدد: 7املادة 
  .نفس العدد: 8املادة 
  .نفس العدد: 9املادة 
  .نفس العدد: 10املادة 

ع �رم�ه، نفس العدد؟ �اله، نفس ا�ٓن �ادي نصوتو �ىل املرشو
  .العدد

وا�ي  82.16وافق ا�لس �ٔ��لبیة �ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن 
  .2014یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة 

�ىل .. ٕایوا باليت، مازال ما رفعناش اكع اجللسة، ٕایوا الس�ید الوز�ر
  .أ�قل ٔ�ن هاذ اليش �ی�س�ل يف اجلریدة الرمسیة

  .19، وممتنع 10موافق مع القانون، ضد  22 ٕاذن، وافق
  .شكرا �لجمیع

  .ورفعت اجللسة 

****************************  

  .دا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة�امل :قــــــامللح

یتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات  82.17مرشوع قانون رمق : �ٔوال
ئب والرسوم واحلقوق وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل املتعلقة �لرضا

واملساهامت وأ��وى املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي 
  وامجلا�ات

 :�لو�دة والتعادلیة �س�تقاليلمدا�� الفریق  -1
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف �رشفين �ٔ 

یتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات  82.12م�اقشة مرشوع القانون رمق 
وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل املتعلقة �لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت 
وأ��وى املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات،، وا�ي 

، 2018تربه، كام �رب� �ىل ذ� �الل م�اقشة مرشوع قانون املالیة نع 
س�سامه ال حما� يف حتق�ق مجمو�ة من أ�هداف من ق�یل �شجیع امللزمني 
�ٕالرساع ٕاىل ٔ�داء ما بذمهتم �لمس�تحقني مما س�سامه يف الرفع من مالیة 
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ا، امجلا�ات احمللیة، ومن حتصیل مواردها اجلبائیة املس�تحقة لفائدهت
وس�یؤدي كن���ة �� ٕاىل تقلیص البايق اس�ت�الصه، املوضوع ا�ي 
یؤرق مالیة امجلا�ات الرتابیة يف انتظار ٕاصالح شامل لٕالدارة اجلبائیة 
احمللیة، ل�سا�ر التطوع احلاصل يف ارتفاع �دد امللزمني وحيقق ٔ��د ٔ�مه 

  .بائیةتوصیات املناظرة الوطنیة �لرضائب واملمتثل يف حتق�ق العدا� اجل 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب �ىل هذا 
القانون ملا ف�ه من حتق�ق �لغا�ت واملدارك املشار ٕا�هيا ٔ��اله، وٕامياننا م�ا 

اجلبائیة والرفع من املداخ�ل اجلبائیة وتقلیص البايق  بدوره يف حتق�ق العدا�
  .اس�ت�الصه

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :واملعارصة أ�صا�مدا�� فریق  -2
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة ملناقشة مرشوع 

املتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات وا��ا�ر وصوا�ر  82.17رمق  القانون
التحصیل املتعلقة �لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��وى 
املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات، وا�ي ی�ٔيت يف ٕاطار 

، خبصوص ج�ا�ت ا�و� 2018املالءمة مع مرشوع قانون املالیة لس�نة 
و�ريم ٕاىل حتفزي امللزمني �ىل ٔ�داء ما بذمهتم من دیون لفائدة مزيانیات 

، وذ� 2016امجلا�ات الرتابیة والصادر يف ش�ٔهنا ٔ�مر �لتحصیل ق�ل ینا�ر 
�رب إاللغاء التلقايئ �لز�دات والغرامات وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل املتعلقة 

ى املس�تحقة لفائدة امجلا�ات �لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��و 
  .2018الرتابیة ق�ل ینا�ر 

كام �ريم مرشوع القانون هذا ٕاىل إال�ابة ولو جزئیا �ىل ٕاشاكلیة البايق 
اس�ت�الصه، واليت تعترب ظاهرة تعاين مهنا خمتلف امجلا�ات الرتابیة، و�زداد 
اس�تف�اال وارتفا�ا مضطردا من س�نة ٕاىل ٔ�خرى، دون اختاذ احلكومة 

ات �امسة، وكف�� �لقضاء �ىل هذا إالشاكل ا�ي ٔ�مل �ملزيانیات ٕاجراء
احمللیة، وا�ي یعترب عق�ة تعرتض جع� التمنیة �مجلا�ات الرتابیة، ومعض� 
مالیة مر�بة تتقاطع فهيا �عتبارات الس�یاس�یة وإالداریة و�ج�عیة 

املالیة و�ق�صادیة، فضال عام لها من انعاكسات سلبیة �ىل الوضعیة 
�لجام�ة الرتابیة، �ىل اعتبار ٔ�هنا حتد من مسؤولیة امجلا�ة الرتابیة يف جمال 
التمنیة، وتؤ�ر كذ� �ىل التقد�رات الس�نویة اليت تبقى مرهونة بتحصیل ٔ�و 

  .�دم حتصیل املداخ�ل

  الس�ید الرئ�س،
ٕان العجز ا�ي یص�ب مزيانیة امجلا�ة �س�ب �دم حتصیل املداخ�ل 

ٕاىل الت�يل عن حتق�ق العدید من املشاریع املقررة �رمس الس�نة  یدفعها �البا
املالیة املعینة، ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه یؤدي ٕاىل عرق� ٔ�و توقف امجلا�ة الرتابیة عن 
الق�ام ببعض النفقات إالج�اریة، ٔ�جور املوظفني والتعویضات املس�تحقة ف� 

تعلقة �لتدبري الیويم و�ريها، ویؤ�ر كذ� �ىل النفقات امل .. یتعلق �لرتق�ة،
... �لجام�ة، ف� خيص ٔ�داء نفقات اس�هتالك املاء والكهر�ء والهاتف وا�ٔ�ریة

 .ٕاخل
مشلك البايق اس�ت�الصه ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه ینخر مالیة امجلا�ات ٕان 

الرتابیة، فٕانه ٔ�یضا ینعكس سلبیا �ىل مصداق�ة امجلا�ة مع الساكنة احمللیة، 
شاریع اليت و�د هبا املنتخبون احمللیون يف اليت تظل ت��ظر ٔ�ن تتحقق امل 

  . �راجمهم �نت�ابیة، واليت تصبح مقررة �رمس الس�نة املالیة
  الس�ید الرئ�س،

ما ميكن ٔ�ن نالحظه ٕان ٔ�لق�نا ٕاطال� �س�یطة �ىل مالیة بعض امجلا�ات 
الرتابیة، هو ٔ�ن جحم البايق اس�ت�الصه، یفوق قدره يف بعض احلاالت 

 .مس�ت�لص ثالث ٔ�ضعاف ما هو
وحىت تت�اوز امجلا�ات الرتابیة ٕاشاكلیة البايق اس�ت�الصه، فٕان 
احلكومة ٔ�حضت ملزمة بوضع �ل �دري وشامل لهذا إالشاكل، �رب 
مراجعة املنظومة القانونیة املرتبطة مبالیة امجلا�ات الرتابیة، وٕا�داث مدونة 

  .�اصة �جلبا�ت احمللیة
ا� واملعارصة، نتعاطى ٕاجيا� مع ويف انتظار ذ�، فٕاننا يف فریق أ�ص

، املتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات 82.17مضامني مرشوع القانون رمق 
وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل واملتعلقة �لرضائب والرسوم واحلقوق 
واملساهامت وأ��وى املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي 

  .� البايق اس�ت�الصهوامجلا�ات، ٕاكجراء مؤقت و�ل جزيئ ملعض

 :مدا�� الفریق احلريك -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمون
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون

�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم �مس الفریق احلريك �لمسامهة يف م�اقشة مرشوع 
وا�ي یتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات وا��ا�ر وصوا�ر  82.17قانون 
یل املتعلقة �لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��وى التحص 

 .املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت و�قالمي وامجلا�ات
ويف البدایة فٕاننا يف الفریق احلريك �مثن هذا املرشوع الهام ا�ي �اء  

من ٔ��ل �شجیع امللزمني �ىل ٔ�داء ما بذمهتم من دیون لفائدة مزيانیات 
، 2018ابیة والصادر يف ش�ٔهنا ٔ�مر �لتحصیل ق�ل فاحت ینا�ر امجلا�ات الرت 

وكذا إاللغاء التلقايئ �لز�دات والغرامات وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل املتعلقة 
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�لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��وى، املس�تحقة لفائدة 
صل ، رشیطة ٔ�ن یقوموا ب�سدید �ٔ 2018امجلا�ات الرتابیة ق�ل فاحت ینا�ر 

هذه الرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��وي ق�ل فاحت ینا�ر 
، هذا ٕاضافة ٕاىل اس�تفادة املدنیني فقط �لغرامات وا��ا�ر 2019

، 2017دج�رب  31والز�دات وصوا�ر التحصیل �ري املس�ت�لصة ٕاىل �ایة 
  .من ٕالغاهئا لكیا وتلقائیا

لكونه �اء لتعز�ز مالیة ويف نفس الس�یاق، فٕاننا ننوه هبذا املرشوع  
امجلا�ات الرتابیة وذ� �متك�هنا من حتصیل املوارد اجلبائیة املس�تحقة 
لفائدهتا، �ٕالضافة ٕاىل تقلیص جحم البايق اس�ت�الصه ا�ي تطالب هذه 

  .امجلا�ات الرتابیة ٕ�جياد احللول املناس�بة �
  .جيابوانطالقا من ٔ�مهیة هذا املرشوع ؤ�هدافه فٕاننا نصوت �لیه �الٕ 

  والسالم �لیمك ورمحة هللا 

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�مس فریق جللسة العامة، ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة، ٔ�مام ٔ�نظار ا ٔ��رشف الیوم

 82.17رمق  �حتاد العام ملقاوالت املغرب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون
یتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل املتعلقة 
�لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وأ��وى املس�تحقة لفائدة اجلهات 

املالیة  واليت تندرج مضن اخ�صاص جلنةوالعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات، 
  .والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة

  الس�ید الرئ�س،
ق�د املصادقة، يف س�یاق �شجیع  82.17ی�ٔيت مرشوع قانون رمق 

امللزمني ب�ٔداء ما بذمهتم من دیون لفائدة مزيانیات امجلا�ات الرتابیة، 
يت مل یمت وال 2016والصادر يف ش�ٔهنا ٔ�مر �لتحصیل ق�ل فاحت ینا�ر 

  .2018اس�ت�الصها ق�ل فاحت ینا�ر 
كام ٔ�ن مرشوع القانون ق�د املصادقة س�یرتتب عنه إاللغاء التلقايئ 
�لز�دات والغرامات وا��ا�ر وصوا�ر التحصیل املتعلقة �لرضائب والرسوم 
واحلقوق واملساهامت وأ��وى املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي 

، رشیطة ٔ�ن یقوموا ب�سدیدها ق�ل فاحت 2018فاحت ینا�ر  وامجلا�ات ق�ل
  .2019ینا�ر 

  الس�ید الرئ�س،
، �ريم ٕاىل حتسني �القة إالدارة 82.17مبا ٔ�ن مرشوع القانون رمق 

، 2018اجلبائیة �مللزمني، و��س�ام مع مق�ضیات القانون املايل �لس�نة 

ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب  فال ميك�نا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب،
  .�ىل مرشوع هذا القانون

 .والسالم

املتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة  103.14مرشوع قانون رمق : �نیا
  :�لسالمة الطرق�ة

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  والسادة املس�شارون احملرتمون، الس�یدات
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لمسامهة يف م�اقشة 

واملتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة �لسالمة  103.14مرشوع قانون رمق 
الطرق�ة، هذا املرشوع املهم ا�ي ٔ�ىت بعد جتارب �مة وم�عددة يف هذا 

�لسالمة الطرق�ة ببالد� م�ذ  املضامر، وذ� م�ذ ٔ�ول اسرتاتیجیة وطنیة
 2013مرورا ��ططات �س�تع�الیة املندجمة ٕاىل �دود  2003س�نة 

وذ� بغایة �رس�یخ سلوك طريق �ريم ٕاىل ا�رتام قوانني السري وذ� تفاد� 
  .�لض�ا� ا��ن �كونون عن �دم التطبیق السلمي لقوانني السري

  الس�ید الرئ�س،
  رتمون،الس�یدات والسادة الوزراء احمل

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �مثن هذا املرشوع ا�ي یتو� يف مجم� 
الرفع من مس�توى ٔ�داء املؤسسات والقطا�ات احلكوم�ة املش�تغ� مب�ال 
السالمة الطرق�ة و�س�ت�ابة لتوصیات إالسرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة 

   2026 2017الطرق�ة 
  لس�ید الرئ�س،ا

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

وليك حيقق هذا املرشوع ٔ�مهیته املرجوة م�ه ندعو ٕاىل رضورة ت�ٔهیل 
الب��ات التحتیة وجتدید حظرية النقل الطريق وموا�بة ٔ�ر�ب ؤ�حصاب 

  .الشاح�ات ودمع معلمي الس�یاقة
ظر ٕاىل ٔ�مهیة هذا املوضوع نصوت �ٕالجياب ممتنني ويف أ��ري و�لن

  .التوف�ق �لجمیع
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :فریق أ�صا� واملعارصة -2
 الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء،
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 ٕاخواين املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 

یتعلق �لواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة، ٕال�راز  103.14مرشوع قانون رمق 
 .و�ة نظر فریق�ا حول هذا املرشوع قانون

ال بد يف البدایة ٔ�ن نتقدم �لس�ید الوز�ر، �لشكر اجلزیل �ىل العرض 
ا�ي قدمه وا�ي مك�نا يف الفریق من �كو�ن صورة واحضة حول ٔ�مه 

ملصادقة، وكذا ٔ��رز ا�وافع اليت سامهت يف عرض هذا املرشوع �ىل ا
 .املس�ت�دات اليت �اء هبا

  الس�ید الرئ�س، 
یعترب ارتفاع حوادث السري ببالد� من الظواهر اليت �شلك قلقا حق�ق�ا 
وهاجسا �بريا �ى مجیع املغاربة �سب نتاجئها الاكرثیة، ٕاذ یمت �سجیل 

مصا� جبروح بلیغة یوم�ا، ٕاىل �انب لكفهتا  120ق�ىل و 10حوايل 
من % 2,5ملیار دوالر وهو ما یعادل  1,6ادیة الباهظة، اليت متثل �ق�ص

 .الناجت ا�ا�يل اخلام
و�ىل الرمغ من ت�ين املغرب �لعدید من �سرتاتیجیات والتدابري، ٕاال 
ٔ�ن احلكومات املتعاق�ة جعزت عن حمارصة هذه الظاهرة اليت ال زالت 

 .لٔ�سف حتصد املزید من أ�رواح
 2010عت امجلعیة العموم�ة لٔ�مم املت�دة يف مارس ويف هذا الصدد، د

عرشیة �لعمل لفائدة السالمة  2020-2011يف توصیة لها ٕاىل اعتبار 
الطرق�ة �رب اختاذ مجمو�ة من التدابري ٔ��رزها تعیني واك� حكوم�ة رائدة 

 .لتوج�ه اجلهود الوطنیة املبذو� يف جمال سالمة املرور الطريق
د الرئ�س، ٔ�ن جمال السالمة الطرق�ة واحلد من لقد بدا واحضا، الس�ی

حوادث السري یعرف العدید من املشالك وإال�راهات سامهت جممتعة يف 
�دم القدرة �ىل موا�ة النتاجئ الاكرثیة حلرب الطرق، ومن بني هذه 
إال�راهات تعدد املتد�لني يف جمال السالمة الطرق�ة، قطا�ات وزاریة 

مما نتح عنه مغوض يف حتدید املسؤولیات . كثرية، �نیني وجممتع مدين
و�ش�ت وتدا�ل ا�هودات، وضعف الت�س�یق والتقائیة الربامج املو�ة 

 .�لتخف�ف من حوادث السري
فضال عن ذ�، تربز حمدودیة النتاجئ احملققة من طرف ا�لجنة الوطنیة 
�لوقایة من حوادث السري، وذ� �س�ب �دة عوامل ت�ٔيت يف مقدمهتا ق� 

ملوارد ال�رشیة وغیاب متثیلیات �ویة وحملیة �لجنة، ٕاضافة ٕاىل ضعف ا
  .املوارد املالیة وضعف احلاكمة

 الس�ید الرئ�س،
ن�ٔمل ٔ�ن �سامه هذا املرشوع يف توفري الب��ة املالمئة لت�اوز خمتلف 
إالشاكالت وإال�راهات اليت حتول دون حتق�ق نتاجئ ملموسة يف جمال 

ة حوادث السري، �اصة ؤ�ن ٕا�داث واك� �اصة السالمة الطرق�ة وموا�
من ٔ��ل تنف�ذ �سرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة الطرق�ة س�یؤدي يف نظر 
فریق�ا ٕاىل الرفع من مس�توى ٔ�داء القطا�ات احلكوم�ة املش�تغ� يف جمال 

السالمة الطرق�ة وس�یعزز من مس�توى احلاكمة و�لتقائیة و��س�ام بني 
 .خمتلف املتد�لني

 ید الرئ�س،الس� 
ٕاميا� م�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة ب�ٔمهیة هذا املرشوع قانون وحرصا 
م�ا مكعارضة مسؤو� �ىل التعاطي إالجيايب مع املبادرات اليت �روم تعز�ز 
السالمة الطرق�ة واحلد من حوادث السري، فٕاننا نصوت �ٕالجياب �ىل هذا 

فة التدابري ملوا�بة وتعز�ز املرشوع قانون مع الت�ٔ�ید �ىل رضورة اختاذ اك
العمل ا�ي من املنتظر ٔ�ن تقوم به الواك�، �رب التحس�س ب�ٔمهیة السالمة 
الطرق�ة والرتكزي �ىل تعز�ز املراق�ة والزجر والعمل �ىل تغیري السلوك 
ال�رشي وتوفري ب��ة حتتیة مالمئة قادرة �ىل �س�ت�ابة �لتطور ا�ي یعرفه 

نقط السوداء، يف ٔ�فق التخف�ف من �دة حوادث �دد العر�ت وموا�ة ال 
 .السري وحامیة ٔ�رواح وممتلاكت املواطنني

  .والسالم �لیمك

 :فریق العدا� والتمنیةمدا��  -3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  احملرتمون، املس�شارونالس�یدات والسادة 

مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �
يف ٕاطار اجللسة ال�رشیعیة ا�صصة �لمناقشة والتصویت �ىل مرشوع 

  .املتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة 103.14القانون رمق 
ويه م�اس�بة ل�سلیط الضوء �ىل �ٓفة حوادث السري ببالد�، ٕاذ تعترب 

 ختلف �ددا �بريا من الض�ا�، فرمغ ما بذل من من أ�س�باب الرئ�س�یة اليت
جمهودات، الس�� اع�د إالسرتاتیجیة الوطنیة �لوقایة من حوادث السري 

  .جرحيا 120ق�ىل و 10، الزالت بالد� �س�ل یوم�ا حوايل 2004-2013
إالحصائیات الرمسیة ٔ�ن حوادث السري ببالد� �س�ب�ت لقد ٔ�ظهرت  

، 2015ق�یال س�نة  3565خشصا، مقابل  3593الس�نة املاضیة يف مق�ل 
كام ٔ�ظهرت ذات إالحصائیات ارتفا�ا بـ  .%0.79مس�� ارتفا�ا یقدر بـ 

خشصا يف ا�ال احلرضي،  984يف �دد الق�ىل ا�ي وصل ٕاىل  3.36%
  .�ارج ا�ال احلرضي) خشصا 2609( %0.15مقابل اخنفاض بـ 

دمة مضن ا�ول العربیة ويه حصی� خمیفة جتعل بالد� يف مرتبة م�ق
اليت تعرف حوادث سري ممیتة ومضن العرش دول أ�وىل �ىل مس�توى 
العامل، مما �س�تدعي تعبئة جامعیة ودامئة من ٔ��ل السالمة الطرق�ة، ول�س 
تعبئة م�اس�باتیة، ح�ث ٔ�حضى الیوم الوطين �لسالمة الطرق�ة، ا�ي 

املتد�لني يف جمال فربا�ر من لك س�نة، م�اس�بة لتعبئة خمتلف  18یصادف 
  .السالمة الطرق�ة والتحس�س خبطورة حوادث السري
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  احملرتمون، املس�شارونالس�یدات والسادة 

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، وٕاذ كنا �مثن جمهودات 
ندرج مضهنا ٕا�داث الواك� احلكومة يف التعاطي مع هذه الظاهرة، واليت ی 

الوطنیة �لسالمة الطرق�ة، فٕاننا ن��ه ٕاىل ٔ�ن ختف�ض �دد حضا� حوادث 
 2000يف العرش س�نوات املق��، ٔ�ي ٕاىل  %20السري يف بالد� حبوايل 

مما یق�يض مضاعفة  ق�یل يف الس�نة، یبقى دون تطلعات خمتلف املتد�لني،
  .اجلهود واس��ر خمتلف إالماك�ت

س�ل ٕ�جيابیة ٔ�یضا ما مت بذ�  من جمهودات �برية يف جمال تعز�ز كام � 
السالمة الطرق�ة، سواء �ىل املس�توى املركزي ٔ�و �ىل املس�توى ا�ايل، 
ؤ�خص ���ر هنا �س��ر املهم يف الب��ة التحتیة وا�لو��س��ة وختصیص 
م��ة �مة لت�دید ٔ�سطول س�یارات أ�جرة، �ٕالضافة ٕاىل محالت 

حس�س والتوعیة، �ري ٔ�ننا الزلنا نلمس ارتفا�ا ملحوظا يف حوادث الت 
السري، مفها اكنت الب��ة التحتیة جمهزة و�ام اكن معدل معر العر�ت 
م�خفضا، ال س��ل ٕاىل بلوغ أ�هداف املرجوة دون ٕادماج حق�قي �لعنرص 
ال�رشي، ح�ث یبقى  الس�ب الرئ�س جلل حوادث السري ببالد� مرتبط 

  .ب�ٔخطاء �رشیةٔ�ساسا 
ويف هذا إالطار �مثن مجمو�ة من إالجراءات املرتبطة ��رتام قانون 

من مدونة السري،   187السري، واليت اكن �ٓخرها  تفعیل مق�ضیات املادة 
الرا�لني  درهام، �ىل 50ٕاىل  20اليت تقيض  ب�ٔداء غرامة مالیة ترتاوح بني 

مغ ما ميكن �سجی� من ا��ن ال حيرتمون خطوط العبور ا�صصة هلم، ر
مالحظات حول طریقة تزنیل هذا املق�ىض ومدى توفري الرشوط الرضوریة 
لتطبیقه، الس�� ؤ�ننا �س�ل ضعف ال�شو�ر العمودي وأ�فقي دا�ل 
و�ارج املدن وضعف صیانة الب��ة التحتیة و�دم الوعي ��رتام املمر اخلاص 

ٔ�نفسهم، �ٕالضافة ٕاىل  سواء من طرف السائقني ٔ�و الرا�لني �لرا�لني،
  . إالشاكالت املتعلقة �لرتايم �ىل امل� العمويم

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن ندق �قوس اخلطر 
خبصوص تداعیات حوادث السري ببالد� �ىل اجلانب �ج�عي 

 يف املائة من الناجت ا�ا�يل اخلام، 2ح�ث تقدر �لكفهتا بـ  و�ق�صادي،
�ٕالضافة بطبیعة احلال ٕاىل اخلسا�ر يف أ�رواح ال�رشیة، ويف هذا إالطار 

  .ندعو ٕاىل رضورة

عقد رشاكة بني ا�و� وامجلا�ات الرتابیة لتعز�ز الب��ة التحتیة  -
 وصیا�هتا؛

زجر اس�تعامل العر�ت الثالثیة يف نقل املواطنني ومراق�ة مدى  -
 یة؛ا�رتام ٔ�حصاب هذه العر�ت �لضوابط القانون 

احلرص �ىل تفعیل القانون ا�ي مينع الرعي جبانب الطرقات واختاذ  -
 تدابري وقائیة ملنع ولوج ا�هبامئ �لطریق الس�یار؛

وضع ٔ��ل حمدد الس�تكامل ورش جتدید حظرية س�یارة أ�جرة واختاذ  -
تدابري حمفزة لت�دید مر�بات نقل البضائع، ح�ث یصل معر ٔ�كرث من 

 .س�نة 40عربة ٕاىل  16000

د س�یاسة م�دجمة لتزنیل إالسرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة الطرق�ة، اع� -
الس�� �نف�اح �ىل قطاع التعلمي مبختلف مس�تو�ته، واس��ر البحث 

 العلمي �ل�د من هذه ا�ٓفة، مع �س�تعانة �لقميني ا�ینني والو�اظ؛

 ٕاعطاء ٔ�مهیة ٔ�كرب ملس�ٔ� الفحص التقين �ىل العر�ت؛ -

نق�، سواء يف الطریق الس�یار ٔ�و يف الطرق الوطنیة وضع رادارات م�  -
 واجلهویة؛

التوق�ع العاملي ملراق�ة مدى ا�رتا�ا لقانون  �زوید احلافالت بنظام -
  السري؛

و�لیه س�یصوت فریق�ا �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع قانون، �ٓملني ٔ�ن 
  .سري�سهم الواك� يف حتق�ق أ�هداف املتو�اة مهنا يف الوقایة من حوادث ال 

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� الفریق احلريك -4
  احملرتم الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم �مس الفریق احلريك �لمسامهة يف م�اقشة مرشوع 
یة �لسالمة الطرق�ة، هذا واملتعلق ٕ��داث الواك� الوطن  103.14قانون رمق 

املرشوع الهام ا�ي �اء بعد مرامكة جتارب م�عددة يف هذا ا�ال م�ذ ٕا�داد 
ومرورا  2003ٔ�ول اسرتاتیجیة وطنیة �لسالمة الطرق�ة ببالد� س�نة 

، وذ� من ٔ��ل ��2013ططات إالس�تع�الیة املندجمة ٕاىل �دود س�نة 
ق�ة �ٓم�ة رمغ ��راهات �رس�یخ سلوك طريق مواطن وٕارساء م�ظومة طر 

املرتبطة �ملوضوع �س�ب تد�ل �دد �بري من الفا�لني يف تدبري هذا امللف 
الشائك ومغوض يف حتدید املسؤولیات و�ش�ت ا�هودات و�ماكنیات 
املتا�ة لهذا ا�ال، فضال عن حمدودیة فا�لیة ا�لجنة الوطنیة �لوقایة من 

ساتیة حتول دون تفعیل حماور حوادث السري واخ�الالت تنظميیة ومؤس 
  .�سرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة الطرق�ة

  ،الس�ید الرئ�س
ٕاننا يف الفریق احلريك �مثن هذا املرشوع ا�ي یتو� يف مجم� الرفع من 
مس�توى ٔ�داء املؤسسات احلكوم�ة املش�تغ� مب�ال السالمة الطرق�ة، 

-2017لطرق�ة و�س�ت�ابة لتوصیة �سرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة ا
، ولكونه �اء ا�س�اما مع توصیات عرشیة العمل لٔ�مم املت�دة يف 2026
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جمال السالمة الطرق�ة، كام �مثن هذا املرشوع نظرا ملا هيدف ٕالیه من 
ٕا�داث واك� تتوفر �ىل مجیع املوارد والوسائل الرضوریة من ٔ��ل تنف�ذ 

لقدرة �ىل �س�یري ومراق�ة �سرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة الطرق�ة، واك� لها ا
وتدبري السالمة الطرق�ة وفق معایري احلاكمة اجلیدة مع جتمیع �خ�صاصات 
املرتبطة هبذا ا�ال، وتوح�د ا�اطب قصد  التحس�س والعمل �ىل تطبیق 
القانون، والقضاء �ىل ٔ�س�باب حوادث السري و�لتايل التقلیص من �دد 

  .الض�ا�
عو اىل ت�ٔهیل الب��ة التحتیة الطرق�ة وجتدید ويف هذا إالطار، فٕاننا ند

حظرية النقل الطريق وموا�بة ٔ�حصاب الشاح�ات، وتدعمي التكو�ن ملعلمي 
الس�یاقة وٕا�داث واكالت �ویة وحملیة يف ٕاطار تقریب إالدارة من 
املواطنني، وحتسني التواصل بني الوزارة الوصیة وامجلا�ات الرتابیة �لمسامهة 

  .�رمجة �سرتاتیجیات و�رامج السالم�ة الطرق�ةجبد وفا�لیة يف 
ويف أ��ري، و�لنظر ٕاىل ٔ�مهیة هذا املرشوع كام قلنا سلفا، ؤ�مهیة 
ٔ�هدافه الن��� فٕانه ال �سعنا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن نصوت �لیه �ٕالجياب، 
ممتنني التوف�ق �لجمیع حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� محمد السادس 

  . ؤ�یدهنرصه هللا
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� الس�ید محمد البكوري رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید اكتب ا�و� احملرتم،
�رشفين ٔ�ن ٔ�سامه الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة 

ث الواك� الوطنیة �لسالمة یتعلق ٕ��دا 103.14مرشوع قانون رمق 
هذا املرشوع ا�ي حظي �ه�م فریق�ا �لنظر ٔ�مهیة هذا املوضوع . الطرق�ة

  .ا�ي یقرتن �ٔ�ساس مبعاجلة ٕاشاكلیة السالمة الطرق�ة
  الس�ید الرئ�س،

ٕاهنا حرب الطرق اليت �تت . ٕان بالد� توا�ه الیوم حر� �ري معلنة
عن امل�ٓيس إال�سانیة و�ج�عیة �لكف�ا ٔ�مثا� �هظة يف أ�رواح، �هیك 

�ق�صادیة اجلس�مية النامجة عهنا، وما لها من ت�ٔثريات وتداعیات  واخلسا�ر
ت معیقة يف �ىل �ق�صاد الوطين، �عتبار ما حتدثه من اخ�الال سلبیة

  .نظام النقل
ؤ�مام �زاید احلوادث �ىل قار�ة الطرق، ال ميك�نا يف فریق التجمع 
الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن ندمع هذا املرشوع ا�ي �روم ٕا�داث واك� وطنیة 

اس�ت�ابة احلكومة لتوصیات عرشیة  فهو ید�ل يف ٕاطار. �لسالمة الطرق�ة
رق�ة، وكذ� ملرايم إالسرتاتیجیة العمل لٔ�مم املت�دة يف جمال السالمة الط

، واليت هتدف ٕاىل ختف�ض �دد 2026-2017اجلدیدة �لسالمة الطرق�ة 
  .ق�ىل حوادث السري، من �الل ٕارساء م�ظومة طرق�ة �ٓم�ة

ان هذا املرشوع، ا�ي �اء لیعاجل مجمو�ة من �خ�الالت والثغرات، 
واخلاص، وما رافقه  �ىل رٔ�سها ٕاشاكلیة تعدد املتد�لني من القطا�ني العام

من مغوض يف حتدید املسؤولیات ومن �ش�ت�ت �لجهود املبذو� لتدبري هذا 
القطاع، س�سامه ح� يف الرفع من مس�توى ٔ�داء السالمة الطرق�ة، 
خصوصا بعدما تب��ت حمدودیة فا�لیة ا�لجنة الوطنیة �لوقایة من حوادث 

ص �ىل تطبیق وهذه م�اس�بة لندعو احلكومة اىل رضورة احلر . السري
معایري احلاكمة اجلیدة يف تدبري هذه الواك� و�س�یريها، خصوصا ف� یتعلق 
بتطو�ر الرقابة وبتخصیص املوارد ال�رشیة واملالیة الكف�� ببلوغ ٔ�هداف 

  . �سرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة الطرق�ة
كام ال تفوتنا هذه الفرصة دون ٔ�ن نؤكد �ىل ٔ�مهیة وضع هذه الهیئة 

ساتیة اجلامعة لربامج واقعیة وقاب� �لتطبیق �سامه يف تغیري السلوك املؤس 
ال�رشي والتحس�س �لسالمة الطرق�ة، من ق�یل �ه�م �لرتبیة �ىل 
السالمة الطرق�ة �ملناجه الرتبویة و���ت الصیف�ة و�ريها، مع رضورة 

مقاربة �ش�تغال والت�س�یق مع مجیع الفا�لني يف هذا ا�ال يف ٕاطار 
  .�شار�یة ومهنجیة �شاوریة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید اكتب ا�و� احملرتم،

تلمك ٔ�مه مالحظات فریق�ا ف� یتعلق �لنص ال�رشیعي املعروض �ىل 
وانطالقا من ق�اعتنا ب�ٔمهیة هذا املرشوع ووفاء �لزتاماتنا . ٔ�نظار� الیوم

  .نصوت �لیه �ٕالجيابس� دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة، 
  .ا لمكوشكر 

 :فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -6
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 103-�14رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل الیوم مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 

والبد بدایة ٔ�ن �مثن  املتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة،
مس�توى النقاش ا�ي عرف�ه ٔ�شغال ا�لجنة وكذا التفا�ل إالجيايب �لس�ید 
الوز�ر مع تد�الت السادة أ�عضاء ا�لجنة والتعدیالت املقرت�ة من 

  .طرفهم
  الس�ید الرئ�س،

ال ٔ��د جيادل يف هول �ٓفة حوادث السري وما لها من انعاكسات 
ختلفه یوم�ا من حضا� ق�ىل ومصابني، �اصة اق�صادیة واج�عیة اكرثیة، مبا 

ورمغ ا�هودات اليت . يف ٔ�وساط الش�باب وال�شطاء ا�ٔكرث اس�تعامال �لطریق
بذلت حملاربة هذه ا�ٓفة واليت ٔ�فضت ٕاىل ٕارساء اسرتاتیجیة وطنیة م�دجمة 

وذ� وفق مقاربة  �2004لسالمة الطرق�ة، هتم القطا�ات املعنیة س�نة 
إالجيايب، يف ٔ�مه العوامل اليت ت�س�ب يف حوادث السري، �شار�یة �لت�ٔثري 

س�نوات، تعطي  10و�اصة مهنا العنرص ال�رشي، اسرتاتیجیة متتد �ىل 
أ�ولویة �لسالمة الطرق�ة، وتعمل �ىل حتق�ق ختف�ض تدرجيي حلوادث 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2017 د�سمرب 26( 1439 ربیع ا�ٓخر 7

السري �ىل املدى القریب، فٕان املؤرشات املتعلقة �لسالمة الطرق�ة ما �زال 
  . �رق النتاجئ احملققة ٕاىل مس�توى أ�هداف املرسومةمرتفعة، ومل

ونظرا �لتجربة اليت رامكهتا �امعة النقل �الحتاد العام ملقاوالت املغرب 
يف م�دان النقل والسالمة الطرق�ة، فقد س�بق لها ٔ�ن اقرتحت يف الوالیة 
احلكوم�ة السابقة مسودة لتجمیع لك ما یتعلق �لسالمة الطرق�ة حتت 

هیئة وا�دة مس�تق�، یعهد ٕا�هيا بتدبري حاكمة السالمة الطرق�ة،  مسؤولیة
�اصة بعد ٔ�ن ت�ٔكدت حمدودیة فعالیة أ��زة امللكفة �لسالمة الطرق�ة، 

  .وانعدام الت�س�یق ف� ب�هنا خصوصا �ىل املس�توى اجلهوي
 103.14لهذا �س�ل الیوم �رتیاح تقدمي احلكومة ملرشوع قانون رمق 

  .ث الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة، و�مثن هذه املبادرةاملتعلق ٕ��دا
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا نؤكد مرة ٔ�خرى، ٔ�نه �لوصول ٕاىل صیغة فضىل، ؤ�كرث حتس�نا حلفظ 
السالمة الطرق�ة، ورفع مس�تواها، وتقلیص حوادث السري، واحلد من 
وقعها وانعاكساهتا �ق�صادیة و�ج�عیة، وحفظ حقوق مس�تعميل 

یق، البد من موا�بة قطاع النقل الطريق وٕا�ادة ت�ٔهی� يك یت�اوب مع الطر 
املق�ضیات اجلدیدة، وٕاعاملها وا�رتا�ا؛ فهناك العدید من اجلوانب اليت 
مازالت تتطلب التد�ل العا�ل، وهنا ٔ�ذ�ر �ملناس�بة ببعض �خ�الالت 

  : اليت یعاين مهنا النقل الطريق

  من التدفقات؛ %70ینجز همينة القطاع �ري املنظم ا�ي  -

اهرتاء عر�ت النقل الطريق �لبضائع حلساب الغري، اليت یبلغ  -
س�نة، ومل یُعط �ر�مج �كسري وجتدید احلظرية النتاجئ  13م�وسط س�هنا 

املرجوة م�ه، نظرا لضعف تنافس�یة القطاع، والتعق�دات املسطریة املتعلقة 
  بتطبیق هذا الرب�مج؛

ت النقلیة، وتدبريها �شلك تقلیدي، ذ� �ٔن ا�ر�ریة الك�رية �لمقاوال -
مهنا  %90من املقاوالت تتوفر �ىل شاح�تني ٔ�و ٔ�قل، كام ٔ�ن  88%

  مقاوالت ذاتیة، تف�قر �لموارد ال�رشیة، وتعاين من خصاص يف التكو�ن؛

المكیة املفرطة لعرض شاح�ات النقل الطريق �لحساب اخلاص، يف  -
، وهو ما ینعكس �ىل تنافس�یة م�افسة �ري مرشو�ة �لنقل حلساب الغري

  هذا أ��ري و�ىل السالمة الطرق�ة؛

املامرسة السلبیة من الناح�ة �ق�صادیة املمتث� يف الز�دة املفرطة يف  -
امحلو�، والتقصري يف صیانة الشاح�ات، و�اصة شاح�ات القطاع �ري 

  املنظم اليت ال �شملها مراق�ة امحلو�؛

هبا، اليشء ا�ي ٔ�كده تقر�ر البنك ا�ويل اند�ار التعریفات املتعامل  -
حول لو��س��ك الت�ارة وتنافس�یة املغرب، مع ما لهذا �ند�ار من 
عواقب وخمية، تُضاعف انعدام السالمة الطرق�ة �ملغرب، وتؤدي ٕاىل 

 تفيش املنافسة �ري السلمية؛

، العجز املزمن �لمراق�ة إالداریة والتق�یة والطرق�ة، وانعدام مالءمهتا -
  .ٕاضافة ٕاىل غیاب املراق�ة دا�ل املقاوالت النقلیة و�ى الو�ء �لعمو�

و�لتذكري ٔ�یضا يف هذا الصدد، فٕان �امعة النقل �الحتاد العام ملقاوالت 
املغرب س�بق ٔ�ن تقدمت �قرتاح تفعیل �دد من التدابري أ�ساس�یة اليت 

تو�د ا�ٓن ق�د من ش�ٔهنا ٔ�ن تدمع ٕاصالح م�ظومة النقل الطريق �لبضائع، 
  .احلوار قصد بلورهتا يف ٕاطار �ر�مج تعاقدي

  الس�ید الرئ�س،
وف� خيص النقل الطريق �لمسافر�ن، ف�عرف هو ا�ٓخر اخ�الالت 

  : معیقة مهنا

�دم مسا�رة العرض �لطلب، وتدين جودة اخلدمات، وارتفاع  -
 مؤرشات انعدام السالمة الطرق�ة، مما یفرس اخنفاض حصة النقل بواسطة

ٕاىل  1976س�نة  %57احلافالت �ل�س�بة �لتنقالت ما بني املدن من 
، وذ� لفائدة ٔ�نواع النقل 2008س�نة  %35، مث ٕاىل 1988س�نة  52%

  أ�خرى ولفائدة الس�یارات اخلاصة والنقل الرسي؛

تفيش ظاهرة �راء الرخص اليت تعیق سري وضبط ومراق�ة القطاع،  -
 الرفع من لكفة �س�تغالل، وذ� من �الل مسامهة واج�ات الكراء يف

اليشء ا�ي یدفع املس�تغل لتقلیص النفقات �ىل حساب جودة اخلدمة، 
 .والسالمة الطرق�ة والوضعیة �ج�عیة �لسائقني

كام یعاين هذا القطاع كذ� من ذر�ریة مقاوالته، و�دم ق�ام احملطات 
�ائقا الطرق�ة ��ور املنوط هبا �ىل الو�ه املطلوب، وهو ما �شلك 

 .ٔ�ساس�یا لتنظمي وت�ٔهیل القطاع
ٕان ٕا�ادة هیلكة وت�ٔهیل قطاع النقل الطريق تطرح نفسها ٕ�حلاح، يف 
ارتباط مع لك اجلهد واخلطوات املبذو� حلفظ السالمة الطرق�ة لكونه قطا�ا 
ميارس �شاطه �ىل الطریق، �� ف��ٔهی� من العوامل أ�ساس�یة حلفظ 

  .السالمة الطرق�ة
  �س،الس�ید الرئ 

یعترب اهرتاء احلظرية من �خ�الالت الكربى اليت یعاين مهنا النقل 
الطريق �لنظر النعاكساهتا السلبیة �ىل السالمة الطرق�ة والبی��ة و�ىل 

عربة من  9.000مردودیة املقاوالت، ونذ�ر �ىل س��ل املثال ٔ�ن ٔ�كرث من 
ٔ�لف  135ن ، و�ٔ 2014س�نة يف هنایة  37عر�ت نقل البضائع یناهز معرها 

طن، �زید معرها  3,5عربة من صنف العر�ت اليت یفوق وزهنا إالجاميل 
س�نة، ولتدارك هذا �خ�الل، وضعت احلكومة يف �القة مع  20عن 

، واكنت هذه الربامج 2006املهنة �رامج وطنیة لت�دید حظرية القطاع م�ذ 
   .�ارضة بقوة يف الربامج التعاقدیة بني احلكومة و�نيي النقل

ٕاال ٔ�ن تطبیق هذه الربامج اصطدم م�ذ البدایة بتعق�دات مسطریة، 
ومركزة تدبري امللفات املتعلقة هبا �لر�ط، ومركزة التكسري ��ار البیضاء 

حفسب املعطیات الصادرة عن . وهو ما انعكس �ىل مس�توى �س�تفادة
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مد�ریة النقل الطريق والسالمة الطرق�ة، مل ترصف �ىل مدى س�نوات 
ملیون درمه من املزيانیة املرصودة لها، وهو  450عمل هبذه الربامج سوى ال

من  %75فقط من هذه املزيانیة، مع العمل ب�ٔن  %15ماال یت�اوز 
-2014(املس�تف�د�ن اس�تفادوا �الل س�نوات العقد الرب�مج أ��ري 

، والقسط ا�ٔكرب من هذه �س�تفادة جسلت يف الس�نة أ��رية من )2016
، تبعا ملا عرف�ه املسطرة مؤخرا من ت�س�یط وختف�ف، واع�د هذا العقد

  .التدبري اجلهوي �لملفات �ىل مس�توى املد�ر�ت اجلهویة
  : و�لتذكري فٕان من بني ٔ�هداف �رامج الت�دید

التخف�ف من حوادث السري وانعاكساهتا الاكرثیة �ق�صادیة  -
 و�ج�عیة؛

 الص�ة العامة �لمواطنني؛ختف�ض �نبعا�ت الغازیة حلفظ الب��ة و  -

 حتسني مردودیة املقاوالت الوطنیة؛ -

 .تقلیص اس�هتالك احملروقات اليت �س�توردها بالد� �لعم� الصعبة -
واعتبارا ملا س�بق، ولبلوغ أ�هداف املسطرة لربامج جتدید احلظرية، 

 .2018فٕاننا ننوه ٕ�درا�ه مضن القانون املايل لس�نة 
  الس�ید الوز�ر،

التذكري �لك هذه �خ�الالت اليت یعاين مهنا قطاع النقل اكن البد من 
الطريق، مادم�ا بصدد ارساء واك� �لسالمة الطرق�ة، ٔ�ن تدارك هذه 
�خ�الالت �انب ٔ�سايس يف ٕاشاكلیة السالمة الطرق�ة، ؤ�رجو ٔ�ن �ٔ�ون 
قدمت عناو�ن وٕاشارات خبصوص واقع القطاع يف �الق�ه �لسالمة 

البضائع ٔ�و نقل املسافر�ن، وٕاشارات حول ما ی��ظره الطرق�ة، سواء نقل 
املهنیون من اس�تكامل ٕارساء هذه الواك� وتفعیلها، مع إالحلاح �ىل رضورة 
احلرص �ىل توفري الوسائل وا�ٓلیات والظروف الالزمة لعملها �لصورة 

  .الفضىل املرغوبة
یه للك هذه �عتبارات فٕاننا ننوه مبضامني هذا املرشوع ونصوت �ل 

�ٕالجياب �ٓملني ٔ�ن یؤدي ٕاىل احلد من حوادث السري وحتسني م�ظومة 
  .النقل ببالد�

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� الفریق �شرتايك -7
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

والقضا� اليت ال شك ٔ�ن موضوع السالمة الطرق�ة من املوضو�ات 
 –�س�ت�ٔ�ر �ه�م املواطنني و�شغل �هلم، ذ� ٔ�ن حوادث السري ببالد� 

�شلك هاجسا جممتعیا �م�یاز، كام تعترب حتد�  –كام �ك�ري من ب�ان العامل 
خطريا یعوق مسريات التمنیة، مبا ختلفه من �ٓ�ر خطرية وخسا�ر �رشیة 

ي وٕاهناك اق�صادي وعواقب ومادیة جس�مية، وما متث� من اس�تزناف �رش 

اج�عیة ونفس�یة معیقة؛ أ�مر ا�ي �س�تدعي تعبئة شام�، ورصدا جلهود 
ج�ارة تنخرط فهيا القوى الفا�� يف ا�متع قصد التوعیة خبطورة أ�مر 

  .وب�ٔمهیة الرتبیة �ىل ا�رتام قوا�د السالمة الطرق�ة والزتا�ا
باقا يف وضع مقرتح قانون وقد اكن الفریق �شرتايك مب�لس النواب س� 

حتدث مبوج�ه واك� وطنیة �لسالمة الطرق�ة ی�ٔ�ذ مبعایري ؤ�سالیب وصیغ 
التدبري العقالين واحلاكمة إالداریة واملالیة والتعبئة القویة �لموارد املادیة 
وال�رشیة الالزمة، كام یتو� متتیعها حبضور فا�ل ووازن ميكهنا من لعب 

 الصعید الوطين، بل ٔ�یضا �ىل الصعید دورها الاكمل ل�س فقط �ىل
اجلهوي �رب اس�تحضار واس��ر اخلصوصیات احمللیة املرتبطة �لسالمة 

  .الطرق�ة وسلواكت مس�تعميل الطریق
  الس�ید الرئ�س،

تعترب معض� حوادث السري معض� جممتعیة خطرية لها انعاكسات سلبیة 
ن���ة ا�ٓ�ر املادیة  �ىل املس�تو�ت إال�سانیة و�ج�عیة و�ق�صادیة

ويه . وال�رشیة اجلس�مية سواء �ىل صعید أ�فراد ٔ�و �ىل صعید امجلا�ات
متثل، حبمك انعاكساهتا وتداعیاهتا الوخمية، �ائقا ٔ�مام متاسك ال�س�یج أ�رسي 
والبناء ا�متعي و�امال معرقال �منو �ق�صاد الوطين ملا حتدثه من اخ�الالت 

ي یعد رافعة �لتمنیة ال�رشیة واجلاذبیة �س��ریة معیقة يف نظام النقل ا�
  .والس�یاح�ة لبالد�

و�ىل الرمغ من �سرتاجتیات وا�ططات احلكوم�ة حملاربة حوادث 
السري واجلهود امجلاعیة احملمودة املبذو� �الل العقود أ��رية، تظل النتاجئ 

مة الطرق�ة رهینة إالجيابیة امل�شودة �ىل مس�توى املؤرشات املتعلقة �لسال
تفعیل �ٓلیات �جعة وٕا�داث مؤسسات مالمئة قادرة �ىل تعبئة املواطنني 
وت�ٔطريمه وتوعیهتم �رب ٕاشا�ة الثقافة واملبادئ والقوا�د السلمية الس�تعامل 

  .الطریق
ویتعني يف مؤسسة �دیثة ملكفة �لوقایة والسالمة الطرق�ة ٔ�ن 

ملغربیة و�اصة التطورات �س�تجیب �لتحوالت اليت شهدهتا اململكة ا
ا�س�توریة أ��رية �ىل مس�توى الت�ٔطري الرتبوي والتعدد الثقايف والبعد 

  .ووفق هذا التو�ه. اجلهوي وم�ادئ احلاكمة اجلیدة
فهل نعترب ٕا�داث هذه الواك� تنصال من مسؤولیتمك عن احلصی�  

نقل واس�تغرب النواب  الثق�� حلوادث السري وحتمیلها �لهی�ٔة اجلدیدة
اخ�صاصات ا�لجنة القدمية ٕاىل الواك� املس�ت�دثة وٕابعادها عن القطاع 
احلكويم صاحب الوصایة، رمغ فشل املقاربة القانونیة اليت اعمتدهتا مدونة 
السري �ىل الطرقات، ورمغ �ع�دات املالیة الضخمة املرصودة �لجنة، 

اليت ٔ�رید لها  حمذر�ن من �سف أ�هداف املتو�اة من ٕا�داث هذه الواك�،
ٔ�ن �سامه فقط يف التخف�ف من مشالك قطاع النقل، ا�ي ما زال یعاين 
�دة ٕاشاكلیات، حتول دون ت�ٔهی� وتطو�ره وحتسني �دماته، و�لتايل 

  .التخف�ف من معض� حرب الطرق
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  الس�ید الرئ�س،
مرشوع القانون ا�ي �روم ٕا�داث واك� �متتع �لشخصیة �عتباریة 

ملايل، ویعهد ٕا�هيا اخ�صاصات واسعة، ال تق�رص فقط �ىل و�س�تقالل ا
الصالح�ات اليت اكنت خمو� �لجنة الوطنیة �لوقایة من حوادث السري، بل 
مشلت كذ� �خ�صاصات املو�و� �لقطاع احلكويم الويص، أ�مر ا�ي 

  .یطــرح ٔ�كرث من �ساؤل
�ىل اعتبار ٔ�نه مل فاملرشوع ا�ي بني ٔ�یدینا لن مئ� الفرا�ات املوجودة، 

ی�ٔت مبق�ضیات من ش�ٔهنا تعز�ز الرتسانة القانوینة املرتبطة مب�ال السالمة 
الطرق�ة، مبا یضمن حاكمة القطاع وجنا�ة التدابري وإالجراءات املت�ذة يف 
هذا ا�ال، بدل �ق�صار �ىل جتمیع اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة 

ك ونقلها �لواك� الوطنیة �لسالمة بقطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��
الطرق�ة، دون ٕا�راز اخ�صاصات �دیدة اكن من املفروض ٔ�ن تناط هبذه 
الواك� اجلدیدة، مبا یعطي �ورها بعده الوقايئ والرقايب، وذ� من ٔ��ل 

  .تعز�ز إالسرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة الطرق�ة
ة ظاهرة حوادث ٕاضافة ٕاىل غیاب هاجس تعز�ز ا�ٓلیات القانونیة ملوا�

السري، �رب ٕاصال�ات ب��ویة معیقة �ىل �دة مس�تو�ت، �ىل اعتبار ٔ�ن 
الهدف أ�سايس من ٕا�داث هذه الواك� هو �س�ت�ابة ملرايم 

الهادفة ٕاىل  2026 – �2017سرتاتیجیة اجلدیدة �لسالمة الطرق�ة 
ختف�ض �دد ق�ىل حوادث السري ببالد�، وٕارساء سلوك طريق مواطن 

س�یخ م�ظومة طرق�ة �ٓم�ة، ا�س�اما مع توصیات عرشیة العمل لٔ�مم و�ر 
املت�دة يف جمال السالمة الطرق�ة، واليت من ٔ�مه نقاطها ٕا�داث واك� 
حكوم�ة رائدة لتوج�ه اجلهود الوطنیة املبذو� يف جمال سالمة املرور 
والطرق، وتق�مي جحم إالشاكلیة وإالطار املؤسسايت يف ما خيص حوادث 

  .، والقدرة �ىل الوقایة من أ�خطار النامجة عهناالسري
�� نعتقد و�متىن ٔ�ن �كون خمطئني ٔ�ن املرشوع رمبا س�یفشل يف �رمجة 
ٕارادة الفا�لني واملتد�لني يف قطاع النقل، من ح�ث ٕاقرار م�ادئ ا�س�تور 
اجلدید، �اصة ما �رتبط مببدٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة، ٔ�و ما �رتبط 

ه الواك� اجلدی�دة وطبیع�ة �خ�ص�اصات املو�و� لها، مبا حباكمة ه�ذ
�سمح ببلـــورة ٕاسرتاتیجیة وطنیة واحضة املعامل وقاب� �لتنف�ذ، بدل 
�ق�صار �ىل نقل اخ�صاصات بعیهنا كام �اء يف املرشوع، مبا جع�ل من 

ة و�ريها من الواك� و�اء لتجم��ع مجمو�ة من املهام ا�و� �لوزارة الوصی
املؤسسات املتد�� يف ا�ال، بدل ٔ�ن �شلك قمية مضافة �دیدة 
�خ�صاصات �مة، من ش�ٔهنا ٔ�ن �سهم �شلك فعال يف جمال السالمة 

 .الطرق�ة

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -8
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  احملرتمون، الس�یدات والسادة املس�شارون
یتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة  103.14ٕان م�اقشة مرشوع قانون 

�لسالمة الطرق�ة ی�ٔيت يف الوقت ا�ي تع�ش ف�ه بالد� حر� طرق�ة تذهب 
ورمغ ا�هودات املبذو� يف جمال التوعیة  �س�هبا �ٓالف أ�رواح لك س�نة،

جراءات التنظميیة، والقوانني الزجریة املتعلقة مبدونة السري و�ريها من �
فٕان معدل الوف�ات ال زال مرتفعا جراء حوادث السري املمیتة �هیك عن 
العاهات املس�تدمية اليت �لكف مالیة ا�و� م�الغ �برية سواء يف العالج ٔ�و 

  .املتابعة
كام ال جيب ٔ�ن ن�ىس دور الطرق واملسا� والب��ات التحتیة معوما 

هتا من ٔ�س�باب حوادث السري خصوصا واليت �كون غیاهبا ٔ�و �ردي �ا�
  .�ملناطق النائیة والعامل القروي

  الس�ید الرئ�س،
البد من إالشادة ٕ��داث هذه الواك� نظرا �ل�ا�ة املل�ة الع�د م�دٔ� 
احلاكمة يف التطرق اىل هذا ا�ال احلیوي، هذه احلاكمة اليت جيب ان 

من �الل  الواك�،�كون ٕا�دى ٔ�مه السامت اليت یت�ىل هبا مسريو هذه 
اخ�یار الكفاءات وأ�طر املكونة، واليت رصید وجتربة يف ا�ال، و�ع�د 
�ىل ا�راسات وأ�حباث اجلامعیة من �الل انف�اح الواك� �ىل حمیطها 
السوس�یو ثقايف واجلامعي والتعاون مع مجعیات ا�متع املدين اليت لها نفس 

  . أ�هداف والتطلعات
ٔ�سس اليت جيب ٔ�ن �ش�تغل �لهيا الواك�، مس�ٔ� ولعل من ٔ�مه ا

 التوعیة الق�لیة والتوعیة الوقائیة وخصوصا يف صفوف أ�طفال واملراهقني،
ٔ�ن ما �شهده يف شوارع بالد� من جتاوزات و�دم وعي من ق�ل ف�ات 
الرا�لني وخصوصا أ�طفال واملراهقني جيعلنا ندق �قوس اخلطر، ٔ�ن �دم 

 الهالك واملوت يف ظل س�یاسة طرق�ة �ري واحضة املعامل،الوعي یؤدي ٕاىل 
  .ونظام مراق�ة وزجر یتطلب ٕا�ادة النظر يف القوانني املنظمة �

�� فٕاننا الس�ید الرئ�س الس�ید الوز�ر مطالبون ٔ�ن �سامه مجیعا يف 
بلورة س�یاسة حامئیة ٔ�وال والبحث عن �لول �جعة �ل�د من �ٓفة حوادث 

كزي �ىل التكو�ن والتكو�ن املس�متر لف�ات السائقني من �الل الرت  السري،
�لك ٔ�نواعهم وكذا املراق�ة الطبیة �لسائقني، ٕاضافة ٕاىل مراق�ة ا�ٓلیات من 

وال�شدید يف ٕا�زال العقو�ت �ىل ا�الفني دون  �قالت �لك ٔ�صنافها،
شطط يف اس�تعامل السلطة، ٔ�و وضع كام�ن والتصید �لسائقني يف الطرقات 

  .یل ا�الفات عوض البحث عن تفادهيا ٔ�و احلد مهناهبدف حتص 
وٕان �نتقال والتغیري املؤسسايت من ا�لجنة الوطنیة �لوقایة من 
حوادث السري ٕاىل واك� وطنیة �لسالمة الطرق�ة س�یكون � أ��ر �جيايب 
�ىل تنظمي هذا ا�ال التوعوي و��رتازي من ٔ��ل التقلیل من حوادث 

  .ىل واجلر� اليت ت��ج عهنا س�نو�السري و�دد الق�
�� س�نصوت يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �الم�ناع �ىل نص 

  . املرشوع
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یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  82.16مرشوع قانون رمق  :�لثا
2014:  

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  ،الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة حول مرشوع قانون 
، وهو مرشوع �ىل 2014یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  82.16رمق 

در�ة �برية من أ�مهیة، ٔ�ن قانون التصف�ة �شلك ٔ�داة س�یاس�یة رئ�س�یة 
ة �لرتخ�ص الربملاين ٔ�ثناء تنف�ذها �لقانون املايل، ملراق�ة مدى الزتام احلكوم

ومدى التحقق من النتاجئ املالیة للك س�نة، ومراق�ة حصی� تنف�ذ املزيانیة، 
ومقار�هتا مع التقد�رات املرخص هبا يف القانون املايل مبا �سمح �لربملان من 

، ومبا �ضطالع �ىل احلصی� العامة �موع معلیات تنف�ذ القانون املايل
ميكن الربملان من ممارسة وظیف�ه ا�س�توریة يف الرقابة الالحقة �ىل ال�شاط 
املايل �لحكومة ومدى قدرهتا �ىل الوفاء �اللزتامات اليت تعهدت هبا يف 

  .املیدان اجلبايئ وجماالت ال�س�یري و�س��ر
مة ٕاذا اكن ا�س�تور والقانون التنظميي �لاملیة خيوالن �لربملان سلطات �

فٕان ٕا�دى احلدود  يف الرقابة الالحقة �ىل ال�شاط املايل �لحكومة،
والعوائق العملیة اليت حتول دون ٔ�داء الربملان �وره اكمال يف مراق�ة وتق�مي 
تنف�ذ قانون املالیة يه ضعف التحمك التقين يف معلیات املزيانیة ا�ي 

ول الربملان يف یتطلب دراسات معقدة �ىل قا�دة ٕاحصائیات ل�ست يف م�نا
ظل الوضع ش�به �ح�اكري لوزارة املالیة ف� یتعلق �ملعلومات اخلاصة 

  .ب��ف�ذ قانون املالیة
لكن، رمغ ذ�، ومن �الل اطالعنا �ىل التقر�ر ا�ي ٔ��ده ا�لس 

، البد من ٕابداء 2014أ��ىل �لحسا�ت حول تنف�ذ قانون املالیة لس�نة 
  :بعض املالحظات

والتبا�د الصارخ يف إالیداع، حبیث �سامه الت�ٔ�ري  �دم �نتظام - 1
يف ٕایداع قانون التصف�ة ٔ�مام الربملان يف التقلیل من ٔ�مهیته، ٔ�سلوب 
�لرقابة، ميارسه الربملان جتاه احلكومة، فقمية قانون التصف�ة يه صدوره يف 
ٔ��� القانوين حىت ی�س�ىن �لربملان �ضطالع بدوره ا�س�توري يف مراق�ة 

 .ومةاحلك
فا�لس أ��ىل �لحسا�ت مل یتوصل مبرشوع قانون التصف�ة واحلساب 
العام �لمملكة، وكذا احلسا�ت إالداریة �تلف الوزارات ٕاال بعد مرور 
أ��ل القانوين، وهو ت�ٔ�ري �ري مفهوم، �اصة يف ظل تعممي اس�تعامل 

ن س�نة ابتداء م) GID(النظام املعلومايت املندمج لتدبري نفقات ا�و� 
  ؛2010
فصل النفقات الطارئة وا�صصات �ح�یاطیة، رصدت لهذا  - 2

ملیار  1.1ملیار درمه مت حتویل مهنا  2.66الفصل اع�دات مالیة تقدر 
 1.56درمه �لفصل املتعلق �لتحمالت املشرتكة، واس�تعمل �الف مايل بلغ 

ف ملیون درمه لرص  28.4ملیار درمه الق�ناء معدات ٕاداریة ومت حتویل 
 .ملیون درمه 4.7رواتب �مكیلیة �لموظفني ؤ�لغي البايق ٔ�ي حوايل 

ما یثري �ن��اه ٔ�ن هذه �ع�دات مت رصفها يف ٔ�مور ال �القة لها بتا� 
�لطوارئ ٔ�و نفقات یصعب توقعها ٔ�ننا ال نفهم �یف ٔ�ن احلكومة ال تتحمك 

املدر�ة مبزيانیة  يف رواتب موظفهيا، كام ٔ�ن املعدات املك�بیة ولك املعدات
ال�س�یري يه سه� التوقع الن إالدارة العموم�ة �ىل �مل حباج�اهتا إالداریة، 
�ا ال نفهم �یف ميكن حتویل خمصصات الطوارئ لتغطیة �اكلیف مزيانیة 

فهناك اح�لني . ال�س�یري اليت من املفروض ٔ�ن تتحمك فهيا احلكومة لكیا
ررت �الل الس�نوات السابقة، ٕاما ٔ�ن لتفسري هذه الظاهرة اليت كثريا ما �ك

احلكومة اكنت �ىل �مل مس�بق هبذه املصاریف �ري ٔ�هنا ارت�ٔت ٕادرا�ا مضن 
مصاریف الطوارئ لتفادي تضخم مزيانیة ال�س�یري والسهر �ىل تقدمي املزيانیة 
يف �� مق�و� ٔ�هنا تعرف ٔ�نه بعد املصادقة �ىل املزيانیة ميكهنا حتویل هذه 

وٕاما ٔ�ن كفاءة احلكومة يف ضبط توقعات .  و�هتا احلق�قة�ع�دات ٕاىل
مزيانیة ال�س�یري حمدودة وال �س�تطیع التحمك ف� �س�هتلكه من �دمات 

  ومعدات؛
القانون املايل املصادق �لیه يف الربملان ل�س هو القانون املايل  - 3

ا�ي مت تنف�ذه �ىل ٔ�رض الواقع، وبذ� فالربملان جيهل الو�ات اليت 
ف�إالضافة . فهيا جزء ال �س�هتان به من �ع�دات اليت وافق �لهيارصف 

ٕاىل حتویل اع�دات خمصصة �لطوارئ السالفة ا��ر �شوب القانون املايل 
�دة �شوهات ٔ�خرى اكلرفع من سقف اع�دات املصاحل العموم�ة املسرية 

مه ملیار در 1.09املتعلقة �الس�تغالل حبوايل ) SEGMA(�ك�ف�ة مس�تق� 
فضال . ملیار درمه 2.8والز�دة يف �ع�دات املرتبطة �الس��ر حبوايل 

عن رفع سقف �ع�دات ا�و� �لحسا�ت اخلصوصیة ح�ث ٔ�ن الربملان 
�ىل نفقات " متویل نفقات التجهزي وحماربة البطا�" وافق �ل�س�بة لصندوق 

ٔ�ضعاف  3وعها ملیون درمه يف �ني ٔ�نه جسل نفقات بلغ مجم 566تقدر ب 
ملیار درمه، ونفس  1.65هذا الغالف حبیث وصلت املصاریف املنجزة ٕاىل 

، "التمنیة الفالح�ة" اليشء نالحظه �ل�س�بة �لحساب اخلصويص املسمى 
ملیون درمه، يف �ني  500وا�ي صادق الربملان �ىل اع�دات تقدر ب 

 ملیار درمه؛ 3.1ٔ�ن النفقات احلق�ق�ة بلغت حوايل 
وهو رمق  2013ملیار درمه �رمس اع�دات س�نة  22.5لغاء مت إ  - 4

ق�ايس مل �س�بق � نظري يف �رخي املالیة العموم�ة، ٔ�نه ميثل ضعف ما ٔ�لغي 
. 2013من مزيانیة التجهزي املنجزة س�نة  53%، كام یعادل 2013س�نة 

هو ان . هذه �ع�دات امللغاة هبذا احلجم وهذه الض�امة تعين يشء وا�د
قعات املالیة یطغى �لهيا الطابع الس�یايس �ر�ة ٔ�هنا ٔ�صبحت تف�قر التو 

 .�لواقعیة
�الوة �ىل القروض اليت مدهتا ٔ�قل من س�ن�ني اليت اس��عدهتا  - 5
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احلكومة من القوانني املالیة �لحیلو� دون تضخم النفقات، فٕاهنا قلصت من 
ء ٕا�دادها �ع�دات املرصودة ���ن املتوسط أ�مد والطویل أ�مد، ٔ�ثنا

ف�حت اع�دات ٕاضاف�ة دون �مل  2014ٔ�نه �الل س�نة . �لقانون املايل
التفسري الوح�د املق�ول ا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن . ملیار درمه 9.3الربملان حبوايل 

یربر هذه �ع�دات إالضاف�ة هو صعوبة توقع سعر الرصف، و�سب 
لل املعطیات اليت يه الفوائد املتغرية �ل�س�بة ���ن اخلار�، لكن عندما حن

نالحظ ٔ�ن هذا الس�ب الوج�ه ال �رشح �ع�دات . بید وزارة املالیة
الن �دمة ا��ن حسب وزارة املالیة بلغت �ل�س�بة . إالضاف�ة املف�و�ة
ملیار درمه س�نة  11.88، و2012ملیار درمه س�نة  ���11.3ن اخلار� 

ٔ�ن احلكومة انطالقا و�لیه یت�ني . 2014ملیار درمه س�نة  12.1، و2013
اكنت قادرة �ىل توقع �دمة ا��ن لس�نة  2013و 2012من معطیات س�نة 

ملیون درمه،  220هو  2014و 2013، كام ٔ�ن الفرق بني �اكلیف 2014
لك هذه املعطیات تو� ب�ٔن احلكومة تعمدت . ملیار درمه 9.3ول�س 

 املالیة خبري؛تقلیص اع�دات �دمة ا��ن قصد ٕاعطاء �نطباع ب�ٔن احلا� 
�رامك جتمید أ�موال �حلسا�ت اخلصوصیة املرصدة ٔ�مور �اصة  - 6

 53.4ملیار درمه، يف �ني ٔ�ن النفقات وصلت  67ح�ث بلغت املواد 
ملیار درمه ٕاىل مجموع  13.6ملیار درمه مما یعين ٕاضافة فائض یقدر ب 

ٔ�رصدة احلسا�ت املرصدة ٔ�مور �اصة لیصل الرصید إالجاميل �ري 
  ملیار درمه؛ 94س�تعمل ٕاىل حوايل امل 

الفوارق املس�� بني املتوقع وما مت حتق�قه، سواء اكن ٕاجيابیا ٔ�و  - 7
سلبیا، والتفاو�ت املس�� يف أ�داء املايل �لقطا�ات الوزاریة، تدفعنا ٕاىل 

عن مهنجیة و�نیا  عن ٔ�س�باب هذه الفوارق والتفاو�ت؟ٔ�وال ال�ساؤل 
التوقعات اليت ال ت�سم �لواقعیة يف كثري من احلكومة يف وضع الفرضیات و 

 ؟أ�ح�ان
  الس�ید الرئ�س،

بناء �ىل املالحظات اليت ٔ��ر�ها، وا�س�اما مع املوقف املعرب عنه من 
طرف فریق أ�صا� واملعارصة يف جلنة املالیة، فٕاننا نصوت �ىل هذا 

  . املرشوع قانون �ملعارضة

 :فریق احلريكالمدا��  -2
  احملرتم،الس�ید الرئ�س 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك يف ٕاطار م�اقشة مرشوع 
، ٔ�عرض �ىل 2014یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  82.16قانون رمق 

 البدایة ٔ�نظار جملس�نا املوقر و�ة نظر� حول هذا املرشوع، مس�لني يف
وفاء احلكومة �لزتا�ا يف ظل ا�س�تور اجلدید، وهو ٕاجراء دس�توري 
وقانوين یمت من �ال� تق�مي س�نة مالیة م�هتیة من اجلانب احملاس�يب، وذ� 

من ح�ث النتاجئ ا�هنائیة لتنف�ذ قانون املالیة، و�ىل مس�توى املزيانیة العامة، 
 مس�توى مرافق ا�و� و�ىل مس�توى احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة و�ىل

  .املسرية بصورة مس�تق�
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ٔ�مهیة هذا القانون تظهر ٔ�ثناء تقدميه، ح�ث حتدد مجموع معلیات 
تنف�ذ القانون املايل ومعلیات خزینة ا�و� والرتخ�ص �لتحویل احملاس�يب 
حلساب اخلزینة وبذ� فٕان م�اقشة قانون التصف�ة �ك�يس ٔ�مهیة �اصة، 

كن من الوقوف �ىل �خ�الالت وحرص النفقات ؤ�و�ه الرصف ح�ث مت
� أ�داء احلكويم، �ا وجب تقویة دور هذه ءا�تلفة وتوظیفها يف مسا

القوانني وٕاغناء مضام�هنا وتبو�هئا ماكنة الئقة هبا ا�س�اما مع املق�ضیات 
ا�س�توریة اليت تلزم احلكومة ب�ٔن تعمتد مرشوع قانون �اص بتصف�ة 

انیة، ق�ل هنایة الس�نة املالیة الثانیة املوالیة، و�لتايل فقانون التصف�ة هذا املزي 
�ك�يس ٔ�مهیة �لغة �عتباره �ٓلیة ٕالخ�ار الربملانیني وٕاطالعهم �ىل �یف�ة 
رصف �ع�دات، وهو كذ� وس�ی� ملامرسة الرقابة البعدیة �ىل ٔ�عامل 

  .احلكومة من طرف الربملان
احلكومة تقدمي مرشوع قانون التصف�ة ٔ�مام الربملان �ا ٔ�صبح لزاما �ىل 

ملناقش�ته ومعرفة ٔ�و�ه رصف املال العام ق�ل هنایة الس�نة الثانیة املوالیة، 
وهو رهان ميكن �سجی� ٕاجيابیا، حبیث ٔ�صبح �ٕالماكن الوصول ٕاىل معدل 
زمين م�وسط �لمصادقة �ىل قانون تصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة يف �دود 

 9و�5ىل ٔ�بعد تقد�ر، بعدما اكن املعدل الزمين یرتاوح ما بني س�ن�ني 
س�نوات، مما جيعلها جمرد قوانني شلكیة یفقدها الت�ٔ�ري يف تقدميها، ٔ�مهیهتا 
ویفرغها من مضموهنا، و�لیه فٕان احلكومة مطالبة الیوم مبضاعفة جمهوداهتا 

اصة ؤ�ن من ٔ��ل �لزتام ��ٓ�ال القانونیة اليت ینص �لهيا ا�س�تور �
العدید من ا�ول املتقدمة ال یتطلب مهنا ٕا�داد وتقدمي مرشوع قانون 

  .التصف�ة ٕاال شهورا معدودة
ؤ��ريا، البد ٔ�ن حنيي احلكومة �ىل ا�هودات اليت بذ�هتا من ٔ��ل 
�رسیع وثرية ٕا�داد وتقدمي قوانني التصف�ة، وذ� يف ٕاطار احلرص �ىل 

يف ٕاطار ٕاعطاء قانون التصف�ة  تفعیل ٔ�حاكم ا�س�تور من �ة، وكذا
أ�مهیة اليت �س�تحقها ٔ�داة �مة من ٔ�دوات الرقابة الربملانیة، و�ىل اعتبار 
ٔ�ننا ٔ��لبیة �سامه يف التدبري احلكويم، وسامهنا يف تنف�ذ قانون املالیة، من 

  .الطبیعي ٔ�ن نتفا�ل �ٕالجياب مع مرشوع قانون التصف�ة هذا
 .تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا 

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
�مس فریق مة، ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة، ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العا ٔ��رشف الیوم

 �82.16حتاد العام ملقاوالت املغرب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 
 واليت تندرج مضن اخ�صاص جلنة 2014یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة 

  .املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة
  الس�ید الرئ�س،

 ق�د املصادقة، يف س�یاق �كر�س 82.16ی�ٔيت مرشوع قانون رمق 
ا�هودات احلكوم�ة املبذو� الرام�ة ٕاىل ٕا�داد قوانني التصف�ة وعرضها �ىل 
املؤسسة ال�رشیعیة دا�ل ا�ٓ�ال ا�س�توریة والقانونیة، وفقا ملق�ضیات 

من الوثیقة ا�س�توریة ؤ�حاكم القانون التنظميي �لاملیة ذات  76الفصل 
يف الشق املتعلق الص�، من �الل تفعیل قوا�د ربط املسؤولیة �حملاس�بة 

�ملالیة العموم�ة، �عتبار قانون التصف�ة ٔ�داة ملامرسة الرقابة البعدیة �لاملیة 
العموم�ة �رب �طالع والتحقق من �یف�ة رصف �ع�دات واس�ت�الص 
املوارد وكذا مراق�ة حصی� تنف�ذ املزيانیة مع التقد�رات املرخص هبا يف 

  .القانون املايل
  الس�ید الرئ�س،

ننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاذ نؤكد �ىل أ�مهیة إ 
احملوریة لقوانني التصف�ة لكوهنا وس� من الوسائل ا�س�توریة �لتث�ت من 
تنف�ذ القانون املايل الس�نوي والرتخ�ص الربملاين، وكذا متكني الربملان من 

قة ٕا�داد حتلیل ودراسة مؤرش دقة ختطیط إال�رادات والنفقات ومؤرش د
وتنف�ذ املزيانیة �شلك �ام، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل تقویة مؤرشاهتا يف وضع 
فرضیاهتا اليت یتعني فهيا ٔ�ن ت�سم �لواقعیة ومتكن من ت�ٔمني التواز�ت 

 . املا�رو اق�صادیة لالق�صاد الوطين
وجتدر إالشارة، ٔ�نه اكن یتعني �ىل احلكومة تقدمي قانون التصف�ة ق�د 

ة، �ع�د التبویب �ق�صادي والوظیفي �ىل مس�توى املصنفات املصادق
املواز�تیة �تلف القطا�ات، خصوصا ف� یتعلق ب��ف�ذ النفقات، لیكون 
تق�مي أ��ر سهال يف انتظار اع�د املقاربة اجلدیدة املت�لیة يف ربط املزيانیة 

  .�لربامج واملهامت
  الس�ید الرئ�س،

اد العام ملقاوالت املغرب یعترب ٔ�ن ٔ�ساس جنا�ة ؤ��ريا، فٕان فریق �حت
إالدارة املالیة �مكن يف صدق�ة مشاریع القوانني ومعق ووضوح اخلطوط 
العریضة اليت تعمتد �لهيا الرسا� ال�ت�ٔطريیة اليت یبعهثا رئ�س احلكومة ٕاىل 
خمتلف القطا�ات الوزاریة، ؤ�ن العربة ال �مكن يف جحم النفقات املنجزة 

رد احملص�، وٕامنا �مكن يف النتاجئ احملققة انطالقا من أ�هداف احملددة واملوا
  .واليت �ىل ٔ�ساسها مت ف�ح �ع�دات ورصف النفقات

وا�س�اما مع موقف�ا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، فٕاننا 

 .نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع هذا القانون

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -4
  س�ید الرئ�س احملرتم،ال 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�تد�ل الیوم �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل من ا�ل م�اقشة 
  .2014یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  82.16مرشوع قانون رمق 

 76ر ٔ�حاكم الفصل وید�ل هذا النقاش اخلاص هبذا املرشوع يف ٕاطا
  .من ا�س�تور ويف ٕاطار الرقابة البعدیة �لقانون املايل

وكام �اء يف عرض الس�ید الوز�ر ٔ�ن هذا املرشوع �اء لتفعیل 
مضامني ا�س�تور و�اصة ما یتعلق بتعز�ز الشفاف�ة و�رس�یخ ثقافة ربط 

�عتبار قانون التصف�ة وس�ی� من وسائل ممارسة  املسؤولیة �حملاس�بة،
ابة البعدیة �لاملیة العموم�ة �رب �طالع والتحقق من �یف�ة رصف الرق

�ع�دات واس�ت�الص املوارد وكذا مراق�ة حصی� تنف�ذ املزيانیة مقارنة مع 
وقد متت كذ� إالشارة يف عرض  التقد�رات املرخص هبا يف القانون املايل،

بتصف�ة مزيانیة یتعلق  82.16الوز�ر ٕاىل ٔ�ن الغایة من مرشوع القانون رمق 
هو بیان اع�دات �س��ر املتوفرة يف هنایة الس�نة  2014الس�نة املالیة 

 ،ونقل ز�دة النفقات �ىل املوارد �ل�س�بة �لمزيانیة العامة،2014املالیة 
لتضاف ٕاىل املكشوف يف حساب اخلزینة، وضبط الرصید ا�ا�ن ٔ�و املد�ن 

خزینة عند هنایة الس�نة للك صنف من ٔ�صناف احلسا�ت اخلصوصیة �ل
  .2014املالیة 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ن ٔ�مهیة قانون التصف�ة �مكن يف �ون  الواحض من �الل ما س�بق ذ�ره؛

ا لها �الل احلكومة ملزمة �لعودة ٕاىل الربملان لتق�مي الصالح�ات اليت م�حه"
ٔ�ن من �ال�  مس�ال ٔ�نه حيمل بعدا رقابیا ٔ�كرث، ،"قانون املالیة �لس�نة

ؤ�ن هذا القانون یعد  .تمت مراق�ة معل احلكومة ؤ�داهئا �لس�نة املالیة �رملانیا
�ٓلیة لتت�ني �لمواطن طریقة تعامل احلكومة مع املوارد وقدرهتا �ىل "

ما ٕاذا اكنت �لحكومة قدرة مؤرشات أ�رقام تؤكد "ح�ث ٔ�ن  ،"إالجناز
  .�ىل التوقع وإالجناز ٔ�م ال

كام ميكن الت�ٔ�ید �ىل رضورة الرهان التدبريي من �الل قانون املالیة 
�لتصف�ة، مربزا مدى قدرة احلكومة التدبريیة يف حتصیل الرضائب ٔ�و �دم 
القدرة �ىل اس�ت�الص الك�ري من املداخ�ل اليت تضیع �ىل ا�و� موارد 

  .�مة
ٔ�ن قوانني التصف�ة يف  ذ �س�ل يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل؛وإ 
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ٕاىل در�ة ٔ�ن احلكومة اكنت تقدم قوانني  املغرب تناقش �شلك م��ٔخر
معلنا ٔ�ن هذا املشلك مت جتاوزه من �الل القانون  احلكومات السابقة،

، وا�ي نص �ىل تقدمي القانون يف 1998التنظميي لقانون املالیة لس�نة 
ني املوالیتني؛ مث ٔ��ذ قانون املالیة �لتصف�ة بعدا ٔ�قوى مع التنصیص الس�ن�

  .ا�س�توري �لیه
وتبقى ٔ�مهیة ومصداق�ة الوظیفة الرقابیة لقانون التصف�ة ضعیفة لعدة 
اعتبارات، مهنا ما هو م�علق ب�ٓ�ال تقدمي هذا القانون، رس�ة املناقشة 

راق�ة من حمتواها، والتصویت �ىل هذا القانون، وهذا ما یفرغ هذه امل
 . ؤ�صبحت جمرد اجراءات شلكیة تقوم هبا السلطة ال�رشیعیة

مما یثري إالشاكل حول تناقض املق�ضیات القانونیة اليت تنظم قانون 
ف� یتعلق ��ٓ�ال ا�ي جيب ٔ�ن یودع ف�ه، واملامرسة الس�یاس�یة  التصف�ة

ه يف ٔ��� اليت ختالف هذه ا�ٓ�ال، ٔ�ن قمية قانون التصف�ة هو صدور
القانوين، حىت ی�س�ىن �لربملان مراق�ة احلكومة اليت م�ح لها الثقة ال ٔ�ن 
یصوت �ىل قانون التصف�ة ٔ�مام حكومة �دیدة مل �كن مسؤو� عن تنف�ذ 

   .س�نوات ٔ�و ٔ�كرث 5قانون املالیة ا�ي صدر ق�ل 
و�ىل العموم فان موضوع قانون التصف�ة موضوع خصب مبجمو�ة من 

ٕاشاكلیة ماكنة قانون التصف�ة �ٓلیة : ولعل ٔ��رزها ل�ساؤالت،�شاكالت وا
  �لرقابة الس�یاس�یة الالحقة؟ 

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛

  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
مقارنة مع قانون املالیة الس�نوي ا�ي یعد مبثابة الركزية أ�ساس�یة يف 

یعي، فان قانون التصف�ة ال یثري �دال �ادا، وال یعري الربملان العمل ال�رش 
اه�ما كام لو اكن مبثابة ٕاجراء شلكي، ویعود �دم �ه�م بقانون التصف�ة 
يف قانون املزيانیة ٔ�وال لكونه ال یلقى �ه�م الاكيف من الربملان والربملانیني 

ویربز �دم التعامل . ن املايل�ىل �د سواء، نظري �ه�م ا�ي یلقاه القانو
اجلدي يف �دم ا�رتام �ٓ�ال ایدا�ه �لمناقشة، فال�طل احلكويم يف تقدمي 
قانون التصف�ة من شانه ٔ�ن یضعف املهمة الرقابیة �لربملان ا�ي لن ميكن من 
حفص نتاجئ تنف�ذ املزيانیة من طرف احلكومة، واليت تظل حرة يف ا�ذ 

  . �دات من س�نة مالیة ٔ�خرىمراس�مي ال�س��قات ونقل �ع
ف��ٔخر مشاریع قوانني التصف�ة جيعل من املراق�ة املالیة �لربملان �دمية 
اجلدوى، وجيعل احلكومة يف موقع مرحي، مفا يه � �رى أ�مهیة من م�اقشة 
مشاریع قوانني تصف�ة ت�ٓلكت وتقادم مفعولها �شلك �س�تحیل معه الوقوف 

دات املنفذة، يف �ني من املفروض ٔ�ن جبد وعن قرب �ىل حفوى �ع�
ینكب الربملان �ىل دراسة مشاریع قوانني التصف�ة يف وقت و�زي �لت�ٔكد من 

  تنف�ذ قوانني املالیة، 
  .س�نصوت �م�ناع �ىل نص املرشوع ،و�لیه


