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  )م 2014 د(سمرب 23( هـ 1436صفر  30 ثال6ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املس�شار السFيد محمد فضييل، اخلليفة الثاين لرئ=س جملس : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

   .املس�شار�ن
اQقIقة و مساءا الساPة السادسة  ربعة عرش دقIقة، ابتداء من�ٔ  : :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  .عنيبر اRٔ و الثة ثال 
  : اQراسة والتصويت Pىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::Vدول اRٔعاملVدول اRٔعاملVدول اRٔعاملVدول اRٔعامل

 ،2011يتعلق بتصفIة السFنة املالية  125.13رمق  مرشوع قانون، ٔ�وال -
 ؛جملس املس�شار�ن من جملس النوابواحملال Pىل 

 يقيض ikٕداث وتنظمي مؤسسات 60.12قانون رمق مرشوع  ،6نيا -
اsهنوض Rٔkعامل pجnعية لفائدة العاملني بوزارة الفالiة والصيد 

احملال Pىل جملس املس�شار�ن من جملس ، قطاع الفالiة ،البحري
  .النواب، يف ٕاطار قراءة 6نية

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

        ::::املس�شار السFيد محمد فضييل، رئ=س اجللسةاملس�شار السFيد محمد فضييل، رئ=س اجللسةاملس�شار السFيد محمد فضييل، رئ=س اجللسةاملس�شار السFيد محمد فضييل، رئ=س اجللسة
  .P�ٔلن عن اف{تاح Vلسة ال�رشيع
  حرضات السFيدات والسادة، 

خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصويت Pىل النصوص 
   :ية التاليةال�رشيع 

صفIة مزيانية السFنة املالية يتعلق بت  125.13مرشوع قانون رمق  ،ٔ�وال -
 ..جملس املس�شار�ن من جملس النواب احملال Pىل، 2011

  .رفعنا اجللسةو �هتت اRٔسFئ� ا ..ال، ما اكي�ش، ا�هت�ى

واحملال Pىل ، 2011يتعلق بتصفIة السFنة املالية مرشوع قانون  ،وال�ٔ  -
 ؛جملس املس�شار�ن من جملس النواب

 ةيقيض ikٕداث وتنظمي مؤسس 60.12قانون رمق مرشوع ، 6نيا -
اsهنوض Rٔkعامل pجnعية لفائدة العاملني بوزارة الفالiة والصيد 

جملس املس�شار�ن من جملس احملال Pىل  ،قطاع الفالiة ،البحري
 .يف ٕاطار قراءة 6نية، وابالن

صويت Pىل مرشوع قانون رمق �سFهتل هذه اجللسة Qkراسة والت
جملس احملال Pىل  ،2011يتعلق بتصفIة مزيانية السFنة املالية  125.13

  .املس�شار�ن من جملس النواب
   .املرشوع مث سFنعطي اللكمة �لمقرر اللكمة �لحكومة لتقدمي
  .تفضلوا ،السFيد وز�ر املالية ،اللكمة �لسFيد الوز�ر

    pق{صادpق{صادpق{صادpق{صاد    وز�ر املنتدب Qى وز�روز�ر املنتدب Qى وز�روز�ر املنتدب Qى وز�روز�ر املنتدب Qى وز�رالالالال    إالدر(يس،إالدر(يس،إالدر(يس،إالدر(يس،    زيمزيمزيمزيماRٔ اRٔ اRٔ اRٔ     ٕادر(سٕادر(سٕادر(سٕادر(سالسFيد السFيد السFيد السFيد 
        ::::امللكف kملزيانيةامللكف kملزيانيةامللكف kملزيانيةامللكف kملزيانية    املاليةاملاليةاملاليةاملاليةو و و و 

 وصىل هللا Pىل سFيد£ محمد وPىل �ٓ¡ وحصبه ن الرحمي�سم هللا الرمح
  .ٔ�مجعني

  السFيد الرئ=س احملرتم،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

يتعلق بتصفIة  125.13(رشفين ٔ�ن ٔ�قدم بني ٔ�يد�مك مرشوع قانون رمق 
بعد ٔ�ن متت م¨اقشFته والتصويت Pليه من ، 2011السFنة املالية مزيانية 

  .2014دج¨رب  p11ق{صادية بتارخي طرف جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
من اQسFتور  76تقدمي هذا املرشوع تطبيقا Rٔحاكم الفصل  وي¯ٔيت

وا´ي �كرس  ،من القانون التنظميي لقانون املالية 47وملق{ضيات املادة 
جمهودا م{واصال من إالPداد والت�سFيق بني  هذا املرشوع �كرس تقدمي

ون املالية يف اVٓRال مكو£ت احلكومة sمتكني ممثيل اRٔمة من نتاجئ تنفIذ قان
  .QسFتوريةا

ٔ�ن القانون التنظميي لقانون املالية ا´ي  ،السFيد الرئ=س، ومما الشك فIه
وافق Pليه جملسمك املوقر سFميكن من تقليص ٔ�كرث VٓRال ٕايداع قوانني 

حIث iددها يف V�ٔل ٔ�قصاه هناية الربع اRٔول من السFنة  ،التصفIة kلربملان
وس=شلك كذÀ هذا إالصالح ، تيل تنفIذ قانون املالية املعين الثانية اليت

 التصفIة مرÃكزا لتقوية دور قوانني) القانون التنظميي لقانون املاليةٕاصالح (
عي ٔ�سايس �لتقIمي ا املاكنة اليت ÆسFتحقها مكوPد Æرشي�هئوٕاغناء مضامIهنا وتبو 

  .ومساءÉ تنفIذ قوانني املالية
  السFيد الرئ=س،

  السادة املس�شار�ن،
مواد Ãريم  I10ة املعروض Pىل ٔ�نظارمك يتضمن مرشوع قانون التصف 

  :ٔ�حاكÌا Pىل اخلصوص ٕاىل

ٕاثبات النتاجئ اsهنائية ملوارد وحتمالت املزيانية العامة واحلساkت  ،ٔ�وال -
 ؛فق اQوÉ املسرية بصورة مسFتق�اخلصوصية �لخزينة ومرا

ف{ح اعnدات ٕاضافIة ل�سوية التÐاوزات املس�Ð يف نفقات  ،6نيا -
 ؛kعتبارها نفقات تقد�رية ،قات ا�Qن العمويمال�سFيري ونف

 ؛2011ٕالغاء اعnدات ال�سFيري Óري املسFهتلكة عند هناية السFنة املالية  -

حمل  2010الية امل هناية السFنة اليت مل Ãكن ٕاىل pس�Õرٕالغاء اعnدات  -
 ؛ا من قÚل اخلزينة العامة �لمملكةالزتامات kلنفقات املؤرش Pلهي

 ؛p2011س�Õر املتوفرة يف هناية السFنة املالية  بيان اعnدات -

زÛدة النفقات Pىل املوارد kل�سFبة �لمزيانية العامة لتضاف ٕاىل  نقل -
 ؛املكشوف يف حساب اخلزينة

ضبط الرصيد اQاÝن ٔ�و املد�ن للك صنف من ٔ�صناف  ،وÜ�ٔريا -
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  .2011نة عند هناية السFنة املالية احلساkت اخلصوصية �لخزي 
مضمون  ،السادة املس�شار�ن احملرتمني ،السFيد الرئ=س احملرتم ،تلمك

   .مرشوع قانون التصفIة املعروض Pىل ٔ�نظار جملسمك املوقر
  .Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم 

        ::::السFيد رئ=س اجللسةالسFيد رئ=س اجللسةالسFيد رئ=س اجللسةالسFيد رئ=س اجللسة
   .السFيد الوز�ر شكرا لمك

  .داو موجiارضا، ٕان اكن ن�{قل ٕاىل ٕاعطاء اللكمة �لسFيد املقرر ٕان اكن 
   .التقر�ر قد وزع نٕاذ

تفضل  ،املعارضة فرق ..اÓRٔلبية اللكمة عن فرق ..ٔ�ف{ح kب املناقشة
  .اRٔسFتاذ ٔ�محد التو�زي

        ::::ٔ�محد التو�زئ�محد التو�زئ�محد التو�زئ�محد التو�زي    املس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيداملس�شار السFيد
  .شكرا السFيد الرئ=س
Ã�ٔ خيصلكيف الواقع ٔ�ريد ٔ�ن áةقانون الت  هاذ م بعض اللكامت فIصف ،

 ٔR ٔ�وال ما عند£ش ، يف الربملان - �لك صدق نقولوها -  ح¨ا يف الربملانان
ة القانون دÛل التصفI ذkش �شوفو مع احلكومة ها ،ٔ�وال ،القدرة

بقى  ، م¨ذ �شوء الربملان Pىل ٔ�ناحلكومة ذواحلكومات السابقة مايش Óري ها
   .تدوز �رسPة åبرية Vداك قانون التصفIة واiد املس¯Éٔ  ذها

ولكن حرضت يف  ،صةالعام ما كن�شاي حرضت لظروف Üا ذها
iد ، واكن وادقائق Û2ل التصفIة ٔ�هنا متر يف قوانني دالعدد دÛل واiد 
 رةخبط 3ٔ�و  2 كنا كندوزو سFنني هاذي 5سFنني ٔ�و  4واiد  الوقIتة
قالها  -قانون التصفIة  ذلعرام، kلتايل اRٔمهية دÛل هاكندوزومه k ،وiدة

ينص å ا�يل هو  76نا �لفصل Pىل ٔ�ن اQسFتور ٕاذا جI  -  السFيد الوز�ر قÚي�
وكذÛ ، Àل التصفIة يتحط ٔ�مام الربملانالقانون د ذPىل ٔ�نه البد �كون ها

Pىل كربملانيني  صنا نعرفواجينا القانون Üي å وقn هاذ اليش  يëدد Pىلå يل ا�
التقد�رات،  Óريتجيب ك  ،تجيب لنا مزيانيةك تجي احلكومة ك ٔ�نه عندما 

   .فá خيص املصاريف كذÀ وتقد�رات تقد�رات يف املداخIل
مو بدور£ ىل بغينا نقو إ كربملان ح¨ا ايبان k Àلضبط åيبان لنا مىت å إ 

بدراسة قانون عندما نقوم ، الرقايب فá خيص هاذ املوضوع ي ودور£ال�رشيع
 هتاذيل اكنت Üاا�الرتاخIص يش ال اكذنعرفو kلضبط واش ك التصفIة Pاد 

الواقع ٔ�جنز من طرف  احلكومة عندما صوتنا عن قانون املالية Pىل ٔ�نه يف
   .تõ احلكومة

يجي å  ا�يللتايل Pىل ٔ�نه حىت ذاك التقر�ر k ،شند�روهك يش ما ال ذاه
ا�لس اPRٔىل  د�رويجي واiد التقر�ر مرفق åيå  ،امحلد ö ،اRٓنا�يل 

وك التقار�ر ذتقر�ر  مايش ،يجينا تقر�ر Pامå واiد التقر�ر  ،�لحساkت
kلضبط ٔ�ي وزارة ٔ�ي بند من البنود   يه ٔ�ساسFية kش نعرفوا�يلاجلزئية 

Pىل ٔ�ن  وصنا نعرفايل Üا�ح¨ا ا�شوفو Rٔن ك  ،دÛل املزيانية åيفاش ترصفت
Iت إالدارية قانون تصفkل اة احلكومة هو احلساÛات احمللية، مجلادP

ساء امجلاPات Ó�ٔلبمك، لكمك رؤ نمتاو ، احملليةمجلاPات دÛل ااحلساkت إالدارية 
 nىل ٔ�ن وقP åةPات ال، يكون احلساب إالداري يف امجلاPيل ا�صدا å ينوضوا

 30يوم و 20و يوم 15 يظلوااشات السFياسFية وå يف احلساب إالداري والنق
 100امPة قروية عندها جل دÛاحلساب إالداري  شهر، kش ند�رو ،يوم

  .ةفIة دÛل امجلاPات احمللين التص هو قانو ذاه ،مليون
م Qراسة هاذ احلساب تقاåي يل ا�يتقام به واجلهد å يل ا�ٕاذن العمل 

 تعطاه �لربملان فá خيص القIام Qkورك يل ا�يوازهيشاي اRٔمهية å إالداري ما 
 2يدوز يف å ة قانون التصفIة، قانون التصفIة الرقايب فá خيص دراس دÛلو

ٓ نك نقول خشصيا ٔ�£ ك £ ، �ٔ خطر قانون�ٔ دقايق و  ىل كنا إ نقول Pىل ٔ�ن ك من ¯
ا�لغا يف قانون  نبداو نفرقوك ذي اشهر�ن هقانون املالية شهر�ن، عدو يف قنك 

Vل القوانني التنظيمية �لاملية  املالية والتقد�رات يف الواقع Vل احلكومات
ولكن شهر�ن  ،مس¯Éٔ ٔ�ساسFية ذاوه ،رصفتتعطي قوة �لحكومة kش ت ك 
يف Pىل ٔ�ن  اذا؟ نصلRٓخر نصل ٕاىل ماشات م{عددة، يف يل فهيا نقاا�

ولكن  ،يدوزå  ا�يليل Vابت احلكومة هو ا�يش ال كذاÓالب اRٔحIان 
، قانون التصفIة يوم هو 15فIه شهر و عدوقصنا نايل Üا�التقر�ر اRٔسايس 

يد�ر å يل هو يف الواقع ا�و�متىن Pىل ٔ�ن هذاك ا�لس اPRٔىل �لحساkت 
V بريå د العملiبني  ،داواFاكع احملاس åل احلكومات ،يدوزمهÛاكع د، 

 ،يدوزمه يف واiد العمل مضين وشاقå  اتاحلساkت إالدارية دÛل الوزار 
تجي عند£ ورقة ك شهور،  7شهور  6يدوز å وهذاك العمل املضين 

   .ح¨ا �رسPة åبريةاوتندوزوا 
التنظميي ٔ�ن انون القيف Pىل ٔ�ن  - قÚي� كام قال السFيد الوز�ر - ٔ�متىن

Pىل ٔ��مك تدفعوا يف اجتاه هاذ  صها متناوايف الواقع Ü اذيهاذ احلكومة ه
يف الواقع  kش نييف الواقع �لربملان، �لربملانيم¨اسFبة  �كونقانون التصفIة 

مع الربملان،  ، تعاقد£ معهمراقÚة فعلية ملا مت التعاقد معه ،�كون هنا مراقÚة
يل ميكن ا�تقد�رات  اميل ها�تقد�رات  Óرييكون å  ولك يشاك الهذ Rٔن

  ...�كون
راه  -  صهااÜراه ت تد�ر حتويل امجلاPة احمللية بغ ،التيحىت التحو 

صها تد�ر دورة اسFت�¨ائية اkش تد�ر حتويل Ü -  يعرفå وز�ر املالية  دسFيال 
 )circuit(اiد تد�ر اجnع وتصيفطها لهذا وتصيفطها لواiد العدد و ال و

ىل قلبنا واiد العدد دÛل إ داÜل احلكومة  ،åبري داÜل واiد القانون
الت دÛل املاليري ييد�ر واiد التحو å لوزارات واiد العدد املسائل غنلقاو ا

   .بدون حس=ب وال رقIب
Ü ةIل قانون التصفÛلتايل ٔ�مهية دk مهية القصوى إاذنRٔصها تعطاه ا

Üت �كون اوkىل �لحساPRٔل الربملص ا�لس اÛاناملس�شار القانوين د.   
 نnاقÚل ما جنيو لقانون التصفIة �متناو Pىل ٔ�ن هاذ احلكومة تدفع و 

يدار جيي عند£ å يل ا�Pىل قÚل ما جيي ذاك التقر�ر  ح¨ا كربملانيني ندفعواو 
، Rٔن و kش يعطينا اRٓلياترلمÐلس اPRٔىل �لحساkت ونقر �الرئ=س اRٔول 

مع احلكومة فá خيص  kش ميكن ن�¨اقشوعند£ش اRٓليات ا ح¨ا ضعاف ما
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بة فá خيص اقر �لواiد القوة و يعطي يف الواقع واiد الرقابة å يل ا�هاذ القانون 
هذا  ،حكومة بداية عن طريق القانون املايل�لخصو رن يل كا�املالية العمومIة 

 اي،احلضور ما اكي�ش و�شوفك وkلتايل وحىت  ،ذاك املزيان د�ريå يل ا�هو 
يجي قانون التصفIة å يجي عند£ Pىل الربملان I åة التصف قانون  ؟ RٔنPالش

ويه ٔ�قوى  ،الناس 5 الالناس ودÛل  4 ندوزوها ب ،يش iاVة زايدة Óري
ؤ�صعب ؤ�مه مس¯Éٔ يف يد الربملان ملراقÚة احلكومة فá خيص مجيع الرتاخIص 

   .اليت Ü�ٔذهتا ٔ�مام الربملان
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ=س اجللسةالسFيد رئ=س اجللسةالسFيد رئ=س اجللسةالسFيد رئ=س اجللسة
   .لمك السFيد املس�شار شكرا

   .الفريق الفIدرايل �لوiدة واQميقراطية
  .ٕاذن مجموPة احتاد املغريب �لشغل

Pملغربم�سق مجموk حتاد الوطين �لشغلp ة.  
   .ن�{قل ٕاىل التصويت

   :املادة اRٔوىل
  .إالجامع: املوافقون
 ،الثام¨ةبعة، اخلامسة، السادسة، السا ،الرابعة ،الثالثة، املادة الثانية
  .التاسعة، العارشة

  :عرض مرشوع القانون �رم{ه �لتصويت�ٔ 
  .إالجامع :املوافقون

يتعلق  P125.13ىل مرشوع قانون  وافق جملس املس�شار�نوافق جملس املس�شار�نوافق جملس املس�شار�نوافق جملس املس�شار�ن، ٕاذن
  .I2011ة مزيانية السFنة املالية صف بت 

 يقيض 60.12ن�{قل ��راسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 
ikٕداث وتنظمي مؤسسة اsهنوض Rٔkعامل pجnعية لفائدة العاملني بوزارة 

ال Pىل جملس املس�شار�ن من احملالفالiة والصيد البحري، قطاع الفالiة، 
  .يف ٕاطار قراءة 6نية ،جملس النواب

  .اللكمة �لحكومة، السFيد وز�ر العالقات مع الربملان

ف kلعالقات مع الربملان وا�متع ف kلعالقات مع الربملان وا�متع ف kلعالقات مع الربملان وا�متع ف kلعالقات مع الربملان وا�متع احلب=ب الشوkين، الوز�ر امللكاحلب=ب الشوkين، الوز�ر امللكاحلب=ب الشوkين، الوز�ر امللكاحلب=ب الشوkين، الوز�ر امللكالسFيد السFيد السFيد السFيد 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا السFيد الرئ=س
  .الم Pىل سFيد اRٔن�Iاء واملرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والس

  .وز�ر الفالiة والصيد البحريالسFيد مIيل نيابة عن ز 
   ،السFيد الرئ=س احملرتم

يف قراءة 6نية مرشوع قانون رمق  (سعدين ٔ�ن ٔ�قدم �لسمك املوقر
ظفي يقيض ikٕداث مؤسسة �لهنوض Rٔkعامل pجnعية لفائدة مو  60.12

  .قطاع الفالiة، وزارة الفالiة والصيد البحري
Pىل غرار املؤسسات املامث�، Pدة  ،ويتو� من هذه املؤسسة ٔ�ن تقدم

د�ن بقطاع العاملني واملتقاPعوان اRٔ و  وظفنياملÜدمات ؤ��شطة لفائدة 
رافق والوسائل الالزمة الفالiة ؤ�زوا�م ؤ�بناهئم، وذÀ من Üالل توفري امل

رام اتفاقIات مع هيئات م{خصصة ٔ�و مؤسسات معومIة وهيئات �ٔ�و Pرب إ 
  .لها نفس اRٔهداف

فقد سFبق �لسمك املوقر ٔ�ن تدارس هذا املرشوع وصادق  ،و�لتذكري
 FلسV ٕالجامع يفk ليهPته . 2014ٔ��ريل  22 ته العامة بتارخيFالل دراسÜو

تعديالت Pىل بعض من قÚل زمالÝمك النواب تب=¨ت رضورة ٕادÜال بعض ال 
يف ٕاPادة صياÓة بعض الفقرات ٔ�و تدقIق ٕاما ثلت ٔ�ساسا مت  ،مواد املرشوع

بعض املصطلëات ٔ�و iذف ٔ�خرى، ٕالضفاء نوع من �pسÐام Pىل النص 
  .وجتويده

السFيدات والسادة املس�شارون  السFيد الرئ=س احملرتم، ،امسحوا يل
يف اÜRٔري ٔ�ن ٔ�تقدم kلشكر اجلزيل �لجنة الفالiة والقطاPات  احملرتمون،
غة اجلديدة �لمرشوع، راجIا Pىل جتاوهبم مع الصي ،رئ=سا ؤ�عضاء ،إالنتاجIة

  .ٔ�ن حتظى مبوافق{مك كام اكن Pليه الش¯ٔن داÜل هذه ا�لجنة
  .و�راكتهوالسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل 

        ::::السFيد رئ=س اجللسةالسFيد رئ=س اجللسةالسFيد رئ=س اجللسةالسFيد رئ=س اجللسة
   .شكرا لمك السFيد الوز�ر

   .وزع ..امنر ٕاىل ٕاعطاء اللكمة �لسFيد املقرر ٕان اكن موجود
  :ٔ�ف{ح kب املناقشة

   ؟اÓRٔلبية
  ؟املعارضة

   .يف قراءة 6نية فعالهو 
 ،لتصويت Pىل مواد املرشوع املعدÉ من طرف جملس النوابإاىل منر 

  :يف ٕاطار قراءة 6نية املس�شار�ن واحملاP Éىل جملس
   :5املادة 

  .إالجامع :املوافقون
، املادة 12، املادة 11ملادة ، ا10املادة  ،8، املادة 7املادة  ،6املادة 

26:  
  :لتصويتٔ�عرض مرشوع القانون �رم{ه � 

  .إالجامع :املوافقون
يقيض  P60.12ىل مرشوع قانون رمق  وافق جملس املس�شار�نوافق جملس املس�شار�نوافق جملس املس�شار�نوافق جملس املس�شار�ن ٕاذن

بوزارة  نيRٔعامل pجnعية لفائدة العاملاsهنوض ikٕ kداث وتنظمي مؤسسة
  .iة والصيد البحري، قطاع الفالiةالالف

شكر �ٔ و ، دول ٔ�عامل هذه اجللسة ال�رشيعيةهنينا �Vٔ هبذا سFنكون قد 
  .امجليع

        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةو و و و 


