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        777755558888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 د)سمرب 25  (1434 صفر 10 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس  اAكتور محمد الش?يخ بيد هللا،املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اAقFقة و  سادسةال اء من الساHة ابتد، دقFقة وLسع عرشةساHة : التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  . مساء السادسة عرشة
   ::::Qدول اPٔعاملQدول اPٔعاملQدول اPٔعاملQدول اPٔعامل

 115.12مرشوع قانون املالية رمق من التصويت Hىل اجلزء الثاين  -

 ؛2013\لس?نة املالية 

  . التصويت Hىل مرشوع قانون املالية �رم_ه -

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

        ::::بيد هللا، رئBس اCلسبيد هللا، رئBس اCلسبيد هللا، رئBس اCلسبيد هللا، رئBس اCلس    املس�شار اAكتور محمد الش?يخاملس�شار اAكتور محمد الش?يخاملس�شار اAكتور محمد الش?يخاملس�شار اAكتور محمد الش?يخ
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

ٕاىل امسحتو نبداو مiارشة لرحب الوقت، ونf_قل \لتصويت Hىل اجلزء 
  .2013لس?نة  115.12الثاين من مرشوع قانون املالية رمق 

النفقات من املزيانية العامة ومزيانية مرافق / وسائل املصاحل/اجلزء الثاين
املزيانية / ق} واحلساyت اخلصوصية \لخزينةاAوv املسرية بصورة مس?ت

  .العامة
التوزيع Hىل القطاHات الوزارية ٔ�و )/ 51املادة "  (ب"نبداو yجلدول 

املؤسسات حسب الفصول لالع�دات املف_و�ة ف� يتعلق بنفقات ال�س?يري 
و�س?هتل التصويت Hىل اجلزء الثاين . 2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 

ت Hىل القوامئ املدنية وخمصصات الس?يادة ومزيانية البالط املليك مث yلتصوي
  .ٕادارة اAفاع الوطين

نبدٔ� ٕاذن مبرشوع مزيانية Qالv امل� والقوامئ املدنية وخمصصات 
تفضلوا هللا �كرث �ريمك، تفضلوا، تفضلوا هللا �كرث �ريمك إالخوان .. الس?يادة

  .والبالط املليك.. ا\يل
" ب"ويت الفصول املتعلقة هبذه اجلداول من اجلدول ٔ�عرض اPٓن \لتص

 :2013املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  .إالجامع: املوافقون

  .ٕاذن yٕالجامع
" ج"ٔ�عرض Hىل التصويت الفصل املتعلق yلبالط املليك من اجلدول 

  :2013املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  .إالجامع: املوافقون

نf_قل ٕاىل مزيانية ٕادارة اAفاع الوطين، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  .إالجامع: 2013العامة لس?نة 
�عرض اPٓن \لتصويت الفصل املتعلق yٕدارة اAفاع الوطين من اجلدول ٔ

  :2013بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانيات العامة لس?نة  املتعلق" ج"
  .ٕاجامع: املوافقون

ونf_قل اPٓن \لتصويت Hىل الفصول املتعلقة بنفقات ال�س?يري املرصودة 
¥تلف القطاHات الوزارية ٔ�و املؤسسات، املوظفون واPٔعوان، املعدات 

�عرض \لتصويت ونبدٔ� مبرشوع مزيانية جملس النواب، و . والنفقات ا¥تلفةٔ
املتعلقة بنفقات ال�س?يري اخلاصة  "ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :y2013ملزيانية العامة لس?نة 
  .إالجامع: املوافقون

مث مرشوع مزيانية جملس املس�شار�ن، ؤ�عرض Hىل التصويت الفصلني 
ة املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزياني" ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2013العامة لس?نة 
  .إالجامع: املوافقون

مث مرشوع مزيانية رئBس احلكومة، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة " ب"هبا من اجلدول 

2013:  
  . الهدوء من فضلمك ؟املوافقون
  ؛59=  املوافقون

مك، يشء من الهدوء، العفو، العفو، ٕاذا دقFقة هللا خيلي.. املعارضون
  : س®ٔعيد ٕاذا
  ؛62= املوافقون

  .هللا �كرث �ريمك الهدوء من فضلمك.. املعارضون
  رئBس احلكومة، 

  ؛33=  املعارضون
  . 8=  املمتنعون

ملتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة " ب"ٕاذا وافق اCلس Hىل اجلدول 
  .لرئBس احلكومة y2013ملزيانية العامة لس?نة 

  ؛62=  ملوافقونا
  ؛33=  املعارضون
  .8=  املمتنعون

مرشوع مزيانية احملامك املالية، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لنفس " ب"من اجلدول 

  :الس?نة
  ؛62=  املوافقون

  .33=  املعارضون
  .عاحملامك املالية إالجام.. العفو، العفو

مث مرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر±ت، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني 
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املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2013العامة لس?نة 

  ؛66= املوافقون 
  ؛42=  املعارضون
  .1= املمتنعون 

  .ٕاذن وافق اCلس Hىل املزيانية
ؤون اخلارجFة والتعاون، ٔ�عرض ٕاذا مرشوع مزيانية وزارة الش

املتعلق بنفقات ال�س?يري " ب"\لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 

. ما اكيfش إالجامع، ٕاذا ما اك�ن مشلك. إالجامع؟ إالجامع، شكرا
  . املوافقون؟ وزارة اخلارجFة

  ؛66= املوافقون 
  ؛46= املعارضون 

 .1= نعون املمت 
يتقاطرون، هناك تقاطر ما اك�ن ... مرشوع مزيانية وزارة اAا�لية

  .مشلك، هللا خيليمك ¸ري الهدوء
ٕاذا هللا خيليمك ٕاىل امسحتو ما فهيا yس .. مرشوع مزيانية وزارة اAا�لية

  .نعاودو، نعاودو
  :اخلارجFة والتعاون، مرة ٔ�خرى

  ؛66= املوافقون 
  ؛48= املعارضون 

  .9= ن املمتنعو
  ...ٕاذن وافق اCلس Hىل هذا

  ..اPٓن مرشوع مزيانية وزارة اAا�لية

        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدHةاملس�شار الس?يد محمد دعيدHةاملس�شار الس?يد محمد دعيدHةاملس�شار الس?يد محمد دعيدHة
، )électronique(الس?يد الرئBس، هللا خيليك هاد التصويت اك�ن 

  اHالش ما ت�س?تعملوش؟

        ::::الس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلس
ة مالحظة يف حملها، هذا مرتبط بتواQدمك جغرافFا يف اPٔماÉن ا¥صص

للك وا�د مÓمك، ومل Ñمتكن حلد اPٓن من رمس هذه اخلريطة وسf_داوÎ يف 
  . املك_ب يف اPٔس?بوع املقiل، شكرا

  .الس?يد الرئBس

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بfشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بfشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بfشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بfشامش
  الس?يد الرئBس احملرتم،

  ٕاخواين السادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

مة املسطرة القانونية الس?يد الرئBس، هللا جيازيك خبري، حرصا Hىل سال

واAس?تورية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�Ñهبمك لوا�د املس®vٔ، البارح ميل كنا كناقشو 
التعديالت، مازال عندÚ تعديالت، قال لنا الس?يد رئBس اجللسة ب®ٔنه ملا 
¸ادي نوصلو \لجزء الثاين �ٓنذاك ¸ادي نعرضو التعديالت، فاحÓا ابغينا 

 البت فهيا ومل يمت ٕاخضاعها �سولومك، راه مازال عندÚ تعديالت مل يمت
  .\لتصويت

        ::::الس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلس
  .وعندما س?نصلها س?يعرض \لتصويت، شكرا A56ي تعديل يف املادة 

مرشوع مزيانية وزارة اAا�لية، ٔ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا 
  :املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية" ب"من اجلدول 

  .، هللا خيليمك، ٔ�رجومكاملوافقون؟ هللا خيليمك
  ؛68= املوافقون 
  ؛ 40=  املعارضون

املمتنعون؟ ±س?يدي، هللا خيليمك، د�روا الثقة يف صديقمك وزمFلمك 
  .واكتبمك

  .9=  املمتنعون
مرشوع مزيانية وزارة االتصال، ٔ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني من 

  :2013العامة لس?نة املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية " ب"Qدول 
  ؛68= املوافقون 
  ؛55=  املعارضون
  .1= املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اPٔطر، 
املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2013ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛55= ارضون املع
  .1= املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية، ٔ�عرض \لتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2013العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛ 55= املعارضون 
  . 1= املمتنعون 

صويت الفصلني املتعلقني هبا مرشوع مزيانية وزارة الصâة، ٔ�عرض \لت
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة " ب"من اجلدول 

2013:  
  ؛68= املوافقون 

  ؛55= املعارضون 
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  .1= املمتنعون 
مرشوع مزيانية وزارة ¡ق_صاد واملالية، ٔ�عرض \لتصويت الفصول 

اخلاصة yملزيانية املتعلق بنفقات ال�س?يري " ب"املتعلقة هبا من اجلدول 
  :2013العامة لس?نة 

  ؛68= املوافقون 
  ؛55= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة الس?يا�ة، ٔ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة " ب"من اجلدول 

2013:  
  ؛68= املوافقون 

  ؛55= املعارضون 
  .1= تنعون املم 

  .شكرا
مرشوع مزيانية اPٔمانة العامة \لحكومة، ٔ�عرض \لتصويت الفصلني 

املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2013العامة لس?نة 

  ؛68= املوافقون 
  ؛55= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

يت الفصلني مرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل، ٔ�عرض \لتصو 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2013العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛55= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحري، ؤ�عرض \لتصويت ٔ
ال�س?يري اخلاصة  املتعلق بنفقات" ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :y2013ملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛55= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

مث مرشوع مزيانية وزارة الش?باب والر±ضة، ؤ�عرض \لتصويت 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .y2013ملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

مث مرشوع مزيانية وزارة اPٔوقاف والشؤون إالسالمFة، ٔ�عرض 
املتعلق بنفقات ال�س?يري " ب" \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول

  :2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

وزارة املنتدبة Aى رئBس احلكومة امللكفة yلشؤون مث مرشوع مزيانية ال
" ب"العامة واحلاكمة، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  : 2013املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

قليدية، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني مث مرشوع مزيانية وزارة الصناHة الت 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2013العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبæBة، ؤ�عرض ٔ
املتعلق بنفقات ال�س?يري " ب" هبا من اجلدول \لتصويت الفصلني املتعلقني

  : 2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛67= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مزيانية وزارة الصناHة والتçارة والتكÓولوجFات احلديثة، ٔ
املتعلق بنفقات " ب"ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2013ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛55= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

ؤ�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة الثقافة ؤ�عرض \لتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  : 2013العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛56= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

ؤ�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة السكىن والتعمري وس?ياسة املدينة 
املتعلق بنفقات " ب"ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
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  : 2013ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛56= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

مزيانية وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين، ؤ�عرض \لتصويت مرشوع 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة " ب"الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :y2013ملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛56= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

واCمتع  ٔ�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة yلعالقات مع الربملان
املتعلق " ب"املدين، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2013بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛56= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Aى رئBس احلكومة امللكفة yلوظيفة 
ٕالدارة، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من العمومFة وحتديث ا

  :2013املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة " ب"اجلدول 
  ؛68= املوافقون 

  ؛56= املعارضون 
  .01= املمتنعون 

مرشوع مزيانية املندوبية السامFة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء BQش 
املتعلق " ب"املتعلقني هبا من Qدول التحر�ر، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني 

  :2013بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
املوافقون؟ املعارضون؟ دقFقة، دقFقة، إالجامع؟ ذاك اليش ا\يل قال 

  .شكرا. املقاومة، إالجامع، إالجامع. الس?يد الرئBس
النفقات الطارئة وا¥صصات ¡ح_ياطية، ؤ�عرض اPٓن \لتصويت 

املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة " ب" صل املتعلق هبا من اجلدولالف
  :y2013ملزيانية العامة لس?نة 

  ؛68= املوافقون 
  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

مرشوع مزيانية املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان، ؤ�عرض 
ال�س?يري املتعلق بنفقات " ب"\لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  .إالجامع: املوافقون
  .شكرا

مرشوع مزيانية املندوبية السامFة \لتخطيط، ٔ�عرض \لتصويت الفصلني 
املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2013العامة لس?نة 
  .إالجامع: املوافقون

  .شكرا
ية املندوبية السامFة \لمياه والغاyت وحماربة التصحر، مرشوع مزيان 

املتعلق بنفقات " ب"ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2013ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 

  .ٕاجامع احلارض�ن/إالجامع: املوافقون
ة، ال دقFقة، دقFقة، ٕاذا ما فBش ٕاجامع ٔ�عود، دقFقة، دقFق.. مث مرشوع
  :ٕاذن. ما اك�ن ٕاجامع
  70= املوافقون 

ال، ال، .. املعارضون؟ ال جوج جوج، ¸ري �ليوÚ، اشوية من الهدوء
  .د�ل مس�شار�ن حمرتمني، ٕاذا ٔ�عيد، هللا خيليمك، ارفعوا ٔ�يد�مك

  :يتعلق اPٔمر مبزيانية املندوبية السامFة \لمياه والغاyت، ٕاذا رفعوا يد�مك
  ؛66= املوافقون 

  ؛54= رضون املعا
  .1= املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة واPٔرسة والتمنية ¡ج�عية، 
املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2013ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون

رشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Aى رئBس احلكومة امللكفة ٔ�نتقل ٕاىل م 
yملغاربة املقميني يف اخلارج، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من 

  :2013املتعلق بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة " ب"اجلدول 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاHادة  ٔ�نتقل ٕاىل مرشوع
املتعلق " ب"إالدماج، ؤ�عرض \لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2013بنفقات ال�س?يري اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

ج�عي، ؤ�عرض ٔ�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية اCلس ¡ق_صادي و¡
املتعلق بنفقات ال�س?يري " ب"\لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
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  :2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ).ٕاجامع احلارض�ن. (إالجامع، شكرا

  :�رم_ه \لتصويت" ب"ٔ�عرض اPٓن اجلدول 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

H لسCلتايل صادق اyرم_ه" ب"ىل اجلدول و�.  
  :، مكلناها51اPٓن ٔ�نتقل ٕاىل عرض التصويت املادة 

  ؛68= املوافقون 
  ؛54= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

، 54صوت لصاحلها، ومعارضة  68بــ  51ٕاذا وافق اCلس Hىل املادة 
  .وممتنع وا�د

التوزيع Hىل القطاHات )/ 52املادة " (ج"ٔ�نتقل اPٓن ٕاىل اجلدول 
ية ٔ�و املؤسسات حسب الفصول لالع�دات املف_و�ة ف� يتعلق الوزار 

، وس?نصوت Hىل 2013بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
الفصول املتعلقة بنفقات ¡س� ر املرصودة ¥تلف القطاHات الوزارية 

  .واملؤسسات
  إالجامع؟ : نبدٔ� مبرشوع مزيانية جملس النواب

  .إالجامع
   ؟إالجامع: وع مزيانية جملس املس�شار�نمث مرش 

  .ٕاجامع احلارض�ن
  :مث مرشوع مزيانية رئBس احلكومة

  .إالجامع؟ ال
  ؛68= املوافقون

  ؛)زاد وا�د( 55=  املعارضون
  .1=املمتنعون 

  .إالجامع: مرشوع مزيانية احملامك املالية
  .1، 55، 68: نفس العدد: مرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر±ت

  .1= نعوناملمت 
�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجFة والتعاون، ؤ�عرض ٔ

املتعلق بنفقات ¡س� ر " ج"\لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  .1، 55، 68: اخلاصة، نفس العدد

ال مايش Ñكونو Éرة، ٔ�Ú ما Hارفش لكيش، ولكن .. ٔ�نتقل ٕاىل مرشوع
  :ارضني، ٕاذن هللا خيليك ٔ�عيدٔ�Ú معلتمك مع.. لõٔمانة نعاود

  ؛68= املوافقون 
  ؛46= املعارضون 
  .9= املمتنعون 

  .إالجامع: مرشوع احملامك املالية
هللا خيليمك ركزوا معنا yش تنقصو Hلينا اشوية د±ل الضغط yش ميكن 

  . �سريو dرسHة
  :العدل واحلر±ت

  ؛68= املوافقون 
  ؛55= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

Fممتنعون 9و 46، 68: ة نعاودو، ٕاذا نفس اليشءاخلارج    .  
�نتقل اPٓن ٕاىل مرشوع وزارة اAا�لية ؤ�عرض \لتصويت الفصل ٔ

املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية " ج"املتعلق هبا من اجلدول 
  :2013العامة لس?نة 

  ؛68= املوافقون 
  ؛55= املعارضون 
  .1=املمتنعون 

± س?يدي، هللا �كرث �ريك الس?يد الرئBس،  ،تكال ميكن ٔ�ن ٔ�د�ر �ري 
ال، تعود بنا yس?مترار، هللا �كرث �ريك، الس?يد الرئBس، ركز معنا، ٕاذا 

  :يقول ام_ناع
  ؛68=  املوافقون

  ؛46=  املعارضون
  .9 = املمتنعون

هللا خيليمك الناس ا\يل واقفني اQلس .. مرشوع مزيانية وزارة االتصال
�ٓه مايش �رملاين، الس?يد اPٔمني ا\يل .. نyش تصوت معنا yش نت®ٔكدو م

  .قالها يل
مرشوع مزيانية وزارة االتصال، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا 

املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة " ج"من اجلدول 
2013:  

  ؛68= املوافقون 
  ؛55=املعارضون 
  .1=املمتنعون 

 العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اPٔطر، مرشوع مزيانية وزارة التعلمي
املتعلق بنفقات " ج"ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛55=املعارضون 
  .1=املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية، ؤ�عرض \لتصويت ٔ
املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة " ج"املتعلق هبا من اجلدول الفصل 

  :y2013ملزيانية العامة لس?نة 
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  ؛68= املوافقون 
  ؛55= املعارضون 
  .1=املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة الصâة، ؤ�عرض \لتصويت الفصل ٔ
ية املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيان " ج"املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛55= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة ¡ق_صاد واملالية، ؤ�عرض \لتصويت ٔ
املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة " ج"الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :y2013ملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54=املعارضون 
  .1=ملمتنعون ا

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة ¡ق_صاد واملالية والتاكليف املشرتكة ٔ
املتعلق بنفقات " ج"هبا، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من Qدول 

  :2013¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

نية وزارة الس?يا�ة، ؤ�عرض \لتصويت الفصل ٔ�نتقل ٕاىل مرشوع مزيا
املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية " ج"املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54= املعارضون 
  .1=املمتنعون 

مرشوع مزيانية اPٔمانة العامة \لحكومة، ؤ�عرض \لتصويت الفصل 
ملتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية ا" ج" املتعلق هبا من اجلدول

  :2013العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛54 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

وزارة التجهزي والنقل، ؤ�عرض \لتصويت الفصل مرشوع مزيانية 
املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية " ج"املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013العامة لس?نة 
  ؛68= ون املوافق

  ؛54 =املعارضون 

  .1 =املمتنعون 
�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة الفال�ة والصيد البحري، ؤ�عرض ٔ

املتعلق بنفقات ¡س� ر " ج"\لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 

  ؛68= املوافقون 
  ؛54 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

وزارة الش?باب والر±ضة، ؤ�عرض \لتصويت الفصل  مرشوع مزيانية
املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية " ج"املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013العامة لس?نة 
  ؛68= املوافقون 

  ؛53= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة اPٔوقاف والشؤون إالسالمFة، ؤ�عرض 
املتعلق بنفقات ¡س� ر " ج"من اجلدول  \لتصويت الفصل املتعلق هبا
  :2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 

  ؛68= املوافقون 
  ؛53 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل اPٓن ٕاىل مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Aى رئBس احلكومة ٔ
امللكفة yلشؤون العامة واحلاكمة، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من 

املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة " ج"ول اجلد
2013:  

  ؛68= املوافقون 
  ؛53 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة الصناHة التقليدية، ؤ�عرض \لتصويت ٔ
املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة " ج"الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013ة لس?نة yملزيانية العام
  ؛69= املوافقون 

  ؛53= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبæBة، ؤ�عرض \لتصويت 
املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة " ج"الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :y2013ملزيانية العامة لس?نة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛53 =املعارضون 
 .01 =ون املمتنع
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�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة الصناHة والتçارة والتكÓولوجFات ٔ
املتعلق " ج"احلديثة، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛53= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

فة، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من مرشوع مزيانية وزارة الثقا
املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة " ج"اجلدول 

2013:  
  ؛69= املوافقون 

  ؛53 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة السكىن والتعمري وس?ياسة املدينة، ٔ�عرض 
تعلق بنفقات ¡س� ر امل " ج"\لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛52 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين، ؤ�عرض ٔ
املتعلق بنفقات ¡س� ر " ج"\لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013 نةاخلاصة yملزيانية العامة لس? 
  ؛69= املوافقون 

  ؛51 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة yلعالقات مع الربملان واCمتع ٔ
املتعلق " ج"املدين، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2013بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛51 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Aى رئBس احلكومة امللكفة yلوظيفة 
" ج"العمومFة وإالدارة، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛51 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية املندوبية السامFة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ٔ
" ج"BQش التحر�ر، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

ٕاجامع : 2013املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  .احلارض�ن

: ية امللكفة حبقوق إال�سانٔ�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية املندوبية الوزار 
  .ٕاجامع احلارض�ن

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية املندوبية السامFة \لتخطيط، ؤ�عرض ٔ
املتعلق بنفقات ¡س� ر " ج"\لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  .ٕاجامع احلارض�ن: 2013اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
Fنتقل ٕاىل مرشوع مزيانية املندوبية السام�ة \لمياه والغاyت وحماربة ٔ

املتعلق " ج"التصحر، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :2013بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 

  ؛69= املوافقون 
  ؛51 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملرٔ�ة واPٔرسة والتمنية ¡ج�عية، 
املتعلق بنفقات " ج"\لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول  ؤ�عرض

  :2013¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛51 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Aى رئBس احلكومة امللكفة ٔ
لفصل املتعلق هبا من اجلدول yملغاربة املقميني yخلارج، ؤ�عرض \لتصويت ا

  :2013املتعلق بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة " ج"
  ؛69= املوافقون 

  ؛51 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاHادة ٔ
تعلق امل " ج"إالدماج، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :2013بنفقات ¡س� ر اخلاصة yملزيانية العامة لس?نة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛51 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث ٔ�نتقل ٕاىل مرشوع مزيانية اCلس ¡ق_صادي و¡ج�عي، ؤ�عرض 
املتعلق بنفقات ¡س� ر " ج"\لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

 .ٕاجامع احلارض�ن: 2013لس?نة اخلاصة yملزيانية العامة 
  : �رم_ه \لتصويت" ج"ٔ�عرض اPٓن اجلدول 

  ؛69= املوافقون 
  ؛51 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

8 

 )2012د)سمرب  25( 1434صفر  10

  :\لتصويت 52اPٓن ٔ�عرض املادة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛51 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

  .ٕاذا وافق اCلس Hىل هذه املادة
توزيع Hىل الفصول ال )/ 53املادة " (د"ٔ�نتقل اPٓن ٕاىل اجلدول 

  :2013لالع�دات املف_و�ة \لنفقات املتعلقة خبدمة ا�Aن العمويم لس?نة 
وزارة ¡ق_صاد واملالية، ؤ�عرض \لتصويت الفصل املتعلق بفوائد 

  ":د"ومعوالت م_علقة �Ayن العمويم من اجلدول 
  ؛69= املوافقون 

  ؛50 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

صل املتعلق yس?هتالاكت ا�Aن العمويم اPٓن ٔ�عرض \لتصويت الف
 ":د"املتوسط وطويل اQPٔل من اجلدول 

  ؛69= املوافقون 
  ؛49= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

 :�رم_ه \لتصويت" د"ٔ�عرض اPٓن اجلدول 
  ؛69= املوافقون 

  ؛49 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

 :\لتصويت 53ٔ�عرض اPٓن املادة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛49 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

التوزيع حبسب الوزارة ٔ�و )/ 54املادة " (ه"ٔ�نتقل اPٓن ٕاىل اجلدول 
املؤسسة لنفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة مس?تق} 

2013 )1SEGMA( ٓن \لتصويت نفقات ¡س?تغالل اخلاصةPعرض ا�ٔ ،
  :ةمبرافق اAوv املسرية بصورة مس?تق} التابعة لرئBس احلكوم

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�عرض اPٓن \لتصويت نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية ٔ
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة العدل واحلر±ت

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 

                                                 
1 Services de l'État Gérés de Manière Autonome 

  .1 =املمتنعون 
vوAىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اH نتقل \لتصويت�املسرية  ٔ

  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة الشؤون اخلارجFة والتعاون
  ؛69= املوافقون 

  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

 vوAىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اH نتقل ٕاىل التصويت�مث ٔ
  :املسرية بصورة مس?تق} التابعة لوزارة اAا�لية

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 

  .1 =ون املمتنع
اPٓن ٔ�عرض \لتصويت نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 

  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة االتصال
  ؛69= املوافقون 

  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث ٔ�نتقل \لتصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  :لوطنيةبصورة مس?تق} التابعة لوزارة الرتبية ا

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة الصâة

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  :صورة مس?تق} التابعة لوزارة ¡ق_صاد واملاليةب

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  .بصورة مس?تق} التابعة لوزارة الس?يا�ة

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية مث التصويت Hىل نفقات 
  :بصورة مس?تق} التابعة لõٔمانة العامة \لحكومة
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  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة التجهزي والنقل

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= ضون املعار 

  .1 =املمتنعون 
مث التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 

  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحري
  ؛69= املوافقون 

  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  :تابعة لوزارة الش?باب والر±ضةبصورة مس?تق} ال 

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

ؤ�نتقل \لتصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة اPٔوقاف والشؤون إالسالمFة

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

ت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية مث ٔ�نتقل \لتصوي
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة الصناHة التقليدية

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل \لتصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية ٔ
  :ء والبæBةبصورة مس?تق} التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملا

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل \لتصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية ٔ
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة الصناHة والتçارة والتكÓولوجFات احلديثة

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

ت ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية ٔ�عرض اPٓن \لتصويت نفقا
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة الثقافة

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�عرض اPٓن \لتصويت نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية ٔ
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة السكىن والتعمري وس?ياسة املدينة

  ؛69=  املوافقون
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

التصويت اPٓن Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

رية اPٓن التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املس
بصورة مس?تق} التابعة \لوزارة املنتدبة Aى رئBس احلكومة امللكفة yلوظيفة 

  :العمومFة وحتديث إالدارة
  ؛69= املوافقون 

  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  .احلارض�نٕاجامع : بصورة مس?تق} التابعة ٕالدارة اAفاع الوطين

مث التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  .ٕاجامع احلارض�ن: بصورة مس?تق} التابعة \لمندوبية السامFة \لتخطيط

مث التصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  :التصحر بصورة مس?تق} التابعة \لمندوبية السامFة \لمياه والغاyت وحماربة

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل \لتصويت Hىل نفقات ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية ٔ
  :بصورة مس?تق} التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واPٔرسة والتمنية ¡ج�عية

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

ت ¡س?تغالل اخلاصة مبرافق اAوv املسرية مث التصويت Hىل نفقا
  :بصورة مس?تق} التابعة \لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاHادة ¡ندماج

  ؛69= املوافقون 
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  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

  :�رم_ه \لتصويت" ه"اPٓن ٔ�عرض اجلدول 
  ؛69= املوافقون 

  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

  :�رمهتا \لتصويت 54مث ٔ�عرض املادة 
  ؛69= املوافقون 

  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

معارض  50لصاحلها و 69بـ  54ٕاذا وافق اCلس احملرتم Hىل املادة 
  .وممتنع وا�د

التوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات )/ 55املادة " (ه"اجلدول 
  :2013 ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة مس?تق} لس?نة

ونصوت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 
  :مس?تق} التابعة لرئBس احلكومة

  ؛69= املوافقون 
  ؛50= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث ٔ�عرض \لتصويت نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  ).1، 50، 69(دد نفس الع: بصورة مس?تق} التابعة لوزارة العدل واحلر±ت

اPٓن التصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  .ٕاجامع احلارض�ن: بصورة مس?تق} التابعة لوزارة الشؤون اخلارجFة والتعاون

 vوAىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اH نتقل ٕاىل التصويت�مث ٔ
  ).1، 50، 69(نفس العدد : املسرية بصورة مس?تق} التابعة لوزارة اAا�لية

مث ٔ�نتقل \لتصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  ).1، 50، 69(نفس العدد : بصورة مس?تق} التابعة لوزارة االتصال

مث ٔ�نتقل \لتصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
، العفو 50، 69نفس العدد : يةبصورة مس?تق} التابعة لوزارة الرتبية الوطن 

  .1= واملمتنعون  49= املعارضون 
مث التصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 

  .1، 49، 69: مس?تق} التابعة لوزارة الصâة
مث التصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 

  .1ضدها وام_ناع  49معها،  69: ق_صاد واملاليةمس?تق} التابعة لوزارة ¡
مث التصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 

  :مس?تق} التابعة لوزارة الس?يا�ة
  ؛69= املوافقون 

  ؛49= املعارضون 

  .1 =املمتنعون 
 vوAىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اH نتقل ٕاىل التصويت�مث ٔ

  :بصورة مس?تق} التابعة لõٔمانة العامة \لحكومة املسرية
  ؛69= املوافقون 

  ؛49= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

 vوAىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اH قل ٕاىل التصويت_fٓن نPا
  :املسرية بصورة مس?تق} التابعة لوزارة التجهزي والنقل

  ؛69= املوافقون 
  ؛49= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

التصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة  مث
  :مس?تق} التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحري

  ؛69= املوافقون 
  ؛49= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

اPٓن نصوت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 
  :ةمس?تق} التابعة لوزارة الش?باب والر±ض

  ؛69= املوافقون 
  ؛49= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

اPٓن نصوت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 
  :مس?تق} التابعة لوزارة اPٔوقاف والشؤون إالسالمFة

  ؛69= املوافقون 
  ؛49= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

Aىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اH ٓن نصوتPاملسرية بصورة ا vو
  :مس?تق} التابعة لوزارة الصناHة التقليدية

  ؛69= املوافقون 
  ؛49= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

نصوت اPٓن Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 
  :مس?تق} التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبæBة

  ؛69= املوافقون 
  ؛49= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

نصوت اPٓن Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 
  :مس?تق} التابعة لوزارة الصناHة والتçارة والتكÓولوجFات احلديثة
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  ؛69= املوافقون 
  ؛49 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث التصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 
  :} التابعة لوزارة الثقافةمس?تق

  ؛68= املوافقون 
  ؛48 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

مث ٔ�عرض اPٓن نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 
  :مس?تق} التابعة لوزارة السكىن والتعمري وس?ياسة املدينة

  ؛68= املوافقون 
  ؛48= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة  مث التصويت Hىل نفقات
  :مس?تق} التابعة لوزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين

  ؛68= املوافقون 
  ؛48= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل اPٓن \لتصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية ٔ
كومة امللكفة yلوظيفة بصورة مس?تق} التابعة \لوزارة املنتدبة Aى رئBس احل

  :العمومFة وحتديث إالدارة
  ؛68= املوافقون 

  ؛48= املعارضون 
  .1=املمتنعون 

اPٓن ٔ�نتقل \لتصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية 
  .ٕاجامع احلارض�ن: بصورة مس?تق} التابعة ٕالدارة اAفاع الوطين

خلاصة مبرافق اAوv املسرية والتصويت اPٓن Hىل نفقات ¡س� ر ا
  .ٕاجامع احلارض�ن: بصورة مس?تق} التابعة \لمندوبية السامFة \لتخطيط

مث التصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة 
 68: مس?تق} التابعة \لمندوبية السامFة \لمياه والغاyت وحماربة التصحر

  .ضدها، وممتنع وا�د 48معها، 
التصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية بصورة  مث

  :مس?تق} التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واPٔرسة والتمنية ¡ج�عية
  ؛68= املوافقون 

  ؛48= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

�نتقل ٕاىل التصويت Hىل نفقات ¡س� ر اخلاصة مبرافق اAوv املسرية ٔ
: التابعة \لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاHادة إالدماج بصورة مس?تق}

  .، وممتنع وا�د48، ضدها 68معها 
 48لصاحله،  -ٔ�ظن – 68: �رم_ه \لتصويت" و"اPٓن ٔ�عرض اجلدول 

  .، وممتنع وا�د)معارضون(ضد 
  : \لتصويت 55اPٓن ٔ�عرض املادة 

  ؛68= املوافقون 
  ؛49= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

ضدها،  49صوت لصاحلها،  68اCلس Hىل هذه املادة بـ ٕاذا وافق 
  .وممتنع وا�د

احلساyت اخلصوصية \لخزينة، فهيا تعديل،  56ٔ�نتقل اPٓن ٕاىل املادة 
  .تفضل الس?يد رئBس اPٔصاv واملعارصة احملرتم.. جيب موافاة الربملان

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بfشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بfشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بfشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بfشامش
  .شكر الس?يد الرئBس احملرتم

، Éهيم احلساyت اخلصوصية 56التعديل، ٔ�هيا السادة، Éهيم املادة هاد 
�و  3\لخزينة، ٔ�Ú ابغيت، الس?يد الرئBس، يف تقدمي هذا التعديل نقول ٔ4 

  .اPٔمور
الصناديق واحلساyت اخلصوصية اكنت موضوع Qدل ونقاش Éبري، ال 
 يف جملس النواب وال يف جملس املس�شار�ن، هاذ النقاش كنعتربوه �م

وفFه مكسب Éبري وفائدة Éبرية \لمامرسة اAميقراطية يف ب�Ú، الس?� ؤ�نه 
ا�لق وا�د القÓاHة ش?به جامعية عند امجليع برضورة مراجعة هاذ الصناديق 
واحلساyت اخلصوصية يف اجتاه تقليصها، يف اجتاه ٕاخضاعها \لمراقiة 

  .الربملانية، ويف اجتاه ضامن املزيد من الشفافFة Hلهيا
نيا، هذه الصناديق واحلساyت اخلصوصية �لقت عندH Úىل مس?توى 5

جملس املس�شار�ن، امسحوا يل Hىل هاذ التعبري وا�د النوع من ا\لخبطة، 
يف ت� الوثيقة اليت قال البعض ٔ�هنا مزورة وقال البعض ٔ�هنا مÓدسة، ولكن 

5ئق اليت yلت®Éٔيد امجليع ٔ�قر ب®ٔهنا مل Lسقط سهوا، Pٔهنا معمت يف مجيع الو
�عطيت \لربملاننئ.  

ا\لجنة قدمت ملك_ب جملس املس�شار�ن طلب ف_ح حتقFق يف هذا 
املوضوع، ف� مسعنا وقرٔ�Ú جملس املس�شار�ن Éون جلنة \لتحقFق يف هذه 

  .الوثيقة، حنن الزلنا نf_ظر نتاجئ هذا التحقFق
ديل Éهيم تع 17النقطة الثالثة ا\يل ابغيت نتلكم Hلهيا، احÓا كفريق قدمÓا 

هاذ الصناديق وهاذ احلساyت، حسبناها لكها Pٔنه احلكومة مشكورة قÓعتنا 
ب®ٔنه يف Qدول ٔ�عاملها مراجعة القانون التنظميي \لاملية، وQابت لنا مسودة 
املرشوع، حسبناها لكها Pٔن احلكومة كذ� الزتمت معنا يف ا\لجنة بعدد من 

يف احلقFقة الس?يد الوز�ر اكن ¡لزتامات الس?ياس?ية وا�PٔالقFة، �شكرها، 
Qد م_çاوب معنا، هاذي فرصة yش �شكروه Hىل اPٔسلوب الرايق 

  .واملهذب yش تعاملنا معا لكنا يف ا\لجنة
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ٕاال هذا التعديل ما ابغيناش �سحبوه Lش?ب�Óا به و¸ادي نقول اHالش، 
��اطب مجيع الربملانيني، من املعارضة ٔ Ú�Pٔن هاذ التعديل، ± ٕاخواين، ؤ

وا�د،  من كذا، هذا التعديل لن �لكف احلكومة وال اAوv ولو س?ن��و 
هذا التعديل ال ش®ٔن y Îلقانون التنظميي ا\يل ¸ادي جيي د±ل املالية، هذا 

احلكومة �الل الس?نة كتا�ذ وا�د العدد من : التعديل ٔ�ش?نو تيقول فFه
ة، احÓا القرارات، Þريم ٕاىل الرفع من املبالغ املرصودة حلساyت خصوصي

كنقولو يف التعديل ابغينا من احلكومة تعطي \لربملان، موافاة الربملان هبذه 
Úلرفع من  ،تالقرارات، هبذه البياy لقرارات القاضيةy لو5ئق املرتبطةy

  . املبالغ املرصدة لهذه احلساyت
حنن نعرف ب®ٔنه Éيجينا القانون د±ل التصفFة، ولكن امسحوا يل ٔ�نمت 

ملانيني ب®ٔن قانون التصفFة ال يتضمن لك البياÚت ولك الو5ئق كتعرفوا كرب 
ولك املعطيات املرتبطة yلقرارات املتعلقة yلرفع من املبالغ املرصودة ا\يل 

  .احÓا كربملانيني كنعطيو فFه \لحكومة الرتخFص
كنمتناو اس?تقiاال واس?تعدادا الس?تقiال إالصالح املهم ا\يل ¸ادي جيي يف 

ظميي \لاملية، Ñكرسو هاذ التقليد وتعطينا احلكومة الو5ئق القانون التن 

والبياÚت خطوة يف الشفافFة، ¸ري خطوة يف الشفافFة، ما فهيا ال مزيانية وما 
  .فهيا ال مساس yلتوازن املايل

�iن تتفهم احلكومة هذا التعديل وتق�، كام نوQه و��، Ñرجو وÑمتىن ٔ
 ٔP لبية¸Pٔش نداء �اص لزمالئنا يف اfقة ما ميكFن هذا التعديل يف احلق
  .خنتلفو Hليه، ما فFه حىت يش �اQة

هاذ املدة ا\يل  و�� كنمتىن نتوجو هاذ اجللسة املوقرة واحملرتمة، نتوجو
دوزÚها مجيعا ا\يل اكن فهيا متر�ن دميقراطي �م Qدا، تدا�زÚ اشوية، 

تقد وا�د اخلطوة اخ_لفÓا اشوية يشء طبيعي، ولكن اكن بÓBاتنا اخطينا ٔ�ع 
ال ب®ٔس هبا Hىل طريق ٕا راء وٕاغناء احلوار بني احلكومة وبني الربملان يف 
ا�رتام !م لبعضنا البعض، كنمتىن نتوجو هاذ اجللسة هاذي بتعديل ا\يل 

  . كنمتناو تقiلو احلكومة
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلس
بصدد ، هللا خيليك، هللا خيليك، حنن "ز"حنن بصدد اجلدول . شكرا

، 2013نفقات احلساyت اخلصوصية \لخزينة لس?نة  56املادة " ز"Qدول 
 vصاPٔس فريق اBلكم الس?يد املس�شار احملرتم رئÞ ٓنPفهيا تعديل، ا

  .واملعارصة، اللكمة \لحكومة

        ::::¡ق_صاد واملالية¡ق_صاد واملالية¡ق_صاد واملالية¡ق_صاد واملالية    �ر�ر�ر�رالس?يد Ñزار �ركة وزالس?يد Ñزار �ركة وزالس?يد Ñزار �ركة وزالس?يد Ñزار �ركة وز
  .شكرا الس?يد الرئBس

Hىل هذا التعديل، وكام ٔ�شكر الس?يد رئBس فريق اPٔصاv واملعارصة 
Úقش?نا يف ا\لجنة ف®ٔوال هناك ٕارادة حقFقFة من طرف احلكومة لتقليص 
الصناديق والعمل Hىل ٕاضفاء ٔ�كرث شفافFة yلfس?بة ملزيانية اAوv، وهذا ما 

  .س?نعمل مجيعا من �الل ٕاHادة النظر يف القانون التنظميي \لاملية
Qاء يف تد�لنا يف ٕاطار من #ة ٔ�خرى، ٔ�ريد كذ� ٔ�ن ٔ�ؤكد ب®ٔن كام 

ا\لجنة فلنا الزتام Hىل ٔ�ن نعمل Hىل دراسة ٕاماكنية تقدمي ت� البياÚت 
Hىل رٔ�س لك دورة ٔ�ن نقدم ماذا مت �الل املطلوبة �الل اAورات ٔ�ي 

اAورة السابقة من ارتفاHات ٔ�و رفع من املبالغ املرصدة \لحساyت 
هو احلساyت فه%ي !بعة لبعض اخلصوصية \لخزينة، ولكن ذ� كام تعلمون ف 

الوزارات للك املعنية، وyلتايل هذا تB_طلب كذ� وا�د اCهود yش ميكن 
  .لنا جنمعو هاذ املعطيات

وكذ� هذا كذ� الزتام ا\يل مقنا به وهو ٔ�ننا س?نعمل Hىل تقوية اAور 
الرقايب \لربملان، وهذا اكن الزتام حكويم يف كذ� الترصحي احلكويم ا�ي 

دمه الس?يد رئBس احلكومة، وس?نقوم Hىل ٕاغناء وحتسني مقروئية الو5ئق ق
املرادفة لقانون التصفFة حىت �متكن السادة املس�شارون من إالطالع dشلك 
دقFق ومفصل Hىل ٔ�وQه رصف اكفة مكوÚت املزيانية ومن بBهنا احلساyت 

  .اخلصوصية
Fة د±ل س?نة يف هاذ إالطار ابغيت نقول لمك ب®ٔن راه قانون التصف

هو واQد ٕان شاء هللا ¸ادي انصادقو Hليه يف هاذ اPٔس?بوع ٕان شاء  2010
هللا yلfس?بة \لمçلس احلكويم، وyلتايل فسBمت مÓاقش?ته يف الربملان يف 
اPٔسابيع املقi}، وس?نعمل Hىل تقليص هذه املدة، وyلتايل فÓحن مضطرون 

ل الس?نة املقi} ٕان شاء لعدم قiول هذا التعديل مع ¡لزتام مبا ذÉرت �ال
  .هللا

  .والسالم Hليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلسالس?يد رئBس اCلس
  .شكرا الس?يد الوز�ر

�مر اPٓن ٕاىل التصويت Hىل التعديلٔ.  
  :\لحساyت اخلصوصية \لخزينة 56املوافقون Hىل التعديل د±ل املادة 

  ؛44= املوافقون 
  ؛65= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 
، ٕاذا 65ومعارضة  44 يوافق اCلس Hىل هذا التعديل مبوافقة ٕاذا مل

  .رفض
  :اPٓن ٔ�عرض \لتصويت نفقات احلساyت املرصودة Pٔمور خصوصية

  ؛65= املوافقون 
  ؛44 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

اPٓن نf_قل ٕاىل التصويت Hىل نفقات حساyت ¡خنراط يف الهيئات 
  :اAولية

  ؛65= املوافقون 
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  ؛44=ون املعارض
  .1 =املمتنعون 

  :نf_قل ٕاىل التصويت Hىل نفقات حساyت العمليات النقدية
  ؛66= املوافقون 

  ؛44= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

  :نf_قل ٕاىل التصويت Hىل نفقات حساyت القروض
  ؛65= املوافقون 

  ؛44= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

  :كام نصوت Hىل نفقات حساyت ال�س-Fقات
  ؛64=  املوافقون

  ؛44= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

  :نf_قل ٕاىل التصويت Hىل نفقات حساyت النفقات من ا¥صصات
  ؛64= املوافقون 

  ؛44 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

  :�رم_ه" ز"مث اPٓن ٔ�نتقل ٕاىل اجلدول 
  ؛64= املوافقون 

  ؛44= املعارضون 
  .1=املمتنعون 

  ).1، 44، 64(نفس العدد : �رمهتا \لتصويت 56اPٓن ٔ�عرض املادة 
 44صوت لصاحلها،  64بـ  56ٕاذا وافق اCلس احملرتم Hىل املادة 

  .معارض، وميتنع خشص وا�د
اPٓن ٔ�عرض \لتصويت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق 

  :2013املزيانية لس?نة  ،115.12
  ؛64= املوافقون 

  ؛44 =املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

 115.12صويت Hىل مرشوع قانون املالية رمق نf_قل اPٓن ٕاىل الت
  :�رم_ه 2013املزيانية لس?نة 

  ؛64= املوافقون 
  ؛44= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

املزيانية  115.12ٕاذا وافق اCلس املوقر Hىل مرشوع قانون املالية رمق 
  . 2013لس?نة 

  . ؤ�شكرمك Hىل مساHدÞمك ؤ�شكر السادة الوزراء Hىل حضورمه
  .شكرا

        ....ت اجللسةت اجللسةت اجللسةت اجللسةرفعرفعرفعرفع


