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        909090909999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 د(سمرب 16( هـ 1436 صفرمن  23 ثال6ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئHس اGلساخلليفة اخلامس ل ،السDيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان ودقKقRان، ابتداء من الساPة اخلامسة واOقKقة الثانية  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .واUٔربعني مساء
]لسDنة املالية  100.14قانون املالية رمق دراسة مرشوع  ::::Wدول اUٔعاملWدول اUٔعاملWدول اUٔعاملWدول اUٔعامل

2015:  
 ؛التصويت Pىل اجلزء الثاين -

  .تفسري التصويت -

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

        ::::ن ٔ�شن، رئHس اجللسةن ٔ�شن، رئHس اجللسةن ٔ�شن، رئHس اجللسةن ٔ�شن، رئHس اجللسةاملس�شار السDيد عبد الرحاماملس�شار السDيد عبد الرحاماملس�شار السDيد عبد الرحاماملس�شار السDيد عبد الرحام
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل موالg رسول هللا

  رتمون،السادة الوزراء احمل
  السDيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

خنصص هذه اجللسة ]لتصويت Pىل مواد اجلزء الثاين من مرشوع 
والتصويت Pىل مرشوع  2015]لسDنة املالية  100.14قانون املالية رمق 

  .القانون املايل �رمRه وتفسري الفرق واGموPات لتصو�هتا
 100.14ع قانون املالية رمق ونبدٔ� wلتصويت Pىل اجلزء الثاين من مرشو

  :2015]لسDنة املالية 
النفقات من املزيانية العامة ومزيانية مرافق / وسائل املصاحل/ اجلزء الثاين

  اOو� املسرية بصورة مسDتق� واحلساwت اخلصوصية ]لخزينة؛
التوزيع Pىل القطاPات )/ 48املادة " (ب"اجلدول / املزيانية العامة

ات حسب الفصول لالع�دات املفRو�ة ف� يتعلق الوزارية ٔ�و املؤسس
  :2015بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة 

�سDهتل التصويت Pىل اجلزء الثاين wلتصويت Pىل القوامئ املدنية 
  :وخمصصات السDيادة ومزيانية البالط املليك، ٕادارة اOفاع الوطين

نية وخمصصات السDيادة نية وخمصصات السDيادة نية وخمصصات السDيادة نية وخمصصات السDيادة مرشوع مزيانية Wال� امل� والقوامئ املدمرشوع مزيانية Wال� امل� والقوامئ املدمرشوع مزيانية Wال� امل� والقوامئ املدمرشوع مزيانية Wال� امل� والقوامئ املد
، ٔ�عرض ]لتصويت الفصول املتعلقة هبا من )تصفKقات( والبالط املليكوالبالط املليكوالبالط املليكوالبالط املليك

  :2015املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة ) ب(اجلدول 
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

" ج"جلدول ٔ�عرض ]لتصويت الفصل املتعلق wلبالط املليك من ا
  :2015املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة 

  إالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  : مرشوع مزيانية ٕادارة اOفاع الوطينمرشوع مزيانية ٕادارة اOفاع الوطينمرشوع مزيانية ٕادارة اOفاع الوطينمرشوع مزيانية ٕادارة اOفاع الوطين
املتعلق " ب"ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2015لعامة لسDنة بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية ا
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

" ج"ٔ�عرض ]لتصويت الفصل املتعلق wٕدارة اOفاع الوطين من اجلدول 
  :2015املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة 

  إالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

ون�Rقل اUٓن ]لتصويت Pىل الفصول املتعلقة بنفقات ال�سDيري املرصودة 
املوظفون واUٔعوان، املعدات : �تلف القطاPات الوزارية ٔ�و املؤسسات

  .والنفقات ا�تلفة
  .إالجامع طبعا: مرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النواب

املتعلق " ب"ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2015سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة بنفقات ال� 

  إالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

 ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني املتعلقني: مرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�ن
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة من املزيانية العامة " ب"هبا من اجلدول 

  :2015لسDنة 
  ع؛إالجام: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني املتعلقني هبا : مرشوع مزيانية رئHس احلكومةمرشوع مزيانية رئHس احلكومةمرشوع مزيانية رئHس احلكومةمرشوع مزيانية رئHس احلكومة
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة " ب"من اجلدول 

2015:  
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من :  املالية املالية املالية املاليةمرشوع مزيانية احملامكمرشوع مزيانية احملامكمرشوع مزيانية احملامكمرشوع مزيانية احملامك
  :2015املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة " ب"اجلدول 

  إالجامع؛: املوافقون
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  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني : مرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر£تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر£تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر£تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر£ت
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية " ب"ل املتعلقني هبا من اجلدو 

  :2015العامة لسDنة 
  .إالجامع، ال معارض وال ممتنع: املوافقون

ٔ�عرض ]لتصويت : مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKة والتعاون
  ...املتعلق بنفقات" ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

وزارة العدل واحلر£ت، فهيا نعم؟ wل�سDبة Uٔي وزارة؟ مرشوع مزيانية 
  تصويت؟

  :ٔ�عرض هذه املزيانية ]لتصويت
  ؛49: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  ..املمتنعون

ٔ�رجومك، إالخوان، هللا خيليمك اشوية د£ل الهدوء يف القاPة wش نعرفو 
  .نضبطو ٔ�مورg، هللا جياز�مك خبري

و طنعرفو نضبالسادة املس�شارون، ٔ�رجومك اشوية د£ل الهدوء wش 
  .اجللسة، هللا جياز�مك خبري

طرح²ا مزيانية وزارة العدل واحلر£ت ]لتصويت، قلنا ٔ�ن ا±�ن وافقوا 
وا هللا جياز�مك خبري، ٕاما ختليوg �سريو اجللسة ٔ�و .. P49ىل هذه املزيانية مه 

لك وا�د يقول لنا ال¶م د£لو، نبقاو ن�µعوه، هذا يقول يل ال، هذا يقول 
ه مايش معقول، راه وا�د ا]يل كHسري اجللسة واك�ن ٔ�مني، ٕاما ن¸Kقو ال، را

ما ميك�ش نبقاو، هللا جياز�مك خبري، وراه .. فKه ٔ¾مني ٔ�نه ½يحسب ٔ�و ال
اجللسة د£لنا مجيع، مايش د£ل اUٔمني وال د£ل الرئHس، خصنا ن�ساPدو 

  .wش ند�روها تدبري جKد، والسالم
واملعارضون ال ٔ��د واملمتنعون  49انية مه قلت املوافقون Pىل هذه املزي 

  عن التصويت Pىل هذه املزيانية احشال؟
  .62: املمتنعون

Kمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKٔ�عرض ]لتصويت : ة والتعاونة والتعاونة والتعاونة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارج
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :w2015ملزيانية العامة لسDنة 
  .إالجامع، ال معارض وال ممتنع :املوافقون

ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني املتعلقني هبا : مرشوع مزيانية وزارة اOاÃليةمرشوع مزيانية وزارة اOاÃليةمرشوع مزيانية وزارة اOاÃليةمرشوع مزيانية وزارة اOاÃلية
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة " ب"من اجلدول 

2015:  
املوافقون احشال wش نعاودو .. املوافقون؟ احسب احشال ممتنع والبايق

نجمع العدد ا±ي وافق والعدد ا±ي امRنع سD .. احلساب نHشان ليك ال
  .106يه  g5قص  111.. وخنصم م²ه العدد ا±ي

  ؛106= املوافقون
  .5= املمتنعون

ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني املتعلقني هبا : مرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصال
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة " ب"من اجلدول 

2015:  
ن لصاحل وزارة االتصال؟ احسب املوافقون؟ ٕاذا اتفقRو ٔ�ن املوافقو

Êادي نعملو به، ٕاىل ما اتفقRوش Êادي نطرحوه، " نفس العدد"نعمل بنظام 
  .ا]يل ابغيتو

  ؛52= املوافقون
  ؛61=املعارضون
  .5= املمتنعون

: مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÍكو�ن اUٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÍكو�ن اUٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÍكو�ن اUٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÍكو�ن اUٔطر
املتعلق بنفقات " ب"ني املتعلقني هبا من اجلدول ٔ�عرض ]لتصويت الفصل

  :2015ال�سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة 
  ؛53، ٔ�صبحت 1، زدg 52ال، اكنت .. 53: املوافقون

  ؛61نفس العدد، يعين : املعارضون
  .5: املمتنعون

ٔ�عرض ]لتصويت : مرشوع مزيانية وزارة الرتبية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية والتكو�ن املهين
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة " ب" هبا من Wدول الفصلني املتعلقني

  :w2015ملزيانية العامة لسDنة 
  ).5 ؛61 ؛53( نفس العدد: املوافقون

سDنعترب نفس العدد ليك Óرحب شÑHا من : مرشوع مزيانية وزارة الصÐةمرشوع مزيانية وزارة الصÐةمرشوع مزيانية وزارة الصÐةمرشوع مزيانية وزارة الصÐة
  .الوقت

ٔ�عرض ]لتصويت مزيانية وزارة الصÐة، Uٔنه وقع فهيا تغيري يف 
املتعلق بنفقات ال�سDيري " ب"علقة هبا من Wدول التصويت، الفصول املت

  :اخلاصة هبا، ٔ�ي بوزارة الصÐة
  ؛54: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني املتعلقني هبا : مرشوع مزيانية وزارة السDيا�ةمرشوع مزيانية وزارة السDيا�ةمرشوع مزيانية وزارة السDيا�ةمرشوع مزيانية وزارة السDيا�ة
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة " ب"من Wدول 

  نفس العدد؟ :2015
  ؛ 55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني : ]لحكومة]لحكومة]لحكومة]لحكومة    العامةالعامةالعامةالعامة    مرشوع مزيانية اUٔمانةمرشوع مزيانية اUٔمانةمرشوع مزيانية اUٔمانةمرشوع مزيانية اUٔمانة
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية " ب"املتعلقني هبا من Wدول 

  :العامة
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  .إالجامع: املوافقون
د£لمك wش ما ند�روش  مسعوg الصوت.. نعم سDيدي؟ ٕايوا Pلموg قµل

  .ابغيتو ند�رو هاذ العملية، ما اك�ن مشلك.. امسيتو
  املوافقون؟ املوافقون احشال؟: ٕاذن، قلت املزيانية العامة ]لحكومة

 g�ٔ ة قال × راه عندو مراجعة، بال ما (سمعينPٕايوا راه اليس دعيد
  ...ٔ�شDنو غند�ر، g�ٔ ا]يل

  ؟62: املعارضون
  .5: املمتنعون
  ؛116: ملوافقون Pىل مزيانية اUٔمانة العامة ]لحكومةٕاذن، ا

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .5= املمتنعون

ٔ�عرض ]لتصويت : مرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا]لوHWس�Kكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا]لوHWس�Kكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا]لوHWس�Kكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا]لوHWس�Kك
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة " ب"املتعلقني هبا من Wدول الفصلني 

  :w2015ملزيانية العامة لسDنة 
  ؛55: املوافقون

  ؟67: ارضوناملع
  املمتنعون؟

ٕايوا قولوها، قولوها لنا، هللا خيليمك، راه  5+67ٕاذن، املعارضون هام 
g�ٔ مك، مايش واجيبµهاذ اليش واج .  

وقولوا يل زد Pلهيا ا]يل اكنوا ½ميتنعوا wش g�ٔ  67ٕاذن، املعارضون هام 
  .نعرف

  ؛67: ٕاذن، املعارضون
  . 5: املمتنعون

رض مع اUٔمني، هللا جياز�مك خبري، هو ا]يل شوف، هللا خيليمك، g�ٔ كهن
½يضبط اجللسة، وميل نطرح ]لتصويت ا]يل موافق يقول Uٔ g�ٔن ابغينا 
نضبطو، وخصنا نضبطو، خص �رفع اليد د£لو، وا]يل ½يقول ممتنع كذ×، 

هذي كنعرضو اUٓن املوافقون Pىل مزيانية . وا]يل ½يقول ٔ�نه يعارض كذ×
  . وا]لوHWس�Kكوزارة التجهزي والنقل 

  ؛55، ٕاذن هام 55اUٔمني ا]يل ½يحسب جبانيب ½يقول 
  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

شوف، هللا خيليمك، wش نضبطو Ãليو اUٔمني يضبط معنا اجللسة،هللا 
  .جياز�مك

ٔ�عرض ]لتصويت : مرشوع مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحري
لق بنفقات ال�سDيري اخلاصة املتع" ب"الفصلني املتعلقني هبا من Wدول 

  : w2015ملزيانية العامة لسDنة 
نفس العدد؟ wش جتاوبوين اUٓن wش نقول كذا وكذا وكذا، : املوافقون

  ٕاىل كنتو اك�ن متا ممتنع، اك�ن امRناع؟

  ؛55: املوافقون
  ؛62: املعارضون

  .5: تنعونم امل 
  .ممتنع وال معارض 67=  5+  62نعم؟ ٕاذن 

ٔ�عرض ]لتصويت الفصلني : رة الشDباب والر£ضةرة الشDباب والر£ضةرة الشDباب والر£ضةرة الشDباب والر£ضةمرشوع مزيانية وزامرشوع مزيانية وزامرشوع مزيانية وزامرشوع مزيانية وزا
املتعلق بنفقات ال�سDيري اخلاصة wملزيانية " ب"املتعلقني هبا من Wدول 

  إالجامع؟: 2015العامة لسDنة 
Ãليو رؤساء الفرق هيرضوا بلسان إالخوان، هللا خيليمك، wش مايش 

  .لك مرة
  : مزيانية وزارة الشDباب والر£ضة

  ؛55: املوافقون
  ؛67: رضوناملعا

  .ال ممتنع: املمتنعون
  .إالجامع: مرشوع مزيانية وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةمرشوع مزيانية وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةمرشوع مزيانية وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةمرشوع مزيانية وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKة

ٕاذن املوافقون ... مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة
  ؛117هو  P55 + 62ىل مزيانية وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKة هو 

  .5: املمتنعون
املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة مرشوع مزيانية الوزارة مرشوع مزيانية الوزارة مرشوع مزيانية الوزارة مرشوع مزيانية الوزارة ٔ�عرض 

  :wلشؤون العامة واحلاكمةwلشؤون العامة واحلاكمةwلشؤون العامة واحلاكمةwلشؤون العامة واحلاكمة
ما .. املوافقون؟ ٔ�رجومك اشوية د£ل حتمل املسؤولية، Uٔنه ال ميك²مك

Êاد(ش منشDيو هكذا مز£ن، ال ميكن ٔ�ن ٔ�مسع ٔ�صواì تقول ال ٔ��د، وميل 
  .كنعرض ½يقولوا يل كذا، هللا جياز�مك خبري

  ؛55: املوافقون
  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

مرشوع مزيانية وزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد مرشوع مزيانية وزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد مرشوع مزيانية وزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد مرشوع مزيانية وزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد ٕاذن، ن�Rقل ٕاىل 
  :�ج�عي والتضامين�ج�عي والتضامين�ج�عي والتضامين�ج�عي والتضامين

  ؛55: املوافقون
  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

  :مرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةٔ�عرض ]لتصويت 
  نفس العدد؛: املوافقون

  نفس العدد؛: املعارضون
  .نفس العدد: ملمتنعونا

ٕاذن، Êادي منشDيو هباذ النظام د£ل نفس العدد ميل ك�شوفوا يش 
  .�اWة تغريت وقفوا قµل ما ند�رو معلية التصويت

مزيانية وزارة الصناPة والتïارة و�س��ر مزيانية وزارة الصناPة والتïارة و�س��ر مزيانية وزارة الصناPة والتïارة و�س��ر مزيانية وزارة الصناPة والتïارة و�س��ر ٕاذن، ٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: و�قRصاد الرمقيو�قRصاد الرمقيو�قRصاد الرمقيو�قRصاد الرمقي



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )م 2014د(سمرب  16( ه 1436 صفر 23

  :ر و�قRصاد الرمقئ�عرض مزيانية وزارة الصناPة والتïارة و�س��
  ؛117: املوافقون
  .5: املمتنعون

  :مرشوع وزارة الثقافةمرشوع وزارة الثقافةمرشوع وزارة الثقافةمرشوع وزارة الثقافةٔ�عرض ]لتصويت 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  :مرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةٔ�عرض ]لتصويت 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  :وع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةمرش مرش مرش مرش ٔ�عرض ]لتصويت 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان ٔ�عرض ]لتصويت 
  :واGمتع املدينواGمتع املدينواGمتع املدينواGمتع املدين
  ؛55: املوافقون

  ؛62: املعارضون
  .5= املمتنعون

ملنتدبة Oى رئHس احلكومة ملنتدبة Oى رئHس احلكومة ملنتدبة Oى رئHس احلكومة ملنتدبة Oى رئHس احلكومة مرشوع مزيانية الوزارة امرشوع مزيانية الوزارة امرشوع مزيانية الوزارة امرشوع مزيانية الوزارة أ�عرض ]لتصويت 
  :امللكفة wلوظيفة العمومKة وحتديث إالدارةامللكفة wلوظيفة العمومKة وحتديث إالدارةامللكفة wلوظيفة العمومKة وحتديث إالدارةامللكفة wلوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67= املمتنعون
  .، Ãلينا نضبطو، هللا جيازيك خبرياسن سليغو احل اليس 

مرشوع مزيانية املندوبية السامKة لقدماء املقاومني مرشوع مزيانية املندوبية السامKة لقدماء املقاومني مرشوع مزيانية املندوبية السامKة لقدماء املقاومني مرشوع مزيانية املندوبية السامKة لقدماء املقاومني ٔ�عرض ]لتصويت 
  :ؤ�عضاء HWش التحر�رؤ�عضاء HWش التحر�رؤ�عضاء HWش التحر�رؤ�عضاء HWش التحر�ر

  .إالجامع، ال معارض، وال ممتنع: ناملوافقو
  : النفقات الطارئة وا�صصات �حRياطيةالنفقات الطارئة وا�صصات �حRياطيةالنفقات الطارئة وا�صصات �حRياطيةالنفقات الطارئة وا�صصات �حRياطية

املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض ]لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :2015ال�سDيري اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة 

  .إالجامع: املوافقون
مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق ٔ�عرض ]لتصويت 

  .إالجامع: إال�سانإال�سانإال�سانإال�سان
  .إالجامع: مرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لتخطيطٔ�عرض ]لتصويت 

مرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لمياه والغاwت مرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لمياه والغاwت مرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لمياه والغاwت مرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لمياه والغاwت ٔ�عرض ]لتصويت 
  .إالجامع: وحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحروحماربة التصحر

g�ٔ اUٓن . ما اك�ن مشلك، سôٔعطيمك لك الوقت ا±ي سDتحتاجونه
Kت وحماربة التصحر بصدد عرض مزيانية املندوبية السامwة ]لمياه والغا

  : ]لتصويت
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  : مرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينٔ�عرض ]لتصويت 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

Uٔرسة والتمنية Uٔرسة والتمنية Uٔرسة والتمنية Uٔرسة والتمنية مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وامرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وامرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وامرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة وأ�عرض ]لتصويت 
  :�ج�عية�ج�عية�ج�عية�ج�عية

  ؛55: املوافقون
  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wملغاربة املقميني مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wملغاربة املقميني مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wملغاربة املقميني مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wملغاربة املقميني ٔ�عرض ]لتصويت 
  :wخلارج وشؤون الهجرةwخلارج وشؤون الهجرةwخلارج وشؤون الهجرةwخلارج وشؤون الهجرة

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

لسجون لسجون لسجون لسجون مرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة امرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة امرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة امرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة أ�عرض ]لتصويت 
  :وٕاPادة إالدماجوٕاPادة إالدماجوٕاPادة إالدماجوٕاPادة إالدماج

  ؛55: املوافقون
  .ٕاذا اكن اUٔمر يتعلق بنفس العدد نقولو نفس العدد

  ال ٔ��د،: املعارضون
  .67: املمتنعون

  :مرشوع مزيانية اGلس �قRصادي و�ج�عي والبHيئمرشوع مزيانية اGلس �قRصادي و�ج�عي والبHيئمرشوع مزيانية اGلس �قRصادي و�ج�عي والبHيئمرشوع مزيانية اGلس �قRصادي و�ج�عي والبHيئ
  .إالجامع: املوافقون
]لتصويت كام Pدل، اح²ا ما Íهنرضو هنا  �رمRه�رمRه�رمRه�رمRه" " " " بببب""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ٔ�عرض 
راه . ا Pدل، ٔ�ما قµل ما يعدل راه ما تنطرحو والو قµل ٔ�ن يعدلغي Pىل م

هاذ اليش ا]يل كند�روه لكو Uٔنه بناء Pىل ما سDبق تعديP øىل مسDتوى 
 gدلش، عندP دل، يش ماP ش جوج حواجي، يشgا]لجنة، وما عند

  ...مرشوع وا�د كام Pدل بطبيعة احلال هو ا]يل
  ؛55: املوافقون

  املعارضون؟
w ٔعرضôٔين املطلق، ٔ�عرض سôه" " " " بببب""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول لتRه�رمRه�رمRه�رمRلتصويت �رم[:  

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
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  .67: املمتنعون
  :]لتصويت 48ٔ�عرض املادة 

  ال ٔ��د؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
ٕاجامع Pىل �مRناع؟ ٕايوا Pاونوg، قولوا لنا ٕاجامع Pىل : املمتنعون

  .ابغيتوش تصوتوا�مRناع wش نعرفو ٔ�شDنو كند�رو، ما 
ورد kشôٔهنا تعديل من فرق املعارضة، واللكمة  49494949املادة املادة املادة املادة " " " " جججج""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

  .�Uٔد مقديم التعديل، تفضل ٔ�حصاب التعديل يقدموه

        ::::املس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا السDيد الرئHس

هاذ التعديل، السDيد الرئHس، ا±ي (رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم . مشهد رس£يل
ارضة اUٔربعة، وا]يل كنعرفو مسDبقا ٔ�ن احلكومة سرتفضه، به wمس فرق املع

ونعرف مسDبقا ٔ�ن ٕاخواننا يف الفرق املساندة ]لحكومة، ٔ�عين قلوبنا معمك 
  . وسDيوف²ا ضدمك

وهاذ التعديل wخRصار شديد ٔ�شDنو ا]يل كنقرتحو فKه؟ كنقرتحو فKه 
رية ٕاPادة توزيع اع�دات �س��ر اليت هتم Pدد من القطاPات الوزا

احلكومKة، وا]يل انطالقا من املعطيات الرمسية اليت تقد�ا احلكومة احملرتمة، 
، كنطلبو نقصو خصم %65املعدل العام د£ل إالجناز د£لها ال يتïاوز

من �ع�دات د£ل �س��ر ا�صصة GموPة من القطاPات  20%
س��ر د£ل مزيانية الوزارية، مايش لكها، القطاPات الوزارية، من مزيانية �

السDيد رئHس احلكومة، وزارة االتصال، وزارة �قRصاد واملالية، وزارة 
التاكليف املشرتكة، وزارة السDيا�ة، وزارة الشDباب -�قRصاد واملالية

والر£ضة، وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKة، وزارة الصناPة التقليدية 
لطاقة واملعادن واملاء والبÑHة، و�قRصاد �ج�عي والتضامين، وزارة ا

وزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، حبيث ٔ�ن هاذ املبلغ املتحصل Pليه، 
ا]يل كنقرتحو ي�²قص Óزيدوه لثالث قطاPات  %20هاذ املبلغ د£ل 

حكومKة، الصÐة ٔ�وال، الرتبية الوطنية والتكو�ن 6نيا، التجهزي والنقل 
  ملاذا؟. وا]لوHWس�Kك 6لثا

wش منك²و احلكومة من موارد ٕاضافKة ملعاجلة : رات د£ل التعديلاملرب 
معض� معرت طويال، ونظن بôٔنه �ٓن اUٔوان ملعاجلهتا جبرٔ�ة، ويه املعض� 
املتعلقة نطلعو اشوية قليال املعدالت املس�ï يف الك�ري من ٔ�قالمي اململكة، 

ية، يف املاء املعدالت ا]يل يه مRدنية، ويف املؤرشات د£ل التمنية ال	رش 
والكهرwء، يف الولوج ٕاىل اخلدمات �س�شفائية، يف الولوج ٕاىل اخلدمات 
التعلميية، يف الب�Kة التحتية الطرقKة wش نقربو اشوية هاذ اUٔقالمي ا]يل بي�ت 
الفKضاgت بôٔهنا مôRٔخرة يف هاذ املؤرشات، نقربوها اشوية من املعدالت 

  .الوطنية
بد من ٔ�ن �سïل بôٔنه وقع نقاش يف ا]لجنة، حنن نعرف، يف احلقKقة ال

احلكومة احملرتمة ٔ�عطتنا يف الرفض د£ل هاذ التعديل، ٔ�عطتنا مربرات 
مسطرية قانونية، وقالت لنا بôٔنه هاذ اليش سريبك مزيانية �س��ر، Uٔنه 
اكينة �رجمة توضعت، اك�ن مشاريع توضعت، نعم هاذ اليش سريبك قليال، 

واUٔولو£ت wملعىن إالجيايب، Uٔنه Êادي تمت ٕاPادة  ولكن سريبك الربامج
النظر يف املشاريع، وÊادي يمت Íركزي وتوجKه جزء من اGهود �س��ري 

من �س��ر  %20د£ل هاذ القطاPات احلكومKة ا]يل كنطلبو تنقص 
د£لها، wش من wب التضامن وإالنصاف �ج�عي واGايل نطلعو اشوية 

£ل مؤرشات التمنية ال	رشية لك�ري من اUٔقالمي ا]يل ما اÃذا�ش املعدالت د
  . احلظ د£لها

وحقKقة احلكومة رفضت هذا التعديل، واح²ا تنقولو هذا يؤكد، مع 
اUٔسف، زيف اخلطاwت والشعارات ولك الوعود املعسو�، و½يت	ني لنا مع 

اربة يف ٔ�ول خوات wملغ -وغنقولها wلعربية تعرابت  - اUٔسف بôٔن احلكومة 
)virage(نه اح²ا كنعطيو ٕاماكنية، مايشUٔ ، .. نترصف يف الهوامش

املتا�ة، ما كنقصو من املوارد د£ل اOو�، د£ل املزيانية، ما كزنيدو يف 
النفقات، كنقولو Êري خنلطو من Wديد مزيانية �س��ر ونو�و جزء مهنا 

  . ]لمناطق ا]يل يه يف ٔ�مس احلاWة
  .هذا التعديلهذا هو فلسفة 

  .شكرا السDيد الرئHس

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن، اللكمة ]لحكومة لتقول لكمهتا يف التعديل طبعا، قد تقøµ رمبا

السDيد ادر(س اUٔزيم إالدر(يس، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد السDيد ادر(س اUٔزيم إالدر(يس، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد السDيد ادر(س اUٔزيم إالدر(يس، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد السDيد ادر(س اUٔزيم إالدر(يس، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد 
        ::::واملالية، امللكف wملزيانيةواملالية، امللكف wملزيانيةواملالية، امللكف wملزيانيةواملالية، امللكف wملزيانية
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

   .شكرا السDيد الرئHس
  :احلكومة ال ميكن ٔ�ن تقµل هبذا التعديل العتبارات Pدة

ٔ�وال، احلكومة م�سجمة مع نفسها وم²طقKة، Uٔن �ع�دات د£ل 
�س��ر تمت �رجمهتا انطالقا من �اجKات مضبوطة، يمت التعبري Pلهيا من 
طرف خمتلف القطاPات، قطاPا قطاPا، وتمت �رجمهتا Pىل هذا اUٔساس، 

ميك�ش جنيو من بعد ونقولو Êادي حنيدو �لك هذه السهو� وwلتايل ما 
من �س��رات د£ل خمتلف القطاPات  %20وهذه ال	ساطة، غنحيدو 

  . العمومKة وغنديوها لوا�د اجلهة
املسôٔ� لHست مسôٔ� مسطرية، املسôٔ� مسôٔ� معيقة، املزيانيات يمت 

 ٔUىل ٔ�ساس د£ل اPة، وKذ والرد بني وزارة �رجمهتا بطريقة معقو� وم²طقÃ
�قRصاد واملالية والقطاPات والتحكمي د£ل السDيد رئHس احلكومة والربامج 

  . ا]يل يه وراء هذه �ع�دات
ٕاذن، اكينة �رجمة مضبوطة وال ميكن هباته ال	ساطة وهباذ السهو� نقولو 
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  .غناÃذوها من املزيانية د£ل �س��ر وحنولوها لثالثة قطاPات 20%
الثالثة د£ل القطاPات ا]يل تRHلكم Pلهيا السDيد املس�شار احملرتم، وهاذ 

الوزارة د£ل التجهزي والوزارة د£ل الصÐة وقطاع �ٓخر التعلمي، والتعلمي 
والتجهزي صوتيو ضدها، املزيانية داP wاد عرضناها، داP wاد صوتوا ضدها، 

زيد؟ امسح صومت ضدها قµل التعديل، ½يف تصوتون ضدها وتطلبون لها امل
  ...يل

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
ٔ�رجومك، اليس احلاج التو�زي، هللا يعطيك الصÐة، ٔ�رجومك، هللا جيازيك 

  . خبري
  مكل، السDيد الوز�ر، مكل ال¶م د£×، مكلتو موقفمك من التعديل؟

        ::::الوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد واملالية، امللكف wملزيانيةالوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد واملالية، امللكف wملزيانيةالوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد واملالية، امللكف wملزيانيةالوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد واملالية، امللكف wملزيانية    السDيدالسDيدالسDيدالسDيد
  ...Uٔن املسg�ٔ �ٔô ا±ي ٔ��دد التعديل Êري مقµول

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
هللا خيليمك، راه ما ميكن لناش �رش½و ال¶م ونضبطو اجللسة، هللا 

  .جياز�مك خبري، ا]يل كتعطى ! اللكمة هو ا]يل Êادي يتلكم، هللا خيليمك

        ::::الوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد واملالية، امللكف wملزيانيةالوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد واملالية، امللكف wملزيانيةالوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد واملالية، امللكف wملزيانيةالوز�ر املنتدب Oى وز�ر �قRصاد واملالية، امللكف wملزيانية    السDيدالسDيدالسDيدالسDيد
املشلك لHس مشلك متويل، املسôٔ� مسôٔ� �رجمة، ومسôٔ�  ا#متويل،

مشاريع ودراسة املشاريع، وال ميكن مرة ٔ�خرى هبذه السهو� وهبذه ال	ساطة 
. من �س��رات، ونقول سDنÐل هبا ٕاشاكليات ٔ�خرى %20ٔ�ن نقRطع 

  .ولهذه �عتبارات فالتعديل Êري مقµول

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  :تصويتٕاذن، ٔ�عرض التعديل ]ل 

  ؛62: املوافقون
  .55: املعارضون

هذاك هو الرمق ا]يل اشDتغلنا به، ٔ� إالخوان، وحنسDبو، ما اك�ن حىت 
  .اح²ا Wالسني هنا وحنسDبو، ما اك�ن مشلك. مشلك

  ؛60: ٕاذن، املمتنعون
  .ال ٔ��د: املعارضون

ٕاذن، منر ]لتوزيع Pىل القطاPات الوزارية واملؤسسات حسب الفصول 
فRو�ة ف� يتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لالع�دات امل 

  :2015لسDنة 
سDنصوت اUٓن Pىل الفصول املتعلقة بنفقات �س��ر املرصودة �تلف 

  :القطاPات الوزارية واملؤسسات
  :مرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النواب

  .إالجامع: املوافقون
  : مرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�ن

  .جامعاالٕ : املوافقون
  .إالجامع: مرشوع مزيانية رئHس احلكومةمرشوع مزيانية رئHس احلكومةمرشوع مزيانية رئHس احلكومةمرشوع مزيانية رئHس احلكومة

  .إالجامع: مرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املالية
  إالجامع؟: مرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر£تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر£تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر£تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر£ت

  .ٕايوا وقفوين
  :مرشوع مزيانية وزارة العدلمرشوع مزيانية وزارة العدلمرشوع مزيانية وزارة العدلمرشوع مزيانية وزارة العدل

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  .إالجامع: تعاونتعاونتعاونتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKة وال مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKة وال مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKة وال مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجKة وال 
وا�د يتلكم من الفريق هللا جياز�مك خبري، مايش وا�د يقول، ووا�د . ال

  .يقول يل ال، وا�د من الفريق wش حىت g�ٔ نضبط اUٔمور د£يل
  .إالجامع؟ ٕاذن، اليس حسن، مايش ال

  .ٕاذن، اك�ن ٕاجامع، ٔ�رجوك
 املتعلق بنفقات" ج"ٔ�عرض ]لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2015س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لسDنة 
        .إالجامع: : : : وزارة اOاÃليةوزارة اOاÃليةوزارة اOاÃليةوزارة اOاÃلية

  :مرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالٔ�عرض 
  ؛55: املوافقون

  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

نفس : مرشوع وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÍكو�ن اUٔطرمرشوع وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÍكو�ن اUٔطرمرشوع وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÍكو�ن اUٔطرمرشوع وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÍكو�ن اUٔطر
  التصويت؟

راه ما كنتصن�ش مز£ن، قل  وا�د يتلكم، ٔ� إالخوان،.. هذا �س��ر
  يل ٔ�شDنو ابغييت؟

        ::::املس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامش
Óرجومك ٔ�ن تعمتدوا نفس نتاجئ التصويت ا]يل . خنفو Pليمك، السDيد الرئHس

  .متت Pىل اجلانب املتعلق wل�سDيري، تعمتدوه Pىل اجلانب املتعلق wالس��ر

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
اOخول واخلروج يف ذاك اليش ا]يل صوتنا Pليه ولكن الزم ٔ�نه وقع فKه 

لهيه، راه الزم خصنا نضبطوه، Uٔنه ما ½ميكن لياش g�ٔ نضبط ذاك اليش 
Pىل لك �ال g�ٔ ... اUٓخر Êري هااك، ½ون اكن نفس العدد Êادي �كون

فهمت ا]يل قال السDيد رئHس الفريق، ولكن يصعب تطبيقه Uٔنه اكن فKه 
نقول ٔ�ن نفس ما صوتنا به، ا]لهم ٕاىل اكتفKنا  وا�د التداÃل، ½يصعب wش

نقولو ٔ�ن ذاك اليش ا]يل صوتنا به هو ا±ي غنحتفظو به هنا، وما ميك�ش 
  .ند�رو هاذي

ٕاذن، قلت اUٓن نعرض مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث 
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  :العلمي وÍكو�ن اUٔطر
  ؛55: املوافقون

  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

  نفس العدد؟: انية وزارة الرتبية والتكو�ن املهينانية وزارة الرتبية والتكو�ن املهينانية وزارة الرتبية والتكو�ن املهينانية وزارة الرتبية والتكو�ن املهينمرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي 
Ãليو رئHس الفريق هيرض، هللا خيليمك، راه مرة كنضبط معه هو ومرة 

  .كنضبط مع يش ٔ��د �ٓخر ½يصعاب wش نضبطو
  : ٕاذن، املوافقون Pىل مزيانية وزارة الرتبية الوطنية

  موافق هذي واحضة؛ 55
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  نعتربو نفس العدد؟: وع مزيانية وزارة الصÐةوع مزيانية وزارة الصÐةوع مزيانية وزارة الصÐةوع مزيانية وزارة الصÐةمرش مرش مرش مرش 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  :مرشوع مزيانية وزارة �قRصاد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قRصاد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قRصاد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قRصاد واملالية
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

نفس : مرشوع مزيانية وزارة �قRصاد واملالية، التاكليف املرشكةمرشوع مزيانية وزارة �قRصاد واملالية، التاكليف املرشكةمرشوع مزيانية وزارة �قRصاد واملالية، التاكليف املرشكةمرشوع مزيانية وزارة �قRصاد واملالية، التاكليف املرشكة
  اليشء؟

  .نفس العدد: انية وزارة السDيا�ةانية وزارة السDيا�ةانية وزارة السDيا�ةانية وزارة السDيا�ةمرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي 
  .إالجامع: مرشوع مزيانية اUٔمانة ]لحكومةمرشوع مزيانية اUٔمانة ]لحكومةمرشوع مزيانية اUٔمانة ]لحكومةمرشوع مزيانية اUٔمانة ]لحكومة

  :مرشوع مزيانية وزارة التجهزي وا]لوHWس�Kكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي وا]لوHWس�Kكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي وا]لوHWس�Kكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي وا]لوHWس�Kك
  ؛55: املوافقون

  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

        ::::مرشوع مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحري
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

        ::::انية وزارة الشDباب والر£ضةانية وزارة الشDباب والر£ضةانية وزارة الشDباب والر£ضةانية وزارة الشDباب والر£ضةمرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي 
  ؛55: املوافقون

  ؛67: املعارضون
  .ال ممتنع: املمتنعون

  .إالجامع: مرشوع مزيانية وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةمرشوع مزيانية وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةمرشوع مزيانية وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةمرشوع مزيانية وزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKة
مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة، امللكفة wلشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة، امللكفة wلشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة، امللكفة wلشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة، امللكفة wلشؤون 

  :العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  ؛55: املوافقون
  ؛62: املعارضون

  .5: ناملمتنعو
مرشوع مزيانية وزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي مرشوع مزيانية وزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي مرشوع مزيانية وزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي مرشوع مزيانية وزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي 

  :والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين
  ؛55: املوافقون

  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

        ::::مرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHة
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

        ::::و�س��ر و�قRصاد الرمقيو�س��ر و�قRصاد الرمقيو�س��ر و�قRصاد الرمقيو�س��ر و�قRصاد الرمقي    مرشوع مزيانية وزارة الصناPة والتïارةمرشوع مزيانية وزارة الصناPة والتïارةمرشوع مزيانية وزارة الصناPة والتïارةمرشوع مزيانية وزارة الصناPة والتïارة
  .إالجامع: املوافقون

  موافق؛ 117يه  62+55ٕاذن، اك�ن 
  .5: املمتنعون

  :مرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافة
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  :مرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وسDياسة املدينة
  ؛55: املوافقون

  ؛62:املعارضون
  .5: املمتنعون

  :مرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عية
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67:املمتنعون

  :مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان واGمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان واGمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان واGمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان واGمتع املدين
  ؛55: املوافقون

  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

مة امللكفة wلوظيفة مة امللكفة wلوظيفة مة امللكفة wلوظيفة مة امللكفة wلوظيفة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكو مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكو مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكو مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكو 
  :العمومKة وحتديث إالدارةالعمومKة وحتديث إالدارةالعمومKة وحتديث إالدارةالعمومKة وحتديث إالدارة

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

مرشوع مزيانية املندوبية السامKة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء HWش مرشوع مزيانية املندوبية السامKة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء HWش مرشوع مزيانية املندوبية السامKة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء HWش مرشوع مزيانية املندوبية السامKة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء HWش 
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  .إالجامع: التحر�رالتحر�رالتحر�رالتحر�ر
  :مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سانمرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سانمرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سانمرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان

  .إالجامع: املوافقون
، هكذا صوت Pلهيا يف انية املندوبية السامKة ]لتخطيطانية املندوبية السامKة ]لتخطيطانية املندوبية السامKة ]لتخطيطانية املندوبية السامKة ]لتخطيطمرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي 

  .إالجامع: اجلزء اUٓخر
  : مرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحر

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  :مرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: ارضوناملع
  .67:املمتنعون

  :مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واUٔرسة والتمنية �ج�عية
  ؛55: املوافقون

  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة امللكفة wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة امللكفة wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة امللكفة wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة امللكفة wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون 
  :الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون

  .67: تنعوناملم 
 :مرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجمرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجمرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجمرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماج

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  .إالجامع: مرشوع مزيانية اGلس �قRصادي و�ج�عي والبHيئمرشوع مزيانية اGلس �قRصادي و�ج�عي والبHيئمرشوع مزيانية اGلس �قRصادي و�ج�عي والبHيئمرشوع مزيانية اGلس �قRصادي و�ج�عي والبHيئ
  :]لتصويت �رمRه�رمRه�رمRه�رمRه" " " " جججج""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ٔ�عرض 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67 :املمتنعون
  :]لتصويت 49494949املادة املادة املادة املادة ٔ�عرض 
  نفس هذا العدد؟ : املوافقون

لHس كام Pدلت، £ ٕاخوان، عندما يصل .. ]لتصويت 49ٔ�عرض املادة 
التصويت هنا يعين ما وصل ½يف Pدل بطبيعة احلال، Uٔنه مايش جوج 
احلواجي، Uٔنه كام ٔ�حKلت من اGلس دÃلت ]لجنة، دÃلت Pلهيا ا]يل 

  لنا والو، نعم؟ دÃلت، Uٔن هنا ما Pد
]لتصويت، التعديل ا]يل وارد Pلهيا شف²اه،  49هنا كنعرضو املادة 

طرح²اه ]لتصويت، صوتتوا Pليه، وwلتايل ٔ�صبح مضن هاذ اليش ا]يل 
كهنرضو Pليه، ٔ�صبح مضنه، Uٔن التصويت صوتنا Pليه، وwلتايل فهو جزء 

ن دا 49مما ٔ�طر�ه، عندما ٔ�قول ٔ�عرض املادة  Ãلها طبعا ]لتصويت ُمضّ
  ...التعديل ا]يل صوت بÊٔôلبية، املسôٔ� واحضة بال ما نقولو كام Pدل وال

  :]لتصويت 49494949املادة املادة املادة املادة ٔ�عرض 
  .ال ٔ��د: املوافقون

ال، مايش املوافقون ال ٔ��د، املوافقون احشال ا]يل صادقRو Pىل ذيك 
  .62، 67املادة بتعديلها من طبيعة احلال، احشال؟ 

صبحت هذه املادة تتضمن ذ× التعديل ، Uٔن �ٔ 62: ٕاذن، املوافقون
املعارضون لها مه هاذوك ا]يل اكنوا ½يصوتوا . ا±ي ٔ�دÃل مضهنا بطبيعة احلال

  .وال ال
شوف، هللا خيليمك wش .. كتويل ممتنع 52ٕاذن، wل�سDبة لمك كام Pدلت 

دÃل Pلهيا تعديل، تعديل فاز Uٔنه داز wلتصويت  49نتفامهو مز£ن، املادة 
ا]يل كنعرضها اUٓن  49ة، وwلتايل ٔ�صبح جزء من هاذ املادة ÊUٔwلبي

   ؛]لتصويت
  ؛62ٕاذن ا]يل ½يوافقوا Pىل هاذ املادة هام 

  ؛ا]يل ½يعارضوها؟ ما ½يعارضها حىت وا�د، هذا هو، Ãاصنا نتفامهو
  . 60واملمتنعون؟ 

wو داRة، شفÐهللا يعطيمك الص...  
الفصول لالع�دات املفRو�ة ، التوزيع Pىل 50505050املادة املادة املادة املادة " " " " دددد""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ٕاذن، 

  : 2015لنفقات ا�Oن العمويم من املزيانية العامة لسDنة 
  :وزارة �قRصاد واملاليةوزارة �قRصاد واملاليةوزارة �قRصاد واملاليةوزارة �قRصاد واملالية

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

الفصل املتعلق wسDهتالاكت ا�Oن العمويم املتوسط الفصل املتعلق wسDهتالاكت ا�Oن العمويم املتوسط الفصل املتعلق wسDهتالاكت ا�Oن العمويم املتوسط الفصل املتعلق wسDهتالاكت ا�Oن العمويم املتوسط ٔ�عرض ]لتصويت 
عدد و�سهلو Pىل راسDنا نعتربو نفس ال: """"دددد""""والطويل اWUٔل من اجلدول والطويل اWUٔل من اجلدول والطويل اWUٔل من اجلدول والطويل اWUٔل من اجلدول 

  . هاذ اليش وال ٔ�شDنو؟ نفس العدد
  :�رمRه ]لتصويت" د"ٔ�عرض اجلدول 

نعم؟ املعارضون ملاذا؟ ٔ�عرض ]لتصويت الفصل املتعلق wسDهتالاكت 
  ":د"ا�Oن العمويم املتوسط والطويل اWUٔل من اجلدول 

  :املوافقون؟ Uٔن التصويت ا]يل درP gىل وزارة �قRصاد هو
  ؛55: قوناملواف

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  .هذا هو التصويت ا]يل دازت به وزارة �قRصاد واملالية
اUٓن ٔ�عرض ]لتصويت الفصل املتعلق wسDهتالاكت ا�Oن العمويم 

  حنتفظو بنفس هاذ التصويت؟ ": د"املتوسط وطويل اWUٔل من اجلدول 
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  ؛55: املوافقون
  ؛62: املعارضون
  .5: املمتنعون

  .ٕاىل كنت ك�رسع، ٔ� إالخوان، قولوا يل ننقص، ما اك�ن مشلك
  :]لتصويت �رمRه�رمRه�رمRه�رمRه" " " " دددد""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ٔ�عرض 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون
  : ]لتصويت 50505050املادة املادة املادة املادة ٔ�عرض 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون
وزارات ٔ�و ، التوزيع حبسب ال""""هههه""""من اجلدول من اجلدول من اجلدول من اجلدول     51515151املادة املادة املادة املادة ٔ�عرض 

املؤسسات لنفقات �سDتغالل اخلاصة مبرافق اOو� املسرية بصورة 
  :2015مسDتق� لسDنة 

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  :بصورة مسDتق� التابعة لرئHس احلكومةبصورة مسDتق� التابعة لرئHس احلكومةبصورة مسDتق� التابعة لرئHس احلكومةبصورة مسDتق� التابعة لرئHس احلكومة

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

غالل اخلاصة غالل اخلاصة غالل اخلاصة غالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية نفقات �سDتنفقات �سDتنفقات �سDتنفقات �سDتٔ�عرض ]لتصويت 
  :بصورة مسDتق� التابعة لوزارة العدل واحلر£تبصورة مسDتق� التابعة لوزارة العدل واحلر£تبصورة مسDتق� التابعة لوزارة العدل واحلر£تبصورة مسDتق� التابعة لوزارة العدل واحلر£ت

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  :بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الشؤون اخلارجKة والتعاونبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الشؤون اخلارجKة والتعاونبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الشؤون اخلارجKة والتعاونبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الشؤون اخلارجKة والتعاون

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: عارضونامل

  .67: املمتنعون
نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 

  :بصورة مسDتق� التابعة لوزارة اOاÃليةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة اOاÃليةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة اOاÃليةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة اOاÃلية
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  :لوزارة االتصاللوزارة االتصاللوزارة االتصاللوزارة االتصالبصورة مسDتق� التابعة بصورة مسDتق� التابعة بصورة مسDتق� التابعة بصورة مسDتق� التابعة 

  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  :بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

تغالل اخلاصة تغالل اخلاصة تغالل اخلاصة تغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية نفقات �سD نفقات �سD نفقات �سD نفقات �سD ٔ�عرض ]لتصويت 
  :بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصÐةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصÐةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصÐةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصÐة

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  :بصورة مسDتق� التابعة لوزارة �قRصاد واملاليةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة �قRصاد واملاليةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة �قRصاد واملاليةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة �قRصاد واملالية

  ؛55: املوافقون
  ؛ال ٔ��د: املعارضون
  .67: املمتنعون

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  : بصورة مسDتق� التابعة لوزارة السDيا�ةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة السDيا�ةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة السDيا�ةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة السDيا�ة

  نفس العدد wش �سهلو اشوية؟
نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 

  : بصورة مسDتق� التابعة لبصورة مسDتق� التابعة لبصورة مسDتق� التابعة لبصورة مسDتق� التابعة ل---ٔ-مانة العامة ]لحكومةٔمانة العامة ]لحكومةٔمانة العامة ]لحكومةٔمانة العامة ]لحكومة
  .ٕاجامع؟ ٕاجامع؟ نفس العدد؟ نفس العدد نفس العدد ٔ�و

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  :بصورة مسDتق� التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا]لوHWس�Kكبصورة مسDتق� التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا]لوHWس�Kكبصورة مسDتق� التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا]لوHWس�Kكبصورة مسDتق� التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا]لوHWس�Kك

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضن
  .67: املمتنعون

    نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسريةرافق اOو� املسريةرافق اOو� املسريةرافق اOو� املسريةٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحري

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الشDباب والر£ضةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الشDباب والر£ضةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الشDباب والر£ضةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الشDباب والر£ضة

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  .إالجامع: لوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةلوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةلوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةلوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةبصورة مسDتق� التابعة بصورة مسDتق� التابعة بصورة مسDتق� التابعة بصورة مسDتق� التابعة 

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي 

  .ممتنع 67، ال معارض، 55: والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين
رية رية رية رية نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرافق اOو� املسرافق اOو� املسرافق اOو� املسٔ�عرض ]لتصويت 
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  .نفس العدد: بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHة
نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 

بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة والتïارة و�س��ر و�قRصاد بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة والتïارة و�س��ر و�قRصاد بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة والتïارة و�س��ر و�قRصاد بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة والتïارة و�س��ر و�قRصاد 
  .نفس العدد: الرمقيالرمقيالرمقيالرمقي

رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: بصورة مسDتق� التابعة لوزارة الثقافةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الثقافةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الثقافةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة الثقافة

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: بصورة مسDتق� التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عية

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
مسDتق� التابعة ]لوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة wلوظيفة مسDتق� التابعة ]لوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة wلوظيفة مسDتق� التابعة ]لوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة wلوظيفة مسDتق� التابعة ]لوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة wلوظيفة     بصورةبصورةبصورةبصورة

  .نفس العدد: العمومKة وحتديث إالدارةالعمومKة وحتديث إالدارةالعمومKة وحتديث إالدارةالعمومKة وحتديث إالدارة
نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 

  .ٕاجامع ٔ�عتقد: بصورة مسDتق� التابعة ٕالدارة اOفاع الوطينبصورة مسDتق� التابعة ٕالدارة اOفاع الوطينبصورة مسDتق� التابعة ٕالدارة اOفاع الوطينبصورة مسDتق� التابعة ٕالدارة اOفاع الوطين
افق اOو� املسرية افق اOو� املسرية افق اOو� املسرية افق اOو� املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبر ر ر ر ٔ�عرض ]لتصويت 

  .ٕاجامع: بصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لتخطيطبصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لتخطيطبصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لتخطيطبصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لتخطيط
نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 

: بصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحربصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحربصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحربصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحر
  .ٕاجامع

و� املسرية و� املسرية و� املسرية و� املسرية نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOرافق اOرافق اOرافق اOٔ�عرض ]لتصويت 
  :بصورة مسDتق� التابعة لوزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينبصورة مسDتق� التابعة لوزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينبصورة مسDتق� التابعة لوزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينبصورة مسDتق� التابعة لوزارة التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
: بصورة مسDتق� التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةبصورة مسDتق� التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عية

  عدد؛نفس ال
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة نفقات �سDتغالل اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية رافق اOو� املسرية ٔ�عرض ]لتصويت 
: بصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجبصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجبصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجبصورة مسDتق� التابعة ]لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماج

  .نفس العدد
  :]لتصويت �رمRه�رمRه�رمRه�رمRه" " " " هههه""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ٔ�عرض 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون
  .نفس العدد: ]لتصويت]لتصويت]لتصويت]لتصويت    51515151املادة املادة املادة املادة ٔ�عرض 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون
التوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة  """"وووو""""، اجلدول ، اجلدول ، اجلدول ، اجلدول 52525252املادة املادة املادة املادة 

  :2015لالس��رات اخلاصة مبرافق اOو� املسرية بصفة مسDتق� لسDنة 
افق اOو� املسرية بصورة افق اOو� املسرية بصورة افق اOو� املسرية بصورة افق اOو� املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبر ر ر ر ٔ�عرض ]لتصويت 

  .إالجامع: مسDتق� التابعة لرئHس احلكومةمسDتق� التابعة لرئHس احلكومةمسDتق� التابعة لرئHس احلكومةمسDتق� التابعة لرئHس احلكومة
نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصفة رافق اOو� املسرية بصفة رافق اOو� املسرية بصفة رافق اOو� املسرية بصفة ٔ�عرض ]لتصويت 

  :مسDتق� التابعة لوزارة العدل واحلر£تمسDتق� التابعة لوزارة العدل واحلر£تمسDتق� التابعة لوزارة العدل واحلر£تمسDتق� التابعة لوزارة العدل واحلر£ت
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

اOو� املسرية بصورة اOو� املسرية بصورة اOو� املسرية بصورة اOو� املسرية بصورة     نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافقرافقرافقرافقٔ�عرض ]لتصويت 
  .إالجامع: مسDتق� التابعة لوزارة الشؤون اخلارجKة والتعاونمسDتق� التابعة لوزارة الشؤون اخلارجKة والتعاونمسDتق� التابعة لوزارة الشؤون اخلارجKة والتعاونمسDتق� التابعة لوزارة الشؤون اخلارجKة والتعاون

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  .إالجامع: مسDتق� التابعة لوزارة اOاÃليةمسDتق� التابعة لوزارة اOاÃليةمسDتق� التابعة لوزارة اOاÃليةمسDتق� التابعة لوزارة اOاÃلية

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  :لتابعة لوزارة االتصاللتابعة لوزارة االتصاللتابعة لوزارة االتصاللتابعة لوزارة االتصالمسDتق� امسDتق� امسDتق� امسDتق� ا

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  : مسDتق� التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمسDتق� التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمسDتق� التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمسDتق� التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

قات �س��ر اخلاصة قات �س��ر اخلاصة قات �س��ر اخلاصة قات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة نفنفنفنفٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: مسDتق� التابعة لوزارة الصÐةمسDتق� التابعة لوزارة الصÐةمسDتق� التابعة لوزارة الصÐةمسDتق� التابعة لوزارة الصÐة

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: مسDتق� التابعة لوزارة �قRصاد واملاليةمسDتق� التابعة لوزارة �قRصاد واملاليةمسDتق� التابعة لوزارة �قRصاد واملاليةمسDتق� التابعة لوزارة �قRصاد واملالية

ملسرية بصورة ملسرية بصورة ملسرية بصورة ملسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� ارافق اOو� ارافق اOو� ارافق اOو� أ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: مسDتق� التابعة لوزارة السDيا�ةمسDتق� التابعة لوزارة السDيا�ةمسDتق� التابعة لوزارة السDيا�ةمسDتق� التابعة لوزارة السDيا�ة

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  .إالجامع: مسDتق� التابعة لمسDتق� التابعة لمسDتق� التابعة لمسDتق� التابعة ل---ٔ-مانة العامة ]لحكومةٔمانة العامة ]لحكومةٔمانة العامة ]لحكومةٔمانة العامة ]لحكومة

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  :قل والتجهزي وا]لوHWس�Kكقل والتجهزي وا]لوHWس�Kكقل والتجهزي وا]لوHWس�Kكقل والتجهزي وا]لوHWس�KكمسDتق� التابعة لوزارة النمسDتق� التابعة لوزارة النمسDتق� التابعة لوزارة النمسDتق� التابعة لوزارة الن

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون
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نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  :مسDتق� التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريمسDتق� التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريمسDتق� التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريمسDتق� التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحري

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67= املمتنعون

�ر اخلاصة �ر اخلاصة �ر اخلاصة �ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة نفقات �س�نفقات �س�نفقات �س�نفقات �س�ٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: مسDتق� التابعة لوزارة الشDباب والر£ضةمسDتق� التابعة لوزارة الشDباب والر£ضةمسDتق� التابعة لوزارة الشDباب والر£ضةمسDتق� التابعة لوزارة الشDباب والر£ضة

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  .إالجامع: مسDتق� التابعة لوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةمسDتق� التابعة لوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةمسDتق� التابعة لوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKةمسDتق� التابعة لوزارة اUٔوقاف والشؤون إالسالمKة

Oو� املسرية بصورة Oو� املسرية بصورة Oو� املسرية بصورة Oو� املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق ارافق ارافق ارافق أ�عرض ]لتصويت 
  : مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي والتضامينمسDتق� التابعة لوزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي والتضامينمسDتق� التابعة لوزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي والتضامينمسDتق� التابعة لوزارة الصناPة التقليدية و�قRصاد �ج�عي والتضامين

  ؛)ممتنع 67موافق، ال معارض، و 55(نفس العدد 
نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 

  .نفس العدد: مسDتق� التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةمسDتق� التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةمسDتق� التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHةمسDتق� التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÑHة
نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 

نفس : مسDتق� التابعة لوزارة الصناPة والتïارة و�س��ر و�قRصاد الرمقيمسDتق� التابعة لوزارة الصناPة والتïارة و�س��ر و�قRصاد الرمقيمسDتق� التابعة لوزارة الصناPة والتïارة و�س��ر و�قRصاد الرمقيمسDتق� التابعة لوزارة الصناPة والتïارة و�س��ر و�قRصاد الرمقي
  .العدد

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  .لعددنفس ا: مسDتق� التابعة لوزارة الثقافةمسDتق� التابعة لوزارة الثقافةمسDتق� التابعة لوزارة الثقافةمسDتق� التابعة لوزارة الثقافة

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: مسDتق� التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةمسDتق� التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةمسDتق� التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةمسDتق� التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عية

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
ظيفة ظيفة ظيفة ظيفة مسDتق� التابعة ]لوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة wلو مسDتق� التابعة ]لوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة wلو مسDتق� التابعة ]لوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة wلو مسDتق� التابعة ]لوزارة املنتدبة Oى رئHس احلكومة امللكفة wلو 

  .نفس العدد: العمومKة وحتديث إالدارةالعمومKة وحتديث إالدارةالعمومKة وحتديث إالدارةالعمومKة وحتديث إالدارة
نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 

  .إالجامع: مسDتق� التابعة ٕالدارة اOفاع الوطينمسDتق� التابعة ٕالدارة اOفاع الوطينمسDتق� التابعة ٕالدارة اOفاع الوطينمسDتق� التابعة ٕالدارة اOفاع الوطين
نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 

  .إالجامع :مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لتخطيطمسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لتخطيطمسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لتخطيطمسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لتخطيط
نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 

  .إالجامع: مسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحرمسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحرمسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحرمسDتق� التابعة ]لمندوبية السامKة ]لمياه والغاwت وحماربة التصحر
نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 

  : الوطينالوطينالوطينالوطينمسDتق� التابعة لوزارة التعمري وٕاPداد الرتاب مسDتق� التابعة لوزارة التعمري وٕاPداد الرتاب مسDتق� التابعة لوزارة التعمري وٕاPداد الرتاب مسDتق� التابعة لوزارة التعمري وٕاPداد الرتاب 
  .ممتنع 67، وال معارض و55

نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 
نفس : مسDتق� التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةمسDتق� التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةمسDتق� التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عيةمسDتق� التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واUٔرسة والتمنية �ج�عية

  .العدد
نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة نفقات �س��ر اخلاصة مبمبمبمبرافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة رافق اOو� املسرية بصورة ٔ�عرض ]لتصويت 

نفس : لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجلمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجلمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجلمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاPادة إالدماجمسDتق� التابعة ] مسDتق� التابعة ] مسDتق� التابعة ] مسDتق� التابعة ] 

  .العدد
  :]لتصويت �رمRه�رمRه�رمRه�رمRه" " " " وووو""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ٔ�عرض 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون
  :]لتصويت 52525252املادة املادة املادة املادة ٔ�عرض 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون
]لخزينة لسDنة  ، نفقات احلساwت اخلصوصية""""زززز""""، اجلدول ، اجلدول ، اجلدول ، اجلدول 53535353املادة املادة املادة املادة 

2015:  
  : نفقات احلساwت املرصدة Uٔمور خصوصيةنفقات احلساwت املرصدة Uٔمور خصوصيةنفقات احلساwت املرصدة Uٔمور خصوصيةنفقات احلساwت املرصدة Uٔمور خصوصيةٔ�عرض ]لتصويت 

  ؛55: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  :نفقات حساwت �خنراط يف الهينفقات حساwت �خنراط يف الهينفقات حساwت �خنراط يف الهينفقات حساwت �خنراط يف الهيئئئئات اOوليةات اOوليةات اOوليةات اOوليةٔ�عرض ]لتصويت 
  ؛55: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .67: املمتنعون

  .نفس العدد: ات النقديةات النقديةات النقديةات النقديةنفقات حساwت العملينفقات حساwت العملينفقات حساwت العملينفقات حساwت العملئ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: نفقات حساwت القروضنفقات حساwت القروضنفقات حساwت القروضنفقات حساwت القروضٔ�عرض ]لتصويت 
  .نفس العدد: نفقات حساwت ال�سنفقات حساwت ال�سنفقات حساwت ال�سنفقات حساwت ال�س				KقاتKقاتKقاتKقاتٔ�عرض ]لتصويت 

نفس : نفقات حساwت النفقات من ا�صصاتنفقات حساwت النفقات من ا�صصاتنفقات حساwت النفقات من ا�صصاتنفقات حساwت النفقات من ا�صصاتٔ�عرض ]لتصويت 
  .العدد

  .نفس العدد: ]لتصويت �رمRه�رمRه�رمRه�رمRه" " " " زززز::::اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول ٔ�عرض 
  .نفس العدد: ]لتصويت 53535353املادة املادة املادة املادة ٔ�عرض 
 100.14اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق ]لتصويت ٔ�عرض 
  :2015]لسDنة املالية 
  ..نفس العدد طبعا: املوافقون

 100.14ٔ�عرض ]لتصويت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق 
  :2015]لسDنة املالية 
إالخوان، راه ميل كنقولو كام Pدل راه من wب حتصيل .. املوافقون

السامء فوق²ا، Uٔنه راه طبعا لو اكن مايش كام Pدل ؤ�شDنو  �اصل ومن wب
راه كنا كند�رو القانون املايل بذاك الشلك ا]يل درgه،  !كنا تند�رو هنا£؟

  .ما ميك�ش �كون Êري هاكك
    100.14100.14100.14100.14اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق ٔ�عرض ]لتصويت 

  ::::2015201520152015]لسDنة املالية ]لسDنة املالية ]لسDنة املالية ]لسDنة املالية 
  ؛62: املوافقون
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  ال ٔ��د؛ :املعارضون
  .60: املمتنعون

    2015201520152015]لسDنة املالية ]لسDنة املالية ]لسDنة املالية ]لسDنة املالية     100.14100.14100.14100.14مرشوع قانون املالية رمق مرشوع قانون املالية رمق مرشوع قانون املالية رمق مرشوع قانون املالية رمق ٕاذن، ٔ�عرض 
  :يعين جبزئه اUٔول والثاين، ]لتصويت ،�رمRه�رمRه�رمRه�رمRه

  ؛62: املوافقون
  ؛5: املعارضون
  .55: املمتنعون
    100.14100.14100.14100.14وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون املالية رمق وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون املالية رمق وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون املالية رمق وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون املالية رمق ٕاذن، 

 .بعا اUٔرقام ا]يل اعطيناهاهبذه ط  2015201520152015]لسDنة املالية ]لسDنة املالية ]لسDنة املالية ]لسDنة املالية 

        ::::تفسري التصويتتفسري التصويتتفسري التصويتتفسري التصويت
. واUٓن نفRح wب الرتشDيح ملن رغب يف تفسري تصويته ليفرس تصويته

اللكمة �Uٔد املتلكمني wمس فرق املعارضة واUٓخر wمس فرق اÊUٔلبية، ا]يل 
  .دقائق 5ابغى يتقدم بتفسري التصويت يف �دود 

سة بعد، هللا جياز�مك خبري، راه ما إالخوان، هللا جياز�مك خبري مل Íرفع اجلل 
رفعناش اجللسة إالخوان، إالخوان السادة املس�شار�ن، هللا جياز�مك، ما 

  .رفعناش اجللسة �ٓ إالخوان، ا]يل ابغى يتقدم بتفسري التصويت
هنا× من �رغب يف تفسري تصويته؟ ٕاذا مل �كن هنا× من راغب يف 

  . تفسري التصويت فسôٔرفع اجللسة
  .حكمي ب�شامش ٕاىل ابغييت تتقدم بتفسري التصويت تفضل اليس

ٔ�رجومك، إالخوان، هللا خيليمك، ما رفعناش اجللسة، هللا جياز�مك خبري، 
رجومك �ٔ .. وهاذ اليش لكو ما كنطل	ش من الناس اكع هاذ اليش ا]يل كند�رو

احلاج املعطي، .. مل Óرفع اجللسة بعد، ما رفعناش اجللسة، �ٓ إالخوان، اشوية
  .اليس املهايش، ٔ�رجوك. عبو، هللا جيازيك خبري احلاج

 5تفضل السDيد املس�شار ٕاىل بغييت تد�ر تفسري التصويت، يف �دود 
  .دقائق 5يف �دود .. دقائق ملن رغب يف تفسري التصويت

        ::::املس�شار السDيد ٕادر(س الرااملس�شار السDيد ٕادر(س الرااملس�شار السDيد ٕادر(س الرااملس�شار السDيد ٕادر(س الرايضيضيضيض
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  السDيد الرئHس،
  السDيدة والسادة الوزراء،

  لسادة املس�شارون احملرتمون،السDيدات وا
  السDيد الرئHس،

Ãالل املناقشة د£ل هاذ املرشوع Óهبننا ٕاىل اسDتغالل احلكومة لٔ-Êلبية 
العددية ]لÐد من مµادرات املعارضة، مبا يف ذ× تôٔويلها لبعض مضامني 

  .، وهو ما اعتربgه حصارا Oور املعارضة2011دسDتور
سDيد رئHس احلكومة Pىل هاذ سDتحرض هنا احلرب اليت شDهنا ال �ٔ ٕانين 

، 2014اGلس مµارشة بعد رفض جملس املس�شار�ن ملرشوع قانون املالية 
حرب اسDتعمل فهيا مجيع إالماكنيات اOسDتورية وحىت ا]لفظية، و�ٓخرها 

يعHش ٔ�زمة معارضة ولHست ٔ�زمة "قو! داÃل هذه القاPة ٔ�ن املغرب 
  .تعHش Pدم ��سïام، gفKا ٔ�ن Íكون اÊUٔلبية اOامعة ! "سDياسDية

  السDيد الرئHس،
املعارضة اليوم تث	ت جمددا بôٔهنا قادرة Pىل ممارسة دورها اOسDتوري 

كام ٔ�هنا تتوفر Pىل الكفاءة لالبتاكر و�قرتاح وطرح البدائل، فقد اكمال، 
. تقدم²ا بتعديالت ورشح²ا دوافعها ووحضنا ٕاجيابياهتا Pىل الوطن واملواطن

 الطبقات املتوسطة وامجلاPات القروية واجلهات هذه التعديالت مهت لك
واملناطق اجلبلية والنائية وموا�ة الكوارث الطبيعية من فKضاgت وتقلبات 

  .م²اخKة اليت ٔ�صبح يعرفها املغرب
لنا اليقني ٕاذا احلكومة ختلصت من عقدة املعارضة، وW�ٔادت إالنصات 

ومة وÊ�ٔلبية وقراءة ما يصدر عهنا من مقرت�ات، سDنكون مجيعا، حك
ومعارضة، قدم²ا الصورة ا#منوذجKة واملثالية اليت تليق مبغرب دسDتور 

، وسDنكون كذ× رفعنا اUٔداء الربملاين ومسDتوى اخلطاب السDيايس، 2011
تنفKذا ]لتعل�ت السامKة الواردة يف اخلطاب املليك عند افRتاح هذه اOورة، 

كومة �رددون Pىل بعض ٔ�عضاء احل -ٔ�قول الزال  -لكن لٔ-سف الزال 
مسامعنا عبارات تنال من مؤسسة الربملان ومتس مسعة الربملاين، gئبا اكن 

  .ٔ�و مس�شارا
  السDيد الرئHس، 

حنن يف املعارضة م�ش	�ون مبامرسة حق²ا اOسDتوري يف املراقµة 
واملساء� وال�رشيع، حنن كفريق إالحتاد اOسDتوري و5جزء من املعارضة، 

و ½يفاش دازت اUٔمور اUٓن Pىل هاذ املرشوع كام Pد! ان� شفR.. ارتôٔينا
اGلس، وÓمتىن ٔ�ن تتفهم اÊUٔلبية العددية د£ل جملس النواب موقف²ا هذا، 

  .ا±ي هو موقف ملصلÐة الشعب املغريب
  .شكرا السDيد الرئHس

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  . شكرا ]لسDيد رئHس الفريق

الوطين لٔ-حرار، تفضل اللكمة ]لمتدÃل املوايل عن فريق التجمع 
  . اUٔسDتاذ حلبHب

  .نقطة نظام؟ تفضل

        ::::املس�شار السDيد حلبHب لعلاملس�شار السDيد حلبHب لعلاملس�شار السDيد حلبHب لعلاملس�شار السDيد حلبHب لعلجججج
واش اك�ن هناك تدÃل د£ل اÊUٔلبية واملعارضة وال الفرق؟ ٕاىل اكن 

  .تدÃل الفرق، هللا خيليك، حنرتمو الرتتHب العددي ]لفرق

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
Hلني عن مجيع الفرق ولÃلبية ومعارضة، عندي الحئة من املتدÊ�ٔ س

  . واللكمة يف احلقKقة اكنت Uٔول مRدÃل عن فريق اUٔصا� واملعارصة
اUٔسDتاذ عبد احلكمي ب�شامش، تفضل يف ٕاطار تفسري التصويت، يف 

  .دقائق �5دود 
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  :املس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا السDيد الرئHس

  السDيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  س�شارون احملرتمني،ٕاخواين السادة امل 

. يف لكمة مقRضبة Wدا، ولن ٔ�تلو Pليمك ما كنا هيgٔôه كتفسري ]لتصويت
g�ٔ ابغيت نقول بضعة لكامت غتخرج من القلب ٔ�كرث مما غتخرج من ٔ�وراق 

  .هي9ت
ٔ�وال، ابغيت wمس فريق اUٔصا� واملعارصة نعرب عن ارتياح²ا، Uٔنه 

ن الوز�ر�ن يف ا]لجنة، شعرg بôٔننا شعرg هاذ العام يف املناقشة مع السDيد�
اخطينا وا�د اخلطوة ٕاضافKة Pىل درب �م ]:ميقراطية يف بالدg، وهو 
اOرب د£ل تعميق النقاش يف القضا£ ا]يل كهتم املغرب و�ارض املغرب 
 gاKعب، مضين، ٔ�حRاكن م gاKل املغرب، وخضنا نقاش معيق، ٔ�حµتقDومس

لوز�ر�ن ا]يل ]لحقKقة و]لتارخي Pىل مسDتوى اكن �اد، وجسلنا بôٔن السDيد�ن ا
املناقشات، اكن الصدر د£هلم رحب، وتناولنا wلنقاش املعمق املتعب Pددا 
من القضا£ املفصلية املرتبطة wلقانون املايل والسDياسات د£ل الب: 

  .واملسDتقµل د£ل املغرب، Pىل هاذ املسDتوى حنن مطمئنون
ة، ف� يتعلق wلعالقة ما بني الربملان لكن، البد ما نقولو وا�د القضي

واملعارضة، حنن �سïل ونؤكد ما ورد Pىل لسان السDيد الرئHس قµل قليل، 
ما زال ك�شعرو بôٔن هناك يشء ما لHس Pىل ما �رام يف العالقة ما بني 

  .هاتني املؤسسDتني، ما بني احلكومة وما بني املعارضة
الك�ري من املناسDبات ويف  هاذ اليشء ا±ي لHس Pىل ما �رام يظهر يف

الك�ري من املسDتو£ت ويف الك�ري من اجللسات اليت تتاح لنا فهيا فرصة 
: التفاPل مع احلكومة، من قµيل ما حتدث عنه السDيد الرئHس قµل قليل

 g�ٔ ٔنهôس احلكومة، ؤ�ضيف ٕاىل هذا بHيد رئDتعمل عن السDاخلطاب املس
واملالية احملرتم البار�ة، وهو جسلت بتقد�ر ما قا! السDيد وز�ر �قRصاد 

يعقب Pىل املداÃالت، ملا قال بôٔن احلكومة تنصت وتتفاPل وجتهتد يف 
س	Kل �رتقاء wلعالقة مع الربملان، و�سDتفKد من املالحظات، و�سDتفKد من 

  .املناقشات ٕاىل Êري ذ×
هذا ال ينطبق Pىل مجيع : ٔ�قول × £ سDيدي الوز�ر احملرتم ،ولكن

مة، Uٔنه الوقKتة ا]يل ½يجيو بعض الناس من املعارضة يتلكموا ٔ�عضاء احلكو 
هنا، بعض زمالئك ½يد�روا يش �اWة ا]يل تدل Pىل سلوك مايش د£ل 
رWاالت اOو�، واحبث فهيا، وÊادي تلقى بôٔنه اك�ن يش �اWة لHست Pىل 
ما �رام، Uٔنه ٔ�قل يشء ٕاىل ما كنتHش ½وز�ر مRفق مع املعارضة، ٔ�قل يشء 

P ري وذنيك، ما تعطيين والو، �رهنÊ ىل ا�رتام املعارضة، ٔ�قل يشء اعطهيا
اعطيين Êري وذنيك، ولكن �ني Íرى بôٔن وزراء ينخرطون يف نقاشات 

P g�ٔربت Pلهيا البارح ميل .. ثنائية، وتيد�روا بعض املامرسات اليت تدل
  . قل يل قل يل "من (سمع زابورك £ داوود"قلت زعام 

Í�ٔ gلكم معك من القلب، ابغينا Óرفعو من wش Óكونو واحضني �ٔ 

املسDتوى د£ل العالقة ما بني احلكومة والربملان، و�كون مسDتوى رفKع يف 
اخلطاب السDيايس، يف ��رتام املتبادل، يف التعاون، يف التاكمل، ولك 

  .وا�د عندو مرشوعو وعندو �رgجمو وعندو تصوراتو وعندو �ٓراؤو
اخلطوة ال بôٔس هبا Pىل مسDتوى �سïل كذ× بôٔنه خطينا وا�د 

الرصيد الو6ئقي ا]يل كتجيب احلكومة يف م²اقشة القانون املايل، اليشء 
ا]يل ما اك�ش مRاح يف السDنوات املاضية، هذا يشء ٕاجيايب ومكسب مثني، 
Uٔنه ميل غيجيو اUٔجKال اجلديدة د£ل الربملانيني Êادي يلقاو ٔ�نفسهم مRكÑني 

W ىل رصيد غينP دا من الو6ئق ومن املعطيات اليت هتم لك ومس�²د�ن
  .اجلوانب املرتبطة wلسDياسات العمومKة يف لك القطاPات

اح²ا مكعارضة اجهتدg، ؤ�?رg معمك Wد�ت ونقاشات حول قضا£ 
�مة Wدا، وحنن سعداء Wدا ٔ�نه حقق²ا ن�ïKة جزئية، بعد ثالث سDنوات 

اUٔصا� خيصنا فريق من التفاPل مع هذه احلكومة، اكنت دامئا ف� 
دامئا املداÃالت د£لنا واملساهامت د£لنا يف م²اقشة  ، اكنتةرص واملعا

مشاريع القوانني املالية املتعاقµة، اكنت دامئا �س�²د Pىل ٔ�طرو�ة وا�دة، 
اUٔطرو�ة د£ل ٔ�ن ب:g نضجت فهيا الرشوط مبا فKه الكفاية يك تطرح Pىل 

 ا#منوذج التمنوي املعمتد يف اجتاه جتديده Wدول ٔ�عاملها مسôٔ� ٕاPادة النظر يف
  .وٕاغنائه وضامن تôٔقلمه مع التÐد£ت اليت ال Íرمح، اليت جتري من حولنا

وحنن سعداء Wدا ٔ�ن احلكومة Ã�ٔريا اقRنعت هباذ اليش، Ã�ٔريا احلكومة 
اهتدت ٕاىل ٔ�ن هناك ما (سDتوجب املراجعة يف ا#منوذج التمنوي، وشف²ا 

يف ا#منوذج التمنوي ) le virage(دمة د£ل وا�د ، مق)le virage(وا�د 
هو ٔ�نه ان�هبنا Ã�ٔريا ٕاىل ٔ�نه خصنا نعطيو ٔ�مهية ]لصناPة، وWا احلساب 

  .اخلصويص، هذا يشء ٕاجيايب
  ...ف� يتعلق wلتعديالت، اح²ا اجهتدg وجµنا تعديالت

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  .السDيد رئHس الفريق

        ::::امشامشامشامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�ش
  . سôٔخمت، السDيد الرئHس

اح²ا جµنا تعديالت، ما قµلتوهاش اح²ا فامهني اPالش ما ..
قµلتوهاش، ولكن نتôٔسف Uٔنه جµنا تعديالت يف الهوامش املتا�ة، يف 

Uٔنه اك�ن ما (شوه صورة الب:، هاذ اليش ا]يل .. املتاح، وكنا ن�Rظر ٔ�نه
و الفKضاgت، املواطنون عرات عشDناه يف موالي عبد هللا، وهذاك اليش ٕاىل

ب²Hوا ٔ�مام العامل تيعHشوا يف القرون الوسطى، وخصنا نقولو هاذ اليش، ما 
�كو�ش عندg مر½ب نقص، اكن جيب Pىل احلكومة ٔ�ن تعيد النظر يف 
ٔ�ولو£هتا، ؤ�ن تعيد ÍرتHب ٔ�ولو£هتا، ؤ�ن تدÃل تعديالت جوهرية Pىل 

  ...القانون املايل

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  . ا × السDيد رئHس الفريقشكر 
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        ::::املس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السDيد عبد احلكمي ب�شامش
وهاذ اليش د£ل نقص شوية من هنا ونقص شوية من هنا wش .. 

نعطيو لهاذ الناس يطلعوا شوية معدالت ا#منو د£ل املناطق د£هلم، اكن 
جيب ٔ�ن تتفاPل معه احلكومة، مل تتفاPل العتبارات مل �سDتوعهبا ومل نفهمها، 

  ...ن جيي املسDتقµلوميك
  .شكرا

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  . شكرا السDيد املس�شار

اللكمة ]لمتدÃل املوايل عن الفريق �سDتقاليل ]لو�دة والتعادلية، 
  . Ãدجية الزويم، تفضيل ٔ�سDتاذةاUٔخت 

اOقايق £ك؟ ٕاىل زديت يش شوية راه  5اUٔسDتاذة Ãدجية الزويم عندك 
 .ما اك�ن مشلك

        ::::Ãدجية الزويمÃدجية الزويمÃدجية الزويمÃدجية الزويم    املس�شارة السDيدةاملس�شارة السDيدةاملس�شارة السDيدةاملس�شارة السDيدة
  .شكرا السDيد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

يه يف احلقKقة الفريق �سDتقاليل ٔ�و فرق املعارضة يف جملس 
املس�شار�ن تتôٔسف Pىل Pدم اسDتïابة احلكومة GموPة ½برية من 

  . التعديالت
ية حصيح، طبعا مل تقµلوا مجموPة من اUٔشDياء ٕالجراءات مسطرية ٔ�و تق² 

ٕاىل Êري ذ×، ولكن لو كنمت �س�شريون مع الربملان كفريق قµل ٔ�ن تôٔتوا 
  .هبذه املزيانيات، لاكنت هناك نقاشات ٕاجيابية

مث كذ×، السDيد الوز�ر، رمغ ٔ�ن املرشوع مل �كن �رق ٕاىل مطاحمنا 
وال ٕاىل التغلب Pىل �خRالالت القامئة �اليا، فٕاننا �سïل ٔ�ن احلكومة 

احبال السDنة  �77سïل ٔ�هنا مل �سDتعمل الفصل  رحب، رgقشت بصد
املاضية، مث كذ× �سïل ٔ�هنا �اولت ٔ�ن تتفهم مضامني تعديالتنا، رمغ ٔ�هنا 

  .وقفت عند ٔ�ربع تعديالت اليت وافقت ٔ�و قµلهتا
اسDتطعنا طبعا ٔ�ن منرر مجموPة من التعديالت wلتصويت، ولكن نقول 

ع بعدما Pدل ٕاىل �د ما رسا� ٕاننا ٕاىل Wانب فرق املعارضة Óرى يف املرشو
سDياسDية ٔ�ن جملس املس�شار�ن لHس مبقاطعة ìبعة Gلس النواب، ولHس 
مؤسسة فارÊة ودون ٔ�ية بصمة، Pلام ٔ�ن مكوgته هبا �قRصاديون، هبا 
الناس ا]يل Wايني من امجلاPات احمللية، هبا الناس ا]يل Wايني من النقاwت، 

فاءات Pالية، ٕاذن البد ٔ�ن يبصموا نقاشاهتم، هبا الناس ا]يل عندمه وا�د الك
النقاش بقي شهرا واكن �ادا، واكن معيقا، الس�D يف ا]لجن، مفثال يف جلنة 
الشؤون �ج�عية اكنت املالحظات لكها تنصب Pىل وز�ر الشDبµHة 
والر£ضة ٔ�ن هناك مجموPة من �خRالالت يف القطاع، وهنا نعتنا بôٔننا نقول 

اUٔمطار فضحت، بل فضحتنا مجيعا يف املنتد£ت اOولية،  ما Óريد، ولكن

  . �را، يف اخلارج، هنا ٕاىل Êري ذ×
ٕاذن، هذا منوذج ٔ�ن حJK ننقل مجموPة من اUٔشDياء، فٕاننا ال Óريد ٔ�ن 
خندش ٔ��دا، بل Óريد ٔ�ن �سامه بطريقRنا، لهذا صوتنا ٕاجياP wىل املرشوع 

وز النظرة املوازgتية الضيقة، ؤ�ن كام مت تعديUٔ øن من شôٔن ذ× ٔ�ن يتïا
(سامه يف تقدمي رؤية مشولية ]لرفع وÃلق فرص الشغل، �ٓملني ٔ�ن ال تظل 

  .احلكومة حHµسة هدف تقليص جعز املزيانية
مث صوتنا wٕالجياب Pىل مرشوع القانون املايل كام مت تعديø حىت نصحح 

  .مهنجية احلكومة يف التعاطي مع جملس املس�شار�ن
 صوتنا wٕالجياب Pىل مرشوع القانون كام مت تعديø حىت مث كذ×

نتïاوز اUٔفق التجزييئ الضيق ا±ي يعرقل معلية إالصال�ات الهيلكية يف 
  . Wانب املوارد، وال ي�²اول ٔ�بدا إالصالح الرضييب بنظرة مشولية ومRاكم�

صوتنا wٕالجياب Pىل املرشوع كام Pدل لنجعل من ال�شغيل ٔ�ولوية 
Uٔن املرشوع يف صيغته اUٔوىل ال يقدم ٔ�ية �لول لعملية وملشالك  ٔ�ساسDية،

  . البطا�
صوتنا كذ× wٕالجياب لنؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ننا ال نعارض من W�ٔل 
املعارضة، وٕامنا نتحمل مسؤولي�²ا من املوقع ا±ي حنن فKه بصدق ومصداقKة 

ٕاىل  وحرص Pىل املصلÐة العليا ]لبالد، ولكنا ٔ�مل ٔ�ن ال تلôïٔ احلكومة
ٕالسقاط  Ê�ٔ77لبHهتا العددية يف جملس النواب، ؤ�ن تعود ٕاىل ٕاشهار الفصل 

تعديالت فرق املعارضة مبïلس املس�شار�ن، Uٔن هذا سDيكون ٕا�ازا مق²نا 
  .Pىل اOميقراطية

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  . شكرا ]لسDيدة املس�شارة

اUٔسDتاذ ادر(س مرون، . يق احلريكواللكمة ]لمتدÃل املوايل عن الفر 
  .دقائق 5تفضل يف �دود 

        ::::املس�شار السDيد ادر(س مروناملس�شار السDيد ادر(س مروناملس�شار السDيد ادر(س مروناملس�شار السDيد ادر(س مرون
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  .اح²ا صوتنا wٕالجياب ا�سïاما مع ا#متوقع د£لنا يف اÊUٔلبية، ٔ�وال
6نيا، اUٔصدقاء ا]يل تدÃلوا قµل مين من املعارضة ٔ�كدوا Pىل ٔ�ن 

الوقت ومفKد، لكن الوز�ر�ن ا]يل ملكفني  النقاش اكن Wاد و�اد يف نفس
wلقانون املايل اكن الصدر د£هلم رحب، اليشء ا]يل جعلنا �شDتغلو يف جو 

  .مالمئ ويف اطمئنان وتبادل ل-ٓراء واUٔفاكر، وهذا �م Wدا
 gنة املاضية مل �كن، رمغ ٔ�ننا ٔ�كدDيف املعارضة ٔ�نه يف الس gقال زمالؤ

اكن نفس اجلو، حتسن فهذا يشء �م Wدا، كذ× ٔ�ن يف السDنة املاضية 
  .سRHحسن فهذا سDيكون ممتاز

ف� يتعلق wلتعديالت، wلطبع اح²ا يف القانون املايل ما جKناش wش 
gقشو Êري التعديالت، وضعنا املشالك ا]يل كنتالقاوها العام اكمل، واكنت 
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ت إالWاwت مع مجيع الوزراء، وجسلت مالحظات، جسل الوزراء مالحظا
  .سDيعملون هبا

ٔ�ما ف� يتعلق wلتعديالت، ف²حن مRيق²ون متاما ٔ�ن الوزراء ا±�ن هيمهم 
اUٔمر، سHسDتغلوهنا يف السDنوات املق�µ، ٕان شاء هللا، وهذا ما حيدث يف 
لك الوزارات اليت اكنت سابقا، كنا كن�²اقشو وكريفضوا تعديالت م²ذ ٔ�ن 

 6ٔ�و  5ٔ�و  4ا ما �زيد Pىل ٔ��دثت هاته الغرفة، ما معر ما اكن ½يقµلو 
تعديالت اليت ال تôٔثري لها Pىل التوزان املايل وPىل املالية، لكن يف 
السDنوات ا]يل كتبع ما هو مفKد اكن يôٔيت به الوزراء ٔ�نفسهم، وهنP ٔ�نفسDنا 
ٔ�يضا، Uٔن املالحظات ا]يل تعطت �مة Wدا، ؤ�ن الوزراء يÃٔôذوهنا بعني 

لسDنة املق�µ، ٕان شاء هللا، ٔ�و ا]يل غيجي �عتبار، Pىل ٔ�ساس ٔ�ننا يف ا
  .يف بالصتنا سRHابع هذه املسرية

قانون هذه السDنة Wاء وهو ?ري ٔ�كرب من سابقه، فاملدخول د£ل هاذ 
كذ× التوزيع، اكن التوزيع يذهب . السDنة هو ٔ�كرث من السDنوات السابقة

ا هو ٕاىل مجع ما هو اقRصادي يف بالصتو، ما هو اج�عي يف بالصتو، م
جتهزيي يف بالصتو، وهذي ٔ�ول خطرة ا]يل ك�شوفو هاذ اUٔمر، كام 

  .ٔ�عطيت لنا نظرة حول متوقع املشاريع wجلهات
  .وشكرا

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
 . شكرا ]لسDيد املس�شار

  . اللكمة ]لمتدÃل املوايل عن فريق التجمع الوطين لٔ-حرار
  .اUٔسDتاذ حلبHب لعلج، تفضل

        ::::لعللعللعللعلجججج    املس�شار السDيد حلبHباملس�شار السDيد حلبHباملس�شار السDيد حلبHباملس�شار السDيد حلبHب
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

من يطلب سعة الصدر جيب ٔ�ن �كون ! قسط مهنا، وكنتôٔسف ٔ�نه ما 
عندمهش مايش سعة الصدر، وÃا عندمه جوج وذنني ما Ãالوش حىت 
ٔ�ذن وا�دة �سمع، لو اكن Êري و�دة خرجوها وو�دة Ãالوها، ما 

د ما قلناه يف الصباح ٔ�نه لكمة احلق ٔ�ريد ٔ�ن عندمهش، وهاذ اليش يؤك
حييط هبا يف هذا اGلس ولن حياط هبا، Uٔنه Pىل اUٔقل اÊUٔلبية اكنت وما 
زالت م�سجمة مع ٔ�فاكرها ومµادهئا، واملواطنني اليوم املغاربة لكهم ½يعرفوا 
من (شDتغل يف املغرب، من جيهتد، من يقدم اخلدمات، واشكون هو 

 .عقولاخلطاب د£لو م
اكن بودي، g�ٔ وWدت لكمة، ولكين ميل ك�شوف ٔ�نه، وكنمتىن ٔ�ن 
إالخوان (سمعوا هاذ اليش، ٔ�نه شؤون اOو� ½يجيبوا تعديل يف �ٓخر 

  .حلظة

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
اليس لعلج ٔ�رجوك، السDيد الرئHس، هللا خيليك، د�ر تفسري التصويت 

  .ركز... ليك ال يتفرع النقاش ٕاىل

        ::::ر حلبHب لعلر حلبHب لعلر حلبHب لعلر حلبHب لعلججججالسDيد املس�شاالسDيد املس�شاالسDيد املس�شاالسDيد املس�شا
تفسري التصويت د£لنا اح²ا£، كنقولو، السDيد الرئHس، Uٔنه تفسري 
التصويت كتفرسو ]لمعارضة ½يفاش اح²ا فرسg، املعارضة انرصفت والبد 
خصنا نقولو ا]يل ابغينا، اح²ا£ Êري كن�µادلو الهرضة ما ب²Hاتنا، ٔ�ما املعارضة 

  .ما اكيناش
£لنا يه حمطة دراسة يف لكية Pىل لك �ال، ٔ�قول ٔ�ن اجللسات د

احلقوق، وميحصها اخلرباء القانونيون، ماذا نقدم للكياتنا؟ ما نقدم ملدارسDنا؟ 
  ما نقدم لشDبابنا؟

اليوم، اÊUٔلبية اكنت وما زالت ٔ�نه ملزتمة مع احلكومة د£لها، وامRنعنا 
عن التصويت Uٔنه القانون ½يفاش ما Wاء ٔ�و املرشوع ُرضب، ٔ�نه ما ميك�ش 

نه املعاد� ا]يل اكنت معطية ]لتصويت، ما تعطات لوش، Uٔن تصوي�²ا �ٔ 
wالمRناع فرض Pلينا Uٔننا Êري مRفقني مع مضمون التعديالت، Pىل س	Kل 
املثال تغيري ا�Uٔشطة املو�ة ]لجهات فKه ٕاÃالل ½بري wلتوازgت املالية، 

من من اOسDتور، ا±ي ٔ�صبح  77ذ× ٔ�ن املعارضة مل حترتم الفصل 
مسؤولية احلكومة والربملان Pىل السواء، معترب�ن ٔ�ن هذا التعديل فKه 
مزايدات ½برية Pىل اعتبار ٔ�نه Wاء معزوال Pىل ٕاطاره الصحيح املمتثل يف 

  . تزنيل مرشوع اجلهوية املتقدمة، ا±ي مازلنا ن�Rظره
كام ٔ�ن تعديل جتميع الصناديق وٕالقاء ثالثة صناديق ٔ�خرى يه حمل 

سابقة، ٔ�دت ومازالت تؤدي ٕاىل اليوم يف وظائفها kشلك Pادي، الزتامات 
وwلتايل، يصعب معه ٕالغاؤها يف رمشة Pني، Uٔن هذا . فKه خماطرة ½برية

إاللغاء ا±ي اقرتحRه املعارضة سDي�سف لك جمهودات احلكومات السابقة 
اليت كنا من املساند�ن لها، وكذا جمهودات هذه احلكومة يف حماربة الفقر 

 مظاهر الهشاشة، وكذا سDتوقف �رgمج فك العز� ا±ي ما ٔ�حوج ولك
  . العامل القروي اليوم ٕاليه

وwلتايل، فٕان تعديل املعارضة فKه رضبة قوية للك مشاريع التمنية احمللية 
  .اليت قطعت فهيا بالدg ٔ�شواطا �مة

ٕان اقرتاح Ãلق صندوق مو�د هو تدبري اندفاعي، تدبري اندفاعي ال 
ٕاىل ٔ�ية دراسة، وال (س�²د ٕاىل ٔ�ية �نية، بل Wاء عن اندفاع (س�²د 

  .وتفاPل Ãالل املناقشات
لقد صوتنا wالمRناع ليك نبقى م�سجمني مع تو�اتنا وتو�ات احلكومة 

سDنقول . اليت ال ميكن لها ٔ�ن تقµل مبثل هذه التدابري املفاجÑة واملباغتة
 وقفوه؟ نوقفو الصندوق د£لو؟]لشعب املغريب ٔ�نه �رgمج التمنية ال	رشية ن

  وا خصنا Óكونو غي موافقني مع هاذ املسôٔ� هاذي؟
ٔ�مام لك هذه احلي¸Kاث واOفوPات، صوتنا wالمRناع عن هذا املرشوع 
ا±ي ٔ�صبح خمتلطا، وقدم²ا داÃل فريق التجمع الوطين لٔ-حرار هذا 

Rناع، التفسري ليك نوحض ]لرٔ�ي العام الوطين ٔ�سDباب ومس	µات هذا �م 
مربز�ن لزمالئنا يف املعارضة ٔ�ن املواقع تتغري، ؤ�ن ما يؤسسون ! من 
سلواكت ؤ�عراف Ãارج ضوابط النظام اOاÃيل هو مردود Pلهيم يف يوم 
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  ". وت� اUٔ£م نداولها بني الناس"من اUٔ£م، 
كثرية يه املواد اليت كنا Óريد �رجمهتا يف هذا املرشوع، ٕاال ٔ�ن 

�ة تفرض Pلينا املنطق والرباغامتية، والواقعية واحلاكمة إالماكنيات املتا
فرضت م²طقها، وسDيوف²ا وقلوبنا مع املغاربة ومع م� املغرب، سDيوف²ا 
وقلوبنا مع املغاربة وم� املغرب، لHس مع ٔ��د Êريمه، مع املغاربة لكهم 

Tw يدي املنصورDىل رٔ�سهم سPو.  
w لنقاش مع احلكومة، ؤ�هنا حنن سعداء ٔ�ن تقول املعارضة ٔ�هنا سعيدة

تعرتف ٔ�ن احلكومة تعاملت معها wٕجياب، ولكن اكن بودg فهم تصويت 
  . املعارضة Pىل هذا املرشوع

�لك رصا�ة مل �سDتوعبه، حبيث مت التصويت Pىل Ê�ٔلبية موادها يف 
اجلزء اUٔول بتعديالت مل �س�سغ مفادها، يف �ني اجلزء الثاين اكن بني 

  .مRناعموافقة ومعارضة وا
  .Pىل لك، سDنضع ثقRنا يف زمالئنا يف الغرفة اUٔوىل لتصحيح هذا الوضع

 .شكرا

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  . شكرا

  . ؤ�عطي اللكمة ]لمتدÃل املوايل عن الفريق �شرتايك
  .السDيد محمد Pلمي، تفضل

        ::::املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد محممحممحممحمد Pلميد Pلميد Pلميد Pلمي
  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  السDيد الرئHس احملرتم،

  املس�شارة احملرتمة، السDيدة
  السادة املس�شارون احملرتمون،

wمس الفريق �شرتايك مبïلس املس�شار�ن ٔ�تدÃل يف هاته ا]لحظة من 
  .W�ٔ2015ل تفسري تصوي�²ا Pىل مرشوع قانون املالية لسDنة 

  السDيد الرئHس، 
الفريق �شرتايك مبïلس املس�شار�ن، ٕاىل Wانب فرق املعارضة داÃل 

وتنا wٕالجياب Pىل مرشوع قانون املالية كام Pدلناه هذا اGلس، ص
wلتصويت، Uٔن فريق²ا ٕالن اكن قد اخRار معارضة هاته احلكومة م²ذ 

، فٕانه مازال مسDمترا Pىل نفس ا#هنج، ولكن مبا ٔ�ن �2012شكKلها سDنة 
Uٔول  77السDيد وز�ر �قRصاد واملالية مل (شهر يف و�نا مقRضيات املادة 

ø السDنة املاضية، ٔ�كدg معارضتنا ٔ�ثناء النقاش Pىل مرة عكس ما فع
مسDتوى جلنة املالية، ؤ�مام التدÃل العام يف اجللسة العامة، ٔ�كدg معارضتنا 
]لتو�ات العامة ]لمزيانية، لفرضياهتا وٕالجراءاهتا، رمغ ٔ�ننا حتفظنا Pىل بعض 

w ل حىتÐىل ٔ�ن احلكومة مل تتP مللموسw ت	حلد �ع�دات، وذ× لنث
اUٔدىن من إالجيابية يف التعامل مع تعديالتنا Ãالل القراءة الثانية ٔ�مام جملس 

  .النواب

  السDيد الرئHس احملرتم،
اخنرطنا wٕجيابية يف تعديل مرشوع هذه املزيانية مبا يصحح النواقص 
اليت تضمهنا ومبا يصحح �خRالالت اليت ٔ�ىت هبا، ومبا يضفي �س	Kا بعض 

Pة من التدابري، وÓمتىن ٔ�ن تتÐىل احلكومة بنفس الروح احلاكمة Pىل مجمو 
إالجيابية يف إالبقاء Pىل هاته التعديالت، Ãدمة ]لمصلÐة العامة وٕاعامال 

  . ملبادئ اOميقراطية واملقاربة ال�شار½ية اليت ينص Pلهيا اOسDتور
ٕارادة املرشع اOسDتوري م²ذ اOسDتور السابق اجتهت ٕاىل ٕاقرار الثنائية 

انية، اOسDتور احلايل �افظ Pىل الثنائية الربملانية، وwلتايل Pىل امجليع، الربمل
حكومة، �رملان، جممتع مدين، ٔ�ن �كون عند ا�رتام ٕارادة املرشع اOسDتوري 

  .ا±ي هو ٔ�مسى تعبري عن ٕارادة اUٔمة
  السDيد الرئHس،

سDيكون من العبث و�سDهتتار ٔ�ن �سDمتر احلكومة يف جتاهل 
ة، وال ميكن ]لحكومة ٔ�و اÊUٔلبية ٔ�ن تعترب نفسها بôٔن ما تعديالت املعارض

تقوم به وما تقو! هو الصواب، وما تقوم به املعارضة Êري صواب، Uٔن 
، "من اس�µد �رٔ�يه ه�: "املôٔثور Pيل �ن ٔ�يب طالب، ½رم هللا و�ه

وهو  - فïRاهل اOراسة والقراءة املتôٔنية اليت يقوم هبا جملس املس�شار�ن 
w�ٔنت م²ذ ٕا�داثه عن رصانة التعامل  -احلال مؤسسة دسDتورية بطبيعة 

وإالجيابية يف ال�رشيع، ولست يف �اWة ٕاىل التدليل عن مجموPة من مشاريع 
القوانني اليت Pدلت، ؤ�حKاg احلكومة تقµل بعض التعديالت اليت يôٔيت هبا 

   .جملس املس�شار�ن
لت هبا احلكومة مع شلكت، السDيد الرئHس احملرتم، الطريقة اليت تعام

مرشوع القانون املايل السابق ومع مرشوع القانون التنظميي ]لاملية ومع 
مرشوع القانون املتعلق مبراجعة ا]لواحئ �نتZابية ومصة Pار يف ìرخي 
املامرسة الربملانية ببالدg، وٕاÃالال مببادئ التاكمل اOسDتوري ا±ي هيدف 

  .قµل قليل ٕاليه اOسDتور اجلديد، كام Pربت عنه
فôٔملنا كفريق اشرتايك معارض لهذه احلكومة داÃل هاته القµة ٔ�ن Íراجع 
احلكومة مواقفها، ؤ�ن تتÐىل wلروح اOميقراطية، وت�سلح wلتôٔويل 
اOميقراطي ]:سDتور، ا±ي ٔ�وصت به اخلطب امللكKة السامKة، ؤ�ن تتعامل 

عني السلطة مع الربملان املغريب مكïلسني، مكؤسسDتني، (ش¶ن جممت
ال�رشيعية، وال ي�µغي حرص السلطة ال�رشيعية يف جملس النواب فقط، ولو 
ٔ�ن بالدg اخRارت ا�Uٔادية د£ل السلطة ال�رشيعية Uٔبقت Pىل جملس 

  .النواب وحلذفت من اOسDتور جملس املس�شار�ن
من Wان	²ا، السDيد الرئHس احملرتم، سDنظل كفريق اشرتايك معارضة بناءة 

حترتم املؤسسات، وحترتم العمل د£ل الربملانيني، سواء اكنوا يف ٕاجيابية، 
اÊUٔلبية ٔ�و املعارضة، وال ميكن لنا ٔ�ن ننقص من التعديالت اليت تôٔيت هبا 

  .اÊUٔلبية، كام �ال لٔ-Êلبية ٔ�ن تنعت تعديالت املعارضة بôٔهنا Êري Wدية
التصويت هو تصويت خشيص، التصويت هو تصويت خشيص، ال حيق 

ٔ�ن يصادر حق الربملاين يف التصويت، وال حيق �Uٔد ٔ�ن ينعت  �Uٔد
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التصويت الربملاين بôٔنه Ãارج عن السكة احلقKقKة خلدمة مصلÐة البالد، وٕاال 
: ملا اكن ]:ميقراطية ٔ�ي معىن، حفىت التعالمي إالسالمKة Wاءت لفRح احلوار

"ح نيظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا ما غَلكُنْتَ فَظ لَووكلو" ٔôWواليوم نفا ،
بôٔصوات داÃل اÊUٔلبية ابغاو يطرقوا الباب و(سدوا الباب Pىل املعارضة، 
اعتقادا بôٔن ما تقوم به اÊUٔلبية واحلكومة هو Pني الصواب، فهذا هو Pني 

  .اخلطôٔ، ٔ�قولها ؤ�½ررها
ٕاذن، Ãدمة املصاحل العليا ]لبالد وصيانة مصاحل معوم املواطنني 

ت الشعبية العريضة والفÑات املواطنة واملسامهة يف بناء و�حنياز ]لفÑا
املغرب اOميقراطي احلديث، يقRيض ٔ�ن Íكون هناك معارضة بناءة، معارضة 
اقرتاحKة، وي�µغي Pىل امجليع ٔ�ن حيرتم صوت املعارضة داÃل الربملان وÊريه، 

  .والشعب هو من سDيحمك، وتفطن من يقول الصحيح ومن يقول الغلط

Hيد رئDالسHيد رئDالسHيد رئDالسHيد رئDس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس::::        
  . شكرا ]لسDيد رئHس الفريق

  . اللكمة ]لمتدÃل املوايل عن الفريق  الفKدرايل، ال ٔ�عتقد ٔ�ن هنا× ٔ��د
  . اللكمة لٕالحتاد املغريب ]لشغل

اللكمة �Uٔد املتدÃلني wمس مجموPة إالحتاد الوطين ]لشغل، تفضلوا 
قRني،  رماش يف دقKقRني، اليس رماش، g�ٔ وÃا ابغيت نقول × دقK يسال

ال، ال،  ..ال جوج.. قلهتا × غي اkشوية، غي زيد، اليس رماش، تفضل
  .درg مخسة

امسح يل، هللا خيليك، Pاو6ين غتبداو تدÃلوا معا£ يف امسيتو، راه 
مايش معقول، جوج مايش ان� ا]يل تقولوها يل، g�ٔ ا]يل كنقولها، تفضل 

  .اليس رماش

        ::::املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد محممحممحممحمد رماشد رماشد رماشد رماش
  وج؟احشال؟ ج

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
هو يف احلقKقة عندك جوج دقايق، ولكن Óزيدو × دقKقة احبال ا]يل 
زدgها لٕالخوان اUٓخر�ن، ما Êاد(ش نقول يش �اWة ٔ�خرى، تفضل اليس 

  .رماش

        ::::املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد املس�شار السDيد محممحممحممحمد رماشد رماشد رماشد رماش
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

در، حتية ٕاWالل وتقد�ر للك من سامه wحلضور والنقاش وسعة الص
ؤ�شكر احلكومة من Ãالل وز�ر املالية والوز�ر امللكف wملزيانية، ملا ٔ�بدوه 
من معق يف الرؤية واس�Kعاب جKد ]لمرشوع، ورؤية اس�رشافKة ]لبعد 

  . �قRصادي و�ج�عي واملايل
حبق كنا ٔ�مام مدرسة حتارب اUٔمKة املالية، وتضبط إاليقاع املايل 

  . وع القانون املايلبتHسري وتفسري Pىل مسDتوى مرش 

 2015يف هذا �جتاه، وبعد مRابعتنا ]لنقاش ا±ي مه مرشوع مزيانية 
Pىل مسDتوى ا]لïان اOامئة ٔ�و ما مت من نقاش داÃل اجللسة العامة، سواء 

وبعد اس�Dعنا للك التدÃالت مبوضوعية  اجللسة الصباحKة واملسائية هاته،
زيانية املقرتح يف شقه �قRصادي ومسؤولية، واسDتحضارا Uٔبعاد مرشوع امل

وجماالته الصناعية والتïارية والفالحKة واملضامني �ج�عية، ونظرا ملا 
سDيÐدثه من انعاكسات ٕاجيابية رمغ التÐد£ت وإال½راهات اليت نعهيا مجيعا، 
وبعد ٔ�ن قدم²ا تعديالت هامة، اكحتاد وطين ]لشغل يف املغرب، يف حتسني 

املالية، وبعد ٔ�ن تفهمت احلكومة جزءا من مقرت�اتنا وجتويد مرشوع قانون 
وتعديالتنا، واليت المست Wانبا من املعاشات وWانبا من الرضيبة Pىل القمية 
املضافة وÊريها، نظرا Uٔن هذه التعديالت قاب� ]لتنفKذ، ومل تدÃل يف زمحة 

P خرى املقدمة دون ٔ�ن تؤ?رUٔىل املزايدات، مع تفهمنا لبايق التعديالت ا
  . املزيانية احملددة يف سقفها اخلاص wل�سDيري و�س��ر

من �ة ٔ�خرى، فٕاننا ٕاكحتاد الوطين ]لشغل wملغرب مل نوافق Pىل 
تعديالت ٔ�خرى واليت قدرg بôٔهنا سDتؤ?ر يف ب�Kة املرشوع wلز£دة ٔ�و 
النقصان يف بعض القطاPات والصناديق، واليت سDتÐدث Ãلال Pىل 

 Dتوى املالية، وسDو�مسOىل خزينة اP تكون ح� ثقال.  
كام ٔ�ن �ذف املزيانيات بصناديق معمتدة وٕاحلاقها بصناديق ٔ�خرى قد 
حتدث اخRالالت كثرية، وسDتؤ?ر wلتايل Pىل متويل مج� من املشاريع ذات 
�رتباط wمجلاPات احمللية ٔ�و املبادرة الوطنية ]لتمنية ٔ�و Êريها Pىل س	Kل 

  . املثال
µالغ من �س��ر العمويم وٕاPادة توزيعها وÍرتHهبا وفق كام ٔ�ن �ذف م 

رؤية Wديدة قد تؤ?ر Pىل جماالت �س��ر حمددة سلفا، وفق ختطيط 
ودراسة ومعطيات ؤ�رقام ال ميكن القفز Pلهيا kسهو� و(رس مضن تعديالت 

  . قد ختوهنا بوص� حتديد الضابط ٔ�و الهادف واملركز
صة ب�مثني البعد �ج�عي ا±ي (شلك من مالحظتنا كذ× ت� اخلا

  .من املزيانية املقدمة 52%
وبناءا Pليه، ونظرا ملا قدم من تعديالت مفKدة مبïلسDنا، وما تتضمنه 
من ٕاصال�ات متس مج� من قضا£ املواطنني واملؤسسات واملقاوالت وفق 

ت رؤية طمو�ة ومعيقة، فٕاننا منتنع عن التصويت، ٕامياg م²ا بôٔن التعديال
اليت صوت WUٔلها لن �سامه يف ٕا�داث التوازgت املالية و�ج�عية 
املطلوبة، وصوتنا wالمRناع Uٔننا مازلنا راغبني يف حتقKق ٔ�كرث من املطالب 
والتعديالت واليت مل تتحقق يف هذا املرشوع، �ٓملني ٔ�ن تتحقق يف املشاريع 

ظرفKة �قRصادية الصعبة اليت املق�µ، ٕامياg م²ا مببدٔ� التدرج، وتفهام ملنطق ال
  .تعرفها البالد

 .شكرا

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  .شكرا ]لسDيد رماش
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واللكمة ]لسDيد الوز�ر ٕالبداء رٔ�ي احلكومة خبصوص التفسريات، 
  .تفضل

        ::::السDيد احلبHب شوwين، الوز�ر امللكف wلعالقات مع الربملان واGمتع املدينالسDيد احلبHب شوwين، الوز�ر امللكف wلعالقات مع الربملان واGمتع املدينالسDيد احلبHب شوwين، الوز�ر امللكف wلعالقات مع الربملان واGمتع املدينالسDيد احلبHب شوwين، الوز�ر امللكف wلعالقات مع الربملان واGمتع املدين
  .شكرا السDيد الرئHس
الرئHس، التقد�ر احلقKقي ا±ي ٔ�كنه لمك، واحلقKقة ٔ�نه تعرفون، السDيد 

لوال Ó�ٔمك يعين يف ذاك املنصب، ذاك املوقع، لرمبا ما فكرت يف ٔ�ن ٔ�ثري هذه 
  .النقطة نظام

مرت ٔ�جواء النقاش العام د£ل قانون املالية يف ٔ�جواء جKدة طبيعية، 
Óريد ٔ�ن هذه يه اOميقراطية، وهذا هو التنافس والنقاش، لكن 5حكومة 

نلفت ان�µاهمك وان�µاه املس�شار�ن احملرتمني ٕاىل ما الحظناه يف املناقشة من 
  .ٔ�شDياء البد من جتاوزها، حفظا وتطو�را ملناخ ما هو ٕاجيايب يف هذه العالقة

الحظنا لٔ-سف الشديد ٔ�نه ٔ�ثناء املناقشة، ا�رتام النظام اOاÃيل ا±ي 
مبا هو مطلوب من املسؤولية من  جيب ٔ�ن ينضبط ! امجليع، ال حيصل دامئا

  . طرف بعض املتدÃلني من السادة املس�شار�ن
يف اجللسة الصباحKة،  205حصل هذا اUٔمر يف خرق سافر ]لامدة 

. وطبعا هاذ اخلرق يطال حقوق احلكومة واملعارضة واÊUٔلبية Pىل السواء
  .اشالتÐدث Ãارج قواPد النظام اOاÃيل (شلك نقطة Êري الئقة هبذا النق

املسôٔ� الثانية، بعض املس�شار�ن، لٔ-سف الشديد عندما �كونون يف 
املنرب يتوجون Uٔعضاء احلكومة ٔ�حKاg بتوجهيات ذات طبيعة Ã�ٔالقKة، 

هذا خمالف Uٔعراف .. فKناقشون ½يف يتÐدثون و½يف جيلسون و½يف
 من 111العالقات املسؤو� بني احلكومة والربملان، خمالف ملقRضيات املادة 

دة ٕادارة اجللسة العامة والضوابط اÃUٔالقKة النظام اOاÃيل ا±ي جيعل عه
  . والنظامKة من اخRصاص السDيد الرئHس

وwلتايل، Pىل لك مس�شار حمرتم، ٕاذا الحظ ما �زجعه يف ٕادارة اجللسة 
وإالنصات ٕاليه ٔ�ن يتوWه ٕاىل الرئHس ولHس ٕاىل ٔ�عضاء احلكومة، Uٔن هذا 

µاه ٕاليه، ٔ�ؤكد لمك، السDيد الرئHس احملرتم، بôٔننا لن نقøµ اUٔمر، ٕاذ نلفت �ن� 
يف املسDتقµل، وسDنقف عنده برصامة، كام ٔ�نه ال جيوز لعضو احلكومة ٔ�ن 
يتوWه Uٔي مس�شار يف اجللسة العامة، وي�هبه لسلوك معني، كذ× ال 

  .يليق وال جيوز ٔ�ن �كون هذا الترصف يف اجتاه ٔ�عضاء احلكومة
يد الرئHس احملرتم، نقل هذا ��شغال ٕاىل لك ôٔ#متس م²مك، السD ف

مسؤويل املؤسسة، �ٓملني ٔ�ن يقع �نضباط ]لنظام اOاÃيل وا�رتام ٔ�عضاء 
احلكومة، كام جيب Pىل ٔ�عضاء احلكومة ا�رتام ٔ�عضاء الربملان، ولك جتاوز 

  .يف املسDتقµل سوف نقف عنده kشلك �ازم
  .شكرا السDيد الرئHس

        ::::السDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسةالسDيد رئHس اجللسة
  .]لسDيد الوز�ر شكرا

مالحظاÍمك خبصوص ما جيري س�²قل طبعا ٕاىل مكRب اGلس ليتداول 
ومن �ة 6نية، سوف لن �ٓتيمك kيشء Wديد ٕان . خبصوصها، هذا من �ة

قلت Pىل ٔ�ن تطبيق النظام اOاÃيل هو ملزم يف احلقKقة ]لجميع، حكومة 
م اOاÃيل، وكذ× �رملاg، ال جيب ٔ�ن �زيغ ٔ��د عن تطبيق مضامني النظا

ومن الحظ يف حKنه ٔ�ن ٔ��د اUٔطراف قد Ã�ٔل بتطبيق مقRضيات النظام 
اOاÃيل مفا Pليه ٕاال ٔ�ن يطلب نقطة نظام لرد اUٔمور ٕاىل نصاهبا يف حKهنا 

  .طبعا، هذا من �ة

من �ة 6نية، كذ× مطلوب م²ا مجيعا، ال 5حكومة وال كربملان، ٔ�ن 

ض املعيقات اليت قد ال تôٔيت بôٔي فائدة نتوافق ف� يدفع يف اجتاه جتاوز بع

لبالدg، وwلتايل كام هو مطلوب من احلكومة ٔ�ن Íكون يف مسDتوى 

التعامل ا±ي ال جيرح، Uٔن قاموس لغتنا غين Wدا مبصطلÐات ومفاهمي 

ولكامت قد خنتار مهنا ما �شاء، دون ٔ�ن نقوم wٕيالم ٔ��د، ولكام ابتعدg عن 

  . دفعنا يف �جتاه إالجيايب لبالدgاخRيار اللكامت اجلار�ة لكام

±×، بقدر ما هو مطلوب من احلكومة ٔ�ن Íكون يف مسDتوى التعامل 

مع الربملان ٔ�حKاg، كذ× مطلوب من السادة الربملانيني ٔ�ن �كون خطاهبم 

  . Êري Wارح ]لحكومة

هاذ املسôٔ�، السDيد الوز�ر، السادة الوزراء، ٔ�عتقد ٔ�نه Ã�ٔالقKاتنا مجيعا 

اليت سDهتدينا ٕاىل هنج الطريق السوي Uٔن لك من ٔ�راد، كام يقال، رمبا يه 

، "من ٔ�راد العزة wلباطل يورثه هللا ا±ل wحلق: "قو� Pيل ا�ن ٔ�يب طالب

من ٔ�راد يعين ٔ�ن يôٔيت بôٔشDياء يلقهيا Pىل الغري من W�ٔل ½سب يشء لنفسه، 

  .فهذا طبعا سوف لن �كسDبه Pىل املدى البعيد ٕاال ا±ل

مطلوب م²ا مجيعا، حكومة و�رملاg، ٔ�ن نتوافق وÓرفع من : ٔ�قول ±×

مسDتوى معلنا Pىل مسDتوى اجللسات ٔ�و Pىل مسDتوى ا]لïان ويف لك 

  .اUٔمور

±×، مرة ٔ�خرى هنP ٔ�نفسDنا Pىل هذه ا]لحظة اليت صادق²ا فهيا Pىل 

ؤ�شكر مجيع من سامه يف ٔ�شغالها . 2015مرشوع القانون املايل لسDنة 

  . ٕاجناcا، وشكرا ]لجميع مرة ٔ�خرىوسامه يف
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