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        878787879999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 د(سمرب 16( هـ 1436 صفرمن  23 ثال8ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئMس اLلسل اKٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اXقPقة دقPقة، ابتداء من الساUة العارشة و  ساUة وثالث ؤ�ربعون :التوقPتالتوقPتالتوقPتالتوقPت
  .عرش صباYا اخلامسة

aلس@نة املالية  100.14دراسة مرشوع قانون املالية رمق  ::::^دول اKٔعامل^دول اKٔعامل^دول اKٔعامل^دول اKٔعامل
  .مواد اجلزء اKٔولالتصويت Uىل  :2015

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

        ::::الس@يد محمد فوزي بنعالل، رئMس اجللسةالس@يد محمد فوزي بنعالل، رئMس اجللسةالس@يد محمد فوزي بنعالل، رئMس اجللسةالس@يد محمد فوزي بنعالل، رئMس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني هللا الرمحن الرحمي iسم

  الس@يدان الوز�ران احملرتمان،
  السادة والس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

خنصص هذه اجللسة aلتصويت Uىل مواد اجلزء اKٔول من مرشوع 
  .2015س@نة املالية ل a  100.14قانون املالية رمق 
  :Kٔحاكم مyعلقة xملوارد العمومPةا/ الباب اKٔول/ اجلزء اKٔول

  :1، نصوت Uىل املادة رمق 1ٕاذن املادة رمق 
  .املوافقون؟ احسب

اKٔحاكم / الباب اKٔول/ املعطيات العامة aلتوازن املايل/ اجلزء اKٔول
  :املتعلقة xملوارد العمومPة

  :ٕاذن، ن�yدئ xلتصويت Uىل املوارد العمومPة
  .إالجامع: ما فهيا حىت Yا^ة، ما فهيا تعديل، 1املادة رمق 
  :كام Uد�هتا اaلجنة 2املادة رمق 

  .املوافقون؟ ٕاجامع؟ كام Uد�هتا اaلجنة، املوافقون؟ تفضل ٔ�س@تاذ

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
قدم فهيا تعديل وحسب، وٕاذن  2هللا خيليك، الس@يد الرئMس، املادة 

  .بقت كام يه، توضيح xش انعرفو اUالش كنصوتو

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .ٕاذن، إالجامع
. هللا خيليمك كام ٔ�ضافهتا اaلجنة.. مكرر كام ٔ�ضافهتا اaلجنة 2املادة الثانية 

  .تفضل ٔ�س@تاذ، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  الس@يد الرئMس، 

داx املادة اaيل اح�ا بصددها اKٓن . مايش كنطاول ولكن كندقق
  . 2وع التعديل اaيل وصلنا ليه هو املادة كنتلكمو Uىل املادة موض

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .مكرر 2

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
هاذ املادة اكن فهيا تعديل، وهاذ التعديل داز xلتصويت، هاذ الطابلو 

  ..خصو �كون عندمك xش نعرفو �ٓش

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .ما عند(ش هاذ الطابلو، عندي ¢ري املادة

  :ذن، منر ٕاىل التصويت Uىل املادة كام ٔ�ضافهتا ٔ�و Uد�هتا اaلجنةإ 
  .ه احسب، احسبالإالجامع؟ ¦

  ؛29: وناملوافق
  ؛31: املعارضون
ها هام هاز�ن يدهيم، التجمع، نعاودو احلساب ٕاىل امسحتو، .. املمتنعون

  .Uاود من اKٔول، هللا خيليك
  .30: املوافقون

°مكلو احلساب ونعيط ، ما اك�ن و¬ا ¢ري .. املعارضون، املعارضون
  .تفضل الس@يد الرئMس، تفضل.. مشلك

        ::::املس�شار الس@يد املعطي بنقدوراملس�شار الس@يد املعطي بنقدوراملس�شار الس@يد املعطي بنقدوراملس�شار الس@يد املعطي بنقدور
  .اعطينا واYد امخلس دقائق ³س@تارشو مع بعضياتنا

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .ٔ�عتذر، ٔ�عتذر، ٔ�عتذر.. °رفعو اجللسة مخس دقائق

  .ؤ�عتذرهللا خيليمك، اح�ا ³س@ت·ٔنفو اجللسة، ³س@ت·ٔنف اجللسة 
  .مكرر كام ٔ�ضافهتا اaلجنة، نعاودو احلساب، هللا خيليمك 2ٕاذن، املادة 

  .ه احسب احسب، اKٔس@تاذالّ املوافقون؟ ¦
  ؛32: املوافقون

  ؛33: املعارضون
هللا خيليمك، اشوية د¦ل الهدوء، تفضل .. املمتنعون؟ ¢ادي حيسب

  .اليس دعيدUة

  :املس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUة
  الس@يد الرئMس،

هللا خيليك، عندي ¾ساؤل ٕاىل امسحتو، ال�ساؤل د¦يل، الس@يد 
الرئMس، هاذ القاUة، حسب املعلومات واملعطيات اaيل عند¿، جمهزة 
iشلك تقين فÀ خيص التصويت، ملاذا اKٓن ما اكي�ش التصويت بطريقة 

الزxبل د¦ل الفلوس Uىل     ٕالكرتونية؟ واش در¿ هلم التجهزي هذاك وخرس¿
اUة وUىل هاذ التجهزيات xش لك ساUة احسب، هز، حط يدك، هاذ الق

  .هذي رساÊ ملن يعنيه اKٔمر !مايش معقول هاذ اليش ؟هز يديك
  .شكرا
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        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا
حس�ت، ٔ�س@تاذ؟ واش مyفقني يعاود حيسب؟ ما ميك�شاي، إاذن 

  .¢ادي نعاودو احلساب من اKٔول xش منش@يو Uليه، تفضل
  ؛41 :املوافقون

  ؛34: املعارضون
  .ال Y�ٔد: املمتنعون

هل هناك . كام ٔ�ضافهتا اaلجنة "مكرر مرتني 2"ٕاذن، منر ٕاىل املادة 
  . توضيح؟ ما اكي�ش

  .نعم؟ تفضل، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلج
واش مبعىن ٔ�ن هناك تعديل من طرف املعارضة، واكن التصويت وال 

  .وحض لنا، هللا خيليك، اللكمةٔ�ضافهتا اaلجنة xٕالجامع؟ 

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .ٔ�ضافهتا اaلجنة xٕالجامع

        ::::املس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلج
  . xٕالجامع

  .شكرا

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة    
  .إالجامع: املوافقون

        ::::املس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلج
  .ال، اليس املهايش، هللا خيليك

  الس@يد الرئMس، 
ما  x 2ش تضبطوا املسائل، املادة هللا خيليك، اح�ا كنلمتسو م�مك

  .تصو¾ش Uلهيا xٕالجامع، تصوت Uلهيا xلتصويت

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  وما الفرق؟

  :ٕاذن، منر ٕاىل التصويت ٕاىل امسحتو
  ٕاذن نفس العدد ٔ�ظن؛: املوافقون

  :ٕاذننفس العدد؛ : املعارضون
  ؛42: املوافقون

  ؛35: املعارضون
  خيليمك، مyفقني؟منش@يو هباذ العدد، هللا 

  .نفس العدد: كام Uد�هتا اaلجنة 3ٕاذن، املادة 
وا هاذ اليش عندي ٔ�¿ يف الطابلو، الس@يد الرئMس، راه عندي يف 

كام Uد�هتا اaلجنة، هناك توضيح، الس@يد  3املادة . الطابلو هاذ اليش

  الرئMس؟
  .نفس العدد: كام Uد�هتا اaلجنة 3ٕاذن املادة 

ٕاذن نفس : هتا اجلنة، ٔ�مر ٕاىل التصويتكام ٔ�ضاف "مكرر 3"املادة 
  .العدد

  . صايف، منش@يو بنفس العدد اتفق�ا
  .مايش مشلك..  35والت  34، اكنت 35وراه ×زاد واYد عندمك 

  . ٕاذن، املادة الرابعة كام Uد�هتا اaلجنة
  هل هناك توضيح من فرق املعارضة؟

  ).36، 42(نفس العدد : كام Uد�هتا اaلجنة 4ٕاذن، املادة 
  .نفس العدد: كام ٔ�ضافهتا اaلجنة "مكرر 4"املادة 
  . كام Uد�هتا اaلجنة 5املادة 

  هناك توضيح؟

        ::::املس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلج
  : اaلجنة اش@تغلت Uىل ما ييل

هناك تعديالت Uد�هتا اaلجنة �رمهتا، بطبيعة احلال ¢ادي ×كون 
  . xٕالجامع

ة احلال هناك تعديالت ^اءت هبا احلكومة وقÙلهتا اaلجنة بطبيع
xٕالجامع، ٔ�ما هناك تعديالت ^اءت xلتصويت يه اaيل ×رفع aلتصويت 

  ...هنا، املس·Êٔ واحضة، ما ميك�ش ٔ�نه نبقاو نصوتو Úيف ما

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .امش�Mا يف نفس العدد

  .مكرر كام Uدهتا اaلجنة 5املادة 

        ::::املس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلج
  . وصايفهللا خيليمك، ¢ري نضبطو اKٔمور، 

  .هاذ اليش اaيل اك�ن

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .مايش ٕاشاكل، اتفق�ا Uىل Uدد املصوتني والتصويت ولكيش

  .ٕاجامع: كام ٔ�ضافهتا اaلجنة "مكرر 5"املادة 
  .نفس املشلك: كام Uد�هتا اaلجنة 6املادة 
 5"دوز¿ املادة .. كام ٔ�ضافهتا اaلجنة "مكرر ٔ�ربع مرات 6"املادة 

كام ٔ�ضافهتا اaلجنة، در¿ فهيا  "مكرر 5"يه املادة  ، دوز¿ها، ها"مكرر
  . إالجامع
  .؟ نفس العدد"مكرر 5"

  .نفس العدد: كام Uد�هتا اaلجنة 6املادة 
التصويت راه مصوتني اح�ا¦، ما غنعاودوش التصويت لك مرة، راه 

  .اتفق�ا
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  . ه نعاودو نصوتو، ما اك�ن مشلكالّ ¦ 6املادة 
  : كام Uد�هتا اaلجنة 6ٕاذن، املادة 

  ؛47: املوافقون
  ال Y�ٔد؛ : املعارضون
  .37: املمتنعون

كام ٔ�ضافهتا اaلجنة، ندوزو  "مرات 5مكرر  6"ٕاذن، منر ٕاىل املادة 
  :كام Uدلت.. aلتصويت

  نفس العدد؛: املوافقون
  نفس العدد؛: املعارضون
  .ال Y�ٔد: املمتنعون

  .إالجامع: كام وردت، ما فهيا حىت Yا^ة، ال تعديل وال والو 7املادة 
  ...مكررة كذ كام ^اءت 7املادة 
  :كام Uدلت 8املادة 

، ¦ك؟ ال، املوافقون بعدا، احشال؟ �ٓ 50يه .. نفس العدد: املوافقون
  .40يه  37د¦ل  3، 48، 47الرايض، 

نفس العدد، ال ما اكي�ش كام Uدلت، إالجامع؟ : املادة الثام�ة مكررة
  .إالجامع: نعم؟ كام ^اءت

  .إالجامع: كام ^اءت 9املادة 
  .إالجامع: مكررة كذ كام ^اءت 9املادة 
ورد iش·ٔهنا تعديالن، اKٔول من فرق املعارضة والثاين من  10املادة 

 . الفريق الفPدرايل aلوYدة واXميقراطية
فرق املعارضة،  10اللكمة YKٔد مقديم التعديل، فرق املعارضة، املادة 

  .تفضل

        ::::املس�شار الس@يد معر مورواملس�شار الس@يد معر مورواملس�شار الس@يد معر مورواملس�شار الس@يد معر مورو
  .كرا الس@يد الرئMسش

 . املوارد املرصدة aلجهات: 10املادة 
من القانون  66تطبيقا Kٔحاكم الفقرة اKٔوىل من املادة " :النص اKٔصيل

 2014، ×رصد aلجهات Uىل الس@نة املالية ةاملتعلق ب��ظمي اجله 47.96رمق 
 ."تمن حصيç الرضيبة Uىل الرشاك %³1س@بة 

من القانون  66قرة اKٔوىل من املادة تطبيقا Kٔحاكم الف": التعديل املقرتح
 2014، ×رصد aلجهات Uىل الس@نة املالية ةاملتعلق ب��ظمي اجله 47.96رمق 

  ."من حصيç الرضيبة Uىل الرشاكت %%%%³3333س@بة 
قدرة êعéدات املرصودة aلجهات من الرضيبة Uىل : ترب�ر التعديل

 756بـ  2014اX¬ل والرضيبة Uىل الرشاكت �رمس قانون املالية لس@نة 
ال ميك�ه ٔ�ن (سامه يف متكني اجلهات  -يف اعتقاد¿  - مليون درمه، وهو رمق 

من القPام Xxور التمنوي املنوط هبا ومسامههتا يف ٕانعاش êقyصاد الوطين 
  .و¬لق الرثوات وٕاYداث فرص الشغل

يف ظل هذا اLهود املايل الهزيل اôي تبذó اXوÊ لفائدة اجلهات، 
 مدى الس@نوات املاضية بتعديالت هتدف ٕاىل الرفع من هذه تقدم�ا Uىل

  . êعéدات، دٔ�بت احلكومة Uىل رفضها مع اكمل اKٔسف
ما اôي مينع احلكومة اليوم من الرشوع م�ذ اKٓن يف êس@تعداد لورش 
اجلهوية املتقدمة Uرب تطو�ر اجلهة اقyصاد¦، من ¬الل مواÚبة اجلهات اليت 

  منوية øوية وت�ش@يط êقyصاد اجلهوي؟ تتوفر Uىل خمططات × 
ما اôي مينع احلكومة من êس@تعداد aلمرشوع املهيلك aلجهوية 
املتقدمة من ¬الل وضع ٔ�رضية اس@تقÙال اقyصادية ٔ�ولية وUدم êر×اكن ٕاىل 

  م�طق êنتظارية؟
  .وشكرا الس@يد الرئMس

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن، الفريق الفPدرايل

        ::::الس@يد محمد دعيدUةالس@يد محمد دعيدUةالس@يد محمد دعيدUةالس@يد محمد دعيدUة    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس@يد الرئMس

من  %3عوض  %2تقريبا نفس التعديل، ¢ري اح�ا ال�س@بة دا�ر�ن 
ختصص aلجهات، وذ متاش@يا مع مقyضيات  ،الرضيبة Uىل الرشاكت

اXس@تور، ويف ٔ�فق تفعيü لبناء المركزية قوية ومûyددة، نقرتح ز¦دة يف 
ح املرتقب وٕاUداد اKٔرضية aلجهوية موارد اLالس اجلهوية ملواÚبة إالصال

املوسعة، ومن ش·ٔن هذه الز¦دة املسامهة يف ا�متهيد Kٔعامل اجلهوية املوسعة 
  .وتعز�ز البناء املؤسسايت من ٔ�^ل التمنية احمللية واجلهوية

  .شكرا الس@يد الرئMس

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

        .اللكمة aلحكومة

الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد الس@يد ادر(س اKٔزيم إالدر(يس، الس@يد ادر(س اKٔزيم إالدر(يس، الس@يد ادر(س اKٔزيم إالدر(يس، الس@يد ادر(س اKٔزيم إالدر(يس، 
        ::::واملالية، امللكف xملزيانيةواملالية، امللكف xملزيانيةواملالية، امللكف xملزيانيةواملالية، امللكف xملزيانية
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس@يد الرئMس
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

بطبيعة احلال فÀ يتعلق بتخصيص حصة معينة من الرضيبة Uىل 
انون الرشاكت والرضيبة Uىل اX¬ل يك ×رصد aلجهات يف ٕاطار مرشوع ق

، نت�دث عن إالطار القانوين احلايل aلجهات، واaيل هو 2015املالية 
املتعلق  47.96من القانون رمق  66إالYاU Êىل الفقرة اKٔوىل من املادة 

  . ب��ظمي اجلهة
معناه ٔ�ننا نت�دث عن ختصيص موارد يف ٕاطار êخyصاصات احلالية 
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وية املتقدمة، aلجهة، وال نت�دث عن ختصيص املوارد يف ٕاطار اجله
ختصيص املوارد يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة هو موضوع ورش، اليوم هو يف 
ٕاطار ال�شاور بني احلكومة وبني خمتلف املكو¿ت الس@ياس@ية، والقانون 

هو اôي  147التنظميي aلجهة اجلديد اôي ٔ�قره اXس@تور يف الفصل 
بطبيعة احلال س@ي�دد êخyصاصات اجلديدة يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة، و 

س@يوافق هذه êخyصاصات مبوارد ^ديدة، ٔ�ما اليوم ف�حن نت�دث عن 
، وxلتايل ال Yا^ة ملوارد ^ديدة، 47.96ٕاطار قانوين هو إالطار د¦ل 

  .وô فالتعديل ¢ري مقÙول

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
 . شكرا

  . ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  .نعم؟ تفضل

        ::::امشامشامشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�ش
  .شكرا الس@يد الرئMس

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قرتح Uىل اLلس املوقر صيغة توفق بني التعديل اaيل قدمyو 
فرق املعارضة اKٔربع والتعديل اaيل قدموه ٕاخواننا يف الفريق الفPدرايل، ٕاىل 

  .اكن ممكن، ونقرتح Uىل اجللسة ٔ�ن ت·ٔ¬ذ الرٔ�ي فPه
ع يف تزنيلها طيب aلتذكري، ^الÊ امل� ٔ�كد Uىل ٔ�ن اجلهوية سMرش 

، مجيع الفرق الربملانية البارYة يف املدا¬الت د¦لها ٔ�كدت Uىل 2015س@نة 
ٔ�مهية توفري رشوط اس@تقÙال واس�Ùاق هذا الورش املهم د¦ل اجلهوية، 

ك�س@بة من الرضيبة Uىل الرشاكت % 3واح�ا يف فرق املعارضة كنقرتحو 
، الصيغة %2حوا ³س@بة لفائدة اجلهات، وإالخوة يف الفريق الفPدرايل Úيقرت 

  .ونعرضها aلتصويت 2,5د¦ل التوفPق يه 

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .احلكومة

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
  .من الناحPة املسطرية التعديالت تعرض aلتصويت، هذا هو

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت

  .املوافقون؟ Uاود احسب

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUة
الفريق الفPدرايل ¢Mسحب التعديل د¦لو لفائدة التعديل د¦ل املعارضة 

  .%3د¦ل 

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .ما اك�ن مشلك

  ؛53: املوافقون
  ؛43: املعارضون
  .ال Y�ٔد: املمتنعون

  :aلتصويت 10ٕاذن، ٔ�عرض املادة 
  ؛53: املوافقون

  ؛43: املعارضون
  .ال Y�ٔد: املمتنعون

aلتصويت كام ^اءت، ال ما اكي�ش كام Uدلت،  10ٕاذن، ٔ�عرض املادة 
  .إالجامع: بدون تعديل

ورد iش·ٔهنا تعديالن، اKٔول من فرق املعارضة، والثاين من : 11املادة 
  .الفريق الفPدرايل aلوYدة واXميقراطية

  .تعديل فرق املعارضة

        ::::مورومورومورومورو    املس�شار الس@يد معراملس�شار الس@يد معراملس�شار الس@يد معراملس�شار الس@يد معر
  .شكرا

تطبيقا Kٔحاكم : ، الس@يد الرئMس، املوارد املرصدة aلجهات11املادة 
املتعلق ب��ظمي اجلهة،  47.96من القانون رمق  66الفقرة اKٔوىل من املادة 

من حصيç الرضيبة Uىل  %³3س@بة  2014×رصد جلهات عن الس@نة املالية 
  . اX¬ل

  .10نفس الترب�ر xل�س@بة aلامدة 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .تفضل الس@يد الرئMس. ٕاذن، الفريق الفPدرايل

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUة
  .شكرا الس@يد الرئMس

 %2فÀ خيص التعديل نتاع الفريق الفPدرايل، هو ختصيص ³س@بة نتاع 
من الرضيبة Uىل  2015اaيل ^اية يف مرشوع قانون املالية  %1بدل 

  .�10ر والتعليل اaيل تقدم�ا به يف املادة اX¬ل aلجهات، وهو نفس الترب 
وxش نبقاو م�سجمني مع انفس@نا ومع التصويت اaيل قدم�ا، هاذ 

  .التعديل ¢�سحبوه لفائدة التعديل اaيل قدماتو فرق املعارضة احلزبية

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .اللكمة aلحكومة، احلكومة

        ::::امللكف xملزيانيةامللكف xملزيانيةامللكف xملزيانيةامللكف xملزيانية    الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية،الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية،الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية،الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية،
  الس@يد الرئMس،

  .التعديل ¢ري مقÙول لنفس êعتبارات السابقة: نفس املوقف

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  )43، 53(نفس العدد : ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت
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  .تفضل، ٔ�س@تاذ

        ::::املس�شار الس@يد عبد اaلطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد اaلطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد اaلطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد اaلطيف ٔ�معو
  الس@يد الرئMس،

وتطلبون م�ا ٔ�ن مالحظة مسطرية، تعرضون Uلينا التعديالت، 
نصوت، وتعطى اللكمة ملقديم التعديل وجواب احلكومة، واUالش ¢ادي 

  . نصوتو اح�ا xل�س@بة aلفرق اKٔخرى اaيل ما قدمت حىت تعديل
وô، مفن العدل ٔ�ن تعطى فرصة بيان موقفها من املعارضة ٔ�و 

  .املساندة aلتعديل aلفرق اKٔخرى اليت حلد اKٓن مل (س@متع ٕا�هيا
  .شكرا

        ::::لس@يد رئMس اجللسةلس@يد رئMس اجللسةلس@يد رئMس اجللسةلس@يد رئMس اجللسةاااا
  .شكرا

  .إالجامع: aلتصويت، مافهيا ال تعديل وال يشء 11ٕاذن، ٔ�عرض املادة 
ورد تعديل من الفريق الفPدرايل aلوYدة .. aلتصويت 11املادة 

  .، تفضل3مكرر، التعديل رمق  11واXميقراطية، �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 

        ::::املس�شار الس@يد العراملس�شار الس@يد العراملس�شار الس@يد العراملس�شار الس@يد العريبيبيبيب �Yيش �Yيش �Yيش �Yيش
  .شكرا الس@يد الرئMس

من طرف الفريق الفPدرايل  "مكررة 11"التعديل املقرتح يف املادة 
يتعلق �رصد لتغطية جعوزات صناديق امحلاية êجéعية �رمس الس@نة املالية 

  .من حصيç الرضيبة Uىل الرشاكت %³1س@بة  2015
هاذ التعديل هيدف ٕاىل رضورة êهéم xمحلاية êجéعية، وتوفري 

د العجز، ولو ³س�Pا، لعجوزات صناديق امحلاية املوارد املالية لس
  . êجéعية، وUىل رٔ�سها الصندوق املغريب aلتقاUد

  .شكرا الس@يد الرئMس

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة

  ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
  .شكرا الس@يد الرئMس

هو هاذ اKٔنظمة بطبيعة احلال يه مÙنية Uىل ٔ�ن املسامهني اKٔجراء 
تي·ٔديو املساهامت د¦هلم، واXوx Êعتبارها مشغل تؤدي املساهامت د¦لها، 

 2015واXوÊ تؤدي مساهامهتا، ويه مربجمة يف ٕاطار مرشوع قانون املالية 
  . كام اكنت مربجمة يف القوانني املالية السابقة

ÊوXيتعلق حبقوق املوظفني من ٕاذن، ا Àلهيا فU يلaات اÙتؤدي الواج 
  . ٔ�^ل املسامهة يف ٔ�نظمة التقاUد

 ó القةU د، هذا ٕاصالح �ٓخر الUقى إالصالح د¦ل ٔ�نظمة التقاÙMت
بتخصيص جزء من الرضيبة Uىل الرشاكت ٔ�و جزء من الرضيبة Uىل 

ن الرضيبة اX¬ل، Kٔن ختصيص جزء من الرضيبة Uىل الرشاكت ٔ�و جزء م
Uىل اX¬ل ٔ�صال دا¬ل مرشوع قانون املالية يعين اقyطاع جزء من املوارد 
ا�صصة LموUة من الس@ياسات العمومPة اليت ^اء مرشوع قانون املالية 

  .�ميولها، وô فهذا التعديل ¢ري مقÙول

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة    
  . شكرا

  :ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  نفس العدد؛: املوافقون

  نفس العدد؛: املعارضون
  .ال Y�ٔد: املمتنعون

ورد تعديل من فريق الفPدرايل aلوYدة واXميقراطية �ريم ٕاىل ٕاضافة 
  .، تفضل4، التعديل رمق "مرتني مكرر 11"املادة 

        ::::املس�شار الس@يد العراملس�شار الس@يد العراملس�شار الس@يد العراملس�شار الس@يد العريبيبيبيب �Yيش �Yيش �Yيش �Yيش
  .شكرا الس@يد الرئMس

 %1هاذ التعديل يد¬ل يف نفس إالطار، يعين ٔ�ننا نقرتح رصد ³س@بة 
الصناديق امحلاية     من حصيç الرضيبة Uىل اX¬ل لتغطية جعوزات

، وهناك جتارب يف العديد من اXول ê2015جéعية �رمس الس@نة املالية 
اXميقراطية اليت حتملت فهيا اXوÊ مسؤوليتاها iشلك ٕاضايف Xمع امحلاية 

  .êجéعية
  .شكرا الس@يد الرئMس

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .مة aلحكومةاللك

  ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
  . شكرا الس@يد الرئMس

  .التعديل ¢ري مقÙول لنفس الترب�ر

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .43:ٕاذن، املعارضون.. نفس العدد: ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  .جامعاالٕ : كام وردت 15، 14، 13، 12ٕاذن هنا املادة 

  .كذ إالجامع: 16املادة 
، "مكرر 16"ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 

  . 4التعديل رمق 
  .اللكمة YKٔد مقديم التعديل، تفضل اليس حكمي

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
، ¦ك؟ هذه املادة "مكررة 16"اح�ا، بصدد، الس@يد الرئMس، املادة 
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  .اخلصوصية تتعلق xحلساxت
هاذ املادة تقرتح ٕاYداث حساب مرصد Kٔمور خصوصية، (سمى 
صندوق تدبري ٔ�رصدة احلساxت اخلصوصية، �كون اKٓمر xلرصف لهاذ 
احلساب هو الس@يد وز�ر اXا¬لية، يتضمن هاذ احلساب يف اجلانب اXا�ن 

د(سمرب  31مجموع ٔ�رصدة احلساxت املرصدة Kٔمور خصوصية ٕاىل ¢اية 
يف اجلانب املد�ن حتويالت لفائدة صندوق الت·ٔهيل وتدبري ، و2014
  .ا�اطر

ويف تعليل وترب�ر هاذ التعديل، اح�ا Uىل ضوء ما Uاش@ته ب�¿ من 
فPضا¿ت �وÊ اaيل امىش حضيهتا Uدد من املواطنني ا�Kٔر¦ء، وUىل ضوء 
اخلسا�ر اجلس@مية اليت ×كÙدهتا Uدد من اKٔقالمي اaيل Uاشت الفPضا¿ت، 
ابغينا من ¬الل هاذ التعديل نعطيو aلحكومة ٕاماكنية مyاYة، ما فهياش يش 

  .ٕابداع Úبري، يعين ما فهياش موارد ^ديدة �aوÊ ٔ�و تنقPص يف النفقات
الهدف من هاذ التعديل هو ابغينا نعطيو aلحكومة ٔ�داة مالية، xش 

وصية ويه هذوك املبالغ املالية الفائضة ¢ري امللزتم هبا يف احلساxت اخلص
كثرية ^دا، ¾س@تعمل ٔ�وال من ٔ�^ل تطو�ر وٕاUداد ٕاسرتاتيجية ^ديدة لتدبري 
ا�اطر، الس@À ؤ�ن الس@يد الوز�ر يف رده اKٔمس ٔ�كد ب·ٔن الس�Mاريو د¦ل 
×كرار م�ل هذه الكوارث Úيبقى وارد، ال قدر هللا، و8نيا لكنا نعرف 

ن اKٔقالمي وUدد من حقPقة، ويه ٔ�ن هناك Uدد من املواطنني Úبري وUدد م
امجلاUات اaيل ما ا¬ذا¾ش احلصة د¦لها من الرثوة الوطنية، Uدد من اKٔقالمي 
ما عندهاش الطرقان، ما عندهاش املراكز êس�شفائية، ما عندهاش 
املؤسسات التعلميية، Uدد من امجلاUات ما عندهاش املاء، ما عندهاش 

  .الضو
مه اaيل يه الفائض إالجاميل مليار در 82ف ، ابغينا من ٔ�صل هاذ 

اaيل ك�سûلو احلساxت اخلصوصية، ابغينا جزء من هذه املوارد املالية 
¬ذاوش احلظ د¦هلم، وابغينا امييش aلمغاربة اaيل ما ا¬ذاوش احلق وما 

تعطى هلم، احلكومة تبني هلم ب·ٔنه اكينة ٕاماكنية لاللتفاتة، والشعب املغريب 
املواطنني ما يعMشوش يف احلرمان وما  مس@تعد aلتضامن من ٔ�^ل ٔ�ن هاذ

  .يعMشوش يف ا�هتمMش
و³سûل ب·ٔن مجيع الفرق الربملانية يف املدا¬الت اaيل اس@متعنا ٕا�هيا 
البارYة، لكها تبيك Uىل العامل القروي وعن املعا¿ة وعن العزÊ اaيل 
ÚيعMشوها Uدد من اKٔقالمي، وô هذا التعديل ابغينا ن·ٔكدو من ¬الل هذا 

تعديل Uىل ٔ�ن الربملانيني وUىل ٔ�ن احلكومة Yاسة xملعا¿ة وYاسة ال 
�xهتمMش وYاسة xٕالقصاء اaيل ÚيعMشوه املواطنني، واaيل اKٓالف مهنم ٕاىل 
يوم�ا هذا، وحنن ننقاش القانون املايل، مازالوا يبyMون يف العراء، حتت رمحة 

  .الربد القارس وحتت رمحة قساوة الظروف د¦ل املناخ
ôلجنة، وaيل در¿ مع الس@يد الوز�ر يف اaالعتبارات يف املناقشة ا ،

قال لنا الس@يد الوز�ر احملرتم امللكف xملزيانية ب·ٔن هاذ اليش فPه صعوxت 
قانونية Kٔن ما كMسمحش به القانون التنظميي، حنن نقول ب·ٔن هذا ت·ٔويل ¢ري 

بة ٔ�نه يتضام�وا مع سلمي ملقyىض القانون، ما اكي�ش يش قانون ×مينع املغار 
بعضياهتم ويقولوا هاذ اخلري، هاذ اKٔموال اaيل ما تترصفش، هاذ اKٔموال 
اaيل يه فائضة تعطى aلمغاربة اaيل Úيعانيو يف اKٔقالمي اaيل ما واصلهاش املا، 
اaيل ما واصلهاش الضو، واaيل ما واصليهناش الطرقان، واaيل ما 

ê ات وال املراكزPيلقاوش فني واصليهناش املس�شفÚ يل ماaس�شفائية، وا
  .يقريو اوليداهتم

كذ، ابغينا من الس@يد الوز�ر احملرتم اaيل ^اوبنا مشكورا Uىل هذا 
التعديل البارح يف التعقPب د¦لو Uىل املدا¬الت الربملانية، اaيل قال ب·ٔنه ¦ 

قة ودي راه ما عند¿ش املشاريع، ما عند¿ش الربامج، اح�ا تنقولو عند¿ الث
يف احلكومة، عند¿ اKٔطر والكفاءات املغربية يف لك الوزارات، قادر�ن يف 
ظرف شهر�ن، ثالثة ٔ�شهر يطلعوا الربامج واملشاريع اaيل ¢ادي متكن 
امجلاUات و¢ادي متكن اKٔقالمي من ٔ�هنم يو^دوا هلم املشاريع xش نوصلو هلم 

a ش نوصلو هلم الطرقاتxيور د¦هلم، و�a ش املا والضوءxواور د¦هلم، و�
نوفرو هلم املراكز واملس@توصفات فني يداويو وليداهتم، وxش نوصلو هلم 

  .والدمه�ٔ كذ املؤسسات واملدارس فني يقريو 
وô، نطلب من ٕاخواننا يف لك فرق املعارضة وكذ الفرق د¦ل 
اKٔ¢لبية Kٔهنم لكهم ×لكموا Uىل العامل القروي، لكهم ×لكموا Uىل الفPضا¿ت 
وUىل املواطنني يتفهموا ب·ٔن هذا التعديل ممكن، هذا التعديل ممكن من 
 الناحPة الواقعية، Kٔنه ما ¢اد(ش جنيبو يش ٕاماكنيات ما اكيناش،

مليار درمه فائض، حصيح فPه  82إالماكنيات موجودة، وامحلد (، عند¿ 
مليار xش  82من هاذ  %50جزء ميكن ملزتم به، ولكن اعطيو¿ ¢ري 

مييش لهاذ املواطنني اaيل Úيعانيو يف اKٔقالمي وامجلاUات اaيل ما لقاو الضوء 
املدارس واaيل ما لقاو  واaيل ما لقاو املا واaيل ما لقاو الطرقان، واaيل ما لقاو

  .املس�شفPات واملس@توصفات فني يداويو اوالدمه
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

        .اللكمة aلحكومة

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
  .شكرا الس@يد الرئMس

  . هو ¢ري xش نب�Mوا ٔ�ش@نو تيقول التعديل وندققو اKٔمور
عديل ^ا تيقول ب·ٔن احلساxت اخلصوصية املرصدة Kٔمور خصوصية، الت

هاذي واYد اLموUة من احلساxت اكينة يف املزيانية العامة، تتجي لك س@نة 
يف املزيانية العامة ووراءها مجموUة من الس@ياسات العمومPة، واaيل يه يف 

اسات، العامل القروي، ومجموUة من الس@يمعظمها ختدم املناطق املهمشة، 
  . هذا هو اKٔساس

هاذ احلساxت املرصدة Kٔمور خصوصية عندها واYد الرصيد، لك 
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  . حساب عندو رصيد
القانون التنظميي د¦ل املالية جعل ٔ�ن هذه احلساxت خصها �كون 
عندها واYد الرصيد، وهاذ الرصيد �رYل من س@نة ٕاىل ٔ�خرى، xعتبار ٔ�ن 

ت، وتنجز هذه الربامج Uىل هذه احلساxت ختضع لربجمة مyعددة الس@نوا
  . س@نوات مyعددة

^ا التعديل قال ٔ�ودي هذه احلساxت اخلصوصية املرصدة Kٔمور 
خصوصية، هذيك اKٔرصدة د¦لها، مجموع ٔ�رصدهتا ¢ادي جنمعوها ونديوها 

  . لواYد احلساب �ٓخر ^ديد
ٔ�ش@نو معىن هاذ التعديل؟ معناه ٔ�ن هذيك احلساxت اaيل قامئة 

اKٔرصدة ٔ�و ما (سمى xلفائض، مايش ٔ�موال مطروYة غتوقف، Kٔن هذيك 
هاذي ٔ�موال ملزتم هبا، ونعطيمك ٔ�م�ç . يف واYد الق�ت ¿عسة، شايطة، ال

  : Uىل هذه اKٔرصدة
اك�ن الرصيد د¦ل احلساب د¦ل احلصة د¦ل امجلاUات احمللية من 
éىل القمية املضافة، واش الرصيد د¦ل هاذ احلساب هذا انU الرضيبة 

مyفقني ٔ�نه مييش؟ هذا حساxت امجلاUات احمللية، يعين لك جامUة راه 
ت�yظر احلصة د¦لها، مازال ما ×رسلش لها، ولكن ملزتم لها هبا، ما معىن 

  .هذا؟ معناه ٔ�ن ما تقوم به امجلاUات احمللية من مشاريع س�yوقف
احلساب د¦ل املبادرة الوطنية aلتمنية ال�رشية، : نعطيمك حساب �ٓخر

مليار، د¦ل امجلاUات احمللية فPه  4,5هذي عند¿ فهيا رصيد تقريبا د¦ل 
  . مليار 4,5مليار، د¦ل املبادرة الوطنية aلتمنية ال�رشية فPه  10,5

ة ¢ادي مليار د¦ل املبادرة الوطنية aلتمنية ال�رشي 4,5ٕاىل قلنا هاذ 
هنزوها اكمç ونديوها لهاذ احلساب اجلديد، معناه ٔ�نه املبادرة الوطنية aلتمنية 

  . ال�رشية تتوقف
  ...حساب �ٓخر احلساب د¦ل الطرق

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  .¢ري حصيح

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
ٕاذا اكن ¢ري . ح، ٔ�¿ ¢ادي نتوقف وانت مكل الصحيحٕاىل اكن ¢ري حصي

. حصيح، ٔ�¿ كنعطيك معطيات دقPقة، واح�ا داx يف ^لسة Uامة حمرتمة
        .املعطيات ٔ�¿ تنعطيك احلساxت لك حساب حبساب

 10احلصة د¦ل امجلاUات احمللية من حصيç الرضيبة Uىل القمية املضافة 
ذ احلساب، ملزتم يف ٔ�¢لهبا، هذي ، هذا هو الرصيد د¦ل ها812املليار و

  .احلصة امجلاUات تي�ساينوها
  .505املليار و 4صندوق دمع املبادرة الوطنية aلتمنية ال�رشية 
) 1RAMED(تن.لصو به صندوق دمع الéسك êجéعي اaيل 

  .673املليار و 3 :ومجموUة من الس@ياسات "تMسري"و
                                                 

1
 Régime d'Assistance Médicale 

  .املليار 3 :الصندوق اخلاص xلطرق
  .586املليار و a: 2لسكىن وêندماج احلرضي صندوق التضامن

  .126مليار و :الصندوق د¦ل الصيدلية املركزية
  .120مليار و :صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية

وxلتايل، هاذ ال5م Uىل ٔ�ن هناك ٔ�رصدة شايطة وال ¿عسة ¢ري 
حصيح هنائيا، هاذ احلساxت تدارت لهذا الغرض، تدارت Kٔن هناك 

سات معومPة تتا¬ذ س@نوات، وxلتايل ذيك الرصيد �رYل من س@نة س@يا
واôي هو س@يلزتم به هو  ،%7ٕاىل س@نة، ملزتمون ب·ٔكرث من ال�س@بة د¦ل 

مليار د¦ل  82يف الطريق، وxلتايل Úون ٔ�ننا جنمعو هاذ اKٔرصدة، تقريبا 
اXرمه ونديوها حلساب �ٓخر، معناه ٔ�ن لك ذيك الصناديق س�yوقف 

العمومPة اليت وراءها س�yوقف، ونديوها حلساب واYد �ٓخر  والس@ياسات
  . اaيل ¢ادي ينعس xملعقول، هذا هو

وxلتايل ،هذا التعديل ¢ري مقÙول، Kٔنه ¢ري قابل aلتطبيق، وس@يوقف 
مجموUة من الس@ياسات العمومPة اليت تذهب ٕاىل املناطق اليت ٔ�ردمت من 

هذه الس@ياسات يه اليت هتمت ¬الل تعديلمك ٔ�ن هتمتوا هبا، وهذه املناطق 
  . هبا اليوم، ولMست هناك ٔ�موال فائضة ميكن ٔ�ن ¾س�مثر يف øة ما

  .وô، فهذا التعديل ¢ري مقÙول

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل.. ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
ê لينا وزارةU يل وزعتaيل هذا معناه ٔ�ن الو8ئق اaصاد واملالية، واyق

مجموUة الصناديق اaيل  Yدامس@تعد�ن جنيبوها اKٓن، وكتقول فهيا ب·ٔنه يف و 
ç�  :×لكم الس@يد الوز�ر احملرتم فهيا فائض، ونعطي ٔ�م

مليون درمه  252 :الصندوق اخلاص xٕالنعاش ودمع الوقاية املدنية
ة Uىل ٔ�¿ كنوحض، اUالش ابغيتو ختبيو احلقPق.. فائض، ³س@بة إالجناز

الشعب املغريب؟ اك�ن الفلوس مجمدة وال توظف، وجيب ٔ�ن تذهب 
  . نوحض.. aلمناطق اليت ¾شكو من خصاص

هذي اKٔرقام د¦ل وزارة êقyصاد .. اعطيين اللكمة، الس@يد الرئMس
واملالية، نعطي ٔ�م�ç ملموسة، ومس@تعد�ن ³سحبو هاذ التعديل ٕاىل اكن هاذ 

  . هو الصحيحاليش اaيل تيقول الس@يد الوز�ر 
مليون درمه هو الفائض،  252 :الصندوق د¦ل دمع الوقاية املدنية

  .%³39س@بة إالنفاق 
çة املياه املس@تعمPمليون درمه  49 :صندوق تطهري السائل وتصف

  ...، وهاذ اليش ما تنقولوشفائض

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا، شكرا
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  .ود¢ادي نعطي اللكمة aلحكومة تعا.. تفضل اليس حكمي مكل

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  الس@يد الرئMس احملرتم،

  ... اعطين اللكمة، ابغينا نوحضو ب·ٔن هاذ الصناديق، هاذ التعديل

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . xرااك، اليس حكمي، راه وحضت ما فPه الكفاية، شكرا
  .راه وحضت ما فPه الكفاية، اليس حكمي، هللا خيليك

        ::::احلكمي ب�شامشاحلكمي ب�شامشاحلكمي ب�شامشاحلكمي ب�شامش    املس�شار الس@يد عبداملس�شار الس@يد عبداملس�شار الس@يد عبداملس�شار الس@يد عبد
ال، هللا خيليك، اح�ا ابغينا ³سحبو التعديل ٕاىل اكن هاذ اليش اaيل 
تيقول الس@يد الوز�ر حصيح، اح�ا تنقولو الو8ئق اaيل توزعت Uلينا، الس@يد 
الرئMس، اح�ا وا¬ذ�ن يف البال د¦لنا ب·ٔنه الهدف د¦ل ٕاىل اكن هاذ التعديل 

مس@تعد�ن ³سحبوه، ولكن ابغينا  ¢ادي يوقف الس@ياسات د¦ل اXوÊ اح�ا
احلكومة تصحح لنا ٕاىل كنا ¢الطني، Kٔن اKٔرقام والو8ئق اaيل اعطاتنا وزارة 

  ...êقyصاد واملالية �ٓش كتبني؟ كتبني ب·ٔن واYد

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . هللا خيليك، هللا خيليك، تفضل، اليس حكمي، مكل، مكل

هللا خيليمك، هللا خيليمك، تفضل الس@يد الوز�ر، راه غنعطي اللكمة 
aلحكومة ×رد، وا ا^لس ٔ�صاحيب ا^لس، وا الس@يد الرئMس، xرااك من 

  . تفضل الس@يد الوز�ر، تفضل.. الصداع، هللا هيديك
  . ٔ�رجومك، ٔ�رجومك

هللا خيليك، ¬ليو احلكومة جتاوب، وراه احلكومة ¢ادي جتاوب Uىل 
   انت؟ راسها، ما

 اللكمة، الس@يد الوز�ر، تفضل، تفضل، .. تفضل الس@يد الوز�ر
  تفضل.. تفضل، الس@يد الوز�ر. الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد محمد بوسعيد، وز�ر êقyصاد واملاليةالس@يد محمد بوسعيد، وز�ر êقyصاد واملاليةالس@يد محمد بوسعيد، وز�ر êقyصاد واملاليةالس@يد محمد بوسعيد، وز�ر êقyصاد واملالية
  . شكرا الس@يد الرئMس احملرتم

  ...¢ري تفاUال مع

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . وصل، اليس حكمي) le message(راه 

مكلت، اليس ..  خيليمكهللا.. وصل) le message(راه  كهللا خيلي
  حكمي؟

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  الس@يد الرئMس، 

س@يدي هاذ التعديل اح�ا كنقولو لمك ٕاىل اكن اح�ا ¿س عقالء لكنا، �ٔ 
هاذ التعديل ما قابطش، مس@تعد�ن ³شكرو احلكومة ونقولو لها مسحوا لنا، 

هذي يه الفهامة د¦لنا، ما فامهي�ش، ولكن امسح يل نوحض ¢ري راه 
  .xخyصار

هاذ التعديل اaيل كنقرتحو مايش الهدف م�و هو نوقفو املشاريع 
وêلزتامات اaيل دارهتا اXوÊ مبقyىض املوارد املالية اaيل اكينة يف هاذ 

  .الصناديق واحلساxت اخلصوصية، هاذي ٔ�وال
ئق اaيل اعطاتنا الوزارة د¦ل êقyصاد واملالية، 8نيا، اKٔرقام والو8

تتقول ب·ٔن اLموع د¦ل اKٔرصدة اaيل اكينة يف هاذ احلساxت اخلصوصية هو 
مليار درمه واشوية د¦ل املليون، اح�ا Uارفني وفامهني ب·ٔن هاذ  82تقريبا 

 احلساxت اخلصوصية الزتمت بواYد اLموUة من املبالغ املالية غمتيش يف
 ،ç�ٕاطار �رامج مyعددة الس@نوات، ولكن هاذ الصناديق ٕاىل ابغينا نعطيو ٔ�م

ود الصندوق اخلاص xٕنعاش ودمع الوقاية املدنية، الرصيد اaيل فPه ٕاىل Yد
  .مليون درمه 252هو  2013ٔ�واخر 

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .ٔ�رجوك، ٔ�رجوك

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
 اعطاتنا الوزارة، اKٔرقام اaيل اعطاتنا احلكومة، نعطي هاذي اKٔرقام اaيل

ç�  :مهنا ٔ�م
الصندوق د¦ل ٕانعاش ودمع الوقاية املدنية يف الرصيد د¦لو ٕاىل ¢اية 

شفيت مك يزنجعون من ذÚر .. مليون درمه، ³س@بة إالنفاق 252: 2013هناية 
  .احلقPقة

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .، الرساÊ وصلت، ٔ�رجوكاليس حكمي.. وا xرااك من اخلطبة

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  . °مكل هذا حقي، °مكل املدا¬ç د¦يل

  ...ٕاىل كنت غتعطي aلحكومة احملرتمة

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .xش نعطيو aلحكومة اللكمة، هللا خيليك

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  كMشوش Uيل، سكyو، خصو (سكت 

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس@يد رئMس الس@يد رئMس الس@يد رئMس الس@يد رئMس 
  xش ¢�سكyو؟

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  ...خصو حيشم Uىل عرضو، (سكت xش هنرض، ما ميك�ش

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
ٔ�رجوك اليس .. اليس حكمي، هللا خيليك، هللا خيليك، راه سالييت
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ٓ حكمي،    .الس@يد الرئMس �

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  س@يدي؟نعم �ٔ 

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس@يد رئMسالس@يد رئMسالس@يد رئMسالس@يد رئMس
  .هللا خيليك، xرااك، ساUدو¿ يف ¾س@يري هذه اجللسة

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  . هللا خيليك، الس@يد الرئMس

xخyصار شديد، اح�ا xش ما °رجعش لAٔرقام، تنقول ب·ٔن احلكومة 
ٔ�عطتنا ٔ�رقام، ٔ�عطتنا و8ئق كتبني ب·ٔن هاذ احلساxت اخلصوصية اaيل 

 83مليار درمه، هاذ  83هيا تقريبا يف إالجامل ما يقرتب من عند¿ �كرثة، ف
مليار درمه فهيا جزء اح�ا ما UارفPنوش، ولكن إالحصائيات اaيل كتعطينا 

ٔ�و  %40احلكومة، ال�س@بة د¦ل إالنفاق وال�س@بة د¦ل إالجناز ال تتûاوز 
  .يف ٔ�حسن احلاالت 50%

، هاذ احلساxت اح�ا كنقولو هاذ اKٔموال، هاذ الصناديق املش�yة
املش�yة اaيل ت�شابه من حPث الطبيعة د¦لها ومن حPث êخyصاص 

و�كون اKٓمر xلرصف د¦لها هو الوز�ر .. د¦لها، جتمع وتوضع رهن ٕاشارة
املعين، حبيث ٔ�ن الوز�ر د¦ل الفالYة Uىل س�Pل املثال طلبناه يف هذا 

صوصية، واaيل د¦ل احلساxت املرصدة Kٔمور خ 3التعديل جنمعو ليه 
دا¬ç يف القطاع د¦لو، اaيل ملزتم به تبارك هللا، ولكن اaيل مايش ملزتم به 
ابغينا احلكومة C¬ذ القرار وترصفو يف ¬دمة اKٔقالمي اaيل بي�ت الفPضا¿ت 
ب·ٔهنا تعاين معا¿ة فهيا قساوة Úبرية، ال ميكن ٔ�ن ³سمح xش ¾س@متر ٕاىل ٔ�بد 

  .اKٓبد�ن
 ٔ�عطتنا احلكومة مرة ٔ�خرى كتبني ب·ٔنه عند¿ موارد وô، فاKٔرقام اaيل

مالية ال ¾س@تعمل، هاذي يه الفكرة، عند¿ موارد مالية ال تنفق، ال 
¾س@تعمل، نعم ×رYل من س@نة ٕاىل ٔ�خرى Uارفني، نعم هناك الزتامات د¦ل 
اXوÊ وهناك �رامج مyعددة الس@نوات، اح�ا عند¿ اكمل الثقة يف احلكومة، 

aلربامج املتعددة الس@نوات هاذ اليش اa ل�س@بةx يل الزتمت به احلكومة
¾س@متر فPه، ولكن هاذ اKٔموال اليت ال تنفق متيش لAٔقالمي وامجلاUات اليت 

تعاين من خصاص �ول، وتعMش يف الظروف د¦ل القرون الوسطى Úيف 
  .ما قلت البارح

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا الس@يد الرئMس

  .تفضل احلكومة

        ::::وز�ر êقyصاد واملاليةوز�ر êقyصاد واملاليةوز�ر êقyصاد واملاليةوز�ر êقyصاد واملاليةالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
تفاUال مع الس@يد املس�شار اaيل قال ٔ�نه ٕاذا اقyنع السادة     ال، ¢ري

املس�شارون سMسحب التعديل، ٔ�¿ ٔ�ؤكد aلسادة املس�شار�ن ٔ�ن ما ^اء 

يف الرد حصيح، ٔ�ن هذه احلساxت املرصدة Kٔمور خصوصية واليت ت�ش·ٔ 
حساب خصويص، لك  56بقوانني املالية السابقة، واaيل اKٓن عند¿ 

 ç�حساب ي�ش·ٔ مبوارد معينة من ٔ�^ل غرض معني ٔ�و س@ياسة معينة، واKٔم
  . اaيل تعطات يف هذا اLلس احملرتم ٔ�م�ç حصي�ة

من بني هذه احلساxت املرصدة Kٔمور خصوصية، اك�ن احلساب اaيل 
 معروف د¦ل القمية املضافة اôي تد�ره وزارة اXا¬لية م�ال، هاذ احلساب

كمتيش تقyطع م�و جزء من الرضيبة Uىل القمية املضافة، وÚمييش �متويل التمنية 

  . د¦ل امجلاUات احمللية بصفة Uامة
يف �ٓخر الس@نة Úيبقى واYد الرصيد، هذاك الرصيد مايش شايط، 

Kٔنه ميل تيكون  –وتنعطي هاذ املثل  –هذاك الرصيد مايش شايط، Kٔنه 
لواYد املشاريع، وهذيك املشاريع  واYد احلساب كتكون واYد الربجمة

د¦ل  %100كتكون مyعددة الس@نوات، ما ميك�ش ٔ�نه يف لك س@نة ننجز 
املرشوع، كنجزو جزء من املرشوع، واجلزء د¦ل املرشوع اaيل ينجز يف 
الس@نة املقçÙ يرصف م�ه الس@نة املاضية، ولهذا اك�ن جوج د¦ل املفاهمي 
اaيل خص، هللا خيليمك، السادة املس�شار�ن، وهاذي م�اس@بة ٔ�يضا xش 

، يعين )émission(اك�ن ما (سمى xٕالصدار  ،نوصولو اKٔمور aلرٔ�ي العام
   .)engagement(رصف اKٔموال، واك�ن ما (سمى xلزتام 

ميل Úيكون عندك مرشوع د¦ل سد فPه مليار د¦ل اXرمه، تلزتم به، 
يعين ٔ�نه ملا ينجز يف �ٓخر املطاف ¢ادي  ،)l’engagement(كتد�ر 

ترصف مليار، ولكن يف الس@نة اaيل انت فهيا ما كترصفش مليار، Kٔن 
س@نوات، كترصف يعين إالصدار تيكون  3ي��جز Uىل  هذاك السد ¢ادي

يف Yدود ما مت ٕاجنازه، فلهذا إالجناز س@نوي، ولكن املرشوع راه مyعدد 
الس@نوات، ذاك اليش اUالش تنقول لمك هذاك مايش فائض، مايش 
شايط، اKٔ¢لبية د¦ل ذاك اKٔرصدة راه ملزتم هبا، ما ميك�ش، وٕاذا مجعنا 

رو؟ ذاك êلزتامات غيوقفوا واملشاريع ذاك اKٔرصدة �ٓش ¢ادي ند�
والس@ياسات غيتوقفوا، حصيح غيتوقفوا وغن.لقو ارتباك وغن.لقو صعوبة 

  .يف التنفPذ
مهنا م�ال الصندوق د¦ل  ،وهاذ اKٔرصدة اaيل اعطينامك رامه حصي�ة

املليار  4املليار، ولكن ذيك  4التمنية د¦ل املبادرة الوطنية فPه رصيد د¦ل 
  . طة، راه اك�ن مشاريع تنجز وترصف يف الس@نة اليت بعدهامايش شاي

ولهذا، اك�ن كام قلت فكرة جPدة ٔ�ن هاذ الناس راه الفPضان اك�ن راه 
اك�ن واYد الصندوق د¦ل الكوارث كنتظرو ٔ�نه �كون الرب¿مج 
êس@تعûايل اaيل غيجي وغنوفرو لو ا�متويالت، Kٔن مزيانية اXوÊ راه 

رضو Uىل مزيانية اXوÊ اaيل فهيا املزيانية العامة واYدة، راه ميل كهن
  .واYدة راها) les SEGMA2(اخلصوصية واحلساxت د¦ل والصناديق 

املفروض ٔ�نه ميل تيكون مرشوع ٔ�و �ر¿مج ٔ�ن احلكومة تعطيه  

                                                 
2
 Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome 
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اKٔولوية وتوفر لو ا�متويالت، لMس هبذه التق�ية، Kٔن هاذ التق�ية ¢ادي 
  ... التنفPذ وارتباك Úبري، و¢ادي �كون كام خصناختلق، كام قلت، صعوبة يف 

 ،ÊوXهاذ القضية ٔ�نه الفلوس شايطة، ٕاذ اكنت الفلوس شايطة عند ا
د¦ل احلكومة، واXوÊ كتقرتض، هذا سوء aلتدبري، راه مايش فلوس 

ٕاىل ابغيتو نوقفوها نوقفوها، . شايطة، راه فلوس مرصدة لس@ياسات معومPة
  .هذا هو الفكرة

  .الس@يد الرئMسشكرا 

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .شكرا الس@يد الوز�ر

ٕايوا، هللا خيليك، راه ساالت .. ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  .احلكومة، وساالو املعارضة، ¬لينا، هللا خيليك

  .نفس العدد: املوافقون
  .Uاود ٔ� س@يدي احلساب، املوافقون؟ وا نعاودو احلساب

هاذ املوضوع، هللا خيليمك، نعطي ن�هتيو من . ٔ�عرض التعديل aلتصويت
çايÙة اللكمة ٔ�ثناء التصويت، راه در¿ قUاحسب يل هللا .. ذيك السا

  .خيليك
املوافقون؟ املوافقون؟ ؤ�ثناء التصويت، ³ساليو من التصويت ونعطي 

  . اللكمة، هللا خيليك
املوافقون؟ احشال احس�يت؟ وا احسب ٔ�صاحيب، ³ساليو من 

  . 59احشال؟  .اللكمةالتصويت ونعطيك 
  .راه اعطينا اللكمة جلوج، ملعارض وملؤيد.. املعارضون؟ وا¬ا

  .تفضل الس@يد الوز�ر، تفضل

        ::::الس@يد احلبMب شوxين، الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واLمتع املدينالس@يد احلبMب شوxين، الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واLمتع املدينالس@يد احلبMب شوxين، الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واLمتع املدينالس@يد احلبMب شوxين، الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واLمتع املدين
  .شكرا الس@يد الرئMس

لنظام ¢ري نتعاونو معمك، نتعاونو معمك Uىل ال�س@يري د¦ل اجللسة، Kٔنه ا
حيدد ضوابط تقدمي  205اXا¬يل اaيل خصنا مجيعا نتقPدو به، يف املادة 

التعديالت، وخيلق التوازن اXس@توري بني اكفة اKٔطراف، ٔ�¢لبية ومعارضة 
  .وحكومة

ال ميكن قÙول ٔ�نه ٔ�ي واYد ميكن لو يتد¬ل وقت ما ابغى، ويعرب وقت 
حىت يه، غنوليو يف ما ابغى، ويناقش وقت ما ابغى، وٕاال لعند احلكومة 

  .الفوىض
واحضة، بعد تقدمي التعديل من صاحب التعديل، تÙMقى  205فاملادة 

وضيح احلق عند احلكومة ٔ�و رئMس اaلجنة ٔ�و املقرر ٕان رغب يف الت
  . بد من مؤيد ومعارض، مث التصويتواملشاركة يف النقاش، مث ال

  . د هباواحضة، فريQ التقP 205املادة . ما اكي�ش يش Yا^ة اخرى
  .شكرا الس@يد الرئMس

  

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن، ند�رو الرٔ�ي املعارض، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلجاملس�شار الس@يد حلبMب لعلج
  .شكرا الس@يد الرئMس

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
ساUدو¿، هللا خيليمك، ساUدو¿ بعدا، ساUدو¿ ³ساليو هاذ اجللسة 

  .تفضل اليس لعلج. هذي

        ::::ججججاملس�شار الس@يد حلبMب لعلاملس�شار الس@يد حلبMب لعلاملس�شار الس@يد حلبMب لعلاملس�شار الس@يد حلبMب لعل
  .شكرا الس@يد الرئMس

اXميقراطية هذا هو . حنن مطالبون ٔ�وال مب·ٔسسة احلوار واYرتام الغري
املنطلق د¦لها، ميل هيرض يش واYد ³سمعو لو، واXميقراطية عندما Úيكون 
رئMس ما Úيتد¬لوش املس�شار�ن هيرضوا، الرئMس هو اaيل Úهيرض، 

  .Úهيرضوااملس�شار�ن كMسمعوا، ميل كتعطى هلم اللكمة 
ند¬لو يف صلب املوضوع، احلكومة ^اءت مبزيانية ×راعي فهيا املواطنني 
املغاربة Uىل مشارهبم ولكهم، والطبقة املعوزة xمyياز، هذا هو السؤال، 

  ...عندما

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة

. اد¬ل aلموضوع، هللا خيليمك، هللا خيليمك، اد¬ل aلموضوع اليس لعلج
        ::::لعلجلعلجلعلجلعلجاملس�شار الس@يد حلبMب املس�شار الس@يد حلبMب املس�شار الس@يد حلبMب املس�شار الس@يد حلبMب 

ٔ�¿ كنظن هذا êنفعال اكيف xش ما هنرضش، Kٔنه ٔ�¿ Uارف رايس ب·ٔنه 
ما ابغاوش يتقÙلوا لكمة .. ¢ادي نقول الصواب، وهذا êنفعال ٔ�نه ضد

  .احلق، صايف ما هنرضش، لكمة احلق ما ابغاوش يتقÙلوها

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .ٕاذن، منر ٕاىل التصويت، هللا خيليمك. مز¦ن

  ؛52: املوافقون
  ؛47: املعارضون
  .7: املمتنعون

نعم .. 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20و 19و 18و 17املادة 
  ٔ�س@يدي؟

        : : : : املس�شار الس@يد حسن �ٔلكمياملس�شار الس@يد حسن �ٔلكمياملس�شار الس@يد حسن �ٔلكمياملس�شار الس@يد حسن �ٔلكمي
د¦ل املعارضة، راه  13د¦ل نعم،  57ال يعقل ٔ�ننا نصوتو هباذ الطريقة، 

ال يعقل، راه ¬اص يتحسب هاذ اليش، راه مايش معقول، ٕاىل كنا ¢ادي 
  .�سحبن يف هاذ املهزÊ منش@يو احبالنا، ٔ�¿ ك  نبقاو
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        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .ا³سحب

  .إالجامع: 26، 25، 24، 23ٕاذن، عند¿ 
  :مكرر كام Uدلت، هناك ٕايضاYات؟ ما اكي�ش، ٕاذن 26املادة 

  ؛52: املوافقون
  ؛49: املعارضون
  .ال Y�ٔد: املمتنعون

  .نفس العدد: مرتني كام Uدلت "مكرر 26"ٕاذن، املادة 
 3مكرر  26"ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 

  .، اللكمة YKٔد مقديم التعديل3، التعديل رمق "مرات

        ::::املس�شار الس@يد ادر(س الرايضاملس�شار الس@يد ادر(س الرايضاملس�شار الس@يد ادر(س الرايضاملس�شار الس@يد ادر(س الرايض
  .شكرا الس@يد الرئMس

، تغيري حساب مرصد Kٔمور خصوصية "مرات 3مكرر  "26املادة 
الس@يد الرئMس، يتضمن هذا احلساب، . "دمع الéسك êجéعي"املسمى 

من املبلغ احملصل من الرضيبة  %4,5يف اجلانب اXا�ن الفقرة اKٔوىل 
  . اXا¬لية Uىل êس@هتالك

موارد املسامهة êجéعية "ونضيف ٔ�يضا " �لك ٔ�نواUه"نقرتح ٕاضافة 
  ". aلتضامن املرتتبة Uىل اKٔرxح واXخول املس@ت.لصة ¬الل فرتة تطبيقها

امجلعيات ا�تصة يف "د الشطر الرابع، نضيف ٔ�ما يف اجلانب املد�ن بع
، ومقرتح �ٓخر دفع املسامهة "اس@تقÙال وUالج مرىض القصور اللكوي

لAٔرس املعوزة يف العامل القروي واحلرضي لتغطية مصاريف بطاقة اس@هتالك 
املاء والكهرxء يف ٕاطار اتفايق مع امجلاUات الرتابية املعنية، دمع مÙارش 

  .من ٕاUاقات Yادة ومعيقة وملكفة، البايق بدون تغيريلAٔرس اليت تعاين 
الهدف من هذا التعديل ضامن موارد : ترب�ر التعديل، الس@يد الرئMس

قارة لفائدة هذا الصندوق، مع ٕادراج موارد املسامهة êجéعية aلتضامن 
املرتتبة Uىل اKٔرxح واXخول املس@ت.لصة ¬الل فرتة تطبيقها و³س@بة من 

  . ل من الرمس املفروض Uىل التبغ املصنعاملبلغ احملص
كام هيدف التعديل ٕاىل توس@يع êس@تفادة لAٔرس املعوزة اليت تتكفل 
Kٔxيتام وفق رشوط حيددها نص قانون، وامجلعيات ا�تصة يف اس@تقÙال 

  .وUالج مرىض القصور اللكوي
هذا التعديل يد¬ل يف ٕاطار اYرتام êلزتامات اXولية aلمغرب 

قوق êقyصادية وêجéعية والثقافPة، وس@ميكن اKٔرس من خبصوص احل
احلصول Uىل احلد اKٔدىن من املاء الصاحل aلرشب، حىت ال يضطروا ٕاىل 
اس@تعامل مPاه ال تتوفر فهيا الرشوط اXنيا حلفظ الص�ة، وال ي�Ùغي ×رك 
اKٔرس اليت يعاين ٔ�بناؤها من إالUاقة احلادة والعميقة واليت ×لكف مصاريف 

 Ú دةUملساx لتفاتة ٕا�هياê ا وجبô ،ة هذه التاكليفøدها يف مواYبرية و
  .Uرب هذا الصندوق

  .شكرا الس@يد الرئMس

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن، اللكمة aلحكومة

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
  .شكرا الس@يد الرئMس

، يف اجلانب اXا�ن اقرتاح بعض املوارد اaيل يه التعديل فPه ^انبني
ٔ�صال موجودة يف احلساب، ميل ت�yلكمو Uىل ³س@بة من املبلغ احملصل Uىل 

ٕاذن، فÀ يتعلق xالقرتاYات . الرمس املفروض Uىل التبغ هاذي ٔ�صال اكينة
  .د¦ل املوارد يه ٔ�صال موجودة يف احلساب هاذي اKٔوىل

ا نعرفو ٔ�ش@نو يه الفلسفة د¦ل هاذ فÀ يتعلق xملصاريف، خصن
احلساب؟ هاذ احلساب ^ا ٔ�وال xش (سامه يف واYد ا�متويل د¦ل واYد 

النظام د¦ل  ،)RAMED(اLموUة د¦ل الس@ياسات العمومPة، م�ال 
التغطية الصحية aلفXات ذوي اX¬ل احملدود مبا فهيا القصور اللكوي، ٕاذن، 

  . Mسامه يف هاذ اKٔمور هاذيت ) RAMED(امجليع 
امجلعيات ¾س@تفPد من اXمع ¦ ٕاما يف ٕاطار املزيانية العامة، خمتلف 

Uات احمللية، وxلتايل ما ميك�ش نوعو و°كرثو االقطاUات الوزارية ٔ�و من امجل
هاذ خمتلف اKٓليات د¦ل اXمع، Kٔن ¢ادي نقلصو من املوارد د¦ل هاذ 

نفرقو الفلوس اaيل يه  احلقPقPة ونبداوالصندوق، وما منولوش النفقات 
  .øات ٔ�خرىٔ�صال ¾س@تفPد مهنا يف 

فÀ يتعلق بذوي êحyيا^ات اخلاصة، صندوق دمع الéسك 
êجéعي يف ٔ�صü يت�دث عن êهéم Kٔxش.اص ذوي êحyيا^ات 

  .اخلاصة
ٕاذن، املقرتYات اaيل تفضلتو هبا موجودة ٔ�صال يف احلساب، xس@ت�Yاء 

  .اXمع د¦ل امجلعيات اaيل يه اكينة يف ٔ�مور ٔ�خرى هاذ
  .ولهذه êعتبارات، فهذا التعديل ¢ري مقÙول

  :الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  :ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  ؛53نفس العدد؟ ٕاذن العدد : املوافقون

  .43نفس العدد، ٕاذن : املعارضون
  .49.. 43، 53.. إالجامع: كام وردت 27املادة 

 27"ٕاذن، ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 
  .، اللكمة YKٔد مقديم التعديل، تفضل اليس5، التعديل رمق "مكرر

        ::::املس�شار الس@يد ادر(س الرايضاملس�شار الس@يد ادر(س الرايضاملس�شار الس@يد ادر(س الرايضاملس�شار الس@يد ادر(س الرايض
  .شكرا الس@يد الرئMس
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  السادة الوزراء،
، وهتم ٔ�يضا جتميع "مكررة مرتني 27"نقرتح مادة ^ديدة، املادة 

، "حماربة �8ٓر اجلفافصندوق "Kٔمور خصوصية املسامة احلساxت املرصدة 
 "صندوق التمنية القروية"و "صندوق دمع املبادرة الوطنية aلتمنية ال�رشية"

صندوق التمنية êجéعية "يف حساب مرصد Kٔمور خصوصية، (سمى 
  ".وال�رشية

صندوق دمع املبادرة "جتمع احلساxت املرصودة Kٔمور خصوصية ل
صندوق حماربة �8ٓر "و "صندوق التمنية القروية"، "�رشيةالوطنية aلتمنية ال 

صندوق "يف حساب مرصد Kٔمور خصوصية موYد، قلنا (سمى  "اجلفاف
، و�كون رئMس 2015، ابتداء من فاحت ينا�ر "التمنية êجéعية وال�رشية

  .احلكومة �ٓمرا xلرصف لهذا احلساب
" ة وال�رشيةصندوق التمنية êجéعي"يتضمن احلساب املوYد املسمى 

يف اجلانب اXا�ن مجموع موارد احلساxت اLمعة املذÚورة U�ٔاله، ويف هاذ 
اجلانب املد�ن مجموع نفقات ومصاريف هاذ احلساxت، xٕالضافة ٕاىل 

صندوق ت·ٔهيل "حتويالت لفائدة احلساب املرصد Kٔمور خصوصية املسمى 
  ".وتدبري ا�اطر

  : ترب�ر التعديل، السادة الوزراء
ف هاذ التعديل ٕاىل جتميع ثالث حساxت خصوصية هبدف هيد

النûاUة وبذل املزيد من اجلهد لتحقPق نوع من التوازن اLايل Uىل مس@توى 
الربامج والس@ياسات êجéعية، مع ٕاضافة ٕاماكنية حتويل اعéدات من 

، الس@À ملاكحفة �8ٓر "صندوق ت·ٔهيل وتدبري ا�اطر"احلساب املوYد لفائدة 
ا¿ت اKٔ¬رية والتصدي Kٔية خماطر يف املس@تقÙل، Kٔن السادة الوزراء الفPض

هو ميل تتكون الكوارث ٕاما زلزال ٕاما  -و°كونو رصYاء  - اaيل اكنوا 
فPضا¿ت، تتكون مسائل ×رقPعية، واaيل اكن جرى يف س@يدي سلÀن ويف 

ياء بين حسن راه اكنوا ^اوها وداروا مجموUة د¦ل اKٔش@ -الرشاردة- øة الغرب
مليون واعطاتو  40اaيل يه ×رقPعية، اك�ن اaيل امشات لو اXار د¦ل 

اXوÊ مليون ونص، احلكومة مليون ونص، ولهذا اح�ا تنفكرو xش هاذ 
الناس وهاذ الفXات هذي ما ×كرفصش، داx هاذ الفPضا¿ت اaيل Uاو8ين 

�كون اكينة يف هاذ اKٔماÚن، ابغينا Uاو8ين هاذ الناس ما يتكرفصوش، 
صندوق اaيل ¢ادي �كون هيمت، Kٔن تتعطى وعود، ولكن ميل ما ×كو³ش 

  .صناديق اaيل ¢ادية تعاجل هاذ املشالك يف حPهنا، فاaيل تيضيع هو املواطن
  .شكرا الس@يد الرئMس

  :الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة

x صاد واملالية، امللكفyقê ى وز�رX الس@يد الوز�ر املنتدبx صاد واملالية، امللكفyقê ى وز�رX الس@يد الوز�ر املنتدبx صاد واملالية، امللكفyقê ى وز�رX الس@يد الوز�ر املنتدبx صاد واملالية، امللكفyقê ى وز�رX ملزيانيةملزيانيةملزيانيةملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب::::  
  .شكرا الس@يد الرئMس

  :هاذ التعديل ¢ري مقÙول Uىل غرار التعديل السابق، لعدة اعتبارات
داx اهنا¦ ¢ري نفهمو ٔ�ش@نو يه الفلسفة د¦ل هاذ احلساxت املرصودة 
Kٔمور خصوصية مرة ٔ�خرى، هذه س@ياسات معومPة يف ¬دمة الوطن 

يف ¬دمة لس@نوات واملواطنني، فلوس كترصف يف ٕاطار �رامج مyعددة ا
  .املواطنني، هاذي اKٔوىل

داx ميل تنجيو ونبغيو جنمعو الصندوق اخلاص xٕنقاذ مدينة فاس، 
عندو �ٓمر xلرصف د¦لو، عندو �ر¿مج د¦لو، عندو الزتامات د¦لو مع 

  . الصندوق اخلاص xٕنعاش ودمع الوقاية املدنية، ال Uالقة لها به
قدو قداش اaيل تدار xش املدن صندوق تطهري السائل، هذا �ر¿مج 

د¦لنا ما تبقاش يف ذيك الوضعية، واaيل تMس@تافد م�و مجيع املدن، مع 
 ال ..صندوق ماكحفة �8ٓر الكوارث الطبيعية اaيل تدار xش ٕاىل اكنت يش

ال ميكن جتميع هذه احلساxت، هاذ احلساب اaيل مرصود Kٔمور  ..قدر هللا
خفصنا نبدلو القانون خصوصية ^ا بواYد الفلسفة وواYد املنطق، وٕاال 

  .التنظميي لقانون املالية، ونوقفو هذه الس@ياسات
وxلتايل ال ميكن جتميع هذه احلساxت Kٔهنا مقررة xعéدات حمددة 
لس@ياسات معومPة حمددة، (س@تفPد مهنا املواطنون، وال Yا^ة وال ٕاماكنية 

  .لتجميعها، وال ميكن جتميعها، وô فالتعديل ¢ري مقÙول

        ::::رئMس اجللسةرئMس اجللسةرئMس اجللسةرئMس اجللسةالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
  .شكرا

  : ٕاذن ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  .نفس العدد: املوافقون

  املعارضون؟

        ::::ٔ�مني اLلسٔ�مني اLلسٔ�مني اLلسٔ�مني اLلسمحمد Uداب، محمد Uداب، محمد Uداب، محمد Uداب، الس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
  .املمتنعوناك�ن 

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUةاملس�شار الس@يد محمد دعيدUة
 75 ر، راهÊ الس@يد الوز�·ٔ سامل  دعاو ن، التصويت اح�ا راه غمنتنعو Uىل ..

 ٕايه ..مايش Uليك ،ال مايش Uليك ..بعدا ¢ري xش ،54 ولMسحساب 
  .54حساب اaيل اكينة مايش  75قÙايKٔ ،çنه 

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  نفس العدد؛: املعارضون
  .5: املمتنعون

مكررة  27"فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة  من ورد تعديل ،ٕاذن
  . 6، التعديل رمق "مرتني

  .مقديم التعديل.. اللكمة YKٔد مقديم التعديل، مقديم التعديل

        ::::املس�شارة الس@يدة ¬داملس�شارة الس@يدة ¬داملس�شارة الس@يدة ¬داملس�شارة الس@يدة ¬دجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  الس@يد الرئMس، 
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 "27بعدا هاذ التعديل اaيل غند�ر ٔ�¿ هو اaيل اكن خصو �كون مادة 
الس@يد خصو جيي مور هاذ اليش، ¢ري  ، والتعديل اaيل دار"1مكررة رمق 

  . xش تضبطوا املسائل xش ¾شوفوا العدد عندمك
نقول بتجميع احلساxت املرصدة Kٔمور  "مكرر 27"ففي التعديل املادة 

الصندوق "و" الصندوق اخلاص xٕنقاذ مدينة فاس"خصوصية املسامة 
فPة صندوق تطهري السائل وتص "و" اخلاص xٕنعاش ودمع الوقاية الوطنية

çيف حساب " صندوق ماكحفة �8ٓر الكوارث الطبيعية"و" املياه املس@تعم
  ".صندوق الت·ٔهيل وتدبري ا�اطر"مرصد Kٔمور خصوصية (سمى 

الصندوق اخلاص "جتمع احلساxت املرصدة Kٔمور خصوصية املسامة 
" الصندوق اخلاص xٕنعاش ودمع الوقاية الوطنية"و" xٕنقاذ مدينة فاس

صندوق ماكحفة �8ٓر "، " السائل وتصفPة املياة املس@تعمçصندوق تطهري"و
يف حساب مرصد Kٔمور خصوصية موYد (سمى " الكوارث الطبيعية

، و�كون 2015ابتداء من فاحت ينا�ر  ،"صندوق الت·ٔهيل وتدبري ا�اطر"
  .لرصف لهذا احلسابxوز�ر اXا¬لية �ٓمرا 

 ا�اطر يف يتضمن احلساب املوYد املسمى صندوق الت·ٔهيل وتدبري
اجلانب اXا�ن مجموع موارد احلساxت اLمعة املذÚورة U�ٔاله ويف اجلانب 

  .املد�ن مجموع نفقات ومصاريف هذه احلساxت
وترب�ر¿، الس@يد الرئMس، يف هذا التعديل هو ٔ�ن هناك صناديق وهناك 

هو فارغ، فلام ٔ�رادوا  "صندوق ماكحفة �8ٓر الفPضا¿ت والكوارث الطبيعية"
(س@تعملوا ما xلصندوق ٕالسعافات Uىل اKٔقل ٔ�ولية لض�ا¦ الفPضا¿ت ٔ�ن 

Kٔxقالمي اجلنوبية ويف مجموUة Úبرية من املناطق املغرب، فٕاهنم مل (س@تطيعوا 
  . حتويل اKٔموال من صندوق ٕاىل �ٓخر

ٕاذن، نقول اح�ا يف ٕاطار النûاUة، ويف ٕاطار تMسري املوارد املالية 
تدارك املواقف املس@تعçû وطبعا اليت مل ×كن لتكون حتت ٕامرة احلكومة ل 

  . م�تظرة، فٕاننا نقول يف ٕاطار جناUة هذه الصناديق البد من جتميعها
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
  . شكرا الس@يد الرئMس

  .مقÙول لنفس الترب�ر هاذ التعديل ¢ري

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  : ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  .5 :املمتنعون.. نفس العدد

مكرر  27"ورد تعديل من فرق املعارضة كذ �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 

  . 7، التعديل رمق "مرات 3
  .اللكمة YKٔد مقديم التعديل، تفضلوا فرق املعارضة

        ::::الزويمالزويمالزويمالزويماملس�شارة الس@يدة ¬داملس�شارة الس@يدة ¬داملس�شارة الس@يدة ¬داملس�شارة الس@يدة ¬دجيجيجيجية ة ة ة 
  الس@يد الرئMس،

نقول يف هذا التعديل بتجميع احلسابني املرصد�ن Kٔمور خصوصية 
صندوق مواÚبة ٕاصالYات النقل الطريق يف احلوارض والرابط "املسميني 
يف حساب مرصد Kٔمور " الصندوق اخلاص xلطرق"و" بني املدن

جيمع احلسابني املرصد�ن " صندوق دمع املواصالت الربية"خصوصية (سمى 
صندوق مواÚبة ٕاصالYات النقل الطريق يف "ميني Kٔمور خصوصية املس 

يف حساب " الصندوق اخلاص xلطرق"و" احلوارض والرابط بني املدن
" صندوق دمع املواصالت الربية"مرصد Kٔمور خصوصية موYد (سمى 

، و�كون وز�ر التجهزي والنقل واaلو^Mس�Pك 2015ابتداء من فاحت ينا�ر 
  .�ٓمرا xلرصف لهذا احلساب

يف  "صندوق دمع املواصالت الربية"حلساب املوYد املسمى يتضمن ا
اجلانب اXا�ن مجموع موارد احلسابني اLمعني املذÚور�ن U�ٔاله، ويف اجلانب 

  .املد�ن مجموع نفقات ومصاريف هذ�ن احلسابني
ونربر ذ دامئا ب·ٔن التعديل �ريم ٕاىل جتميع حسابني خصوصيني 

  .مyقاربني دامئا يف ٕاطار النûاUة

        ::::س@يد رئMس اجللسةس@يد رئMس اجللسةس@يد رئMس اجللسةس@يد رئMس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة

        ::::الس@يد وز�ر êقyصاد واملاليةالس@يد وز�ر êقyصاد واملاليةالس@يد وز�ر êقyصاد واملاليةالس@يد وز�ر êقyصاد واملالية
  الس@يد الرئMس،

°رفض هذا التعديل لنفس املربرات، ولكن Uاود xش نوحض Kٔن اKٔخ 
املس�شار 8�ٔر Uدد احلساxت اخلصوصية، اليس دعيدUة، xش نعاودو 

  .نوحضو aلرٔ�ي العام الوطين
 les comptes spéciaux de(احلساxت اخلصوصية aلخزينة 

trésor ( نواع، اك�نKٔدد د¦ل اU لــ  6فهيم xصناف،  قلصناها داKٔمع  4ا
 les( "احلساxت املرصدة Kٔمور خصوصية"القانون التنظميي اجلديد، اك�ن 

comptes d’affectations spéciales( ، خنراط يف "اك�نê تxحسا
حساxت "، اك�ن "لنقديةحساب العمليات ا"، اك�ن "الهيئات اXولية

  ."حساxت النفقات"، اك�ن "حساxت القروض"، اك�ن "ال�سÙMقات
ٔ�¿ . 75، هاذ مجموUة احلساxت اخلصوصية aلخزينة يه 56ميل قلت 

، )U)les CAS3دد احلساxت املرصدة Kٔمور خصوصية  56قÙايç ذÚرت 
  .56ويه فعال 

                                                 
3
 CCCComptes d’AAAAffectations SSSSpéciales 
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  .شكرا الس@يد الرئMس

        ::::الس@يد رالس@يد رالس@يد رالس@يد رhhhhس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسة
  . شكرا

  :ض التعديل aلتصويتٕاذن، ٔ�عر 
  نفس العدد؛: املوافقون

  نفس العدد؛: املعارضون
  .نفس العدد: املمتنعون

 27"ٕاذن، ورد تعديل من فرق املعارضة كذ �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 
  . 8، التعديل رمق "مرات 4مكرر 

  .اللكمة YKٔد مقديم التعديل، تفضل اليس حكمي

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
هاذ التعديل، الس@يد الرئMس، Úهيم ثالثة د¦ل احلساxت اخلصوصية، 
كنقرتحو يف التعديل جتمع يف حساب واYد، اك�ن ٔ�وال احلساب اaيل 

، "حصة امجلاUات احمللية من حصيç الرضيبة Uىل القمية املضافة"Úي�سمى 
، "الصندوق اخلاص حبصيç حصص الرضائب املرصدة aلجهات"اك�ن 8نيا 

، هاذ احلساxت ابغيناها جتمع "صندوق املوازنة والتمنية اجلهوية"8لثا اك�ن 
، "صندوق دمع اجلهات وامجلاUات احمللية"يف حساب واYد حتت امس 

  .و�كون اKٓمر xلرصف هو الس@يد وز�ر اXا¬لية
اح�ا ابغينا جنمعو هاذ احلساxت ¢ري العتبارات : لترب�ر التعديل

د¦ل حتويل êعéدات من حساب ٕاىل �ٓخر يف  النûاUة، ون�Pحو إالماكنية
ٕاطار هاذ الصندوق املشرتك، Uلام ب·ٔنه يف هاذ ثالثة احلساxت، و¢ادي 
ننطلق كذ من اKٔرقام اaيل ٔ�عطت لنا احلكومة احملرتمة، ٕاىل ا¬ذينا Uىل 
س�Pل املثال احلساب د¦ل امجلاUات احمللية، الفائض د¦ل حصة امجلاUات 

مليون  812املليار و 10يç الرضيبة Uىل القمية املضافة احمللية من حص 
  .%66,8، ³س@بة إالنفاق 2013درمه، ³س@بة إالنفاق هاذ اليش ٔ�واخر 

الفائض د¦ل الصندوق اخلاص حلصيç حصص الرضائب املرصدة 
، والفائض د¦ل صندوق %61مليون درمه، ³س@بة إالنفاق  a485لجهات 

  .مهدر 0املوازنة والتمنية اجلهوية 
مرة ٔ�خرى اح�ا . مليون درمه 270مليار و 11اLموع راه كنتلكمو Uىل 

فامهني ب·ٔنه اك�ن جزء من هاذ املوارد املالية اaيل يه ملزتم هبا يف ٕاطار 
مشاريع مyعددة الس@نوات، ولكن اك�ن جزء من هذه املوارد ال ينفق ومل 

تصحيح الفوارق  يربمج، ابغينا هاذ اجلزء مييش يف ٕاطار إالسرتاتيجية د¦ل
اaيل اكينة ما بني املغاربة، ومييش aلجامUات واKٔقالمي اaيل ك�سûل 
مس@تو¦ت مyدنية ^دا يف êس@تفادة من الjر د¦ل التمنية الوطنية iلك 

  .ومن الjر د¦ل الرثوة الوطنية
والحظنا ب·ٔنه حىت الوز�ر املعين، Úيلقى صعوxت xش ¦¬ذ الفلوس 

واYد الصندوق، و(س@تعملها يف ٕاطار �ر¿مج مyعلق  من واYد احلساب من

بصندوق �ٓخر، واح�ا كنقولو من xب النûاUة ابغينا نعطيو aلحكومة من 
¬الل الوز�ر الويص Uىل هذا القطاع، اaيل هو الس@يد وز�ر اXا¬لية، 
xعتباره �ٓمر xلرصف، نعطيوه ٔ�داة مالية فهيا اشوية د¦ل املرونة، xش جيمع 

ة د¦ل احلساxت اخلصوصية، و�كون واYد الهامش من املرونة هاذ الثالث
وجزء م�و مييش خلدمة اKٔهداف د¦ل ٔ�نه نطلعو اشوية املس@توى د¦ل 
امجلاUات واKٔقالمي اaيل ك�سûل معدالت مy·ٔخرة يف املاء والكهرxء والطرق 

  .والص�ة والتعلمي
  .شكرا الس@يد الرئMس

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . املس�شارشكرا الس@يد 

  .اللكمة aلحكومة

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
  . شكرا الس@يد الرئMس

ولٕالشارة فÀ يتعلق . هذا التعديل ¢ري مقÙول لنفس الترب�ر السابق
xجلهات، اXس@تور Y�ٔدث صندوقني ^ديد�ن، سMمت ٕاYداkام Yني املصادقة 

  .تنظميي ا�تص xجلهةUىل القانون ال 

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  نفس العدد؛: ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  ؛53: املوافقون

  ؛49: املعارضون
  .5: املمتنعون

مكرر  27ورد تعديل من فرق املعارضة كذ �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 
  . 9مرات، التعديل رمق  5

  .اللكمة YKٔد مقديم التعديل، تفضل اليس حكمي

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
هاذ التعديل، الس@يد الرئMس، مرة ٔ�خرى هيم ثالثة د¦ل احلساxت، 

، املوارد املالية "صندوق إالصالح الزراعي"ثالثة د¦ل الصناديق، عند¿ 
مليون درمه، إالنفاق حسب اKٔرقام د¦ل الوزارة  681: 2013د¦لو ٕاىل 

0%.  
مليون درمه،  466، مجموع الرصيد اaيل فPه "صندوق التمنية الفالحPة"

  .%³84,3س@بة إالنفاق حسب ٔ�رقام احلكومة 
مليون درمه،  495، الرصيد اaيل فPه "الصندوق الوطين الغابوي"

  .%³37س@بة إالنفاق 
اLموع د¦ل اKٔرصدة اaيل اكينة يف هاذ الثالثة د¦ل احلساxت هو  

  .2014، ما زد¿ش 2013 مليون درمه ٕاىل ¢اية ٔ�واخر 639مليار و
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الفكرة يف هاذ التعديل، هذه ثالثة صناديق، ثالثة حساxت ت�متي 
Lال واYد وهو اLال اaيل Úهيم القطاع د¦ل الفالYة، واaيل فPه اKٓمر 
xلرصف هو الس@يد وز�ر الفالYة، ابغينا هاذ احلساxت بثالثة يتجمعوا يف 

  صندوق واYد، ٔ�ش@نو هو العيب اaيل فPه؟
اذ الثالث حساxت يتجمعوا يف صندوق واYد، و�كون اKٓمر ه

xلرصف هو الس@يد وز�ر الفالYة، xش نعطيوه واYد الهامش يف ٕاطار 
النûاUة، هامش الترصف يف هاذ الثالث حساxت xش مييش لAٔهداف 
د¦ل نطلعو املس@توى د¦ل Uدد من املغاربة، Uدد من اجلهات، Uدد من 

اشوية  اش احلق د¦لها يف الرثوة الوطنية، نطلعوهاKٔقالمي اaيل ما وا¬ذ
  .aلمس@توى د¦ل املعدل الوطين

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
 . شكرا الس@يد الرئMس

  .رب�رهذا التعديل ¢ري مقÙول لنفس الت

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا

  نفس العدد؛: ٕاذن ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  :طبعا aلتصويت الباب اKٔول من اجلزء اKٔول كام Uدلالباب اKٔول من اجلزء اKٔول كام Uدلالباب اKٔول من اجلزء اKٔول كام Uدلالباب اKٔول من اجلزء اKٔول كام Uدلٔ�عرض 

  نفس العدد؛: املوافقون
  نفس العدد؛: املعارضون
  .ال Y�ٔد: املمتنعون

  :ٔ�حاكم تتعلق xلتاكليفٔ�حاكم تتعلق xلتاكليفٔ�حاكم تتعلق xلتاكليفٔ�حاكم تتعلق xلتاكليف    ////الباب الثاينالباب الثاينالباب الثاينالباب الثاينٕاذن، 
املادة .. ٕاذن اك�ن هناك ٕايضاYات؟ إالجامعكام Uد�هتا اaلجنة،  28املادة 

  .نفس العدد: كام Uد�هتا اaلجنة، ٕاذن التصويت 28
  ؛53: املوافقون

  ؛49: املعارضون
  .5: املمتنعون

ورد iش·ٔهنا تعديل من الفريق الفPدرايل aلوYدة  29ٕاذن، املادة 
 . 5واXميقراطية، التعديل رمق 
  .اللكمة aليس ٔ�فر¦ط

        ::::املا ٔ�فر¦طاملا ٔ�فر¦طاملا ٔ�فر¦طاملا ٔ�فر¦ط    املس�شار الس@يد عبداملس�شار الس@يد عبداملس�شار الس@يد عبداملس�شار الس@يد عبد
  .شكرا الس@يد الرئMس

�ريم هذا التعديل ٕاىل الرفع من Uدد املناصب احملدثة من طرف 

فعىل س�Pل . احلكومة، ¬اصة فÀ يتعلق ببعض القطاUات êجéعية
م�صب شغل،  2000املثال، هناك وزارة الص�ة خصصت احلكومة 

  .500، ٔ�ي �ز¦دة 2500نطالب �رفع هذا العدد ٕاىل 
م�صب  1000س@بة لوزارة êقyصاد واملالية، خصصت احلكومة xل� 

  .1100م�صب شغل، ٔ�ي حىت يصبح العدد  100شغل، نقرتح ز¦دة 
 x10ل�س@بة لوزارة ال�شغيل والشؤون êجéعية، خصصت احلكومة 

  .400م�صب شغل ^ديد ليصل العدد ٕاىل  390م�اصب، نطالب xٕضافة 
م�اصب  10صت احلكومة اLلس êقyصادي وêجéعي، خص

  .م�اصب شغل ٔ�خرى 10شغل، نطالب xٕضافة 
التعليل، هيدف هذا التعديل ٕاىل سد اخلصاص اôي تعرفه العديد من 

  . القطاUات، ¬اصة بعض القطاUات êجéعية
فÙال�س@بة لوزارة ال�شغيل، ٔ�نمت تعلمون، السادة الوزراء احملرتمون، ٔ�ن 

ال�شغيل يعرف خصاصا �وال،  وزارة ال�شغيل، و¬اصة øاز تفMyش
واحلكومة اختذت مجموUة من إالجراءات Xمع بعض الرشاكت اليت س�سامه 

  . يف Yل معضç ال�شغيل
ô، ال بد من ٕاUادة النظر يف هذا العدد املقرتح، وذ من ٔ�^ل 
العمل Uىل ٔ�ن يصبح øاز الشغل يتوفر Uىل املوارد ال�رشية الرضورية 

نصوص ال�رشيعية املتعلقة بعالقة الشغل، ¬اصة مدونة aلعمل Uىل اYرتام ال 
  .الشغل

ؤ�يضا xل�س@بة لوزارة الص�ة، تعلمون اخلصاص املهول اôي تعرفه 
اخلريطة الصحية، ô ف�حن نطالب بتعز�ز هاته اخلريطة ب·ٔطر ^ديدة 

  .لتلبية اخلصاص اôي يعاين م�ه هذا القطاع
  .شكرا الس@يد الرئMس

        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة aلحكومة، تفضلوا

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر êقyصاد واملالية، امللكف xملزيانية
  .شكرا الس@يد الرئMس

بطبيعة احلال فÀ يتعلق بتوزيع املناصب، خيضع aل�اجPات املعرب عهنا 
معنية ات املتوفرة، والقطاUات اaيل يه من طرف القطاUات ولٕالماكني

xلتعديل ٔ�¢لهبا يف هاذ الس@نوات اKٔ¬رية حظي حبصة معتربة، م�ال ميل 
¿¬ذو القطاع د¦ل الص�ة ما خصناش ³شوفو ¢ري اaيل هو اك�ن يف 

حىت يه  )les CHU4(العمومPة املزيانية العامة، اك�ن كذ املس�شفPات 
التعديل ¢ري وxلتايل هذا  ..تyMعطى لها م�اصب الشغل من ٔ�^ل توفري د¦ل

  .مقÙول xعتبار ٔ�نه س@ي�yج عنه نفقات ^ديدة
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        ::::الس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسةالس@يد رئMس اجللسة
  .شكرا

  .نفس العدد: ٔ�عرض العديل aلتصويت
  :aلتصويت كام Uد�هتا اaلجنة 29ٔ�عرض املادة 

  ؛53: املوافقون
  ال Y�ٔد؛: املعارضون
  .48: املمتنعون

، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30املواد 
  .إالجامع: 42

  :الباب الثاين من اجلزء اKٔول aلتصويتالباب الثاين من اجلزء اKٔول aلتصويتالباب الثاين من اجلزء اKٔول aلتصويتالباب الثاين من اجلزء اKٔول aلتصويتٔ�عرض 
  ال Y�ٔد؛: املوافقون

  ال Y�ٔد؛: املعارضون
  .إالجامع: املمتنعون

  :ٔ�حاكم تتعلق بتوازن املوارد و×اكليف اXوÊٔ�حاكم تتعلق بتوازن املوارد و×اكليف اXوÊٔ�حاكم تتعلق بتوازن املوارد و×اكليف اXوÊٔ�حاكم تتعلق بتوازن املوارد و×اكليف اXوÊ    ////الباب الثالالباب الثالالباب الثالالباب الثالثثثث
  .إالجامع: 47، 46، 45، 44ومضهنا اجلدول،  44املادة 

  .إالجامع: 44ٕاذن املادة 
  .إالجامع: 45املادة 
  :كام Uد�هتا اaلجنة 46املادة 

  .. ٕايوا املوافقون ما اك�ن Yد. إالجامع: املوافقون

  نفس العدد؛: املوافقون
  نفس العدد؛: املعارضون
  .نفس العدد: املمتنعون

  .إالجامع: 47املادة 
  :aلتصويت الباب الثالالباب الثالالباب الثالالباب الثالثثثث من اجلزء اKٔول من اجلزء اKٔول من اجلزء اKٔول من اجلزء اKٔولٔ�عرض 

  ال Y�ٔد؛: املوافقون
  ال Y�ٔد؛: املعارضون
  .إالجامع: املمتنعون
aلس@نة املالية aلس@نة املالية aلس@نة املالية aلس@نة املالية     114114114114اجلزء اKٔول من مرشوع قانون املالية رمق اجلزء اKٔول من مرشوع قانون املالية رمق اجلزء اKٔول من مرشوع قانون املالية رمق اجلزء اKٔول من مرشوع قانون املالية رمق ٔ�عرض 

  :aلتصويت كام Uدلته اaلجنة 2015201520152015
  ؛53نفس العدد : املوافقون

  ال Y�ٔد؛: املعارضون
  .نفس العدد: املمتنعون

وافق جملس املس�شار�ن Uىل اجلزء اKٔول من مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Uىل اجلزء اKٔول من مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Uىل اجلزء اKٔول من مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Uىل اجلزء اKٔول من مرشوع قانون ٕاذن، 
  .2015201520152015املالية املالية املالية املالية     aلس@نةaلس@نةaلس@نةaلس@نة    100.14100.14100.14100.14املالية املالية املالية املالية 

   .شكرا
        . . . . رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


