
 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––املستشارين املستشارين املستشارين املستشارين     داوالت جملسداوالت جملسداوالت جملسداوالت جملسمممم

1 

 )2009 أبريل 14( 1430 اآلخرربيع  17

        647647647647حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2009أبريل  14( 1430 خرربيع اآل 17الثال4ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
 .، اخلليفة األول لرئيس ا<لسفضييل محمداملستشار السـيد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 يةQن قيقة الواOسـبع وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة اخلامسة : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

 .مساء
  :اOراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

  يتعلق aملناطق احملمية؛ 22.07مرشوع قانون رمق . 1
  مرشوع قانون يتعلق aلتقييس والشهادة aملطابقة وcعbد؛. 2
 2004و 2003مرشوع قانون يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية . 3
  .2006و 2005و

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املستشارين احملرتمني،

  :الترشيعية التاليةختصص هذه اجللسة لuراسة والتصويت عىل النصوص 
  مرشوع قانون يتعلق aملناطق احملمية؛. 1
  يتعلق aلتقييس والشهادة aملطابقة وcعbد؛ 12.06مرشوع قانون رمق . 2
 2004و 2003مرشوع قانون يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية . 3
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رمق سنبدأ يف هذه اجللسة Oaراسة والتصويت عىل مرشوع قانون 
 . يتعلق aملناطق احملمية 22.07

اللكمة اآلن للحكومة لتقدمي املرشوع، فليتفضل السـيد الوزير لتقدمي 
  .املرشوع مشكورا

السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث 
  :القطاعات العامة

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  يد الرئيس احملرتم،السـ 

  السادة املستشارون احملرتمون، 
  السـيد الوزير احملرتم،

 22.07يرشفين أن أعرض عىل أنظارمك ملخصا عن مرشوع قانون رمق 
بشأن املناطق احملمية، وذ� نيابة عن زمييل اكتب اOو� امللكف aملاء 

   .والبيئة، ا�ي تعذر عليه احلضور لهذه اجللسة بسبب �مة رمسية
ويندرج هذا املرشوع يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للمناطق احملمية 
اليت تهنجها بالد¢ هبدف حامية وتمتمي مكو¢ت األوساط الطبيعية، ودجمها 

مضن النسـيج cجbعي وcقتصادي »وª وحمليا، من خالل تمنية 
بادرة السـياحة البيئية وإجناز مشاريع مدرة لuخل، وذ� انسجاما مع امل 

ماي  18امللكية السامية بشأن التمنية البرشية اليت أطلقها جاللته بتارخي 
2005.  

إن هذا املرشوع يأيت اسـتجابة ألحاكم املبادئ اOولية الواجب تطبيقها 
عىل املناطق احملمية، السـ½ وأن الترشيعات اليت تعمتد aألساس عىل ظهري 

هيا التنصيص عىل املشاركة الفعلية مل تعد مالمئة، ومل يمت ف 1934شـتنرب  11
للجامعات احمللية واإلدارات املعنية يف إنشاء وتدبري املنزتهات الوطنية وخلق 

  .رشوط تمنية مسـتدامة
وإذا اكنت فلسفة املرشوع تنطلق من رضورة إرشاك اإلدارات 
وامجلاعات احمللية والساكنة املعنية يف مسلسل إحداث وتدبري املناطق 

إنه مل يعد يشمل املنزتهات الوطنية حفسب، بل أصبح يسـهتدف احملمية، ف
فئات من املناطق احملمية املتعارف علهيا دوليا مع تكييف معايريها وفق 

  .الظروف السوسـيو اقتصادية اخلاصة ببالد¢
وجدير �aكر أن املرشوع ينظم املناطق احملمية تبعا خلصائصها الطبيعية 

  : ىل مخسة أصنافولنطاقها السوسـيو اقتصادي إ
 املنزته الوطين؛ -
 املنزته الطبيعي؛ -
 احملمية البيولوجية؛ -
 احملمية الطبيعة؛ -
 .املوقع الطبيعي -

ويف هذا اإلطار، نص مرشوع القانون عىل إماكنية تقسـمي املنطقة 
  .احملمية إىل مناطق متصÕ أو متقاطعة تنتسب إلهيا أنظمة خمتلفة

ناطق احملمية، ينص املرشوع عىل ممارسة وف½ خيص آ4ر إحداث امل 
ملكية احلقوق العينية لألرايض املتواجدة داخل حدود املنطقة احملمية، دون 
إدخال أي تغيري عىل حالهتا ومظهرها اخلارÝ اليت اكنت علهيا إaن إحداث 
احملمية مع إقراره حبق cنتفاع aلنسـبة للساكنة احمللية، وذ� يف إطار 

  . م بني اإلدارة وهذه الساكنة أو من ميثلهااتفاقية ترب 
ولهتيئة املناطق احملمية وتدبريها، ينص املرشوع أيضا عىل وضع تصممي 
هتيئة وتدبري خاميس خاص بلك منطقة محمية حيدد األهداف والربامج 
الرئيسـية للصيانة واإلنعاش، وكذا التدابري اخلاصة والقيود الكفيÕ بضامن 

قة احملمية واملناطق اليت يسمح فهيا مبامرسة األنشطة احملافظة عىل املنط
  .املرخص هبا

بشأن  22.07تلمك، حرضات السادة، ملخص ملرشوع القانون رمق 
املناطق احملمية ا�ي مت التصويت عليه aإلجامع يف جلنة الفالحة والشؤون 

  . cقتصادية
  .والسالم عليمك
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لكمة اآلن للسـيد مقرر اللجنةشكرا للسـيد الوزير، ال

  .إذن نعترب أن التقرير قد وزع، وأفتح aب املناقشة
  .اللكمة ملن يريد أن يتدخل يف املناقشة العامة للمرشوع

  إذن األغلبية؟ املعارضة؟ النقابة؟ 
  .نعترب أن املناقشة انهتت، ومنر إىل معلية التصويت

  .مادة 41املرشوع يتضمن 
  :املادة األوىل

  . اإلجامع= افقون املو 
، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2: املواد
17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41:  
  .اإلجامع= 

  . اإلجامع: = أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
يتعلق  22.07رين عىل مرشوع القانون رمق إذن وافق جملس املستشا

  .aملناطق احملمية
يتعلق  12.06ننتقل لuراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

  . aلتقييس والشهادة aملطابقة وcعbد
اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع، فليتفضل السـيد الوزير لتقدمي 

  .املرشوع مشكورا

ب اOو� Oى وزير اإلساكن والتعمري ب اOو� Oى وزير اإلساكن والتعمري ب اOو� Oى وزير اإلساكن والتعمري ب اOو� Oى وزير اإلساكن والتعمري السـيد عبد السالم املصباò، اكتالسـيد عبد السالم املصباò، اكتالسـيد عبد السالم املصباò، اكتالسـيد عبد السالم املصباò، اكت
        ::::والتمنية ا<الية، امللكف aلتمنية الرتابيةوالتمنية ا<الية، امللكف aلتمنية الرتابيةوالتمنية ا<الية، امللكف aلتمنية الرتابيةوالتمنية ا<الية، امللكف aلتمنية الرتابية

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارون،
  السـيد الوزير احملرتم،

املتعلق aلنظام األسايس للتقييس  12.06تقدمي مرشوع قانون رمق 
  : والشهادة aملطابقة وcعbد

أن أغتمن هذه الفرصة وأ¢ أقدم بني أيدمك، نيابة عن زمييل يرسين 
السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، مرشوع القانون رمق 

املتعلق aلنظام األسايس للتقييس والشهادة aملطابقة وcعbد،  12.06
ات ألتقدم aلشكر إىل السادة املستشارين احملرتمني والسـيدات املستشار 

احملرتمات، ا�ين والاليئ سامهن يف مناقشة هذا املرشوع يف إطار جلنة 
  . 2009مارس  25الفالحة والشؤون cقتصادية يوم 

وقد اكنت فرصة ساحنة، مسحت لنا مجيعا بأن نتطارح بعض 
املوضوعات، اليت تشلك حتدª كبريا لبالد¢ يف إطار خوضها إطار التمنية 

املندجمة، كام خطط لها صاحب اجلال�، نرصه  cقتصادية وcجbعية

هللا، بتوجهياته السامية، وكام حياول الرب¢مج احلكويم أن يرتمجها رحبا لرهان 
  .املنافسة اقتصادية اOولية

إن اإلجامع حول األوراش الكربى اليت خيوضها املغرب كفيل بأن 
بالد¢، وهذا جيعلنا نتجند مجيعا، أغلبية ومعارضة، من أجل رحب رها¢ت 

ما جيعلنا، كبu عريق، نتضامن ونتعاون حيث مصلحة بالد¢ �ام اختلفنا يف 
املقارaت و�ام تعددت رؤا¢ ومشاربنا السـياسـية، وت� اللحمة الكربى 

  .لبu¢ يف رحب لك رها¢هتا �ام اختلفت األزمات cقتصادية وتعددت
  السادة املستشارون احملرتمون، 

إنه أداة . أسايس يف أية إسرتاتيجية للتمنية cقتصادية التقييس عنرص
تساعد عىل معرفة نتاجئ ممارسات وعادات األسواق، وتسامه يف ضامن 

  . سالمة وحصة اإلنسان وحامية البيئة
كام أن تطور مفهوم التقييس واملامرسات املرتبطة به وانفتاح السوق 

ق العوملة والتبادل احلر، الوطين عىل التحوالت العميقة لالقتصاد يف سـيا
دفع بالد¢ إىل مراجعة اإلطار القانوين املتعلق هبذه األنشطة لالرتقاء به إىل 
مسـتوى املامرسات اOولية، وخاصة مع رشاكئنا، وجع� يواكب خصوصية 

  . املرحÕ الراهنة
، حيث قام 1970ولقد أدرك املغرب رها¢ت التقييس منذ سـنة 

مئ للواقع cقتصادي ا�ي اكن سائدا يوم ذاك، بتحديد إطار قانوين مال
وظلت النصوص املكونة لهذا اإلطار يه املعمول هبا منذ ذ� الوقت مع 

ومع ذ�، فقد ظلت تعرتض نشاط . 1993بعض التعديالت الطفيفة سـنة 
  : التقييس مجموعة من العراقيل ميكن إجاملها يف

  املواصفات الوطنية؛ قÕ املرونة يف اإلجراءات املتعلقة aعbد -
  ضعف اللجوء إىل املواصفات القياسـية من قبل اإلدارة العمومية؛ -
  ضعف اإلماكنيات املادية والبرشية؛  -
  مشاركة جد حمدودة يف أنشطة التقييس اOولية واإلقلميية؛ -
  خلط يف فهم غاªت الشهادة aملطابقة؛  -
- c قتصاديني بأمهية ضعف اإلماكنيات املرصودة لتحسيس الرشاكء

  هذه األنشطة؛ 
  . غياب إجراءات قانونية حول أنشطة cعbد -

إن هذه العوامل وغريها يه اليت حمتت العمل عىل إعداد هذا 
املرشوع، وا�ي متت صياغة أمه خطوطه العريضة يف إطار ا<لس األعىل 

  . للجودة واإلنتاجية
يدة تسـتجيب وسـميكن هذا النظام اجلديد من إرساء هيالك جد

  : للمتطلبات اOولية، ويه
ا<لس األعىل للتقييس والشهادة aملطابقة وcعbد، ويتألف من ممثيل . 1

اOو� والقطاع اخلاص ومجعيات املسـهتلكني، وستناط به عىل اخلصوص 
�مة وضع التوجهيات العامة لربامج التقييس ومساعدة احلكومة يف حتديد 
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  ا امليدان؛ السـياسة الوطنية يف هذ
املعهد املغريب للتقييس، وسـيكون مؤسسة معومية تمتتع aلشخصية . 2

املعنوية وcسـتقالل املايل حتت إرشاف جملس إدارة يضم ممثلني عىل 
القطاع العام واخلاص، وسيتلكف مببارشة وتطوير وتنشـيط لك معل يتعلق 

واصفات aلتقييس والشهادة aملطابقة، وكذا نرش املعلومات حول امل
  .القياسـية والترشيعات التقنية الوطنية واألجنبية

أما ف½ خيص تطبيق املواصفات القياسـية املغربية، فإهنا إجبارية إذا 
اقتضت ذ� أسـباب مرتبطة aلنظام العام أو السالمة العمومية أو حامية 
حصة وحياة األشخاص واحليوا¢ت أو وقاية النبا�ت، ولكام اقتضت ذ� 

  . ت حتقيق نزاهة املعامالت التجارية أو حامية املسـهت� أو البيئةمتطلبا
كام أنه، طبقا ملقتضيات النظام اجلديد، سـيصبح إجبارª التنصيص 
عىل املواصفات القياسـية املغربية أو مواصفات قياسـية أخرى مطبقة 
aملغرب مبوجب اتفاقية دولية يف البنود والرشوط اخلاصة ودفاتر التحمالت 

تعلقة aلصفقات اليت ترب�ا اOو� أو امجلاعات احمللية أو املؤسسات امل 
العمومية أو الرشاكت العمومية، وكذا الرشاكت ذات امتياز عىل مرفق عام 

  . أو ت� املدمعة من طرف اOو�
اللجنة املغربية لالعbد، وحتدث Oى الوزارة امللكفة aلصناعة، وسـتضم . 3

عنية والغرف املهنية وامجلعيات املهنية ومجعية ممثلني عن الوزارات امل 
املسـهتلكني وهيئات تقيمي املطابقة، وستتوىل �ام التقيمي وcعرتاف 
aلكفاءة التقنية للهيآت املاحنة لشهادات املطابقة أو ت� امللكفة aلتفتيش أو 

  .املراقبة
  السـيدات والسادة،

 اجلديد سـميكن من تقوية إن النظام الوطين للتقييس يف اإلطار القانوين
املكتسـبات وإرساء ممارسات جديدة يف هذا ا<ال، حيث سـميكن من الرفع 
من وترية إعداد املواصفات الوطنية لتقوية الرتسانة الوطنية، وإعداد و4ئق 
ومراجع تقنية لتلبية حاجيات الرشاكء cقتصاديني، وتوسـيع أنشطة 

واإلداري بني األنشطة اخلاضعة اإلشهاد aملطابقة، والفصل القانوين 
إلجراءات إجبارية واألنشطة ذات الطابع cختياري، وتبسـيط مساطر 

  . إعداد املواصفات القياسـية واإلشهاد aملطابقة
إن النظام الوطين اجلديد للتقييس سـتكون �، ال حما�، تأثريات 

الوطين  إجيابية عىل cقتصاد الوطين، وسـميكن من تقوية تنافسـية املنتوج
ومواكبة السـياسة cقتصادية للحكومة وتقوية اإلماكنيات املسطرية الرامية 
إىل حامية املسـهت� وتقوية التعاون عىل املسـتويني اإلقلميي واOويل والتوفر 
عىل أسس قانونية متجانسة لتدبري البنية التحتية للجودة تتطابق مع املعايري 

  .اOولية
ارون احملرتمون، أمه ما جاء به مرشوع القانون تلمك، أهيا السادة املستش

  .ا�ي هو بني أيديمك، وأمتىن أن حيظى مبصادقتمك الكرمية
  .وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري بالد¢

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
  : السـيد رئيس اجللسة

اللكمة اآلن ملقرر جلنة الفالحة والشؤون . شكرا للسـيد الوزير
cقتصادية لتقدمي تقرير اللجنة .  

  . نعترب أن التقرير قد وزع
  األغلبية؟ املعارضة؟ النقابة؟: نفتح aب املناقشة

اللكمة للمستشار احملرتم يف إطار املناقشة العامة ملرشوع القانون 
  .املعروض للنقاش

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  . بسم هللا الرحمي
  السـيد الرئيس،

  الوزيران،  السـيدان
  السادة املستشارون احملرتمون،

aمس الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية، أود أن أسامه يف النقاش يف 
هذا املرشوع الهام، اليل أوال كنعتربو ا<يء دªلو ذو أمهية مباكن، ألنه يف 
هذا ا<ال اكين واحد الفراغ كبري، وخاصة وكام تعلمون، أنه اآلن عىل 

ى اOويل اكين هناك اهbم aلغ هبذا ا<ال، إىل حد أنه تقدمنا عىل املسـتو 
. املسـتوى الوطين من طرف احلكومة أو من طرف الربملان بإحداث ترشيع

  . اآلن اكين جتاوزات واكين تدخل عىل املسـتوى اOويل
وكام تعلمون أننا اآلن، عىل مسـتوى املقاوالت، اكين واحد العدد دªل 

مثال، فاآلن، كام  (ISO) يه دولية مثل شهادة إيزو املؤسسات اليل
تعلمون، كثري ما كنكونو داخل املقاوالت وكتجي واحد العدد دªل اجلهات 
اليل كتدخل وكتشوف مدى اجلودة دªل املنتوجات والرشوط اليل كيمت 

  .فهيا العمل دªل العامل
عامل معها ويف هذه احلا� إما كيعتربوا هذه املقاوالت خاص يكون الت

  .إجيايب، وإما، بطبيعة احلال، كيصدر حمك كيكون سليب
�� كنعتربو أن احلكومة عندما تقدمت هبذا املرشوع هو كيسد 
واحد الفراغ �م، خاصة بعد دراسة هذا املرشوع من طرف الفريق ومن 
داخل اللجنة دªل الفالحة والشؤون cقتصادية، وجد¢ أنه كيعمل عىل 

ملنتوجات، وهذا، من طبيعة احلال، aش كنعرفو اآلن لك تصنيف جودة ا
أ ودي غري هذيك : واحد إىل مىش يرشي يف السوق ما كيعرفيش، كيقول

  واش جربتهيا أو ما جربتهياش، راك ارشيهتا، فالن واش هذيك اخذيتهيا؟
املسـهت�، كذ� يف حامية البيئة، حامية حصة وسالمة اإلنسان، حامية 

  .وهذا �م ألن املسـهت� ما غيبقايش غري عىل هللا مييش يرشي
اآلن واحد دªل . كذ� توفري رشوط الصحة والسالمة يف العمل

املشرتين عىل املسـتوى اOويل كيفرتضوا توفري رشوط السالمة والصحة يف 
  .العمل وإال ما يتعاملوش مع املقاو�
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. عىل موا»ة حتدªت العوملةكذ�، من طبيعة احلال غادي يعمل 
بطبيعة احلال، يشء أكيد كذ� البد نراعي لك التطورات اليل كيعرفها العامل 

  .اليوم، وحنا، كطرف اجbعي
الحظنا كذ� اكين تقصري، ونهبنا السـيد الوزير أنه عندما يمت النقاش 

ليل عىل cستQر وعن املقاو� وعن اجلودة، يمت تغييب الطرف cجbعي ا
هو النقاaت، علام بأن اOفاع عن cقتصاد الوطين واOفاع عن املنتوج 
الوطين يه مسؤولية جامعية، وال خنتلف يف شأهنا، فالحظنا أن املرشوع 
عندما تلكم عىل هاذ المتثيلية دªل ا<لس األعىل للتقييس، وتلكم عىل 

بمتثيلية النقاaت  متثيلية لالحتاد العام ملقاوالت املغرب، مل يرش، مل يأت

، "ممثل عن النقاaت األكرث متثيلية"األكرث متثيلية، �� اقرتحنا إضافة 
فاكنت cسـتجابة، بطبيعة احلال، من طرف السـيد الوزير اليل فهم البعد 

  .دªل cقرتاح دªلنا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية
اللجنة، �� صوتنا وكذ� اكنت cسـتجابة دªل السادة أعضاء 

لصاحل هذا املرشوع يف اللجنة، وسـنصوت لصاحله، مع األخذ بعني 
  . cعتبار التعديل ا�ي تقدمنا به، واليل تقبل بطبيعة احلال يف اللجنة

  . شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .نعترب أن النقاش انهتـى. شكرا للمستشار احملرتم

مادة، أي من املادة  55 ننتقل للتصويت عىل مواد املرشوع، ويتضمن
  :، أعرضها للتصويت55إىل  1

  . اإلجامع= املوافقون 
  : أعرض املرشوع برمته للتصويت

  .اإلجامع= املوافقون 
  التعديل؟.. إذن وافق جملس املستشارين

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
مع األخذ بعني cعتبار التعديل ا�ي .. اكين تعديل، قلت راين أرشت

  .5واملادة  17تعديالت، اليل وقع يف املادة  2اكين .. قع يف املادةو 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
واش كتقصد التعديل . امسح يل، التعديل ما عند¢ش احنا يف اللجنة

  املقدم عىل مسـتوى اللجنة؟

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .اكين يف التقرير، كام صادقت عليه اللجنة

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
احنا اعترب¢ املرشوع ملا يرفع إىل امجلع العام، يرفع معدال، إذن أ¢ آخذ 

  .بعني cعتبار التعديالت اليت أدخلهتا اللجنة
: إذن، املرشوع كام صادقت عليه اللجنة، أعرضه عىل التصويت برمته

  اإلجامع= 
يتعلق  12.06إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

  . يس و شهادة املطابقة وcعbدaلتقي 
  .وننتقل إىل املرشوع املوايل

  :ننتقل لuراسة والتصويت عىل
 ؛2003يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية ل  23.07مرشوع قانون  -
 ؛2004يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية ل  33.07مرشوع قانون  -
ية السـنة املالية ل يتعلق بتصفية مزيان  52.07مرشوع قانون رمق  -

 ؛2005
يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية ل  18.08مرشوع قانون رمق  -

2006.  
  .تفضل السـيد الوزير. اللكمة للحكومة أوال، مث ملقرر جلنة املالية 4نيا

السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف بتحديث 
        ::::القطاعات العامةالقطاعات العامةالقطاعات العامةالقطاعات العامة
  . الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني بسم هللا الرمحن

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة املستشارون احملرتمون،

مرة أخرى، نيابة عن زمييل وزير cقتصاد واملالية، وا�ي مل يمتكن 
من احلضور يف هذه اجللسة ألسـباب رمسية طارئة، يرشفين أن أقدم أمام 

، 2003: ية aلنسـبة للسـنوات املاليةجملسمك املوقر مشاريع قوانني التصف 
، حيث أسفر تنفيذ قوانني املالية لهذه الفرتة عن 2006و 2005، 2004

  :cسـتنتاجات التالية
cرتفاع املتواصل للمداخيل العادية لuو�، aرتباط مع التحسن املسـمتر . 1

من هذه املداخيل، حيث عرفت  %85للمداخيل الرضيبية اليت تشلك 
يعزى  .%10,74الفرتة ارتفاعا بوترية سـنوية متوسطة بنسـبة  خالل هذه

هذا cرتفاع، من »ة، إىل حتسن نسـبة المنو cقتصادي وكذا مناخ 
األعامل، ومن »ة أخرى إىل جناعة اإلصالحات املتخذة يف امليدان 

  الرضييب، فضال عن الفعالية املتنامية ألداء اإلدارتني الرضيبية وامجلركية؛
ابع غري املنتظم ملداخيل اخلوصصة اليت مل يعد لها تأثري حامس عىل الط. 2

  توازن املالية العمومية؛
اسـمترار سـياسة التحمك يف النفقات العمومية، من خالل التحمك يف . 3

 2006إىل  2003تطور كتÕ األجور اليت عرفت خالل الفرتة املمتدة من 
ىل الرمغ من cنعاكسات ، ع%5,34ارتفاعا بوترية سـنوية متوسطة بنسـبة 

املالية للقرارات املتخذة يف إطار احلوار cجbعي لتحسني وضعية 
  .املوظفني

cسـتنتاج الرابع واألخري هو cرتفاع املسـمتر <هود cستQر ملواكبة 
اإلصالحات واألوراش الكربى وcسرتاتيجيات القطاعية اليت وضعهتا 



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––املستشارين املستشارين املستشارين املستشارين     داوالت جملسداوالت جملسداوالت جملسداوالت جملسمممم

5 

 )2009 أبريل 14( 1430 اآلخرربيع  17

وترية التمنية والرفع من جاذبية cستQرات احلكومة، والرامية إىل ترسيع 
  . ببالد¢، وحتسني املؤرشات cجbعية وتفعيل تمنية جمالية متوازنة

وخالل الفرتة املعنية عرفت cستQرات العمومية ارتفاعا بوترية سـنوية 
، كام أن معدل إصدار اعbدات cستQر انتقل %7,5متوسطة بنسـبة 

  .%69إىل  %61من 
بصفة عامة، فقد ساعدت النتاجئ اإلجيابية احملققة خالل هذه الفرتة عىل و 

مواصÕ تقوية املزيانية عرب التحمك يف النفقات وتعزيز املوارد، عرب احلرص 
  . عىل الرتكزي عىل دمع ا<هود cستQري لبالد¢

وهكذا، فقد بلغ متوسط العجز السـنوي للخزينة خالل الفرتة املمتدة 
من الناجت اOاخيل اخلام، كام أن  %2,88نسـبة  2006إىل  2003من 

 2003سـنة  %60,9نسـبة مديونية اخلزينة تقلصت خالل نفس الفرتة من 
  .2006سـنة  %57,4إىل 

ويف ما خيص املعطيات املرمقة aلنسـبة ملشاريع هذه القوانني، فهـي 
  :تتلخص كام ييل

  :2003مرشوع قانون التصفية لسـنة . 1
  :نسب اإلجناز

  ؛a97.82%لنسـبة للموارد، بلغت  -
  .a82.77%لنسـبة للتحمالت، بلغت  -

  .مليار درمه 6.39فائض للتحمالت عىل املوارد مببلغ : النتيجة
  :2004مرشوع قانون التصفية لسـنة . 2

  : نسب اإلجناز
  ؛a110.88%لنسـبة للموارد، بلغت  -
  .a83.73%لنسـبة للتحمالت، بلغت  -

  .مليار درمه 17.69وارد عىل التحمالت مببلغ فائض للم: النتيجة
  : 2005مرشوع قانون التصفية لسـنة . 3

  : نسب اإلجناز
  ؛%109.08املوارد بنسـبة  -
  .%91.38التحمالت بنسـبة  -

  .مليار درمه 26.79فائض للموارد عىل التحمالت مببلغ : النتيجة
  :2006مرشوع قانون التصفية لسـنة . 4

  : نسب اإلجناز
 ؛%90.85للموارد، بلغت aلنسـبة 

 .a84.25%لنسـبة للتحمالت، بلغت 
  .مليار درمه 5.94دامئا، فائض للموارد عىل التحمالت مببلغ : النتيجة

ويف األخري، يرسين أن أخربمك، هبذه املناسـبة، أن مصاحل وزارة 
cقتصاد واملالية قد انهتت من إعداد مرشوع قانون التصفية للسـنة املالية 

أبريل اجلاري،  09ي صادق عليه ا<لس احلكويم يوم امخليس ، ا�2007
كام أن ا<لس األعىل للحساaت هو، اآلن، بصدد دراسة هذا املرشوع 

  . قصد اسـتصدار ترصحي املطابقة قبل عرضه عىل جملسمك املوقر
كام أن مصاحل هذه الوزارة، aملوازاة مع رشوعها يف هتييء مرشوع 

، أعطت cنطالقة، ابتداء من فاحت 2008ملالية قانون التصفية للسـنة ا
، للعمل التجرييب aلنظام املندمج للنفقات عىل صعيد مخس 2009يناير 

، مما 2010وزارات، عىل أن يمت تعمميه عىل aيق الوزارات خالل سـنة 
سـميكن وال شك من تقليص أكرث ألجل إعداد وتقدمي قانون التصفية خالل 

ه العمل Oى الرشاكت، وا�ي سـيأخذ لك لك سـنة، كام هو جاري ب
أمهيته اليت توخاها منه املرشع بوصفه أداة أساسـية للمراقبة اليت ميارسها 

  . الربملان عىل العمل احلكويم
  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هل السـيد مقرر جلنة املالية موجود يف . شكرا لمك السـيد الوزير

   .القاعة؟ نعترب أن التقرير قد وزع
اللكمة لألسـتاذ عبد احلق التازي، aمس فرق . وننتقل إىل املناقشة

  .األغلبية

        ::::املستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد¢ محمد وآ�

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة،

  إخواين املستشارون،
  احلضور الكرمي،

يف موضوع تصفية مزيانيات السـنوات من  أتدخل، aمس فرق األغلبية،
، مربزا يف أول األمر وفاء احلكومة aلزتا�ا، حيث 2006إىل  2003

دªل  9و 5تداركت التأخري الكبري ا�ي اكن يرتاوح يف املايض ما بني 
 3إىل أقل من  2003السـنوات، وقد تقلص هذا التأخري aلنسـبة ل 

أقل من سـنتني ونصف، إىل  2004أشهر، وaلنسـبة ل  5سـنوات و
إىل أقل من سـنة  2006أقل من سـنتني، وaلنسـبة ل  2005وaلنسـبة ل 

  .أشهر 5و
، فكام تفضل األخ الوزير، فقد صادق جملس 2007أما aلنسـبة ل 

احلكومة يف األسـبوع املايض عىل مرشوع قانون التصفية، ونمتىن أن يتوصل 
ا القانون التنظميي به جملسـنا يف هذه اOورة، حىت نكون قد احرتمن

  .للمزيانية، ا�ي حيدد مدة التقدمي يف أقل من سـنتني للمصادقة عىل القانون
ومن املعلوم أن تقليص املدة الزمنية الفاصÕ بني cنهتاء من تنفيذ 
قانون املالية وتقدمي قانون التصفية املرتبط به يعزز دور الربملان ا�ي � 

وقد تقدمت، خشصيا، aمس األغلبية، يف . وسائل املراقبة أكرث من املايض
جلنة املالية، aقرتاح مواكبة أطوار التصفية من قبل احلكومة والربملان يف 
جلنة خمتصة مشرتكة جتمتع مرتني يف السـنة، األوىل يف الربيع، املرة الثانية يف 
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اخلريف، تكون كذ� مناسـبة ألخذ رأي الربملانيني يف هتييء مزيانية السـنة 
والية لهذه اOراسة املشرتكة، ونكون بذ� قد رضبنا عصفورين حبجر امل

  . واحد
: 2006- 2003ومما الحظناه يف دراسة هذه املشاريع لتصفية مزيانيات 

التحسن املسـمتر يف املداخل الرضيبية نتيجة جناعة اإلصالحات املتخذة يف 
 2004ف من امليدان الرضييب، والحظنا كذ� ارتفاع املداخيل عىل التاكلي

  .، مما ميكن احلكومة من قدرة هائÕ للتدخل عند حدوث طوارئ2009إىل 
وقد عرفت البالد هذه السـنة، عىل اخلصوص، فيضا¢ت �و� يف عدة 
مناطق، ونعترب أن أولوية األولوªت يه إصالح خملفات هذه الفيضا¢ت، 

½ خيص حىت يتغلب الساكن املترضرون من هذه الفيضا¢ت عىل تبعاهتا ف
السكن، اسـتصالح األرايض املترضرة، زرعها : التجهزيات التحتية

وتشجريها ليمتكن الساكن من اسـمترار معلية اإلنتاج املدرة لuخل وجينهبم 
  .مرارة الفقر واحلرمان

كام الحظنا حتكام يف النفقات العمومية، aملوازاة مع حتسني وضعية 
c يف إطار احلوار Õعي، رمغ توقيف موارد املوظفني والشغيbج

  .اخلوصصة
وأخريا، الحظنا cرتفاع املسـمتر <هود cستQر احلكويم اخلصويص 
ملواكبة اإلصالحات واألوراش الكربى واإلسرتاتيجيات القطاعية اليت 
وضعهتا احلكومة والرامية إىل ترسيع وترية التمنية والرفع من جاذبية 

c رات وحتسني املؤرشاتQستc عية وتفعيل تمنية متوازنة وموزعةbج
عىل لك اجلهات، مما مكن بالد¢ من اجتياز األزمة املالية وcقتصادية 

  .العاملية بسالم
عىل مشاريع " نعم"للك ما سـبق، فإننا يف فرق األغلبية سـنصوت ب 

  . 2006إىل  2003قوانني تصفية املزيانيات من 
  .اكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبر 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  هل هناك متدخل آخر؟. شكرا السـيد الرئيس

  .تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  :غري بعجا�، فقط بعض املالحظات حول قوانني التصفية

، السؤال 2006إىل  2003حصيح أننا نناقش أربعة قوانني للتصفية منذ 
كومة أن جتمع أربعة قوانني يف مناقشة كيف اسـتطاعت احل: ا�ي يطرح هو

  واحدة؟ 
  : ولكن هذا يعطينا بعض اخلالصات

 اخلالصة األوىل، نقول أنه سـياسة اإلصالحات، خاصة إصالح املالية 

العمومية اليت ابتدأت منذ حكومة التناوب التوافقي، يه بدأت تعطي 
  ألكها؛ 

لإلصالح  املسأ� الثانية، يه عندما تكون هناك إرادة سـياسـية
  والتقدم، فأكيد أننا نتقدم؛

اخلالصة الثالثة، هو أننا جيب أن نقول رمغ هذه اإلصالحات، واليت مل 
تكن aلوترية املطلوبة، فالزلت هناك ثغرات يف قوانني التصفية، من حيث 
عدم التناسب ما بني اإلجناز يف اإلعbدات والتفاو�ت بني السـنوات، 

، وا�ي صادق عليه جملس احلكومة 2007ن تصفية وaلتايل نمتىن أنه قانو
مؤخرا، نمتىن أن يأتينا يف وقت قريب، حىت نكون قريبني من الواقعية يف 

 . البuان اOميقراطية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

بعد إهناء املناقشة ننتقل إىل التصويت عىل املواد اليت يتضمهنا 
  : املرشوع

  .14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1: املادة
  :أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت

  .اإلجامع= املوافقون 
  . 2003إذن وافق ا<لس عىل مرشوع قانون التصفية لسـنة 

ننتقل إىل التصويت عىل املواد اليت يتضمهنا املرشوع aلنسـبة لسـنة 
2004 :  

  .14إىل املادة  1املواد من 
  .اإلجامع= ن عىل التصويت أعرض مرشوع القانو

يتعلق  33.07إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون 
  .2004بتصفية مزيانية 

  .14إىل  1، املواد من 2005ننتقل إىل معلية التصويت aلنسـبة ل 
  .اإلجامع= املوافقون 

  .2005إذن وافق جملس املستشارين عىل قانون التصفية لسـنة 
إىل املادة  1، املواد من املادة 2006ت aلنسـبة ل ننتقل إىل معلية التصوي

14.  
  .اإلجامع= املوافقون 

 18.08وافق جملس املستشارين، aإلجامع، عىل مرشوع قانون رمق 
  .2006يتعلق بتصفية مزيانية 

  . هبذا نكون قد أهنينا جدول أعامل جلسة الترشيع
 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة    ،،،،أشكر امجليعأشكر امجليعأشكر امجليعأشكر امجليع


