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  )م 2010 دجنرب 15(ه  1432حمرم  09 األربعاء: : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس ا@لس ،كتور محمد الشـيخ بيد هللا9املستشار : : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

وا9قيقة  رابعةالدقيقة، ابتداء من الساعة تسع وثالثون ساعتان و : : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال الثالثة

        ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
السـيد وزير ]قتصاد واملالية عىل مداخالت الفرق وا@موعات  رد -

  النيابية؛
للسـنة  43.10قانون املالية رمق مرشوع من التصويت عىل اجلزء األول  -

  .2011املالية 

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

        ::::املستشار ا9كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لساملستشار ا9كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لساملستشار ا9كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لساملستشار ا9كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

مرة أخرى نعتذر عن تأخر طارئ ألسـباب خمتلفة، وإذا مسحمت أعطي 
 اللكمة مبارشة للسـيد الوزير احملرتم، وزير ]قتصاد واملالية للرد عىل

  . مداخالت الفرق الربملانية وا@موعات
  . شكرا، السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد صالح ا9ين مزوار، وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد صالح ا9ين مزوار، وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد صالح ا9ين مزوار، وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد صالح ا9ين مزوار، وزير ]قتصاد واملالية
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السادة املستشارين، 

  زمييل،
أود يف البداية أن أنوه �ملداوالت اليت عرفها ا@لس خالل فرتة مناقشة 
مرشوع قانون املالية، اكن نقاشا هادئا، لك الفرق وا@موعات أبدت 
اجهتادا يف حتليل ومرافقة املرشوع، واكنت ]قرتاحات والتعديالت جد 

  . غنية
دة من هذه مؤرش من املؤرشات اليت تبني بأننا دخلنا مرح� جدي
مضن . التعامل والتعاون املمثر ما بني املؤسسة التنفيذية واملؤسسة الترشيعية

تعديل يف جملس  32تعديل، ز�دة عىل  25التعديالت املقدمة مت قبول 
النواب، وهذا يؤكد انفتاح احلكومة عىل املؤسسة الترشيعية يف مسامههتا 

امل احلكومة مع مقرتحاهتا وإغناهئا ملرشوع قانون املالية وفلسفة ومهنجية تع
ومع قوانيهنا، واضعة بعني ]عتبار رضورة ]نفتاح و]نفتاح املسـمتر، 
انطالقا من قناعتنا بأن ال أحد ميت£ احلقيقة املطلقة وأن للك واحد 

  . مسامهته ومسامهته اإلجيابية
  النقاش اي دار حول مرشوع قانون املالية، واي أجسª بكثري من 

بية، هو نقاش طبيعي، لكن يأخذ توجه ومسار أقوى حبمك طبيعة ]جيا
مرشوع قانون املالية، وكذ´ بفعل أن هناك ضعف يف النقاش العمويم، 
وجند مضن مرح� مناقشة مرشوع قانون املالية فرصة لتعميق النقاش 
وفرصة السـتغالل مرشوع قانون املالية لبسط وطرح خمتلف القضا�، 

  . ا مبرشوع قانون املالية أو قضا� أخرىسواء املتعلقة مهن
وهذا يؤكد رضورة البحث وتفعيل إطارات مسـمترة للحوار والنقاش 

  . حول اختياراتنا، حول مناذجنا وحول تو½اتنا
السـنة،     سـنوات فتح نقاش وسط 3حاولت احلكومة يف مبادرة منذ 

ن طرف نقاش تقيميي، كنا ننتظر منه كذ´ أن تكون من ورائه مبادرات م
الفرق النيابية ألخذ املبادرة يف فتح نقاش كذ´ حول قضا� ذات اهÆم 

 .مشرتك
إذن حنن نؤسس لثقافة، نؤسس لثقافة اإلرشاك، نؤسس لثقافة احلوار، 
احلوار املسؤول واجلاد، يف إطار من ]نفتاح، ويف إطار تغليب املصلحة 

  .العليا للوطن عىل املصاحل ااتية احملضة
داية، وقبل الرشوع يف اإلجابة، وسـتحاول أن تكون إجابة يف الب

مقتضبة حبمك أن النقاش اي طبع خمتلف اللجان، تطرق إىل لك اجلوانب 
املتعلقة مبرشوع قانون املالية، لهذا سأحاول من جانيب أن أكون مركزا وأن 

  .أكون أكرث تلخيصا
األخرية اليت يف البداية ال ميكن �لطبع إغفال احلديث عن التطورات 

شلكت قضيتنا الوطنية مرسحا لها، ليس لتسجيل موقف والتأكيد جمددا 
عىل الثوابت، ليس للتذكري �إلجامع الوطين اي عربÒ عنه بقوة، لكن 
أساسا وجوهر� ألن لك األحداث األخرية نعتقد بأن لها ارتباط وثيق 

، كيف وعضوي عن ما حنن بصدد مناقشـته مضن مرشوع قانون املالية
  ذ´؟ 

لقد برهنت اجلارة الشاملية عن إرصار غريب يف اجتاه معاداتنا 
والتشبث �ملعطيات الاكذبة رمغ تفهم لك األطراف، لك األطراف ا9ولية، 

  . حبقيقة ما جرى
اكن هناك رد فعل قوي من طرف مكوÒت األمة املغربية، حكومة، 

وات، أصوات اجلارة، إىل برملان، جممتع مدين، الشعب بأمكª، مما دفع األص
اخلفوت، غري أنه، ولهذا أدعومك لتتبع التطورات، أنه منذ ثالثة أ�م فقط 
تصاعدت نفس األصوات، لكن بصيغة أخرى هذه املرة، مفبارشة بعد اللقاء 
األورويب املغريب التاسع اي متخض عن عدد من ]تفاقات املدرجة يف 

خالف ما جرى يف الربملان  إطار الوضع املتقدم، واليت جسلت عىل
األورويب تأكيد اإلحتاد األورويب لتقدم املغرب، تأكيد اإلحتاد األورويب 
للتطورات اإلجيابية املسج� ببالدÒ، وتأكيد اإلحتاد األورويب عىل 
]سـمترار يف بناء الوضع املتقدم، وهذا اكن البد من اإلشارة إليه والتأكيد 

ن األوريب ال يعرب يف آخر املطاف عن عليه ألن ما جرى يف الربملا



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

2 
 

 )2010 دجنرب 15( 1432حمرم  09

]ختيارات اليت تطبع مسار ]حتاد األوريب يف إطار الرشاكة 
 . اإلسرتاتيجية مع املغرب

يف نفس هذا الوضع، وبعد ]تفاقات املربمة يف إطار الوضع املتقدم، 
اعتربت ½ات كبرية وكثرية مضن اجلارة الشاملية أن بعض نتاجئ اللقاء اعتربهتا 
مبثابة اكرثة �لنسـبة إلهيا، واكن التعبري، إذا تتبعمت الصحف يف اليومني 
األخريين خاصة يف ا@ال الفالé، عدد من هذه اجلهات انتفضت، 
وتبحث اآلن عن عرق� هذه النتاجئ داخل الربملان األوريب، معىن هذا أن 

  . املعركة مل تنهتـي بعد
 السلطات املينائية مليناء معطى آخر قد يبدو هامشـيا، ويتعلق بتقدمي

اجلزيرة اخلرضاء، البارحة فقط، مبرشوع تعاون بيهنا وبني ميناء طنجة 
املتوسط يف ا@ال اللوجيستييك، قد يبدو األمر عاد�، فنحن جريان 
ورشاكء، لكن الوجه اآلخر لهذه املسأñ يرتبط بكون هذا الطرف اهتدى 

ن جتاوزه، و�لتايل يبحث عن أفق أخريا إىل أن هناك منافسا قو�، ال ميك
هل اكن هذا : أو يبحث عن أخف الرضرين، أي التعاون معه، سؤايل

  �إلماكن أن يقع أو أن حيدث يف السابق؟ 
إن لك هذه املعطيات ومعطيات أخرى ال يسمح ا@ال كرها، تفيد 
بأن جارة الشامل بدأت حتس اليوم أن جارها اجلنويب انتقل من وضع 

ي مل يكن خيول ö أي وزن اقتصادي تنافيس يف املنطقة، إىل الضعف ا
  .رمق جديد جيب أخذه بعني ]عتبار يف املسـتقبل

  إذن، ماذا يعين لك هذا؟ 
يعين أن ا@هودات اليت بذلهتا البالد يف السـنوات األخرية بدأت تؤيت 

األخرية  ألكها، يعين كذ´ أن املسار التمنوي اي اختارته بالدÒ يف الفرتة
بدأ يزجع بشلك معيق اجلريان يف الشامل، بعد أن بدأ يزجع جرياننا يف 

  .الرشق
كنا نقول بأن هناك اعرتاف دويل مبجهودات املغرب التمنوية، جسدها 
منح املغرب درجة ]ستýر، اليوم علينا أن نقول أن هناك اعرتافا أقوى، 

ا إيقاف مسارÒ التمنوي، يمتثل يف انهتاج لك أساليب العداء، اليت ميكهن
و�لتايل فإن قضية الوحدة الرتابية أصبحت تشلك جمرد غطاء، قضية 
أصبحت كذ´ تشلك املدخل الطبيعي �لنسـبة للجهة املعادية قصد خلط 
األوراق وقصد دفع البالد إىل نوع من ]نكفاء عىل حسا�ت أخرى غري 

 بنائه وإىل إجناحه، حسا�ت التمنية، والمنوذج التمنوي اي نسعى إىل
حماوñ إذن إىل إرجاع املغرب إىل نقطة البداية، إىل نقطة الصفر ليك 

 .يسـتطيعوا التحمك يف مساره والتحمك يف مصريه
  ماذا ميكننا أن نسـتخلص إذن من لك هذا؟

اخلالصة املركزية األوىل يه أننا يف الطريق الصحيح، أي ت£ الطريق 
اليت تذهب بنا يف اجتاه اخلروج من مظاهر اخلصاص والتخلف املوروثة، 
ألننا خنلق الرثوة يف الوقت اي أدت األزمة بكثري من ا9ول إىل هتدميها، 

  . فألننا نتقدم، ألننا نتقدم كذ´ يف القضاء عىل لك أوجه التخل

إن اختياراتنا اختيارات سلمية، طبعا، وال أحد جيادل يف ذ´، يه يف 
  .حاجة دامئة إىل نقاش، يه يف حاجة دامئة إىل مزيد من الفعالية

اخلالصة الثانية، يه أننا يف وقت يسـتدعي إعادة تركيب مضامني 
اإلجامع الوطين يف اجتاه إغناهئا، حنن يف حاجة، طبعا، إىل جهبة داخلية 

ية وواعية �لرشوط اجلهوية والعاملية اجلديدة، حنن يف حاجة كذ´ إىل قو 
 ،öالتمنوي وتوطيده وإغنائه و]لتفاف حو Òجهبة داخلية قوية محلاية مسار
حنن يف حاجة إىل إعامل منطق األولو�ت، واألولوية اآلن يه رحب رهان 

، وهنا ال جمال تقوية بالدÒ عىل املسـتوى ]قتصادي، ]جÆعي، التمنوي
  .يف اعتقادÒ لالصطفافات التقليدية واملضادة

املسار التمنوي اي اسـتدعى لك هذا العداء، هو �ات املتحمك يف 
صياغة مرشوع قانون املالية، مرشوع قانون املالية اي ارتكز كام تعلمون 

 :عىل ثالث رافعات أساسـية
رتكز علهيا املسار التمنوي أوال، تدعمي ]ختيارات اإلسرتاتيجية اليت ي

  ببالدÒ؛
نيا، تدبري انعاكسات وخملفات األزمة واحÆالت تطورها؛  

وأخريا، التأسيس ملا بعد األزمة وحتد�ت كذ´ املغرب �لنسـبة 
  .للعرشية القادمة

فبالنسـبة للرافعة األوىل، ويه رافعة ]ختيارات اإلسرتاتيجية، ال أريد 
أعتقد بأن املسار . إىل تفاصيل ]ختيارات هنا أن أعود إىل التطرق

التمنوي و]ختيارات التمنوية اختيارات واحضة املعامل، ´ نتقدم، ألن لنا 
اختيارات واحضة املعامل، ´ نتقدم، ألن لنا اختيارات إسرتاتيجية واحضة 
مرتبطة بتحوالت املناخ ]قتصادي العاملي وحتوالت اجلغرافيا ]قتصادية 

تحوالت اجليوسـياسـية عىل املسـتوى اجلهوي، ألن لنا وضوح يف هذه وال 
  .]ختيارات، ´ نتقدم

المنوذج التمنوي املغريب واحض املعامل، ارتكز ويرتكز عىل اختيارات 
واحضة، حنن، وهذا حظنا، يف مرح� البناء، ومرح� البناء تساعدÒ كذ´ 

بأنه ]جتاه القادر عىل  عىل توجيه اختياراتنا يف ]جتاه اي نعترب
]سـتفادة من إجيابياتنا، عىل ]سـتفادة من وضعيتنا، عىل ]سـتفادة 

  .كذ´ من حتوالت املناخ ]قتصادي العاملي
ولهذا تو½نا إىل مقاربة بناء برÒمج متوازن، متوازن ما بني رضورة 

ع دون تنويع ]قتصاد الوطين، ]قتصاد الوطين اليوم ال يرتكز عىل قطا
]قتصاد الوطين دخل منذ مخس سـنوات أو ست سـنوات . قطاع آخر

يف إسرتاتيجية تنوع، تساعدÒ عىل اسـتغالل الفرص ]ستýرية وقادرة 
  .كذ´ عىل توفري فرص الشغل وكذ´ تساعدÒ عىل موا½ة الصدمات

اقتصادÒ وبناء اقتصادÒ يرتكز عىل مجموعة من القطاعات 
املعرب عهنا، لكها اسرتاتيجيات تأيت إلغناء وتقوية ودمع هذا واإلسرتاتيجيات 

  .التوجه حنو تنويع ]قتصاد
  اكنت هناك السـياحة، اكن هناك قطاع السكن، قطاعان مبنيان عىل 
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إماكنيات موضوعية �لنسـبة للسـياحة وعىل طلب داخيل واحض �لنسـبة 
لتغين تنويع لقطاع السكن، وهناك كذ´ القطاعات الصناعية اليت أتت 

  .]قتصاد
هناك اإلسرتاتيجية الفالحية، هناك اإلسرتاتيجية الطاقية، هناك 
اإلسرتاتيجية املرتبطة �ملغرب الرمقي، هناك كذ´ إسرتاتيجيات متيش يف 
اجتاه تقوية العرض املغريب القادر عىل املنافسة ا9ولية، ولكن يف نفس 

وية العرض املغريب �لنسـبة الوقت هذه اإلسرتاتيجية متيش يف اجتاه تق
للسوق ا9اخيل، ألنه جيب أن يكون هناك توازن ما بني ما هو موجه إىل 
الطلب ا9اخيل وما هو موجه إىل الطلب اخلار�، يف نفس الوقت بنينا 
انفتاحنا ]قتصادي املضبوط واملهيلك يف نفس التوجه، رسÒ حنو موا½ة 

ية قادرة عىل مواكبة لك هذه وتطوير أداة اجÆعية وتكوينية أساسـ 
 .التحوالت

إذن مقاربتنا مقاربة منسجمة، منسجمة بني ما هو اقتصادي وما هو 
اجÆعي، منسجمة بني ما هو مرتبط �لطلب ا9اخيل وما هو مرتبط 
برضورة تطوير العرض لالسـتفادة من الطلب اخلار�، هذا المنوذج يعطي 

نوات األخرية بأن ال تبقى معدالت ألكه، هو المنوذج اي ساعدÒ يف السـ 
éمرتبطة مبردودية القطاع الفال Òمنو .  

 ،éال أقول هذا من منطلق أننا نبحث عىل القضاء عىل القطاع الفال
القطاع الفالé يبقى ركزية من الراكئز األساسـية يف إسرتاجتيتنا التمنوية، 

خرى، هو لكن عرصنة القطاع الفالé، ز�دة عىل تطور القطاعات األ
  . اي سيساعدÒ عىل رفع وترية المنو ودمع وترية المنو

لك القطاعات غري فالحية، رمغ تراجع الطلب العاملي، مل تسجل 
تراجعا، معىن هذا أن القطاع الفالé هو قطاع أصبح أداة مسامهة يف 
الرفع من وترية المنو ومل يعد القطاع احلامك أو الضابط لوترية المنو لوحده، 

هذا التنوع ]قتصادي هو اي يساعدÒ وساعدÒ يف السـنوات األخرية و 
  .عىل احلصول عىل معدالت منو متقدمة

إذن، ]قتصاد املغريب والمنوذج ]قتصادي املغريب ال يرتكز عىل 
قطاعات دون أخرى، هو منوذج وتوجه يعمتد عىل تنويع ]قتصاد، لكن 

نه ال يكفي القول بأننا سننوع حي� نقول هذا، جيب أن نعي كذ´ بأ
اقتصادÒ ليك يكون ]قتصاد متنوعا، من هو احملرك األسايس لالقتصاد يف 
لك ا9ول املنفتحة عىل العامل؟ هو ]ستýر اخلاص والقطاع اخلاص، 
ا9وñ واحلكومة تضع اإلطار املناسب 9مع ]ستýر، وأساسا ]ستýر 

  . طاعات اليت نعتربها قطاعات إسرتاتيجيةاخلاص ليك يتوجه حنو هذه الق
إذن ]ستýر العمويم هو أداة ممك�، لكونه يتوجه أساسا إىل توفري 
رشوط التنافسـية وأساسا التنافسـية اللوجيستيكية �لنسـبة لالستýر 
اخلاص اي يعترب احملرك األسايس 9ينامية المنو ودينامية التصدير 

 .ري العرض املناسب للطلبو]سـتجابة إىل الطلب وتوف
  اكن نقاش حول فعالية ]ستýر العمويم، أعتقد بأن هذا اجلانب جيب 

  كذ´ أن نكون واحضني فيه، يف ماذا نستمثر؟ 
نستمثر أساسا يف البنيات التحتية، من اكن يعتقد بأن مردودية 

]ستýر يف البنيات التحتية يه مردودية قصرية املدى فهذا خطأ، 
]ستýر يف البنيات التحتية يؤدي وظيفة ممك�، نتاجئها تظهر عىل املدى 
املتوسط والبعيد، لهذا عندما نقوم مبقارÒت مع دول أخرى حسمت 

]ستýر يف البنيات التحتية، جيب أن نأخذ بعني ]عتبار بأن  إشاكلية
]ستýر يف البنيات التحتية إىل جانب ]ستýر يف احلاجات امللحة 
�لنسـبة للمواطنني، الطرق، املاء، الكهر�ء، هذه لكها استýرات تسـتجيب 

لمواطن، إىل حاجيات اجÆعية موضوعية، مردوديهتا املبارشة يه �لنسـبة ل
ومردوديهتا يه يف حتسني ظروف عيش املواطنني داخل اجلهة وداخل 

  . املنطقة اليت يعيشون فهيا
إذن حنن يف إطار بناء منوذج متوازن ومتاكمل، يأخذ بعني ]عتبار 
لك احللقات، احللقات الرضورية لبناء اقتصاد تنافيس مبا فهيا البنيات 

ا ]سـتجابة حلاجيات ]ستýر واحللقات التحتية، مبا فهيا التكوين، مبا فهي
األخرى املرتبطة �إلسرتاتيجيات القطاعية واإلماكنيات اليت نوفرها من أجل 

  .الوصول إىل األهداف اليت سطرÒها
هذا ف# خيص اجلانب املتعلق �لمنوذج التمنوي، وأعتقد بأن منوذجنا هو 

%سـيكية للمشاريع التمنوية منوذج Òحج ألننا اسـتطعنا اخلروج من الثقافة ال
أو الربامج التمنوية، منذ أن حسمنا إشاكلية ]ختيارات بدخولنا يف 
اإلسرتاتيجيات وحتديد إسرتاتيجيات، خارجا عن الثقافة ال%سـيكية 
والتقليدية املرتبطة مبا اكن يسمى ا&طط، التخطيط، املفهوم املتجاوز، منذ 

ة يف تفعيل إسرتاتيجياتنا وحتديد أن أصبحنا أكرث قدرة عىل الفعالي
إسرتاتيجياتنا، بعيدا عن املناطق أو املنطق التقليدي، حتررÒ من قبضة 
املؤسسات اليت اكنت تؤدينا يف هذا املسار، بدأÒ نبلور إسرتاتيجيتنا 
بنفسـنا، بدأÒ نفكر، بدأÒ نثق يف أنفسـنا، بدأÒ نثق يف قدراتنا، بدأÒ نبين 

ر جيب احملافظة عليه ألنه هو أساس البناء وهو أساس مسارÒ، هذا التحر 
  .التمنية

ف# خيص اجلانب الثاين املتعلق بتدبري املرح�، عندما قدمنا حصي� 
الثالث سـنوات، قدمناها ليك تكون قاعدة للنقاش املوضوعي، ثالثة 
سـنوات صعبة عاشها العامل، وحنن طرف من هذا العامل، قدمنا بشلك 

 املرتبطة بثالث سـنوات ليك يكون نقاشـنا أكرث قر� من موضوعي احلصي�
املوضوعية والواقعية، اخرتÒ مهنجا لتدبري املرح�، واكن اختيارÒ صعبا 

 . سـنوات 3داخل حميط، أذكرمك �لنقاش اي دار بيننا هاذي 
وراء لك هذا هناك اختيارات وقناعات، األشـياء ال تأيت هكذا، لو مل 

واختيارات، وكذ´ كثري من اجلرأة يف التعامل مع تكن هناك قناعات 
الوضع، لكنا انمكشـنا عىل نفسـنا وأدى جممتعنا واقتصادÒ مثن انكامشـنا، 
اختيارÒ اكن واحضا، دمع المنو، املغرب مل يكن يف أزمة، مقومات املغرب، 
 ö )مقومات تساعده عىل أن يتجاوز األزمة، ألننا ب( يف طريق المنو، ب
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9مع وترية منوه، ولهذا ركزÒ عىل الطلب ا9اخيل، مل تكن هناك هوامش 
مضن المنوذج التمنوي املغريب الرتكزي عىل الطلب ا9اخيل، هو اختيار 
مرحيل جلأت إليه ف# بعدÒ جل ا9ول، ألننا وهذا منطلق التدبري السلمي، 

ما ال نتحمك  تؤثر ف# تتحمك فيه وتدبر ما ال تتحمك فيه، وضعنا آليات لتدبري
فيه، واكن اختيارÒ اختيارا صائبا، ألن تدبريÒ لهذا الوضع هو اي مسح لنا 
بأن نتجاوز كثريا من املعيقات وكثريا من ا&لفات، ومحينا بالدÒ ومحينا 
املواطنني ومحينا الوطن من تبعات األزمة، ألن تبعاهتا صعبة، عشـنا 

  .رارهتامرارهتا، ونمتىن أن ال نعيش مرة أخرى م
ولهذا، لك اختياراتنا اكنت اختيارات اليل احملرك األسايس د�لها، أوال، 
القناعة بقدرة ]قتصاد الوطين عىل موا½ة الوضع، ونيا حامية النسـيج 

  . اإلنتا�، حامية املواطن، التشغيل وكذ´ حامية القدرة الرشائية
عىل حىت يش  هاذو هام ]ختيارات اليل مشينا فهيم، وما تراجعنا

حاجة، بقينا متشـبثني �الختيارات، وبقينا متشـبثني بعامل الثقة والعامل 
النفيس، بقينا متشـبثني برضورة دمع املسار التمنوي، ]ستýر العمويم، 
السـياسات القطاعية، اإلصالحات الهيلكية، عدم الرتاجع أدى بنا إىل نتاجئ 

بأس هبا، إجيابية مقارنة مع ما جيري يف نعترب يف الظرفية احلالية بأنه نتاجئ ال 
  .دول أخرى

  هل اكن بإماكننا أن حنصل عىل أحسن؟ 
أكيد، لكن أعتقد بأنه عدم تراجعنا يف هذه املرح� هو أداة إلجناح 
مسارÒ يف احملطات املقب�، ألننا لن ننطلق من تراجع، ننطلق من تقدم، 

]جÆع األخري لالحتاد . وهذه لكها مؤرشات أعترب بأهنا مؤرشات إجيابية
األوريب مع املغرب أكد جمددا عىل جناعة اختياراتنا، عىل صواب اختياراتنا، 
وأكد عىل أن املغرب اسـتطاع أن يواجه هذه احملطة بكثري من الفعالية 

 .وكثري من العقالنية
ال ميكن أن نفصª عن سابقيه، وال  2011مرشوع قانون املالية د�ل 

بدون ربطه بتحد�ت املسـتقبل وكذ´ �اللزتامات اليت  ميكن أن نقرأه
  . أخذÒها

هو اسـمترار أكد ]ختيار، اخلطري  2011مرشوع قانون املالية د�ل 
هو أنه جتي لك عام وجتيب يش حاجة خمتلفة، مبعىن أن ذ´ اخلط اليل 
كيخصو يكون هو اليل كيدفع �لسـياسات العمومية و�الختيارات إىل ما 

مبعىن أننا سـنؤدي إىل إتالف الب(، أÒ كنت أنتظر أن يسجل وقد بقاش، 
جسل إجيا�، أننا لن نرتاجع عىل اختياراتنا اإلسرتاتيجية وأولو�تنا احملددة 
بشلك واحض، لكن مل نكتف هبذا، مل نكتف هبذا وقد تقدمنا حمطة جديدة 

اط مع سـنوات عىل اقتصادÒ، وكذ´ �رتب �3رتباط �لطبع مع خملفات 
املناخ ]قتصادي العاملي اليوم وغدا، وكذ´ �رتباط مع ما نعتربه 

  . التحد�ت األساسـية �لنسـبة لب(Ò يف السـنوات املقب�
مرشوعا لقانون املالية، ليس  أوهكذا يف اعتقادي كيف ميكننا أن نقر 

خرض هو قانون حماسـبايت، لو اكن قانوÒ حماسـباتيا لتقدمنا أماممك �9فرت األ

الصغري اي يتشلك من أرقام وجداول واكتفينا بذ´، لكننا نقدم إىل 
صفحة د�ل املعلومات  2000جانب هذا ا9فرت الصغري أكرث من 

واملعطيات حول ]قتصاد الوطين بلك مكوÒته وكذ´ لك ما هو مرتبط 
  . �جلانب ]جÆعي

ن ما بني ما هو القانون املايل كذ´ حافظ يف نفس التوجه عىل التواز 
اقتصادي وما هو اجÆعي، اجلوانب ]جÆعية يف اختياراتنا جوانب 
أساسـية، وأعطيناها ما اكن �إلماكن إعطاؤه مضن التوازÒت املرتبطة 
مبرشوع لقانون املالية، أعطيناها ما نعتقد أننا قادرون عىل إعطائه مضن 

  . احملافظة عىل التوازÒت األساسـية
لقراءات أن ختتلف، لكن هناك فاعل أسايس اليل كيقود لهذا، ميكن ل

الهيلكة د�ل مشاريع قوانني املالية �رتباطها مع طموحاتنا و�رتباطها مع 
  . إسرتاتيجيتنا

جاء ليك جييب عن مجموعة من التحد�ت  2011قانون املالية د�ل 
ليات واإلشاكالت، مبا فهيا إشاكلية توفري المتويل لالستýر، وخلقنا آ

 .جديدة، ورخسنا شيئا اليل هو يف الواقع ما هو إال حتصيل حاصل
مدة أربع سـنوات، املزيانية تعيش خارج املداخيل ]سـتثنائية يف ابتاكر 

تو½نا حنو خلق صندوق خيتلف يف طبيعته . لوسائل جديدة للمتويل
ومساره عن صندوق احلسن الثاين، هذا الصندوق هو صندوق مفتوح 

ýرات اخلارجية وعىل املسامهني اخلواص عىل املسـتوى ا9ويل، عىل ]ست
وهو صندوق سـيوجه إىل دمع ]ستýر اخلاص ودمع املشاريع التمنوية عىل 

  .املسـتوى اجلهوي، طبيعته ختتلف عن طبيعة صندوق احلسن الثاين للتمنية
وضعنا وسائل كذ´ إسرتاتيجية جديدة، مرتبطة �ملركز املايل ل(ار 

بيضاء، وهذا داخل يف مسار اإلسرتاتيجية التمنوية للبالد، نتقدم لك مرة ال 
بوضع جحر قوي، ركزية قوية، املركز املايل ل(ار البيضاء ركزية جديدة إىل 
جانب الراكئز األخرى لتقوية المنوذج التمنوي املغريب، وهذا لكه �لطبع 

بقدرة بالدÒ يه اليت  يزجع، وحنن نعرف أنه يزجع، لكن قناعتنا اإلسرتاتيجية
  .حترك إرادتنا

جئنا كذ´ بتدابري مرتبطة �الدخار، جئنا بتدابري لتقوية وتدعمي 
وتطوير النسـيج املقاواليت ببالدÒ، جئنا بتدابري ل(خول يف حمطة جديدة 
�لنسـبة للقطاع غري املهيلك، جئنا بتدابري تأخذ بعني ]عتبار ]سـمترار 

غرى واملتوسطة، جئنا كذ´ بتدابري وإشارات يف دمع املقاوالت الص
 Òوركز ،Òإسرتاتيجية قوية ف# خيص تنويع مصادر التصدير �لنسـبة لبالد
 Òهذه املرة عىل القارة اإلفريقية ألننا نعتربها إسرتاتيجيا �لنسـبة القتصاد

  .توجه أسايس
إذن مرشوع قانون املالية مرشوع متوازن، حيافظ عىل ]ختيارات 

ألساسـية، جييب عىل اإلشاكالت املرحلية، وهي7 لالسرتاتيجيات ا
والتحد�ت املسـتقبلية، حتد�ت املسـتقبل ومغرب العرشية املقب� واحضة، 
يه حتد�ت مرتبطة بإشاكلية ]ختالل ]جÆعي وا@ايل، يه مرتبطة 
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ة �إلشاكليات املتعلقة �سـمترار الفقر واسـمترار كذ´ األمية، يه مرتبط
كذ´ �ألمن الغذايئ، يه مرتبطة �ألمن الطايق، يه مرتبطة �ألمن 
املايئ، يه مرتبطة كذ´ �9خول ورضورة ا9خول يف مغرب أو يف عامل 
املعرفة، يه مرتبطة كذ´ بإجناح اجلهوية كوسـي� لتجاوز اإلشاكالت 

  .املرتبطة �@ال، وهناك حتد�ت أخرى �لطبع مرتبطة بلك هذا
هناك حتد�ت الرفع من مسـتوى املواطن، الرفع من القدرة الرشائية 
للمواطن، هناك حتد�ت مرتبطة بتشغيل الشـباب، وهذا من أكرب حتد�تنا 
يف املسـتقبل، وهناك كذ´ حتد�ت جيب أن تأخذ بعني ]عتبار رضورة 
توسـيع الطبقات الوسطى والفئات الوسطى، وتوسـيع الفئات الوسطى ال 

ال بقدرتنا عىل خلق فرص شغل ذات قمية مضافة، وليس �لتدابري يأيت إ
  . اليت ميكن أن تأخذ هنا أو هناك

الفئة الوسطى تبىن وتبىن ارتباطا بتطور ا@متع، وتبىن ارتباطا بتطور 
]قتصاد، ال تبىن �لتدابري اليت ميكن أن تأخذها مضن مرشوع قانون 

اختياراتنا ويف تو½اتنا ويف للاملية، وهذا جيب أن يكون واحضا يف 
 . انتقاداتنا

امحلد ;، بفضل تطور الفئات املتوسطة يف بالدÒ، بفضل دمعنا للقدرة 
الرشائية يف السـنوات الثالث الصعبة، اسـتطعنا احلفاظ عىل القدرة 
]سـهتالكية للمواطنني، أن يلجأ املواطن للقروض هذا يشء طبيعي، لكن 
عىل املواطن كذ´ أن يدبر وضعه، ما يه مسؤولية احلكومة إذا جتاوز 

  رد أو مجموعة قدرته المتويلية؟ ما يه مسؤولية احلكومة يف ذ´؟ ف
وضعنا آليات لضبط لك هذا، لكن جيب أن نكون مسؤولني أمام 
املواطنني، جيب أن نقول للمواطن بأنه كذ´ هو مسؤول عىل نفسه 
ومسؤول جتاه ا@متع، جيب أن خنرج من منطق ا9وñ الوصية، هذه الثقافة 

  .أن تؤدي بب(Ò إىل ]هنياركن يه ثقافة مي
جيب أن ندخل يف ثقافة تكوين الفرد املغريب يف حتمل مسؤوليته جتاه 
وطنه وجتاه جممتعه، وجيب أن خنرج من منطق الوصاية، ألن منطق 

  .الوصاية يؤدي إىل تطفيل املسؤولية �لنسـبة للمواطن
إذن يف ظل هذه ]ختيارات، ويف ظل هذه التو½ات نبين كذ´ 

  . مشاريع قوانيننا املالية
 ñال أريد أن أتطرق جمددا إىل نقطة أثريت يف النقاش حول مسأ
احلاكمة، لكن بشلك موجز أريد أن أقول بأن إشاكلية احلاكمة يه إشاكلية 
مرتبطة بتطور ونضج ا@متع وتطور ثقافة ا@متع، وتطور كذ´ الثقافة املبنية 

   .عىل اخلدمة وليس اخلدمة �@ان
إذن هذه حتوالت تعرفها بالدÒ، لكن أمامنا حتدي كبري مرتبط 
�حلاكمة، احلاكمة احمللية، احلاكمة عىل مسـتوى اإلدارات، ولو أن اإلدارات 
تقدمت وتقدمت كثريا، لكن التحدي الكبري هو أن اإلدارة املغربية جيب أن 

@متع ترىق إىل نفس مسـتوى وترية حاجيات المنو والتحول اي يعيشه ا

املغريب، وهذا معل يتطلب تدبريا، يتطلب تكوينا، يتطلب جشاعة يف اختاذ 
  . القرارات

من السهل ]عتقاد بأننا نغري لك يشء �لز�دة يف األجور، من السهل 
]عتقاد هبذا، الز�دة يف األجور جيب أن ترتبط بقدرتنا عىل تطوير أدائنا 

ا، ولهذا جيب أن يتحمل لك عىل مسـتوى لك املؤسسات اليت نشـتغل فهي
  . واحد مسؤوليته يف تدبري العالقة املرتبطة �جلانب د�ل الز�دة يف األجور

الز�دة يف األجور من مسؤولية احلكومة، وليست من مسؤولية أي 
آخر، ومسؤولية احلكومة وقرارات احلكومة مرتبطة بقدرهتا عىل ]سـتجابة 

  .أو عدم ]سـتجابة يف حمطات معينة
احلكومة اعتربت بأن لها القدرة يف أن متول ز�دات يف األجور خالل 
ثالث سـنوات، تعترب اليوم إنطالقا وموضوعيا من األولو�ت احملددة، أنه 
ليس �إلماكن الز�دة يف األجور اليوم واحلكومة تتحمل مسؤوليهتا اكم� 

  . ف# خيص هذا اجلانب
ائية للمواطنني، ال نريد أن نؤدي حنن يف اجتاه احلفاظ عىل القدرة الرش 

�لب( بأن يرتاجع غدا عىل املكتسـبات اليت حققهتا الشغي� املغربية، لهذا 
نسعى يف اجتاه احلفاظ عىل القدرة الرشائية ويف اجتاه ]ستýر وتوفري 
املناخ لالستýر حلل معض� التشغيل وحل معض� البطاñ، إىل جانب هذا 

د من الفوارق ]جÆعية، للحد من الفقر، للحد من نوجه إماكنيات للح
  . الهتميش، وهذه مسؤوليتنا نتحملها اكم�

لكن يف إطار املسؤولية ويف إطار احلوار، نبقى دامئا منفتحني عىل 
رشاكئنا لبناء املسـتقبل، واملسـتقبل بتحد�ته جيب أن يدخل مفهوم احلوار 

نطق البناء املرتبط �لتحد�ت اليت ]جÆعي وثقافة احلوار ]جÆعي يف م 
  . يوا½ها املغرب اليوم وسـيوا½ها غدا، واملسؤولية هنا مسؤولية مشرتكة

احلوار ]جÆعي جيب أن يبىن يف اجتاه البناء السلمي واملتوازن، آخذا 
بعني ]عتبار حاجيات اإلصالح داخل اإلدارة املغربية واملؤسسات 

بعني ]عتبار حاجيات الكفاءات �لنسـبة لإلدارة العمومية املغربية، وآخذا 
املغربية، آخذا بعني ]عتبار كذ´ احلاجيات املرتبطة برضورة توفري 
رشوط التشغيل �لنسـبة لشـبابنا ومواطنينا، وآخذا بعني ]عتبار كذ´ 

  . رضورة حماربة وتوفري اإلماكنيات حملاربة الفقر والهتميش
وليات واحضة وحمددة ليك ال نسـمتر يف ولهذا، جيب أن تكون املسؤ 

  .الرتاشق �ملسؤوليات واللكامت، حنن أمام مسؤوليتنا ونتحملها اكم�
  السـيد الرئيس،

ليك أخمت مداخليت، فأÒ أعترب بلك موضوعية أن النقاش اي دار يف 
األسابيع األخرية هو مبثابة نق� حقيقية يف التفاعل بني السلطتني، ألنه نقاش 

جوهر الرهاÒت املطروحة عىل بالدÒ، وقد تكون األحداث األخرية المس 
اليت عرفهتا عالقتنا السـياسـية جبرياننا نقمة يف طهيا نعمة، ألهنا من ½ة 
أكدت لنا أننا قادرون عىل ]صطفاف الفوري القوي احلامس، لكام تعلق 
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عىل أعىت  األمر مبصاحلنا اإلسرتاتيجية وأننا قادرون عىل فرض ]حرتام حىت
 . خصومنا

ويه من ½ة أخرى نقمة يف طهيا نعمة، ألهنا أكدت أننا أخريا، وأقول 
أخريا، بدأ اآلخرون ينظرون إىل ب(Ò مكنافس، كقوة صاعدة، بدؤوا يتخوفون 
من خياراتنا اإلسرتاتيجية يف بناء املغرب احلديث، وهذا دليل عىل أن املراحل 

  . العداء ومن العراقيل ومن التحرشاتالقادمة سـتحمل إلينا الكثري من 
´، ليس 9ينا من خيار آخر سوى ]سـتجابة لقانون الطبيعة، أي 
نبين قوتنا ]قتصادية ونسـمتر يف مسارÒ التمنوي وأن يكون هذا أحد القوامس 
املشرتكة الثابتة بيننا مجيعا، يف إطار جهبة داخلية قوية، فهيا دفاع عن 

ا املقدس يف التطور مقدساتنا الوطنية والرتابية، ولكن فهيا كذ´ دفاع عن حقن
والمنو، حىت يفهم امجليع أن الطريقة الوحيدة أماCم وأمامنا يه الرشاكة والتعاون 

  . بدل الرضب حتت احلزام، والطعن يف الظهر
ويل اليقني، أننا سنبلغ هذه األهداف ملا للك الفرقاء السـياسـيني 

رب ومن أجل و]جÆعيني من قدرة عىل التفاعل البناء من أجل مسـتقبل املغ
  . بناء مسـتقبل أجيال املغرب

  .شكرا لمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
ªشكرا السـيد الوزير عىل تدخ.  

 ،ñالسـيد وزير ا9و  
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
للسـنة  43.10ننتقل اآلن إىل التصويت عىل مرشوع قانون املالية رمق 

  . 2011املالية 
  . املعطيات العامة للتوازن املايل: نبدأ �جلزء األول

  . األحاكم املتعلقة �ملوارد العامة: الباب األول
املادة األوىل ورد بشأهنا تعديل من فريق األصاñ واملعارصة، اللكمة لفريق 

  .األصاñ واملعارصة لتقدمي التعديل

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .احملرتم شكرا السـيد الرئيس

هذه املادة األوىل املتعلقة �لرضائب واملوارد املأذون يف استيفاهئا، قدمنا 
، 48، 47بشأهنا تعديال، يقيض فقط �إلحاñ إىل الرشوط املقررة يف املواد 

  . من القانون املايل 49
ويف تربير هذا التعديل اي قدمناه نشري إىل أن اإلحاñ إىل هذه املواد 

حتدد رشوط ]قرتاضات اليت يؤذن للحكومة بإصدارها ملوا½ة  الثالث اليت
، واي خيول 49تاكليف اخلزينة، مع التذكري �إلذن املنصوص عليه يف املادة 

للحكومة إصدار اقرتاضات داخلية قصد إجناز معليات التدبري الفعال ل(ين 

فقط �إلحاñ ا9اخيل عرب اسرتجاع وتبادل سـندات اخلزينة، إذن فاألمر يتعلق 
  . إىل الرشوط املقررة يف املواد الثالث اليت أرشت إلهيا

  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا للسـيد الرئيس احملرتم، اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

هذا التعديل غري مقبول لنفس املربرات اليت تقدمنا هبا يف السـنوات 
األخرية، العتبارÒ بأنه ليس هناك حاجة لإلحاñ إىل مواد بعيهنا، ال �لنسـبة 
لالقرتاض وال ف# خيص تراخيص أخرى وردت يف هذه املادة، ألننا نعترب بأنه 

   .سيمت إثقالها حباñ يه أصال واحضة يف نفس املرشوع
  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  :أعرض اآلن التعديل عىل التصويت

  ؛33= املوافقون 
  ؛71= املعارضون 
  .2= املمتنعون 

، املقرر جاء من بعد التصويت، 33صوت، ضد  71إذن رفض التعديل ب 
  .د�ل املمتنعون 2و

  .نفس العدد: أعرض اآلن املادة األوىل كام أتت عىل التصويت
 :األوىل كام أتت عىل التصويتاعرض اآلن املادة 

  ؛76= املوافقون 
  ؛35= املعارضون 
  .2= املمتنعون 

  .إذن متت املوافقة عىل املادة األوىل
  ؛76= املوافقون

  ؛35= املعارضون
  . 2= املمتنعون 

املادة الثانية، كام أتتنا يف التقرير وكام عدلهتا اللجنة، وصوتت علهيا، هللا 
  .اإلخوان يفهمواخيليمك الهدوء �ش 

  .إجامع= : املادة الثانية كام وصلتنا معدñ من طرف اللجنة
املادة الثالثة ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا9ميقراطية، 

  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس
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ه املادة هو اكلتايل، يف حاñ العود ف# خيص التعديل اي تقدمنا به يف هذ
يمت حسب رخصة التعشري بصفة هنائية أو مؤقتة حسب نوع ودرجة ا&الفة، 

  . هذه يه اإلضافة اليت أضفنا للامدة األصلية السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .السـيد الوزير احملرتم، تعديل املادة الثالثة

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .الرئيسشكرا السـيد 

تعديل غري مقبول، ألننا نعترب بأن هذه احلاñ يه متضمنة داخل النص وأنه 
  . ال حاجة إىل اإلشارة إلهيا ونرتك جماال للتدبري املرن لهذه احلاالت

  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  ::3إذن أعرض اآلن التعديل للتصويت، التعديل د�ل املادة 

  ؛40= املوافقون 
  ؛71= املعارضون 
  .2= املمتنعون 

  .ممتنعون 2موافقون، و  40ضد، و 71رفض التعديل ب 
  :اآلن أعرض املادة الثالثة للتصويت كام جاءت

  ؛71= املوافقون 
  ؛40= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون

املادة الرابعة ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا9ميقراطية، 
  .اللكمة ألحد أعضاء الفريق

        ::::ملستشار السـيد محمد دعيدعةملستشار السـيد محمد دعيدعةملستشار السـيد محمد دعيدعةملستشار السـيد محمد دعيدعةاااا
  .شكرا السـيد الرئيس

هو اإلعفاء اللكي من رمس  4ف# خيص التعديل اي تقدمنا به يف املادة 
  .]سـترياد للمواد الغذائية بدون جالوتني كام هو مبني يف اجلدول أدÒه

وذ´ هبدف متكني املصابني �ملرض املرتبط �جلالوتني من احلصول : "التعليل
املواد الغذائية بدون جالوتني يف إطار امحلية اليت تعترب العالج الوحيد لهذا  عىل

اليت  %2,5عوض  %0املرض، ´ اقرتحنا أن يكون رمس ]سـترياد هو 
  ."أىت هبا مرشوع قانون املالية

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::واملاليةواملاليةواملاليةواملاليةالسـيد وزير ]قتصاد السـيد وزير ]قتصاد السـيد وزير ]قتصاد السـيد وزير ]قتصاد 
  .شكرا السـيد الرئيس

أرشÒ يف مناقشة هذا التعديل إىل أنه يتناقض مع مادة متت املصادقة علهيا 
كحد أدىن للرسوم امجلركية، إذن ما ميكنش من جانب  %2,5يف حتديد سعر 

، لهذا احلكومة مل تقبل هذا %0وجانب آخر نطلبو  %2,5نصادقو بأنه اكينة 
  .التعديل

هذا اجلانب املرتبط �لسـياسة امجلركية ومسأñ احلد وأرشت كذ´ بأن 
األدىن جيب أن ندر½ا يف مناقشتنا املقب� حفاظا عىل املداخيل املسـتقبلية 

ñل(و.  

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

  :أعرض اآلن التعديل عىل التصويت
  ؛36= املوافقون عىل التعديل 

  ؛74= املعارضون للتعديل 
  .ال أحد= املمتنعون

  .وبدون ممتنع 36صوت ضد  74ب  4ض التعديل د�ل املادة إذن رف
  :أعرض اآلن املادة كام وردت عىل التصويت

  ؛74=  املوافقون
  ؛36=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  :أمر اآلن إىل املادة اخلامسة
  ؛74=  املوافقون

  ؛36=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .إجامع= : كام عدلهتا اللجنة 6املادة 
  :ورد بشأهنا مخس تعديالت 7املادة 

األول والثاين من فريق األصاñ واملعارصة، والثالث والرابع واخلامس من 
مجموعة ]حتاد الوطين للشغل �ملغرب، اللكمة اآلن ألحد مقديم التعديل 

  .األول، األصاñ واملعارصة، تفضل اليس التويزي

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
مينح هذا اإلعفاء وفق ".. يريم إىل حذف 7هذا التعديل هو تعديل املادة 
  . "وما بعده 7.1الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 

تربير هذا التعديل هو هيدف إىل املسامهة اجلادة يف دمع ]قتصاد 
]جÆعي، خاصة أن التعاونيات كإطار تنظميي وتفاويض قد أثبت جدارهتا 

أطري مجموعة من الطاقات يف خمتلف امليادين اإلنتاجية، كام تلعب وقدرهتا عىل ت
دورا كبريا يف عرصنة وسائل اإلنتاج وفتح أسواق جديدة يف وجه مجموعة من 
الفاعلني ]قتصاديني، وخاصة الصغار مهنم، ذاك اليش عالش احنا ابغينا 

  . ندمعو هاذ ]جتاه د�ل التعاونيات
  .شكرا السـيد الرئيس



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

8 
 

 )2010 دجنرب 15( 1432حمرم  09

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

  :تعديل غري مقبول، لالعتبارات التالية
قطاع ]قتصاد ]جÆعي وتطويره هذه من بني اإلسرتاتيجيات احلكومية 

 5عاونيات تسـتفيد من إعفاء يف حدود اليل غادية فهيا، لكن نبغي نذكر بأن الت
مليون د�ل ا9رمه، وأن إىل معمنا اإلعفاء سـنحول ]قتصاد الوطين إىل 

  . تعاونيات ال تؤدي أي يشء
نبغي نذكر كذ´ بأن من بني التدابري اليل جبنا هذه السـنة هو أن 

مليون د�ل ا9رمه دون  3املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليل عهنا أقل من 
، ما هو املنطق %15احتساب الرضيبة عىل القمية عىل املضافة تؤدي 

]قتصادي اي نربره وسنسـتطيع أن نربر به هذا التدبري إن متت املصادقة 
  عليه؟ 

  .لهذه األسـباب احلكومة ال تقبل هبذا التعديل، شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  :شكرا، أمر اآلن إىل التصويت عىل التعديل األول

  ؛42=  املوافقون
  ؛68=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

� أS ما اكين أي خلل يف التسـيري، هللا خيليك انتظر، اللكمة اآلن 
ألحد مقديم التعديل الثاين، ما اكن أي خلل يف التسـيري، هللا خيليك، احرتم 
القانون، مل أعطك اللكمة، مل أعطك اللكمة، مل أعطك اللكمة، مل أعطك 

أعطك اللكمة، مل أعطك اللكمة، مل أعطك اللكمة، ما اكين هناك اللكمة، مل 
  .خلل يف التسـيري

اللكمة ألحد مقديم التعديل الثاين من فريق األصاñ واملعارصة، تفضل 
  .اليس التويزي

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
وهذا . ..من املدونة، هو يريم إىل حذف 7التعديل الثاين ف# خيص املادة 

يل، السـيد الرئيس، يف نفس السـياق د�ل التعديل األول اي قدمه التعد
فريق األصاñ واملعارصة، يعترب هذا التعديل امتدادا للتعديل السابق كام قلت، 
وانعاكساته يف تطبيق مقتضياته، ويبقى الهدف منه هو اإلسهام يف دمع دامئا 

منية، و�خلصوص ا@ال ]قتصاد ]جÆعي ملا ö من دور أسايس ف# خيص الت 
  . التعاوين

و�لتايل متكني التعاونيات من القيام بدورها التأطريي واإلسهام يف رفع 
 Æرهان التنافسـية واإلنتاجية اليت تشكو مهنا التعاونيات املغربية، األمر مير ح

وبدرجة أوىل من خالل إضفاء نوع من املرونة عىل الرشوط ا&وñ لها هذا 
  .احلق
  .السـيد الرئيس شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  . السـيد الرئيس، التعديل غري مقبول لنفس املربرات اليت تقدمت هبا سابقا

  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

  .أعرض اآلن التعديل الثاين عىل التصويت
  ؛41=  املوافقون

  ؛67=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .ممتنع 0و 41ضد  67إذن رفض التعديل الثاين ب 
اللكمة ألحد مقديم التعديل الثالث والرابع واخلامس @موعة ]حتاد الوطين 

  .للشغل

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  ...اجللسةالتعديل املقدم هو اليل تشـبثنا به يف 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  هل ميكن أن نقدم التعديالت الثالث معا؟

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
ما اكين مشلك، التعديل األول والثاين مرتابطان، السبب األسايس فيه 

 33هو رفع احلد األدىن املعفى من الرضيبة �لنسـبة للرضيبة عىل ا9خل إىل 
من اخلصوم، ترفع  59احنا مالءمة مع املادة ألف درمه �ش تكون �لنسـبة لنا 

ألف درمه وهو رفع احلد األدىن املعفى  33ف# يتعلق بكذا إىل  %20كذ´ 
ألف درمه، عىل أساس أنه  33ألف درمه إىل  30من الرضيبة اليل اكين دا� 

  .ألف درمه 36مسـتقبال جيب أن يكون يف 
سـنة ولكن احنا  25ينة يف والتعديل الثالث وهو خصم األعباء العائلية، اك

لسبب بسـيط هو السـنوات ا9راسـية د�ل التعلمي اجلامعي  ةأضفنا سـنة واحد
سـنة عند الطالب ألن أصبحت مخس سـنوات �ملاسرت،  25مبقاتش يف 

سـنة، ما يكونش  26و�لتايل خصها ترفع كذ´ اخلصم عىل األعباء إىل 
ة والسـنة األخرية يعين حيرم سـن 25الطالب أنه اكين اخلصم عىل األعباء عىل 

  .سـنة 26من هذا اخلصم، و�لتايل خص تبقى يف 
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        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة للحكومة يف الثالث تعديالت

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

�لنسـبة للتعديل األول، احلكومة مكتقبلوش ألنه يª دخلنا تعديل جوهري 
ونعترب بأن  2010و 2009ة عىل ا9خل خالل السـنوات وأسايس عىل الرضيب

  .هذا التعديل اجلديد ال منطق ö، إذن غري مقبول
التعديل الثاين، يف نفس ]جتاه وليك ال أطيل يف احلسا�ت د�ل 

  .51األعضاء القابلني والرافضني، أدفع �لفصل 
ين غري عام كون قبلهتا، مادام اك �30لنسـبة للتعديل الثالث، كون جات 

  . عام، التعديل غري مقبول 26
  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  :إذن إذا مسحمت، نصوت عىل التعديل الثالث واخلامس يف دفعة واحدة

  ؛9=  املوافقون
  ؛65=  املعارضون
  .29=  املمتنعون

  .ممتنع 29و 9صوت ضد  65إذن رفض التعديالن ب
  . 51والتعديل الرابع، دفعت احلكومة �لفصل 

  .إجامع: اآلن إىل املادة السابعة للتصويت كام عدلهتا اللجنة إذن أمر
  .املادة السابعة كام أضافهتا اللجنة، يه مادة زايدة، إذن إجامع

  .إجامع= املادة الثامنة 
  .إجامع= املادة التاسعة 

عفوا، هناك تعديل فريق األصاñ واملعارصة يريم إىل إضافة مادة جديدة 
  .مكررة 9حتت رمق 

        ::::شار السـيد أمحد السـنييتشار السـيد أمحد السـنييتشار السـيد أمحد السـنييتشار السـيد أمحد السـنييتاملست املست املست املست 
  . شكرا السـيد الرئيس

درمه، القانون املايل جاء  400نريد فقط الرفع من مبلغ رمس الطالق إىل 
  . درمه 400درمه، ونريد فقط الرفع من هذا املبلغ إىل  300فقط ب

درمه، وذ´  400يروم هذا التعديل الرفع من قمية رمس الطالق إىل 
لإلسهام ولو نسبيا يف احلد من هذه الظاهرة، والتفكري مليا قبل اإلقدام علهيا، 

  . وبشلك خاص 9ى األرس الفقرية أو املعوزة
و�لتايل، فالهدف الهنايئ من هذا التعديل هو دمع األرسة واحلد من تفككها 

  . نقدر اإلماك
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم، املادة التاسعة مكررة

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  . شكرا السـيد الرئيس

هذه املادة التاسعة مكررة، �لفعل احلكومة رمغ تفهمها لألهداف املرتبطة 
هبذا التعديل، واليل كهتدف يف آخر املطاف إىل الرفع من املداخيل املو½ة 
إىل صندوق التاكفل العائيل، حاولت أن أقنع السادة املستشارين مقديم هذا 

لتنابر، فني ما نديرو يش التعديل بأننا كنحاولو خنرجو من هاذ املنطق د�ل ا
  . حاجة خصنا نديرو لها التنرب د�لها

 ههاذ الثقافة قلنا بأنه خصنا نتجاوزوها، مادام أنه اكين هاذ الصندوق عند
مداخيل اليوم واحضة وقارة، من األحسن أنه ما نرجعوش للوراء وندخلو مرة 

... ابر، إىل آخرهأخرى يف هاذ املنطق د�ل التنابر، سري طبع التنابر، خرج التن
هاذ الثقافة كنظن بأنه بالدÒ خصها تتجاوزها، ولهذه األسـباب مل نقبل هبذا 

  . التعديل
  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا

  :مكررة كام قدمهتا املعارضة 9منر اآلن إىل التصويت عىل املادة 
  ؛40=  املوافقون

  ؛67=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .مكررة 9إذن رفضت املادة 
  .كام عدلهتا اللجنة، أعترب أنه إجامع 10أمر اآلن إىل املادة 

مث ورد تعديل من مجموعة ]حتاد الوطين للشغل �ملغرب، يريم إىل 
  .مكرر، اللكمة ألحد مقديم التعديل 10إضافة مادة جديدة حتت رمق 

        ::::املستشار السـيد محمد الرماشاملستشار السـيد محمد الرماشاملستشار السـيد محمد الرماشاملستشار السـيد محمد الرماش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
ف# يرتبط �لتعديل اي تقدمه مجموعة ]حتاد الوطين للشغل �ملغرب 
كامدة جديدة، هتم �لطبع جتديد األسطول اخلاص بسـيارات األجرة الكبرية، 
أوال عىل مسـتوى السالمة الطرقية، متاشـيا مع روح املدونة، كذ´ جتنيب 

  .ه مجيعاالبيئة من التلوث، ومتاشـيا مع ميثاق البيئة اي ننكب علي
حتدث خالل الفرتة املمتدة ما بني : "من هذا املنطلق، نؤكد فقرة جديدة

منحة لتجديد حظرية سـيارات األجرة  2013دجنرب  31إىل  2011فاحت يناير 
سـنة عند Wرخي التقدم بطلب التجديد  15الكبرية، عىل أن ال يقل معرها عن 

درمه �لنسـبة  60.000، عىل أساس منحة د�ل "من طرف ما´ الرخصة
 20درمه للسـيارات اليت تفوق  40.000سـنة و 20و  15للسـيارة ما بني 

سـنة، وتتحمل مزيانية مرفق ا9وñ املسري بصورة مسـتق� املسمى مديرية النقل 
  ديد ـذا المتويل من نفس احلصة ا&صصة لتجـالمة الطرقية هـعرب الطرق والس
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  .أعاله 10يف املادة حظرية مركبات النقل الطريق الواردة 
  . �لطبع التعليل تفضلنا به

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، السـيد الوزير احملرتم، اليس مزوار اللكمة لمك

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس، تعديل غري مقبول

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . التعديل غري مقبول

  : عىل التصويت مكرر 10أعرض تعديل املادة 
  ؛ 8=  املوافقون

  ؛ 67= املعارضون
  . 31=  املمتنعون

  .رفض

ورد بشأهنا تعديالن، األول من فريق األصاñ واملعارصة، والثاين  11املادة 
 ñمن مجموعة اإلحتاد الوطين للشغل، أعطي اللكمة ألحد مستشاري األصا

  . واملعارصة
  .السـيد الرئيس احملرتم

        ::::عبد احلكمي بنشامشعبد احلكمي بنشامشعبد احلكمي بنشامشعبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

هذا التعديل يتعلق بتخصيص حصي� معلية التفويت واخلوصصة، حنن يف 
من مرشوع القانون املايل و]سـمترار �لعمل  11التعديل نطلب حسب املادة 

، 2008للسـنة املالية  38.07من قانون املالية رمق  11طبقا ملقتضيات املادة 
  ملاذا؟

ارات، أمهها أن هذه املادة تثري 9ينا يف فريقنا تساؤالت قوية لعدة اعتب
وتساؤالت  وشكواك قوية بشأن مدى مطابقهتا ل(سـتور، أقول تثري شكواك

  . بشأن مدى مطابقهتا ل(سـتور وللقانون التنظميي للاملية
ما هو مصدر هذه الشكوك؟ ألن املبالغ املتوقع احلصول علهيا يف قانون 

مداخيل اخلوصصة يه مبالغ غري مدرجة لكيا �ملزيانية العامة،  من 2011مالية 
، املتعلق 46أو يف اجلدول أ املتضمن يف املادة  11سواء يف أحاكم املادة 

�لتقيمي اإلجاميل ملداخيل املزيانية العامة ومزيانيات مرافق ا9وñ املسرية بصورة 
  . 2011مسـتق�، وأصناف احلسا�ت اخلصوصية للخزينة لسـنة 

، املبالغ اإلجاملية املتأتية من "أ"وال يف اجلدول  40حنن ال نعرث ال يف الفقرة 
حصي� التفويت واخلوصصة، وهذا يف تقديرÒ يتناقض أوال مع مقتضيات املادة 

يتوقع قانون (األوىل من القانون التنظميي للاملية، السـ# حي� تشري هذه املادة 

ع موارد وتاكليف ا9وñ، ويقميها وينص علهيا ويأذن املالية للك سـنة مالية مجمو 
  ).هبا

ف# يتعلق بتوقع مجموع املوارد والتنصيص علهيا، فتشـنا وحبثنا يف لك القانون 
املايل ومل نعرث عىل ما ينص عىل موارد املزيانية العامة املتأتية من حصي� 

التقدمي . 46ادة من امل" أ"وال يف اجلدول  11التفويت، ال يف أحاكم املادة 
الواحض والشفاف اي اعمتدته احلكومة يف السـنوات السابقة خبصوص حصي� 
التفويت واخلوصصة، اكن هناك تقدمي واحض وشفاف، حبيث أننا جند ملا رجعنا 

، 2004، 2003للقوانني املالية اليل سابقة، وجدÒ يف القانون املايل د�ل 
، التنصيص �لوضوح عىل 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005

  . مجموع املبالغ اليل جات من اخلوصصة، يف هاذ القانون ال جند ذ´
ويتضح مما سلف أن هاذ املادة، مبا أهنا مل تدرج ال يف جدول التقيمي 
اإلجاميل ملداخيل املزيانية العامة وال يف األحاكم املتعلقة بتوازن املوارد وتاكليف 

ه املادة ال تتوافق مع مقتضيات املادة األوىل من ا9وñ، فنحن نعترب بأن هذ
  .القانون التنظميي للاملية

القانون التنظميي للاملية يشري كذ´ يف فقرة أخرى إىل اإلذن يف مجموع 
موارد وتاكليف ا9وñ، ومبا أن حصي� تفويت مساهامت ا9وñ غري حمددة كام 

ة يف وثيقة قانون املالية لسـنة دأبت عىل ذ´ قوانني املالية السابقة، غري حمدد
، سـيكون اإلذن اليل مطلوب منا نعطيوه للحكومة منقوصا من هذه 2011

  . املوارد، و�لتايل ال يسـتجيب ملقتضيات املادة األوىل
كام أن هذه املادة تتناقض أيضا مع ما أقره ا@لس ا9سـتوري يف قراره رمق 

من  15ر املتعلق �ملادة ، وهذا القرا2001دجنرب  31بتارخي  467/2001
، السـ# يف املقطع الثاين من الفقرة الثانية من املادة 2002قانون املالية لسـنة 

  . املذكورة
أضيف إىل ذ´، السـيد الرئيس، أن هذه املادة يف تقديرÒ املتواضع 

 le principe de la(تنطوي عىل مساس مببدأ جدية قانون املالية 
sincérité( يسمح برتخيص واحض من طرف  الواردة فيه، مما ال، واألرقام
  .نواب األمة

عطفا عىل لك ]عتبارات اليت أرشÒ إلهيا، فإننا نود أن نعرب، ونرجو أن 
نكون خمطئني، عن خماوفنا وعن شكوكنا من أن تكون هذه املادة غري مطابقة 

  . ل(سـتور
  . وشكرا

        : : : : السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  . شكرا السـيد الرئيس

التعديل غري مقبول ألسـباب وحضناها وحاولنا أن نوحضها بكثري من 
  .التفصيل خالل املناقشة داخل اللجنة
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د�ل ) la sincérité(الظاهر أن مقديم التعديل مل يقتنعوا بعد ب 
  . كنعمتدوها املرتكزات اليل

نبغي نذكر نيا بأن هناك هيئة تسمى األمانة العامة للحكومة تراقب لك 
هذه اجلوانب، وأن لها هذا ا9ور، وحنن قبل أن نتقدم بأي يشء نتأكد بأن 

  .مضن تقدمي مرشوع قانون املالية الضوابط القانونية لكها حمرتمة
تفاصيل تقنية، ستثقل ما نبغيش نرجع إىل التفاصيل اليل يه يف الواقع 

ال  ،اكهل أسامع السادة املستشارين، لكن لك ما ميكن أن أؤكده بأنه أوال
ميكن حذف هذه املادة ألهنا تتعلق بتوزيع حصي� تفويت مساهامت ا9وñ عىل 
لك من صندوق احلسن الثاين والصندوق املراد إحداثه، نبغي نذكر كذ´ بأن 

بإعداد وتنفيذ قوانني املالية ينص عىل ما املتعلق  99أبريل  26بنص مرسوم 
]عÆدات املقيدة يف احلسا�ت املرصدة ألمور خصوصية اعÆدات : "ييل

تقديرية، وأنه ال جيوز أن يرتتب عىل النفقات امللزتم هبا من هذه ]عÆدات 
  ".أمر �لرصف أو أداء إال مضن حدود املداخيل املنجزة

ا إذا ما اكن مجموع املداخيل املنجزة أعىل من يف حاñ م: "ينص كذ´ بأنه
]عÆدات املفتوحة مبوجب قانون املالية، ميكن أن يرصد لها بقرار لوزير املالية 

  ".اعÆد إضايف يساوي الز�دة يف املداخيل املنجزة
إذن نص املرسوم واحض، قوانني واحضة، لهذه األسـباب اعتربÒ بأن 

  .صاñ واملعارصة يف هذا ا@ال غري مقبولالتعديل اي أىت فريق األ
  .شكرا

        : : : : السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .أمر اآلن إىل التصويت عىل التعديل

  .، تفضل2008من قانون  11املوافقون عىل التعديل، الرجوع إىل املادة 
  ؛38=  املوافقون

  ؛69=  املعارضون
  . ال أحد=  املمتنعون

وال ممتنع، ما اكين  موافق 38ضد التعديل، و  69إذن رفض التعديل ب 
  .واحضة 127أي خلل يف التسـيري، واملادة 

عندÒ تعديل ين د�ل فريق ]حتاد الوطين للشغل، برسعة هللا خيليك 
  .تقدمي التعديل

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
  .التعديل هو حذف هذه املادة، املطالبة حبذف هذه املادة

  : املربرات
حفاظا عىل الشفافية، ألننا عندÒ ما يكفي من الصناديق احملدثة حاليا،  - 1

  ويكفي أن نراقهبا؛ 
ال داعي إلحداث صندوق آخر جديد، وصندوق احلسن الثاين يقوم بدمع  - 2

]ستýرات حاليا، مع رضورة منح اختصاصات الصندوق الوطين 9مع 

الشق املتعلق مبسأñ رأس ]ستýرات لصندوق احلسن الثاين، وخاصة يف 
  . املال، وكام قلنا التقليل من كرثة الصناديق

  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .التعديل غري مقبول

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا

  : منر إىل التصويت عىل التعديل الثاين
  ؛2 = املوافقون

  ؛99=  املعارضون
  .2نفس العدد Òقص =  املمتنعون

هللا خيليك، التويزي مل أعطك اللكمة، هللا خيليك، ما اكين أي خلل يف 
التسـيري، هللا خيليك، ما اكين أي خلل يف التسـيري، و�لتايل احرتموا املؤسسة 
والقانون ا9اخيل، هللا يبارك فيمك، ما اكين خلل يف  التسـيري، ما اكين نقطة 

  .نظام
  ؛2 = املوافقون
  ؛69=  املعرضون
  .36=  املمتنعون

  .للتصويت كام أتت هبا اللجنة، أظن اإلجامع 11أعرض اآلن املادة 
  ؛إجامع = 12املادة 
  ؛إجامع = 13املادة 
  .إجامع = 14املادة 

ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا9ميقراطية، اليس  15املادة 
  .دعيدعة

        ::::سـيد محمد دعيدعةسـيد محمد دعيدعةسـيد محمد دعيدعةسـيد محمد دعيدعةاملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

قبل أن أقدم التعديل، السـيد الرئيس، امسح يل، �مس الفريق الفيدرايل، 
أوال، أن أهi السـيد الوزير امللكف بإدارة ا9فاع الوطين، اليس عبد اللطيف 

  .لوديي، اي حيرض معنا ألول مرة، فهنيئا ´ هبذه املسؤولية
عندي مالحظة قبل أن أقدم هذا التعديل ف# خيص نيا، السـيد الرئيس، 

اكن من املفروض أننا هذا التصويت نسـتعمª بشلك . التصويت اإللكرتوين
 Òمليار عىل هذه اآلالت  لألسف دون جدوى 5إلكرتوين، خرس.  

من املداخيل املتعلقة  %50أضفنا، السـيد الرئيس، يف خصوص : التعديل
هزة بنظام التقاط الصور واملعاجلة املعلوماتية، ألنه أيضا �لرادارات احملموñ ا@ 
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مدونة السري عىل الطرقات ال تعمتد فقط عىل الرادارات الثابتة، بل أيضا 
الرادارات احملموñ ا@هزة بنظام التقاط الصورة واملعاجلة املعلوماتية، اليت تقوم 

  . بنفس الوظائف اليت تقوم هبا الرادارات الثابتة اجلديدة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

التعديل غري مقبول انطالقا من كون أن األعوان حمرري احملارض املؤهلني 
املنمتني للسلطة احلكومية امللكفة �لنقل ال يسـتعملون الرادارات املتحركة، 

  . وذ´ كون مراقبة الرسعة ال تندرج يف إطار اختصاصاهتم
  .التعديل غري مقبول، وليس مرفوض

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .أعرض اآلن التعديل للتصويت

  ؛38= املوافقون 
  ؛69=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  . إذن رفض التعديل
  .اإلجامع= : للتصويت، كام وردت من اللجنة 15أعرض اآلن املادة 

  .شكرا
  .اإلجامع= : كام وردت من اللجنة 16املادة 
  .اإلجامع= : كام وردت من اللجنة 17املادة 
ورد بشأهنا تعديل من مجموعة ]حتاد الوطين للشغل �ملغرب،  18املادة 

  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::املستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماش
  السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء واملستشارون،
، طلب واحد فهيا، ويه احلذف 18التعديل اي نقدمه يرتبط �ملادة 

وهو نظرا للمعاÒة د�ل الناس اليل كتصيهبم : د�ل هاذ املادة لالعتبارات التالية
بعض احلوادث أو لك حوادث الشغل، وكنعرفو تعقيد املسطرة واإلجراءات 

جري ال يسـتفيد، و]نتظارات، و�لتايل الرضر الحق هبؤالء، مما جيعل األ
]سـتفادة .. خاصة تعدد املتدخلني، وخاصة أن �خلصوص الوkء د�ل هؤالء

  .املادية، مما يعكس بشلك سليب ]سـتفادة لهؤالء
نظرا لهاذ البعد هذا، كنقرتحو أن هاذ اجلانب املرتبط حبوادث الشغل، 

صندوق الوطين أوال، تعاد فيه ويرتاجع ويتعاد فيه النظر يف أفق حتويª إىل ال 
للضامن ]جÆعي، عىل أساس أن هاذ احلادثة مثل �يق األمراض اليل كيعاجلها 

الصندوق الوطين للضامن ]جÆعي، وللتأكيد أن هاذ النظام كتعمل به ا9ول 
  .العربية، وهو جاء يف توصيات مكتب العمل ا9ويل

  . شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .الوزير احملرتمشكرا، اللكمة للسـيد 

        ::::السـيد وزير ]قتصاد املاليةالسـيد وزير ]قتصاد املاليةالسـيد وزير ]قتصاد املاليةالسـيد وزير ]قتصاد املالية
  .شكرا السـيد الرئيس

نبغي نذكر السـيد املستشار احملرتم بأنه قبل اللجوء إىل الصندوق اآلخر 
لتدبري هاذ النظام هذا، اكن هناك رغبة لثالثة سـنوات من قبل، واحنا مع 

  .هاذ النظامالصندوق الوطين للضامن ]جÆعي يف اجتاه أنه يتلكف بتدبري 
صندوق الضامن ]جÆعي اكنت ö تربيراته املعقوñ، حبمك أنه ملكف اليوم 
�لتأمني اإلجباري عن املرض �لقطاع اخلاص، وأن ثقل امللفات ما 
كيسمحلوش �ش يدبر �لفعالية اليت من املفرتض أن تكون يف هذه النوع من 

إىل الصندوق اآلخر لتدبري اخلدمات، يدبر هاذ امللف، لهاذ األسـباب تو½نا 
  .هاذ امللف

  .وشكرا
  .إذن التعديل غري مقبول

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، إذن التعديل غري مقبول

  ؛2=  املوافقون عىل التعديل
  ؛69=  املعارضون
  .38=  املمتنعون

  .2واملوافقون  38واملمتنعون  69إذن رفض التعديل ب 
  .إجامع= : عىل التصويت كام وردت من اللجنة 8أعرض املادة 

  .إجامع= : كام عدلهتا اللجنة 19املادة 
  . ورد بشأهنا تعديل من مجموعة اإلحتاد الوطين للشغل �ملغرب 20املادة 

  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
  .11ليل اليل درÒه يف املادةنقرتح احلذف د�لها لنفس التع  20املادة 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .السـيد الوزير

        ::::وزير اإلقتصاد واملاليةوزير اإلقتصاد واملاليةوزير اإلقتصاد واملاليةوزير اإلقتصاد واملاليةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .11التعديل غري مقبول لنفس التعليل اليل درÒه يف املادة 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .مرفوض، إذن أعرض اآلن التعديل عىل التصويت
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  ؛2=  املوافقون
  ؛69=  املعارضون
  .38=  املمتنعون
  .التعديلإذن رفض 

  .إجامع= : للتصويت 20أعرض اآلن املادة 
هناك مادة جديدة، ورد تعديل من فريق األصاñ واملعارصة يريم إىل 

  .مكرر، تفضل السـيد احملرتم 20إضافة مادة جديدة حتت رمق 

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس

، حساب 2011من فاحت يناير هاد التعديل كنقرتحو فيه أن حيدث، ابتداء 
مرصد ألمور خصوصية، يسمى الصندوق الوطين 9مع شـبكة ا@متع املدين، 
ويكون الوزير األول هو اآلمر �لرصف، واقرتحنا يف التعديل أنه يف هذا 

من املزيانية العامة ل(وñ،  %0.25احلساب يف اجلانب املدين ختصيص نسـبة 
  .يات ا@متع املدينيف اجلانب املدين دمع أنشطة مجع 

ويف التربير اليل قدمنا لهاد التعديل، الحظنا بأن مجعيات ا@متع املدين يف 
  ؛بالدÒ أصبحت رشياك أساسـيا وفاعال يف توطيد وحتصني البناء ا9ميقراطي

نيا، الحظنا بأن مجعيات ا@متع املدين أصبحت رشياك فاعال يف ا@هود 
  ؛التمنوي الوطين
ظنا كذ´ بأن هناك تأثريات خارجية عىل ا@متع املدين من بوابة لثا، الح 

  ؛المتويل، وبغينا نسدو هاد النافذة
ا بأن هناك نرابعا، يف ا9مع اليل كتقدمو احلكومة مجلعيات ا@متع املدين، عاين 

اعتبارات حزبية تتحمك يف دمع امجلعيات املوالية ألطراف حزبية معلومة، و´ 
هن7 الظروف اليل ستسمح للمجمتع املدين يف بالدÒ بأن يلعب  ومن أجل أننا

دوره اكمال يف وا½ة توطيد البناء ا9ميقراطي ويف وا½ة حتصني اإلصالحات 
ويف وا½ة دمع ا@هود التمنوي، وليك حنصن هذا ا@متع من تأثري أطراف 

ليا للوطن، خارجية تشـتغل عىل أجندات مغايرة، فهيا ما هو معادي للمصاحل الع 
نقرتح إحداث صندوق خاص اليل غادي حيدد نص الضوابط د�لو ومعايري 

من الوضع احلايل اليل فيه بعض اجلوانب اليل يه سلبية،  وشفافة �ش خنرج
ويف مقدمهتا توظيف ا@متع املدين لغا�ت حزبوية وانتخابية إىل وضع جديد 

مقومات الرشيك املسـتقل اليل يصبح فيه ا@متع املدين رشياك، تتوفر 9يه لك 
  .كيشـتغل عىل أجندة وطنية ومايش أجندات أخرى

  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  السـيد الرئيس، هاد املادة أشـنو يه؟ التعديل كهيم أي مادة؟

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  ...مكرر مرتني، خلق صندوق 20هادي 

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .أÒ ما عنديش هاد التعديل، هاد اليش عالش كنوضع السؤال

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
أÒ عندي، التعديل خاص خبلق صندوق خاص �@متع املدين، فيه 

0.25% ñمن املزيانية العامة ل(و .  

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  ؟اكين؟ عندمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .اكين يف احملرض

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .التعديل غري مقبول

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .أعطيه اليس بنشامش، هللا خيليك، ها هو، خذ احملرض

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .ما اكينش يف التعديالت املقدمة

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
احملرض، احملرض عندك، هذا صندوق أÒ عندي يف الربجمة، واكين يف 

  .من املزيانية العامة ل(وñ %0.25خاص �@متع املدين، ميول من 
  .السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان، اليس لشكر

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
  السـيد الرئيس،

العامة من طرف فريق األصاñ  إذا مسحمت، التعديالت احملاñ عىل اجللسة
واملعارصة غري موجود فهيا هذا التعديل، و�لرجوع للنظام ا9اخيل ولو أقدم 
ألف تعديل يف اللجنة، مايش �لرضورة لك التعديالت اليت قدمهتا يف اللجنة 
فهـي معروضة عىل اجللسة العامة، قد أتنازل عن تعديالت وأحتفظ فقط 

  . سة العامة�لتعديالت اليت أقدم للجل 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
أÒ 9ي يف الربجمة، و�لتايل أطلب من السـيد الرئيس احملرتم بنشامش أن 

  .ينريÒ هل قدم هذا التعديل للجلسة العامة
فعال أÒ 9ي رساñ من ... هللا خيليك، خيل الرئيس يتلكم، اليس بنشامش

رئيس الفريق ال تتضمن هذا التعديل، اكينة يف احملرض، ولكن الرساñ املرفوقة 
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مكررة، ومع األسف املصاحل د�ل ا@لس مضنوها  20للتعديالت ال تتضمن 
  .سحهبايل يف التقرير، و�لتايل نرجوك أن تتفضل مبساعدتنا ل 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::كمي بنشامشكمي بنشامشكمي بنشامشكمي بنشامشاحلاحلاحلاحل    عبدعبدعبدعبد    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
طيب السـيد الرئيس، حنن نفهم ونتفهم، نسحبه، ولكن مع التسجيل أنه 
اخلطأ قد ال نكون حنن من يتحمª �لرضورة، احنا متسكنا هبذا التعديل يف 

  . ديلاللجنة واحملرض ها هو اكين، واحملرض فيه ما يفيد بأننا متسكنا �لتع
أن يكون التعديل ما وصلش للسـيد الوزير، هذا خطأ وقع يف اجلهة 

  .الفاص� بني املكتب واحلكومة

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا عىل التعاون

  .، مل يرد فهيا أي تعديل21إذن أمر اآلن إىل املادة 
  . اإلجامع= : 21املادة 

غري مكرر، ما عنديش،  20ال هذا فقط إضافة . مكرر 20تعديل آخر 
�لهدوء غادي نلقاو احلل، رمبا الثاين هو اليل خصك تعمل، إذن الثاين هو اليل 

  .تفضل اليس بنشامش. اكين

        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
حساب خصويص مرصد ألمور  2011حيدث ابتداء من فاحت يناير 

خصوصية يسمى صندوق تعويض املزنوعة ملكيهتم من أجل املنفعة العامة، 
ة احلكومية امللكفة �القتصاد واملالية يه اآلمرة �لرصف وبقبض تكون السلط

  .موارده ورصف نفقاته
نيا، يتضمن احلساب، يف اجلانب ا9ائن، الهبات والوصا� وختصيص 

  .من الرضيبة عىل األر�ح العقارية يف اجلانب املدين %3نسـبة 
  .تعريف األشخاص املزنوعة ملكيهتم من أجل املنفعة العامة 

وتربيرÒ لهذا التعديل هو أن نزع امللكية من أجل املنفعة العامة يمت بسعر 
إداري وليس بسعر السوق، أي هناك إشاكلية د�ل املساطر البريوقراطية 

  . اليت تطبق يف حق هؤالء اين تنزتع مهنم امللكية
ونظرا لطول مدة التعويض، نقرتح إحداث صندوق يتكفل بتعويض 

  .املزنوعة ملكيهتم
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .مكرر، السـيد الوزير احملرتم 20إذن 

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

  .التعديل غري مقبول بعد املناقشة وفهمنا ملسببات تقدمي هذا التعديل
  ب تأديته ـا جيـة لتأدية مـات املاديـط بتوفري اإلماكنيــاإلشاكل ليس مرتب

هناك حساب خاص �ستبدال أمالك ا9وñ، إذن ال . �لنسـبة لزنع امللكية
  .نرى ما هو السبب إلنشاء صندوق جديد

نيا، هذا الصندوق يتوفر عىل مداخيل، املداخيل قادرة عىل مواكبة 
اإلشاكل مرتبط �ملساطر وطول املساطر، ليس مرتبطا بتوفري . احلاجيات

  . اإلماكنيات املادية لتغطية احلاجيات املرتبطة بزنع امللكية
لهذه األسـباب ال نقبل هبذا التعديل، ألننا سـنخلق صندوقا يف حني أنه 

  . هناك صندوق يوجد
  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

  .إذن أعرض اآلن التعديل عىل التصويت
  ؛31=  املوافقون

  ؛69=  املعارضون
  .7=  املمتنعون

  .31= واملوافقون 7= معارض، املمتنعون 69إذن رفض التعديل ب 
  .أظن اإلجامع :، ما فيه تعديل املوافقون21أمر اآلن إىل املادة 

  .إجامع= : 25، 24، 23، 22املواد 
أظن  :مكررة كام أضافهتا اللجنة، نفس اليشء هذه أضفهتا اللجنة 25املادة 
  . إجامع

  ؛اإلجامع = 26املادة 
  ؛اإلجامع = 27املادة 
  .اإلجامع = 28املادة 

  :أعرض اآلن الباب األول من اجلزء األول عىل التصويت
  ؛75=  املوافقون

  ؛31=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون
  .أحاكم تتعلق �لتاكليف: الباب الثاين

  مل يرد فهيا أي تعديل، هل هناك إجامع؟ 29املادة 
  .شكرا

األول من فريق األصاñ واملعارصة، والثاين : ورد بشأهنا تعديالن 30املادة 
  . من الفريق الفيدرايل للوحدة وا9ميقراطية
  .ملعارصةاللكمة ألحد أعضاء فريق األصاñ وا

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس

يروم هذا التعديل إىل إعادة النظر يف الفقرة الثانية من املادة الثالثون اليت 
منصب عىل خمتلف الوزارات  120تنص عىل أن تؤهل احلكومة إىل توزيع 

اصب واملؤسسات، يف ]جتاه اي يسمح للمستشارين مبعرفة مآل هذه املن
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املالية، ألن قانون املالية كيجيب واحد العدد من املناصب اليل السادة الربملانيني 
واملؤسسة الترشيعية تعرفه، التوزيع د�لها عىل القطاعات احلكومية كتكون 

، إذن احنا كنحسو )le flou(منصب مايل بقات يف  �120ينة، كتبقى هاذ 
املناصب، إذ هناك تربيرات كثرية الربملان أن حقه مصادر يف معرفة مآل هذه 

  :جدا، مهنا 
، �لصيغة الفضفاضة اليت وردت 30أوال، ألن الفقرة الثانية من املادة 

علهيا، تثري شكوك وتساؤالت بشأن مدى دسـتوريهتا، فضال عن مساسها 
حبق املؤسسات ا9سـتورية يف ممارسة ]ختصاص ا9سـتوري اليل عند 

  .الغرفة
ة سـنو�، ألن لك عام تلجأ احلكومة إىل نفس األسلوب، نيا، جلوء احلكوم

أنه كتخيل واحد العدد من املناصب املالية اليل السـيد وزير املالية أعطى نظرة 
عهنا، ولكن احنا يف األصاñ واملعارصة لسـنا مقتنعني هبذاك الرشوحات اليل 

  .أعطى وزير املالية

الحيات ا&وñ لها مبوجب إذن جلوء احلكومة سـنو� وآليا إىل ممارسة الص
من ا9سـتور لتنفيذ قانون املالية يف املادة املتعلقة بأحداث املناصب  61الفصل 

واعتبار الفقرة الثانية من هذه املادة جمرد إسـناد، ينطوي عىل تعسف واحض يف 
من القانون التنظميي لقانون  42إعامل هذا الفصل من ا9سـتور، وكذا املادة 

  . املالية
هذا مساس حبق الربملانيني يف معرفة مآل  - كام قلت يف األول  -  فضال

يف املادة  2010التخصيص، السـ# وأن احلكومة مل توحض يف قانون املالية د�ل 
من القانون  27منصب اليل اكنت فيه، يف إطار كذ´ املادة  120مآل  20

ت كذ´ مآل ، وأوحض2011من قانون املالية  30، واملادة 2009د�ل املالية 
من قانون املالية  20منصب املرخص هبا يف إطار هذه الفقرة من املادة  120

2010.  
لثا، إن طابع التواتر والتكرار، ألن لك قانون مايل كيجي بنفس اليش يف 
هذا املوضوع، إن طابع التواتر والتكرار لنفس املقتضيات ونقلها من سـنة مالية 

تياجات املسـتعج�، كتويل مسأñ قارة أو غري إىل أخرى ينفي عهنا طابع ]ح 
من القانون التنظميي، و�لتايل  42مقررة عند إعداد املزيانية، كام تقتضيه املادة 

فاملناصب املالية املقررة يف املواد املشار إلهيا سلفا تنقصه الشفافية والوضوح، 
  .من ا9سـتور 50و�لتايل فهيا تقليص الختصاص الربملان ف# تقتضيه املادة 

. وبناء عىل ما سـبق، فريق األصاñ واملعارصة يقرتح تعديال للفقرة املذكورة
منصب، عالش وزارة  120هذا ]قرتاح يقيض مبنح وزارة ا9اخلية هاذ 

ا9اخلية؟ عىل أن ختصص ألهنا داخ� يف إطار اجلهوية، عندÒ مرشوع 
ص هذا املوضوع، إذن اجلهوية، إذن عندÒ واحد العدد من املسائل ف# خي

نبغيوها لتقوية النخب احمللية و]سـتعداد ل(خول والتزنيل اجليدين ملرشوع 
  .اجلهوية املتقدمة

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

احلكومة يف تدبريها ملناصب الشغل يه يف . احلكومة ال تقبل هبذا التعديل
من املناصب احملدثة  %0,7حاجة إىل قسط جد ضئيل من املرونة، 

لالسـتجابة للحاجيات الطارئة املرتبطة مبجموعة من الهيئات، سواء اجلديدة أو 
اليت تعرف تطورا جديدا، وهذه املرونة يه �لطبع تساعد عىل سد احلاجيات 

  .وسط السـنة
انية، عىل مسـتوى املراقبة، هناك قوانني التصفية، امحلد ;، اليوم النقطة الث

اليل قربنا األجل د�لها، لكن �ش تكون الشفافية كذ´ ابتداء من السـنة 
املقب� غادي نبداو جنيبو التوزيع د�ل السـنة اليل ما قبل ف# خيص هذه 

  .ناصباملناصب، �ش تكون الشفافية التامة ف# خيص توزيع هذه امل 
  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

  : إذن نعرض اآلن التعديل األول للتصويت
  ؛31 = املوافقون عىل التعديل األول

  ؛67=  املعارضون
  .2 =املمتنعون 

  .2وامتناع  31ضد  67إذن رفض التعديل ب 
اللكمة ألحد مقديم التعديل الثاين، للفريق الفيدرايل للوحدة وا9ميقراطية، 

  .دعيدعةاليس 

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

أوال، قبل أن أتطرق للتعديل اي تقدم به الفريق الفيدرايل، أريد أن 
أجسل الزتام احلكومة، من خالل السـيد وزير ]قتصاد واملالية، عىل أنه 
املناصب اليت ختصص يف قانون املالية للحكومة، احلكومة سـتأيت بالحئة 

، ألن هذا الزتام اكن داخل 2012توزيعها مصحوبة مع مرشوع قانون املالية 
  .�ش تكون الشفافية والوضوح يف توزيع هذه املناصب

نيا، أنهتز هذه املناسـبة �ش نطلب من احلكومة ختصيص مناصب للهيئة 
الوطنية للوقاية من الرشوة، ألهنا حباجة إىل مناصب شغل، وقدر راسلوا 

  . زير األول هبذا الصددالسـيد الو 
ألف منصب  20التعديل اي تقدم به الفريق الفيدرايل هو إحداث 

موزعة عىل مجموعة من القطاعات، سأعطي  840ألف منصب و 19شغل، 
منوذج  فقط يتعلق بوزارة ]قتصاد واملالية، مرشوع قانون املالية خمصص لها 

 التقاعد، ´ موظف وموظفة عىل 600منصب، سـيحال هذه السـنة  450
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نقول بأنه عىل األقل بعض القطاعات احلساسة، احلكومة إذا مل تعوض سوى 
  .اين حيالون عىل التقاعد عىل األقل أما هام خصهم أكرث

  .منصب شغل 160أيضا خصنا أن تؤهل احلكومة لتوزيع 
  .هذا هو التعديل اي تقدمنا به، السـيد الرئيس

  .شكرا 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .للكمة للسـيد الوزير احملرتمشكرا، ا

        ::::السـيد ويزر ]قتصاد واملاليةالسـيد ويزر ]قتصاد واملاليةالسـيد ويزر ]قتصاد واملاليةالسـيد ويزر ]قتصاد واملالية
، غري نقول التعديل غري مقبول 51أÒ معري ما نسـتعمل معك الفصل 

  .وصايف

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .التعديل مرفوض، منر للتصويت

  ؛38 =املوافقون عىل التعديل 
  ؛67= املعارضون
  . ال أحد=  املمتنعون

  .إذن رفض التعديل
  .إجامع= : للتصويت 30أعرض اآلن املادة 

  .كام عدلهتا اللجنة، إذن أظن إجامع 31املادة 
ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا9ميقراطية، اليس  32املادة 

  . دعيدعة

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
هذا هو آخر تعديل اي تشبث به الفريق الفيدرايل، ويتعلق حبذف 

، وأعتقد أنه اكن تعديل ألنه حىت أواسط 2011اصب الشاغرة ابتداء من املن
هذا التعديل قبلناه، ولكن أيضا حنن نطالب حبذف املناصب  2011يونيو 

ا&صصة 9واوين أعضاء احلكومة ومناصب امللكفني �9راسات، وأن يمت 
]حتفاظ فقط مبناصب موظفي البالط املليك ومناصب أعضاء احلكومة 

  .ملناصب السامية اليت يمت التعيني فهيا بظهريوا
  . شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . السـيد الوزير احملرتم

        : : : : السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  ؟2012يناير وال حىت آلخر يونيو واش من فاحت 

  .شكرا السـيد املستشار
واملرتبطة تعديل غري مقبول نظرا للتربيرات اليت تقدمنا هبا داخل اللجنة 

بكون أن أعضاء احلكومة لتدبري مجموعة من امللفات، مه يف حاجة إىل 
  .مساعدات من طرف خمتصني وتقنيني يرافقوهنم يف CاCم

  . شكرا السـيد الرئيس

            ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

  . للتصويت كام عدلهتا اللجنة، إذن إجامع 32إذن أعرض اآلن املادة 
  . إجامع=  33املادة 

رد فهيا تعديل من مجموعة ]حتاد الوطين للشغل �ملغرب، يريم إىل املادة و 
  هل يه هدية للحكومة؟ . 33إضافة مادة جديدة حتت رمق 

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
احملدث  011.71من القانون  13مكرر، وهو تعديل يف الفصل  33املادة 

  . مبوجبه نظام املعاشات
  السـيد الرئيس،
درمه اآلن، يعين عدم ]عرتاف  600األدىن للمعاش هو اكين احلد 

�مجليل، ورفقا �ملتقاعدين الفقراء اين أفنوا زهرة حياهتم يف خدمة الوطن، عار 
درمه  1000درمه، عىل األقل تنقولو يرفع ل �600ش يكون املعاش د�هلم 

  .وإال خصو يكون احلد األدىن لألجور
درمه يف الشهر،  1000يقل املعاش عن نطالب اآلن عىل األقل بأن ال 

  . برشط أن تبلغ مدة اخلدمة الفعلية الصحيحة

            ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا، السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

من Òحية الشلك، هاد التعديل ما خصوش جيي كتعديل داخل قانون 
  .من القانون املايل املالية، ألنه ال هيم أي مقتىض

هذا من Òحية الشلك، وما عرفتش واش شلكيا، واش خصنا نصوتو وال 
  .ما خصناش نصوتو عىل هاذ اليش

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .اكنت هاذ املالحظة تكون يف اللجنة

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
 هراه طرحتو يف اللجنة، من Òحية الشلك هذا ال هيم قانون املالية، عند

  .ارهإط
لكن �ش ما نهتربش من اجلواب، بغيت نؤكد أن احلكومة اكنت يه 

احلكومة اكنت �غية تدير . درمه 1000السـباقة ف# خيص هاذ القضية د�ل
درمه كحد أدىن، اصطدمنا بإشاكل توازÒت صندوق الضامن  1000

 احلكومة مسـتعدة. مادام هذا املشلك مل حيل غادي نبقاو مبلوكيني. ]جÆعي
  . �ألمس قبل الغد بأن تفعل هذا املقتىض
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. يفهم أن احلكومة ال تريد هذا - من Òحية املضمون  - ولهذا ما نبغيش أنه 
درمه، لكن هناك إشاكل توازÒت مؤسسات،  1000احلكومة تريد تفعيل هاد 

مايش كرنفضو املضمون، غري �ش   ومن هذا املنطلق ال نقبل هبذا التعديل
  . نكونو واحضني

وحىت إىل اكن يش تصويت ما غيكونش تصويت ضد الز�دة �لنسـبة 
درمه، ولهذا  1000درمه، أنه مييش ل 1000للمتقاعدين اليل كيشدوا أقل من 

  .أÒ ما عرفتش واش خص التصويت عىل هذا

            ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
مطلوب من املستشار �ش حيذف هذا التعديل، ألنه فيه حرج للجميع، 

  . ألخ غادي يتعاون مع الرئاسةوأÒ عىل بينة أن ا

   ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
تفهام لهذه القضية، و�ش ما نتحرجوش اكملني، حنن نسحبه عىل . ال بأس

  . أساس أن تعاجل القضية ف# بعد

            ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا جزيال

  . ورد بشأهنا تعديل من فريق األصاñ واملعارصة 34املادة 

        : : : : د الرحمي عمثوند الرحمي عمثوند الرحمي عمثوند الرحمي عمثوناملستشار السـيد عباملستشار السـيد عباملستشار السـيد عباملستشار السـيد عب
  . شكرا السـيد الرئيس

من ا9سـتور، يؤذن للحكومة أن حتدث مرافق  45وفقا ألحاكم الفصل 
  .2011ل(وñ مسرية بصورة مسـتق� خالل السـنة املالية 

نريد من خالل تقدمي هذا التعديل إرة األسـئ� حول : فتربير التعديل هو
مع مقتضيات  2011ايل لسـنة من مرشوع القانون امل 34مدى مالءمة املادة 

مكررة مرتني من القانون  16مكررة و 16من ا9سـتور واملادتني  45املادة 
  .التنظميي للاملية

صدرت بعبارات عامة جمردة، واكتسبت ف# بعد صبغة  34أوال، املادة 
ا9وام من خالل تكرارها يف لك قوانني املالية املتتالية، وعليه فإن تواتر اإلذن 

 öإىل شـبه تفويض دامئ من قبل السلطة الترشيعية للسلطة التنفيذيةحو.  
مكررة مرتني من القانون  16مكررة و 16نيا، عدم سامح املادتني 

التنظميي للاملية �للجوء إىل مراسـمي إلحداث مرافق ل(وñ مسرية بصورة 
ة مسـتق�، ذ´ أن هاتني املادتني حددW طبيعة وتعريف هذه املرافق وطريق

إقرارها واإلذن فهيا، ومل ترش فيه أي فقرة مهنا إلماكنية إحداث هذا النوع من 
املرافق خارج مسطرة قانون املالية، و�لتايل ال جيوز إحداyا خالل السـنة أو 
تعديلها إال مبوجب قانون املالية ووفق املساطر احملددة يف القانون التنظميي 

  .وشكرا السـيد الرئيس .للاملية

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

نبغي نشري أوال بأن التأهيل املؤذون للحكومة يف هاذ الباب، ولو أن 
الصياغة د�لو يف الواقع توé بأنه �تسامه بصبغة ا9وام، فالتفعيل د�لو عىل 

 2010و 2000ذ´، وا9ليل هو أنه ما بني سـنة أرض الواقع هو عىل عكس 
  :مت إحداث مرفقني

، 2012مرفق ترشـيح اململكة املغربية الحتضان املعرض ا9ويل لطنجة  - 
 ؛2007يف  هاليل مت إحداث

 2007سـنة  هواملركز ]ستشفايئ العسكري بأاكدير اليل مت إحداث  - 
 .بتعل#ت ملكية

صلحة الوطنية والرضورة امللحة هام إذن يف املامرسة، يتبني أن مراعاة امل
اليل كيتحمكوا يف الواقع يف تفعيل هاذ املقتىض، انطالقا من املامرسة ومن 

  . املرتبطة بواقع املامرسة احلاجيات كذ´
  .احلكومة ال تقبل هبذا التعديل

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

  :إذن أعرض التعديل عىل التصويت
  العدد؛نفس = املوافقون عىل التعديل

  نفس العدد؛ =  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .إذن رفض التعديل
  .عىل التصويت، أظن أن هناك إجامع 34أعرض اآلن املادة 

ورد بشأهنا تعديل من فريق األصاñ واملعارصة، فلمك اللكمة السـيد  35املادة 
  .الرئيس احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .ئيسشكرا السـيد الر 

التعديل اليل كنقدموه بشأن هذه املادة، يريم إىل إضافة ثالثة لكامت 
فقط، خفيفة يف اللسان، ولكن ثقي� يف مزيان الشفافية ومزيان متسك املؤسسة 

  .الترشيعية حبقها و�ختصاصاهتا ا9سـتورية
من القانون  18عىل أنه ميكن أنه وفقا ألحاكم املادة  35تنص املادة 

يؤذن للحكومة يف حاñ اسـتعجال ورضورة ملحة أن : "لقانون املاليةالتنظميي 
، حسا�ت خصوصية جديدة 2011حتدث مبراسـمي، خالل السـنة املالية 

  :، وهذا تربيرÒ"بكيفية مدققة وحرصية: "، وحنن نقرتح إضافة"للخزينة
إذا اكن القانون التنظميي للاملية جيزي للحكومة إصدار مراسـمي بإحداث 

خصويص للخزينة، فإن ذ´ مرشوط بتحديد صنف احلساب حساب 
املطلوب إحداثه، وأن ال تصاغ هذه اإلجازة بعبارات عامة وفضفاضة وجمردة، 

 18تنقل من قانون مالية إىل آخر، كام ورد يف احليثية الثانية من تفسري املادة 



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

18 
 

 )2010 دجنرب 15( 1432حمرم  09

صادر ال 258/98من القانون التنظميي للاملية يف قرار ا@لس ا9سـتوري رمق 
  . 1998أكتوبر  24بتارخي 

، 2011من قانون املالية ل  35وعندما نعود، السـيد الرئيس، إىل املادة 
يه عبارات عامة وتنتقل  - �لصيغة اليت وردت هبا  - جند أن عبارات التأهيل 

من سـنة إىل أخرى دون حتديد، ول(الñ عىل ذ´ ندعومك أن تعودوا إىل املادة 
، 2006، 2005، 2004، 2003من قانون  4املادة  ،2002من القانون  39

اكين نفس الصنف، عبارات  2011، ويف 2010، 2009، 2008، 2007
  .عامة وجمردة

وهاذ معومية اإلذن املطلوب يؤد�ن يف هناية  –يف تقديرÒ  - هذا التواتر 
املطاف إىل اكتساب اإلذن طابع ا9وام، فيصبح قاعدة ويتحول إىل تفويض من 

  .جلزء من اختصاصاته إىل السلطة التنفيذية، وهذا ال جيوز املرشع
أعتقد للمرة الرابعة يف التعديالت  - وانطالقا من لك ما سـبق، فإننا نود 

. أن نثري شكوكنا وتساؤالتنا، حنن ال جنزم، ولكن نثري تساؤالت –اليل قدمنا 
يزنع عن اسـمتعنا لألجوبة اليل قدCا السـيد الوزير، ولكن مل جند فهيا ما 

تساؤالتنا طابع الشك حول مدى دسـتورية هذه املادة من القانون املايل سـنة 
 18من ا9سـتور، ومدى مطابقهتا للامدة  45، ومدى مطابقهتا للفصل 2011

من القانون التنظميي للاملية كام فرسها ا@لس ا9سـتوري يف القرار اي أرشت 
ىل أن يكون هذا اإلذن اليل إليه، فالغرض من هذا التعديل هو اإلشارة إ

  .مطلوب منا كربملانيني نعطيوه للحكومة أن يكون مقروÒ بعبارة ا9قة واحلرص
  .وشكرا

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم، اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملاليةالسـيد وزير ]قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

بأنه يف العرش السـنوات األخرية كذ´ مل يمت أذكر كذ´ يف نفس ]جتاه، 
  :إحداث إال صندوقني

 مت خلق صندوق احلسن الثاين للتمنية ]قتصادية و]جÆعية؛ 2000يف  - 

، مت خلق 2005، بعد اخلطاب املليك السايم د�ل 2006يف سـنة  - 
 .صندوق دمع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية

او، اختذوا مبرسوم اليل جا بتفصيل هاذ الصندوقني وهذا احلسابني ج
التفصيل، وجاء مدققا مبا فيه الكفاية، لهذا نعترب بأن إضافة هذه اللكامت 
الثالث، وبعد استشارة، يعترب أنه الصيغة اليت تأيت هبا هذه املادة يه صيغة 

  . تتضمن بشلك مضين اللكامت الثالث اليت طرحت يف هذا التعديل

احلكومة ال تقبل هبذا التعديل، ألن التدقيق يف إذن، لهذه األسـباب، 
اللكامت الثالث يف حد ذاهتا ال جتيب عىل فهمنا لإلشاكلية اليت طرحت مضنيا 

  .واملرتبطة هبذا التعديل ومربراته
  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

  .إذن منر اآلن إىل التصويت عىل التعديل
  ؛31=  املوافقون

  نفس العدد؛=  رضونااملع
  .2=  املمتنعون

  .إذن رفض التعديل
  . للتصويت كام وردت، أظن اإلجامع 35أعرض اآلن املادة 

  . نفس اليشء 36املادة 
  .45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37املواد 

  . أعرض اآلن الباب الثاين من اجلزء األول عىل التصويت
  ؛67=  املوافقون

  ؛31=  رضونااملع
  .02=  املمتنعون

  .أحاكم تتعلق بتوازن موارد وتاكليف ا9وñ: لثالثالباب ا
  .، ما فهيا تعديل، كنظن إجامع46املادة 
  .49، 48، 47املواد 

  :أعرض اآلن الباب الثالث من اجلزء األول عىل التصويت
  ؛67= املوافقون

  ؛31=  املعارضون
  .02=  املمتنعون

للسـنة املالية  43.10أعرض اآلن اجلزء األول من مرشوع قانون املالية رمق 
  :للتصويت، أظن نفس العدد 2011

  ؛67=  املوافقون
  ؛31=  رضونااملع

  .02=  املمتنعون

إذن وافق جملس املستشارين عىل اجلزء األول من مرشوع قانون املالية 
  .2011للسـنة املالية  43.10رمق 


