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        202020209999حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15 امخل3س: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئ3س ل Dٔولاخلليفة ا ،فوزي بنعاللالس9يد محمد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
سة السادسة واRقHقة اخلام ، ابتداء من الساOة ساعتان وثالث دقائق :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  .وامخلسني مساء
   ::::Uدول اDٔعاملUدول اDٔعاملUدول اDٔعاملUدول اDٔعامل

 110.13من مرشوع قانون املالية رمق  الثاينمواد اجلزء التصويت Oىل  -

 ؛2014`لس9نة املالية 

 التصويت Oىل مرشوع قانون املالية �رمcه؛ -

  .تفسري التصويت -

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

        ::::لسةلسةلسةلسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئ3س اجل املس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئ3س اجل املس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئ3س اجل املس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئ3س اجل 
  .mسم هللا الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

نفcتح هاذ اجللسة، Uلسة `لتصويت عن اجلزء الثاين من مرشوع 
  .2014`لس9نة املالية  110.13قانون املالية رمق 

        ::::اجلزء الثايناجلزء الثايناجلزء الثايناجلزء الثاين****
        وسائل املصاحلوسائل املصاحلوسائل املصاحلوسائل املصاحل    - - - - 

النفقات من املزيانية العامة ومزيانية مرافق اRوt املسرية بصورة النفقات من املزيانية العامة ومزيانية مرافق اRوt املسرية بصورة النفقات من املزيانية العامة ومزيانية مرافق اRوt املسرية بصورة النفقات من املزيانية العامة ومزيانية مرافق اRوt املسرية بصورة  •
        قy واحلساwت اخلصوصية `لخزينةقy واحلساwت اخلصوصية `لخزينةقy واحلساwت اخلصوصية `لخزينةقy واحلساwت اخلصوصية `لخزينةمس9تمس9تمس9تمس9ت
        ::::املزيانية العامةاملزيانية العامةاملزيانية العامةاملزيانية العامة

التوزيع Oىل القطاOات الوزارية  /40املادة  /"ب"ٕاذن، ن}cدئ اجلدول 
ل لالع�دات املفcو�ة ف� يتعلق بنفقات و ٔ�و املؤسسات حسب الفص

  .2014ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
يت Oىل القوامئ املدنية �س9هتل التصويت Oىل اجلزء الثاين wلتصو 

  .ٕادارة اRفاع الوطينو وخمصصات الس9يادة ومزيانية البالط املليك 
مرشوع مزيانية Uالt امل� والقوامئ املدنية وخمصصات الس9يادة مرشوع مزيانية Uالt امل� والقوامئ املدنية وخمصصات الس9يادة مرشوع مزيانية Uالt امل� والقوامئ املدنية وخمصصات الس9يادة مرشوع مزيانية Uالt امل� والقوامئ املدنية وخمصصات الس9يادة ٕاذن، 

  :والبالط املليكوالبالط املليكوالبالط املليكوالبالط املليك
املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصول املتعلقة هبا من اجلدول 

  .2014مة لس9نة ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العا
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
�د: املمتنعونDٔ.  

ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق wلبالط املليك من اجلدول  .مز�ن
  :2014صة wملزيانية العامة املتعلق بنفقات �س��ر اخلا" ب"

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

انية ٕادارة اRفاع الوطين، ٔ�عرض `لتصويت الفصلني مرشوع مزي 
املتعلق بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية " ب"املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2014العامة لس9نة 
  إالجامع؛: املوافقون

  ...املعارضون
  .املهم ٔ�� كنقHد ا`يل اك�ن، صايف

املرصودة ون�cقل اDٓن، `لتصويت Oىل الفصول املتعلقة بنفقات ال�س9يري 
¡تلف القطاOات الوزارية ٔ�و املؤسسات، املوظفون واDٔعوان، املعدات 

  .والنفقات ا¡تلفة
  :مرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النواب

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة 

  .إالجامع: املوافقون
  :جملس املس�شار�نجملس املس�شار�نجملس املس�شار�نجملس املس�شار�ن    مرشوع مزيانيةمرشوع مزيانيةمرشوع مزيانيةمرشوع مزيانية

املتعلق " ب"هبا من اجلدول  ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة 

  .إالجامع: املوافقون
نعم؟ د�ل جملس املس�شار�ن؟ احشال د�ل �مcناع؟ ٕاذن مايش 

عضاء، امcناع ثالثة �ٔ ... إالجامع، خصنا حنس9بو، ٕايوا Dٔن ثالثة د�ل
  .مز�ن

  :مرشوع مزيانية رئ3س احلكومةمرشوع مزيانية رئ3س احلكومةمرشوع مزيانية رئ3س احلكومةمرشوع مزيانية رئ3س احلكومةٕاذن 
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لــ 
  املوافقون؟ ٕاجامع د�ل رئ3س احلكومة؟

  املوافقون؟
  .احسب �ٓ س9يدي املوافقون د�ل رئ3س احلكومة

ªا هنا `لتصويت، هللا خيليك، احªا كنصوتو، الس9يد الرئ3س، اح 
  .التصويت، مرشوع مزيانية رئ3س احلكومة

  املوافقون؟ 
  .احسب يل، هللا خيليك، احسب، ما اكي�ش ٕاجامع، احسب

  ؛33: املوافقون
  ؛83: ، ٕاذن املعارضون83: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :مرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املالية
املتعلق " ب"ني املتعلقني هبا من اجلدول ٔ�عرض `لتصويت الفصل
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  : 2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  .ٕاجامع: املوافقون

  :مرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�تمرشوع مزيانية وزارة العدل واحلر�ت
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  .نفس العدد: وافقونامل

  .83، 33ٕاذن، غمنش9يو Oىل هاذ نفس العدد، هللا خيليمك، ٕاذن 
  :مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونٕاذن، 

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  .2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة 
نفس العدد، اDٔمور واحضة داw، ٕاذن، غمنش9يو Oىل نفس العدد، 

  :لكيش واحض، غمنش9يو لنفس العدد، ٕاذن عند� هنا
  ؛33= املوافقون 

  .83= املعارضون 
  :مرشوع مزيانية وزارة اRاºليةمرشوع مزيانية وزارة اRاºليةمرشوع مزيانية وزارة اRاºليةمرشوع مزيانية وزارة اRاºلية

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة 

  .لعددنفس ا: املوافقون
  .نعاودو احلساب، ما اك�ن مشلك

هللا خيليك، الس9يد الرئ3س، شوف ٕاىل اكنت الثقة يف اDٔمني ويف 
رئاسة اجللسة، ºلينا ¾ادي نعاودوها �ٓخر مرة، �ٓخر مرة، هللا خيليك 
نعاودوها، مايش مشلك، نعاودو، واليين �ٓخر مرة، ٕايوا ها احªا ¾ادي 

  . ه كتدºل وخترج، راك كتعرفمنش9يو، ٕايوا ¾ادي نبقاو هنا، الناس را
ٓ الس9يد الرئ3س، شوف، الناس كتدºل وخترج، راه هللا �كون يف  �

  . ما اك�ن مشلك... العوان، wش ما نبقاوش �س9تغلو الفرص د�ل
  : ٕاذن، مرشوع مزيانية وزارة اRاºلية

  .املوافقون، احسب mشوية Oليك هللا خيليك
وف ٕاىل امسحتو املعارضون، املوافقون Oىل مزيانية وزارة اRاºلية؟ ش

 .هللا خيليمك املعارضون، Oاود احلساب
ٕاذن، ٕاىل مسحتوا، نعمتدو، هللا خيليمك، هاذ احلساب ا`يل Uا Oىل 

  .87 - 33: لسان الس9يد الرئ3س املعطي بنقدور، نعمتدو هاذ احلساب هذا
   ::::مرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصال

املتعلق " ب"دول ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجل
  :بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

        ::::مرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÎكو�ن اDٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÎكو�ن اDٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÎكو�ن اDٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وÎكو�ن اDٔطر
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::مرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت Oىل الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2014بنفقات ال�س9يري من املزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

        ::::زيانية وزارة الصÑةزيانية وزارة الصÑةزيانية وزارة الصÑةزيانية وزارة الصÑةمرشوع ممرشوع ممرشوع ممرشوع م
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت Oىل الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لــ 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::زيانية وزارة �قcصاد واملاليةزيانية وزارة �قcصاد واملاليةزيانية وزارة �قcصاد واملاليةزيانية وزارة �قcصاد واملاليةمرشوع ممرشوع ممرشوع ممرشوع م

املتعلقة بنفقات " ب"ل ٔ�عرض `لتصويت الفصول املتعلقة هبا من اجلدو 
  :2014ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية وزارة الس9يا�ةمرشوع مزيانية وزارة الس9يا�ةمرشوع مزيانية وزارة الس9يا�ةمرشوع مزيانية وزارة الس9يا�ة
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة
  دد؛نفس الع: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::مرشوع مزيانية اDٔمانة العامة `لحكومةمرشوع مزيانية اDٔمانة العامة `لحكومةمرشوع مزيانية اDٔمانة العامة `لحكومةمرشوع مزيانية اDٔمانة العامة `لحكومة

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  .نفس العدد: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

  ::::و3Uس�Hكو3Uس�Hكو3Uس�Hكو3Uس�Hكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا`لمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا`لمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا`لمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا`ل
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::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

تعلق امل " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  .2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون
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   ::::ع مزيانية وزارة الش9باب والر�ضةع مزيانية وزارة الش9باب والر�ضةع مزيانية وزارة الش9باب والر�ضةع مزيانية وزارة الش9باب والر�ضةمرشومرشومرشومرشو
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  ::::وزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةمرشوع مزيانية مرشوع مزيانية مرشوع مزيانية مرشوع مزيانية 

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

امللكفة wلشؤون امللكفة wلشؤون امللكفة wلشؤون امللكفة wلشؤون املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، مرشوع مزيانية الوزارة مرشوع مزيانية الوزارة مرشوع مزيانية الوزارة مرشوع مزيانية الوزارة 
   ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

�ج�عي �ج�عي �ج�عي �ج�عي ة و�قcصاد ة و�قcصاد ة و�قcصاد ة و�قcصاد مرشوع مزيانية وزارة الصناOة التقليديمرشوع مزيانية وزارة الصناOة التقليديمرشوع مزيانية وزارة الصناOة التقليديمرشوع مزيانية وزارة الصناOة التقليدي
   ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::الطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةالطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةالطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةالطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ة    مرشوع مزيانية وزارةمرشوع مزيانية وزارةمرشوع مزيانية وزارةمرشوع مزيانية وزارة
املتعلق " ب"من اجلدول  ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::cصاد الرمقيcصاد الرمقيcصاد الرمقيcصاد الرمقيمرشوع مزيانية وزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر واق مرشوع مزيانية وزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر واق مرشوع مزيانية وزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر واق مرشوع مزيانية وزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر واق 
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2014خلاصة wملزيانية العامة لس9نة بنفقات ال�س9يري ا
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::مرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافة

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .عددنفس ال: املعارضون

   :نية وزارة السكىن وس9ياسة املدينةنية وزارة السكىن وس9ياسة املدينةنية وزارة السكىن وس9ياسة املدينةنية وزارة السكىن وس9ياسة املدينةمرشوع مزيامرشوع مزيامرشوع مزيامرشوع مزيا

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  : 2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::زارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةمرشوع مزيانية و مرشوع مزيانية و مرشوع مزيانية و مرشوع مزيانية و 
املتعلق " ب"`لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول ٔ�عرض 

  : 2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  :قات مع الربملان واEمتع املدينقات مع الربملان واEمتع املدينقات مع الربملان واEمتع املدينقات مع الربملان واEمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعال

املتعلق " ب"جلدول ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من ا
  : 2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

w ى رئ3س احلكومة، امللكفةR مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبةw ى رئ3س احلكومة، امللكفةR مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبةw ى رئ3س احلكومة، امللكفةR مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبةw ى رئ3س احلكومة، امللكفةR لوظيفة لوظيفة لوظيفة لوظيفة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة
   ::::العمومHة وحتديث إالدارةالعمومHة وحتديث إالدارةالعمومHة وحتديث إالدارةالعمومHة وحتديث إالدارة

ملتعلق ا" ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  : 2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

مرشوع مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء 3Uش مرشوع مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء 3Uش مرشوع مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء 3Uش مرشوع مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء 3Uش 
  ::::التحر�رالتحر�رالتحر�رالتحر�ر

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  : 2014انية العامة لس9نة بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزي 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::النفقات الطارئة وا¡صصات �حcياطيةالنفقات الطارئة وا¡صصات �حcياطيةالنفقات الطارئة وا¡صصات �حcياطيةالنفقات الطارئة وا¡صصات �حcياطية
املتعلق بنفقات " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : 2014ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  ::::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

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  : 2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لتخطيط
املتعلق " ب"`لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول  ٔ�عرض
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  : 2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  . 3إالجامع �قص : املوافقون

  ::::مرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرٕاذن، 
  . صايف راه دوز� `لتصويت، صايف ها احªا ¾اديني

املتعلق " ب"صويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول ٔ�عرض `لت
  : 2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  .إالجامع: املوافقون
  �ك؟ 3الس9يد الرئ3س، إالجامع �قص 

        ::::مرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحر
ندوبية السامHة `لمياه هاذو د�ل مرشوع مزيانية امل ٕاذن نعاودو 

  :ٕاذن، ٔ�عرضه `لتصويت .والغاwت وحماربة التصحر
مرشوع مزيانية املندوبية السامHة، مسحوا يل، واش اك�ن ٕاجامع؟ ٔ�ش9نو 

  . اك�ن؟ واش اك�ن ٕاجامع؟ ال، ٕاذن نفس العدد
  .الس9يد رئ3س الفريق

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شامش
ة يصوتون wٕالجياب Oىل هاذ املزيانية مس�شارو فريق اDٔصاt واملعارص 
  .د�ل املندوبية السامHة `لمياه والغاwت

        ::::الس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسة
هللا خيليمك، املوافقون، حىت �ساليو التصويت، هللا ... ٕاذن، املوافقون

  . خيليمك
  :املوافقون Oىل مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحر

  ؛52: املوافقون
  ؛54: املعارضون

  املمتنعون؟ ؤ�� احس9ب�Hين حىت ٔ��؟
  .54: ؛ املعارضون52: ٕاذن، املوافقون

   ::::مرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطين
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  .2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  .حكمي، تفضل نعم، ٔ� اليس

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب�شامش
املندوبية الوزارية د�ل حقوق إال�سان، واش دوزتوها؟ ال، ٔ�س9يدي، 

جسل بãٔنه مس�شاري فريق اDٔصاt واملعارصة يصوتون ... احªا مع هاذيك
  .Oىل مزيانية حقوق إال�سان

        ::::الس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسة
اجعو، لك فريق يطلب مªا مسحوا يل، داز التصويت، ما ميك�ش نرت اوا 

  .نعاودو çرجعو `لتصويت مرة ٔ�خرى

   ::::مرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينٕاذن، 
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  املوافقون، نفس العدد اDٔوالين؟

  ؛33= قوناملواف
  .87= املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عية
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  ؛33= املوافقون

  .87= املعارضون
   ::::ة wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةة wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةة wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةة wملغاربة املقميني wخلارج وشؤون الهجرةمرشوع مزيانية الوزارة امللكفمرشوع مزيانية الوزارة امللكفمرشوع مزيانية الوزارة امللكفمرشوع مزيانية الوزارة امللكف

املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 
  :2014بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجمرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجمرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجمرشوع مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماج
املتعلق " ب"ٔ�عرض `لتصويت الفصلني املتعلقني هبا من اجلدول 

  :بنفقات ال�س9يري اخلاصة wملزيانية العامة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
        : : : : مرشوع مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي والب3يئمرشوع مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي والب3يئمرشوع مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي والب3يئمرشوع مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي والب3يئ
  إالجامع، إالجامع �قص يش �اUة، ال؟ ما � قصش؟ 

  :�رمcه `لتصويت" ب"رض اجلدول مسحوا يل، ٔ�عا
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  :`لتصويت 40ٔ�عرض املادة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

        """"جججج""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 
        ))))41414141املادة املادة املادة املادة ((((

التوزيع Oىل القطاOات الوزارية ٔ�و املؤسسات حسب الفصول لالع�دات التوزيع Oىل القطاOات الوزارية ٔ�و املؤسسات حسب الفصول لالع�دات التوزيع Oىل القطاOات الوزارية ٔ�و املؤسسات حسب الفصول لالع�دات التوزيع Oىل القطاOات الوزارية ٔ�و املؤسسات حسب الفصول لالع�دات 
  2014201420142014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة املفcو�ة ف� يتعلق بنفقات �املفcو�ة ف� يتعلق بنفقات �املفcو�ة ف� يتعلق بنفقات �املفcو�ة ف� يتعلق بنفقات �

س9نصوت Oىل الفصول املتعلقة بنفقات �س��ر املرصودة ¡تلف 
  .القطاOات الوزارية واملؤسسات

   ::::مرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النوابمرشوع مزيانية جملس النواب
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية 
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  .إالجامع: وافقونامل
   ::::مرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�نمرشوع مزيانية جملس املس�شار�ن

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة 

  .إالجامع: املوافقون
   ::::مرشوع مزيانية رئ3س احلكومةمرشوع مزيانية رئ3س احلكومةمرشوع مزيانية رئ3س احلكومةمرشوع مزيانية رئ3س احلكومة

قات املتعلق بنف" ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املاليةمرشوع مزيانية احملامك املالية
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  .نفس العدد؟ إالجامع: �2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة 
   ::::انية وزارة العدل واحلر�تانية وزارة العدل واحلر�تانية وزارة العدل واحلر�تانية وزارة العدل واحلر�تمرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي مرشوع مزي 

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  ؛33: املوافقون
  .87: املعارضون

  ::::مرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونمرشوع مزيانية وزارة الشؤون اخلارجHة والتعاون
ملتعلق بنفقات ا" ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::مرشوع مزيانية وزارة اRاºليةمرشوع مزيانية وزارة اRاºليةمرشوع مزيانية وزارة اRاºليةمرشوع مزيانية وزارة اRاºلية

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  العدد؛نفس : املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصالمرشوع مزيانية وزارة االتصال
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : �2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  ::::مي وÎكو�ن اDٔطرمي وÎكو�ن اDٔطرمي وÎكو�ن اDٔطرمي وÎكو�ن اDٔطرمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمرشوع مزيانية وزارة التعلمي العايل والبحث العل

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

  ::::مرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينمرشوع مزيانية وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::مرشوع مزيانية وزارة الصÑةمرشوع مزيانية وزارة الصÑةمرشوع مزيانية وزارة الصÑةمرشوع مزيانية وزارة الصÑة

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  العدد؛نفس : املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

      ::::مرشوع مزيانية وزارة �قcصاد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قcصاد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قcصاد واملاليةمرشوع مزيانية وزارة �قcصاد واملالية
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  : �2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::ةةةةمرشوع مزيانية وزارة �قcصاد واملاليمرشوع مزيانية وزارة �قcصاد واملاليمرشوع مزيانية وزارة �قcصاد واملاليمرشوع مزيانية وزارة �قcصاد واملالي

التاكليف املشرتكة، ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :2014املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة " ج"

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية وزارة الس9يا�ةمرشوع مزيانية وزارة الس9يا�ةمرشوع مزيانية وزارة الس9يا�ةمرشوع مزيانية وزارة الس9يا�ة
بنفقات املتعلق " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::مرشوع مزيانية اDٔمانة العامة `لحكومةمرشوع مزيانية اDٔمانة العامة `لحكومةمرشوع مزيانية اDٔمانة العامة `لحكومةمرشوع مزيانية اDٔمانة العامة `لحكومة

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لــ 

  العدد؛نفس : املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا`لو3Uس�Hكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا`لو3Uس�Hكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا`لو3Uس�Hكمرشوع مزيانية وزارة التجهزي والنقل وا`لو3Uس�Hك
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::والصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريمرشوع مزيانية وزارة الفال�ة مرشوع مزيانية وزارة الفال�ة مرشوع مزيانية وزارة الفال�ة مرشوع مزيانية وزارة الفال�ة 

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
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  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع وزارة الش9باب والر�ضةمرشوع وزارة الش9باب والر�ضةمرشوع وزارة الش9باب والر�ضةمرشوع وزارة الش9باب والر�ضة
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::مرشوع مزيانية وزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةمرشوع مزيانية وزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةمرشوع مزيانية وزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةمرشوع مزيانية وزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHة
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  فس العدد؛ن: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة wلشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة wلشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة wلشؤون مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة wلشؤون 

   ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .س العددنف: املعارضون
مرشوع مزيانية وزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي مرشوع مزيانية وزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي مرشوع مزيانية وزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي مرشوع مزيانية وزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي 

   ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::واملعادن واملاء والبÖ3ةواملعادن واملاء والبÖ3ةواملعادن واملاء والبÖ3ةواملعادن واملاء والبÖ3ةمرشوع مزيانية وزارة الطاقة مرشوع مزيانية وزارة الطاقة مرشوع مزيانية وزارة الطاقة مرشوع مزيانية وزارة الطاقة 

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد،: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية وزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد الرمقيمرشوع مزيانية وزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد الرمقيمرشوع مزيانية وزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد الرمقيمرشوع مزيانية وزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد الرمقي
املتعلق بنفقات " ج"الفصل املتعلق هبا من اجلدول ٔ�عرض `لتصويت 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::مرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافةمرشوع مزيانية وزارة الثقافة

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :2014لس9نة  �س��ر اخلاصة wملزيانية العامة

  ؛33= املوافقون

  .87= املعارضون
   :مرشوع مزيانية وزارة السكىن وس9ياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وس9ياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وس9ياسة املدينةمرشوع مزيانية وزارة السكىن وس9ياسة املدينة

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::ال�شغيل والشؤون �ج�عيةال�شغيل والشؤون �ج�عيةال�شغيل والشؤون �ج�عيةال�شغيل والشؤون �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة مرشوع مزيانية وزارة مرشوع مزيانية وزارة مرشوع مزيانية وزارة 
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد،: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
   ::::مرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان واEمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان واEمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان واEمتع املدينمرشوع مزيانية الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملان واEمتع املدين

املتعلق بنفقات " ج"تصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول ٔ�عرض `ل 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة wلوظيفة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة wلوظيفة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة wلوظيفة مرشوع مزيانية الوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة wلوظيفة 
  ::::العمومHة وحتديث إالدارةالعمومHة وحتديث إالدارةالعمومHة وحتديث إالدارةالعمومHة وحتديث إالدارة

املتعلق بنفقات " ج"تعلق هبا من اجلدول ٔ�عرض `لتصويت الفصل امل 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

مرشوع مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء 3Uش مرشوع مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء 3Uش مرشوع مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء 3Uش مرشوع مزيانية املندوبية السامHة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء 3Uش 
   ::::التحر�رالتحر�رالتحر�رالتحر�ر

ت املتعلق بنفقا" ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::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

   ::::مرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لتخطيطمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لتخطيط
  .إالجامع

  ::::ربة التصحرربة التصحرربة التصحرربة التصحرمرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحمامرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحمامرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحمامرشوع مزيانية املندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحما
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�س��ر اخلاصة wملزيانية العامة
  ؛52= املوافقون

  .54= املعارضون
            ::::مرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمرشوع مزيانية وزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطين
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املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :2014ر اخلاصة wملزيانية العامة �س��

  ؛33= املوافقون
  .87= املعارضون

        ::::مرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عيةمرشوع مزيانية وزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عية
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: ارضوناملع
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
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
        ::::زيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجزيانية املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجمرشوع ممرشوع ممرشوع ممرشوع م

املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 
  :�2014س��ر اخلاصة wملزيانية العامة لس9نة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

   ::::مرشوع مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي والب3يئمرشوع مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي والب3يئمرشوع مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي والب3يئمرشوع مزيانية اEلس �قcصادي و�ج�عي والب3يئ
املتعلق بنفقات " ج"ٔ�عرض `لتصويت الفصل املتعلق هبا من اجلدول 

  .إالجامع: �2014س��ر اخلاص wملزيانية العامة لس9نة 
  : �رمcه `لتصويت" ج"ٔ�عرض اجلدول 

  ؛33= املوافقون
  .87=املعارضون

  : `لتصويت 41ٔ�عرض املادة 
  ؛33= املوافقون

  .87=املعارضون
        """"دددد""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

        ) ) ) ) 42424242املادة املادة املادة املادة ((((
وزيع Oىل الفصول لالع�دات املفcو�ة `لنفقات املتعلقة خبدمة ا�Rن وزيع Oىل الفصول لالع�دات املفcو�ة `لنفقات املتعلقة خبدمة ا�Rن وزيع Oىل الفصول لالع�دات املفcو�ة `لنفقات املتعلقة خبدمة ا�Rن وزيع Oىل الفصول لالع�دات املفcو�ة `لنفقات املتعلقة خبدمة ا�Rن التالتالتالت

   2014201420142014العمويم لس9نة العمويم لس9نة العمويم لس9نة العمويم لس9نة 
        ::::وزارة �قcصاد واملاليةوزارة �قcصاد واملاليةوزارة �قcصاد واملاليةوزارة �قcصاد واملالية

الفصل املتعلق wلفوائد والعموالت املتعلقة �Rwن الفصل املتعلق wلفوائد والعموالت املتعلقة �Rwن الفصل املتعلق wلفوائد والعموالت املتعلقة �Rwن الفصل املتعلق wلفوائد والعموالت املتعلقة �Rwن ٔ�عرض `لتصويت 
  ":":":":دددد""""العمويم من اجلدول العمويم من اجلدول العمويم من اجلدول العمويم من اجلدول 

  ؛)33(نفس العدد : املوافقون
  ).87(نفس العدد : املعارضون

صويت الفصل املتعلق wس9هتالاكت ا�Rن العمويم املتوسط ٔ�عرض `لت
  ": د"والطويل اUDٔل من اجلدول 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

  : �رمcه `لتصويت" د"ٔ�عرض اجلدول 
  ؛33= املوافقون

  .87= املعارضون
  : `لتصويت 42ٔ�عرض املادة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

        """"هههه""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 
        ))))43434343املادة املادة املادة املادة ((((

التوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق التوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق التوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق التوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق 
        2014201420142014اRوt املسرية بصورة مس9تقy لس9نة اRوt املسرية بصورة مس9تقy لس9نة اRوt املسرية بصورة مس9تقy لس9نة اRوt املسرية بصورة مس9تقy لس9نة 

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لرئ3س احلكومةبصورة مس9تقy التابعة لرئ3س احلكومةبصورة مس9تقy التابعة لرئ3س احلكومةبصورة مس9تقy التابعة لرئ3س احلكومة

  نفس العدد؛: املوافقون
  .العددنفس : املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة العدل واحلر�تبصورة مس9تقy التابعة لوزارة العدل واحلر�تبصورة مس9تقy التابعة لوزارة العدل واحلر�تبصورة مس9تقy التابعة لوزارة العدل واحلر�ت

  ؛33= املوافقون
  .87= املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاون

  نفس العدد؛: فقوناملوا
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزرة اRاºليةبصورة مس9تقy التابعة لوزرة اRاºليةبصورة مس9تقy التابعة لوزرة اRاºليةبصورة مس9تقy التابعة لوزرة اRاºلية

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
        ::::لوزارة االتصاللوزارة االتصاللوزارة االتصاللوزارة االتصال    بصورة مس9تقy التابعةبصورة مس9تقy التابعةبصورة مس9تقy التابعةبصورة مس9تقy التابعة

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون
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اصة مبرافق اRوt املسرية اصة مبرافق اRوt املسرية اصة مبرافق اRوt املسرية اصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلنفقات �س9تغالل اخلنفقات �س9تغالل اخلنفقات �س9تغالل اخلٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصÑةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصÑةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصÑةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصÑة

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة �قcصاد واملاليةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة �قcصاد واملاليةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة �قcصاد واملاليةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة �قcصاد واملالية

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية رض `لتصويت ٔ�ع
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الس9يا�ةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الس9يا�ةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الس9يا�ةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الس9يا�ة

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لïٔمانة العامة `لحكومةبصورة مس9تقy التابعة لïٔمانة العامة `لحكومةبصورة مس9تقy التابعة لïٔمانة العامة `لحكومةبصورة مس9تقy التابعة لïٔمانة العامة `لحكومة

  لعدد؛نفس ا: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا`لو3Uس�Hكبصورة مس9تقy التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا`لو3Uس�Hكبصورة مس9تقy التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا`لو3Uس�Hكبصورة مس9تقy التابعة لوزارة التجهزي والنقل وا`لو3Uس�Hك

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
yبصورة مس9تقyبصورة مس9تقyبصورة مس9تقyة والصيد البحري    بصورة مس9تق�  ::::التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريالتابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريالتابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريالتابعة لوزارة الفال

  ؛33= املوافقون
  .87= املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الش9باب والر�ضةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الش9باب والر�ضةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الش9باب والر�ضةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الش9باب والر�ضة

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

فق اRوt املسرية فق اRوt املسرية فق اRوt املسرية فق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرانفقات �س9تغالل اخلاصة مبرانفقات �س9تغالل اخلاصة مبرانفقات �س9تغالل اخلاصة مبرأ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHة

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي 

  ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين
  نفس العدد؛: افقوناملو 

  .نفس العدد: املعارضون
 نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسريةنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسريةنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسريةنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسريةٔ�عرض `لتصويت 

  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
رية رية رية رية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسنفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسٔ�عرض `لتصويت 

بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد 
  ::::الرمقيالرمقيالرمقيالرمقي

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة الثقافةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الثقافةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الثقافةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة الثقافة

  نفس العدد؛: املوافقون
  .عددنفس ال: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عية

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 
بة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة بة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة بة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة بة Rى رئ3س احلكومة، امللكفة بصورة مس9تقy التابعة `لوزارة املنتدبصورة مس9تقy التابعة `لوزارة املنتدبصورة مس9تقy التابعة `لوزارة املنتدبصورة مس9تقy التابعة `لوزارة املنتد

        ::::wلوظيفة العمومHة وحتديث إالدارةwلوظيفة العمومHة وحتديث إالدارةwلوظيفة العمومHة وحتديث إالدارةwلوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt ٔ�عرض كذð `لتصويت 

   ::::املسرية بصورة مس9تقy التابعة ٕالدارة اRفاع الوطيناملسرية بصورة مس9تقy التابعة ٕالدارة اRفاع الوطيناملسرية بصورة مس9تقy التابعة ٕالدارة اRفاع الوطيناملسرية بصورة مس9تقy التابعة ٕالدارة اRفاع الوطين
  .إالجامع

صة مبرافق اRوt املسرية صة مبرافق اRوt املسرية صة مبرافق اRوt املسرية صة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلانفقات �س9تغالل اخلانفقات �س9تغالل اخلانفقات �س9تغالل اخلأ�عرض `لتصويت 
   ::::بصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لتخطيطبصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لتخطيطبصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لتخطيطبصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لتخطيط

  .إالجامع
نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::بصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحربصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحربصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحربصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحر
  ؛52= املوافقون

  .54= املعارضون
فقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية فقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية فقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية فقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ننننٔ�عرض `لتصويت 

  ::::بصورة مس9تقy التابعة لوزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينبصورة مس9تقy التابعة لوزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينبصورة مس9تقy التابعة لوزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينبصورة مس9تقy التابعة لوزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطين
  ؛33= املوافقون

  .87=املعارضون
نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::عيةعيةعيةعيةبصورة مس9تقy التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واDٔرسة والتمنية �ج�بصورة مس9تقy التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واDٔرسة والتمنية �ج�بصورة مس9تقy التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واDٔرسة والتمنية �ج�بصورة مس9تقy التابعة لوزارة التضامن واملرٔ�ة واDٔرسة والتمنية �ج�
  نفس العدد؛: املوافقون
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  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س9تغالل اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::بصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجبصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجبصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجبصورة مس9تقy التابعة `لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماج
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  :�رمcه `لتصويت" ه"ٔ�عرض اجلدول 

  نفس العدد؛: فقوناملوا
  .نفس العدد: املعارضون

  :`لتصويت 43ٔ�عرض املادة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
        """"وووو""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

        ))))44444444املادة املادة املادة املادة ((((
 tوRالتوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا tوRالتوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا tوRالتوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا tوRالتوزيع حبسب الوزارة ٔ�و املؤسسة لنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا

  2014201420142014املسرية بصورة مس9تقy لس9نة املسرية بصورة مس9تقy لس9نة املسرية بصورة مس9تقy لس9نة املسرية بصورة مس9تقy لس9نة 
ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��نفقات �س��نفقات �س��نفقات �س��ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لرئ3س احلكومةمس9تقy التابعة لرئ3س احلكومةمس9تقy التابعة لرئ3س احلكومةمس9تقy التابعة لرئ3س احلكومة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة العدل واحلر�تمس9تقy التابعة لوزارة العدل واحلر�تمس9تقy التابعة لوزارة العدل واحلر�تمس9تقy التابعة لوزارة العدل واحلر�ت
  نفس العدد؛: املوافقون

  .دنفس العد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونمس9تقy التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونمس9تقy التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاونمس9تقy التابعة لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاون
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة اRاºليةمس9تقy التابعة لوزارة اRاºليةمس9تقy التابعة لوزارة اRاºليةمس9تقy التابعة لوزارة اRاºلية
  نفس العدد؛: ملوافقونا

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة االتصالمس9تقy التابعة لوزارة االتصالمس9تقy التابعة لوزارة االتصالمس9تقy التابعة لوزارة االتصال
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية ٔ�عرض كذð `لتصويت 

yبصورة مس9تقyبصورة مس9تقyبصورة مس9تقyالتابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينبصورة مس9تق ::::  
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة الصÑةمس9تقy التابعة لوزارة الصÑةمس9تقy التابعة لوزارة الصÑةمس9تقy التابعة لوزارة الصÑة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��نفقات �س��نفقات �س��نفقات �س��ٔ�عرض `لتصويت 

        ::::مس9تقy التابعة لوزارة �قcصاد واملاليةمس9تقy التابعة لوزارة �قcصاد واملاليةمس9تقy التابعة لوزارة �قcصاد واملاليةمس9تقy التابعة لوزارة �قcصاد واملالية
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة الس9يا�ةمس9تقy التابعة لوزارة الس9يا�ةمس9تقy التابعة لوزارة الس9يا�ةمس9تقy التابعة لوزارة الس9يا�ة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .العددنفس : املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لïٔمانة العامة `لحكومةمس9تقy التابعة لïٔمانة العامة `لحكومةمس9تقy التابعة لïٔمانة العامة `لحكومةمس9تقy التابعة لïٔمانة العامة `لحكومة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::ا`لو3Uس�Hكا`لو3Uس�Hكا`لو3Uس�Hكا`لو3Uس�Hكمس9تقy التابعة لوزارة التجهزي والنقل و مس9تقy التابعة لوزارة التجهزي والنقل و مس9تقy التابعة لوزارة التجهزي والنقل و مس9تقy التابعة لوزارة التجهزي والنقل و 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريمس9تقy التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريمس9تقy التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحريمس9تقy التابعة لوزارة الفال�ة والصيد البحري
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
t املسرية بصورة t املسرية بصورة t املسرية بصورة t املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRونفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRونفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRونفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRؤ�عرض `لتصويت 

        ::::مس9تقy التابعة لوزارة الش9باب والر�ضةمس9تقy التابعة لوزارة الش9باب والر�ضةمس9تقy التابعة لوزارة الش9باب والر�ضةمس9تقy التابعة لوزارة الش9باب والر�ضة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةمس9تقy التابعة لوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةمس9تقy التابعة لوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHةمس9تقy التابعة لوزارة اDٔوقاف والشؤون إالسالمHة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي والتضامينمس9تقy التابعة لوزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي والتضامينمس9تقy التابعة لوزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي والتضامينمس9تقy التابعة لوزارة الصناOة التقليدية و�قcصاد �ج�عي والتضامين
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
 نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورةنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورةنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورةنفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورةٔ�عرض `لتصويت 
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  ::::عة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبÖ3ةمس9تقy التابمس9تقy التابمس9تقy التابمس9تقy التاب
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::مس9تقy التابعة لوزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد الرمقيمس9تقy التابعة لوزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد الرمقيمس9تقy التابعة لوزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد الرمقيمس9تقy التابعة لوزارة الصناOة والت×ارة و�س��ر و�قcصاد الرمقي
  نفس العدد؛: املوافقون

  .لعددنفس ا: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

        ::::مس9تقy التابعة لوزارة الثقافةمس9تقy التابعة لوزارة الثقافةمس9تقy التابعة لوزارة الثقافةمس9تقy التابعة لوزارة الثقافة
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

  ::::ةةةةمس9تقy التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيمس9تقy التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيمس9تقy التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عيمس9تقy التابعة لوزارة ال�شغيل والشؤون �ج�عي
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

مس9تقy التابعة `لوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة امللكفة wلوظيفة مس9تقy التابعة `لوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة امللكفة wلوظيفة مس9تقy التابعة `لوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة امللكفة wلوظيفة مس9تقy التابعة `لوزارة املنتدبة Rى رئ3س احلكومة امللكفة wلوظيفة 
        ::::العمومHة وحتديث إالدارةالعمومHة وحتديث إالدارةالعمومHة وحتديث إالدارةالعمومHة وحتديث إالدارة

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة يت ٔ�عرض `لتصو 
   ::::مس9تقy التابعة ٕالدارة اRفاع الوطينمس9تقy التابعة ٕالدارة اRفاع الوطينمس9تقy التابعة ٕالدارة اRفاع الوطينمس9تقy التابعة ٕالدارة اRفاع الوطين

  .إالجامع
نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 

   ::::مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لتخطيطمس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لتخطيطمس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لتخطيطمس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لتخطيط
  .إالجامع

افق اRوt املسرية بصورة افق اRوt املسرية بصورة افق اRوt املسرية بصورة افق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبر نفقات �س��ر اخلاصة مبر نفقات �س��ر اخلاصة مبر نفقات �س��ر اخلاصة مبر ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::مس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرمس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرمس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحرمس9تقy التابعة `لمندوبية السامHة `لمياه والغاwت وحماربة التصحر

  ؛52= املوافقون
  .54= املعارضون

نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::مس9تقy التابعة لوزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمس9تقy التابعة لوزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمس9تقy التابعة لوزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينمس9تقy التابعة لوزارة التعمري وٕاOداد الرتاب الوطين

  ؛33= املوافقون
  .87= رضوناملعا

نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 
  ::::مس9تقy التابعة لوزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عيةمس9تقy التابعة لوزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عيةمس9تقy التابعة لوزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عيةمس9تقy التابعة لوزارة التضامن واملر�ٔة واDٔرسة والتمنية �ج�عية

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق اRوt املسرية بصورة ٔ�عرض `لتصويت 
 yمس9تق yمس9تق yمس9تق yادة إالدماجمس9تقOادة إالدماجالتابعة `لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجالتابعة `لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOادة إالدماجالتابعة `لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕاOالتابعة `لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا::::  
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  :�رمcه `لتصويت" و"ٔ�عرض اجلدول 

  ؛33= املوافقون
  .87= املعارضون

  :`لتصويت 44ٔ�عرض املادة 
  ؛33= املوافقون

  .87= املعارضون
        """"زززز""""اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

        ))))45454545املادة املادة املادة املادة ((((
        2014201420142014وصية `لخزينة لس9نة وصية `لخزينة لس9نة وصية `لخزينة لس9نة وصية `لخزينة لس9نة نفقات احلساwت اخلصنفقات احلساwت اخلصنفقات احلساwت اخلصنفقات احلساwت اخلص
  ::::نفقات احلساwت املرصودة Dٔمور خصوصيةنفقات احلساwت املرصودة Dٔمور خصوصيةنفقات احلساwت املرصودة Dٔمور خصوصيةنفقات احلساwت املرصودة Dٔمور خصوصيةٔ�عرض `لتصويت 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

  ::::نفقات حساwت �خنراط يف الهيئات اRوليةنفقات حساwت �خنراط يف الهيئات اRوليةنفقات حساwت �خنراط يف الهيئات اRوليةنفقات حساwت �خنراط يف الهيئات اRوليةٔ�عرض `لتصويت 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  ::::ديةديةديةديةنفقات حساwت العمليات النقنفقات حساwت العمليات النقنفقات حساwت العمليات النقنفقات حساwت العمليات النقٔ�عرض `لتصويت 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

  ::::نفقات حساwت القروضنفقات حساwت القروضنفقات حساwت القروضنفقات حساwت القروضٔ�عرض `لتصويت 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  ::::نفقات حساwت ال�س}Hقاتنفقات حساwت ال�س}Hقاتنفقات حساwت ال�س}Hقاتنفقات حساwت ال�س}Hقاتٔ�عرض `لتصويت 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

  ::::نفقات حساwت النفقات من ا¡صصاتنفقات حساwت النفقات من ا¡صصاتنفقات حساwت النفقات من ا¡صصاتنفقات حساwت النفقات من ا¡صصاتٔ�عرض `لتصويت 
  نفس العدد؛: ملوافقونا

  .نفس العدد: املعارضون
  :�رمcه `لتصويت" ز"ٔ�عرض اجلدول 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

  :`لتصويت 45ٔ�عرض املادة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
`لس9نة  110.13ٔ�عرض `لتصويت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية 
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  :2014املالية 
  ...منش9يو يف نفس العدد ٔ�و

  ؛33= املوافقون
  .87= املعارضون

 �رمcه�رمcه�رمcه�رمcه    2014201420142014لس9نة لس9نة لس9نة لس9نة     110.13110.13110.13110.13مرشوع قانون املالية رمق مرشوع قانون املالية رمق مرشوع قانون املالية رمق مرشوع قانون املالية رمق ٔ�عرض 
  نفس العدد؛: `لتصويت
  ؛33= املوافقون

  .87=املعارضون
  .2014ٕاذن، رفض جملس املس�شار�ن قانون املالية لس9نة 

  .شكرا
ٓ ٕاىل امسحتو  ي ند�رو يتدºل وا�د من إالخوان، هللا خيليمك، ¾اد�

وا هللا . اDٔ¾لبية ووا�د من املعارضة، Dٔن ¾ادي نبقاو هنا حىت `لصباح
هيديك، مايش ¾ري تد�ر التدºل د�ð واخرج، ال، وا شوية، وا�د من 

  .واºا، واºا. صايف. املعارضة ووا�د من اDٔ¾لبية
  .تفضل �ٓ اليس حكمي، تفضل �ٓ اليس عبد احلكمي

        ::::د احلكمي ب�شامشد احلكمي ب�شامشد احلكمي ب�شامشد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس9يد عباملس�شار الس9يد عباملس�شار الس9يد عباملس�شار الس9يد عب
  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئ3س احملرتم،

  الس9يدان الوز�ران احملرتمان،
  ٕاخواين السادة املس�شارون احملرتمون،

يف هناية ٔ�شغال هذا اليوم، هذه اجللسة الشاقة واملتعبة، ٔ�ريد wمس 
O�ٔ ضبة، ٔ�ريد يف بدا�هتا ٔ�نcواملعارصة ٔ�ن ٔ�قول لكمة مق tصاDٔرب عن فريق ا

مزجي، عن ºليط من املشاعر، مشاعر �Oزتاز ولرمبا قليل من الفرح، 
مشاعر �Oزتاز والفرح، Dٔنين . ومن üة ٔ�خرى مشاعر اDٔىس واDٔسف

ٔ�نين شارþت ٕاىل Uانب زماليئ يف  - ؤ�� معزت بذð  - حصل يل الرشف 
  . يف طيy ٔ�طوار مªاقشة القانون املايل اDٔ¾لبية واملعارضة ٔ�يضا

حصل لنا الرشف ٔ�ننا سامهنا بتواضع شديد يف بلوغ وا�د اRرUة Oالية 
وسامهنا رمغ حلظات التوÎر ٔ�حHا�  -التقد�ر د�يل  - من ريق النقاش، ٔ�ظن 

وسوء التفامه ٔ�حHا� ما بني املعارضة واحلكومة، ولكن يف احملصy إالجاملية، 
املايل �رمس س9نة  نظن بãٔنه �رمس املناقشة اليت متت mشãٔن مرشوع القانون

بلغت Oىل مس9توى جملس املس�شار�ن �دا ا`يل þميكن لنا مجيعا  2014
  .نعزتو به ونفخرو به


نيا، مشاعر �Oزتاز والفرح، Dٔننا رمبا وضعنا يف هذه اDٔثناء لبنة قد 
Îكون هامة، ٔ�قول لبنة قد Îكون هامة يف مسار املزيد من الوضوح واملزيد 

املقروئية د�ل املشهد الس9يايس Oىل مس9توى من الفرز الس9يايس ومن 
الربملان، فHبدو ٔ�نه اDٓن جملس املس�شار�ن فHه قطبان، قطب يتكون من 
فرق �رملانية حمرتمة تؤيد احلكومة وقطب �ٓخر يتكون من فرق �رملانية 

حمرتمة تعارض احلكومة، ونعتقد بãٔن ب�� بغض النظر عن احلساwت 
، ولكن من وüة نظر " سقط ٔ�و مل (سقطالقانون املايل"الضيقة د�ل 

  .اRميقراطية، نعتقد بãٔن هاذ ا�متر�ن مفHد `لعملية اRميقراطية `لب�
حىت ال ٔ�سرتسل طويال، هذه بعض اDٔس9باب اليت جعلتين وجعلت 
فريق اDٔصاt واملعارصة (شعر وت�cابه مشاعر �Oزتاز والفرح، لكن ٔ�يضا 

فرح �شعر مبشاعر اDٔمل واحلرسة، Dٔننا يف جبانب هاذ املشاعر �Oزتاز وال
�دود التقد�ر د�لنا، وحنن �بعنا �لك ٕاºالص و�لك صدق وسامهنا �لك 
تواضع يف هاذ املسار د�ل مªاقشة القانون املايل، Dٔننا شعر� بãٔننا وقفªا 
اليوم، ومªذ البار�ة يف احلقHقة، عند جوt ٔ�خرى من اجلوالت الضائعة يف 

يس، بفعل ما صادفªاه يف مªتصف الطريق، ورمبا يف هناية مسار� الس9يا
الطريق، ما صادفªاه من تعنت ومن Oدم حرص احلكومة، ٔ�قول Oدم 
حرص احلكومة Oىل إالبقاء Oىل ٔ�بواب احلوار وOىل ٔ�بواب التفاOل بي�ªا 
وب3هنا، وا`يل قطعنا فHه ٔ�شواط ال بãٔس هبا، Oدم حرصها Oىل إالبقاء Oىل 

  .لتفاOل والتعاطي إالجيايب مرشOا ومفcو�ا ٕاىل ٔ�بعد مدىwب احلوار وا
وكنا نãٔمل يف فريق اDٔصاt واملعارصة ٔ�ن �شلك مªاس9بة دراسة 
مرشوع قانون املالية فرصة حقHقHة لتãٔس3س Oالقة Uديدة بني احلكومة يف 
�سخهتا الثانية والربملان واملعارضة، قامئة Oىل ٔ�ساس احلوار و��رتام 

تعاون والتفاOل إالجيايب ملا فHه مصلÑة اRميقراطية يف الب� املتبادل وال 
ومصلÑة العالقة بني الربملان واحلكومة، اليت Uاء اRس9تور اجلديد ليعيد 

  . هندس9هتا Oىل ٔ�سس تعرفوهنا مجيعا
ظننا بãٔن اDٔجواء إالجيابية  –وقد كنا رمبا ساذUني  - واعترب�، ظننا 

ن احلوار ومن النقاش مع احلكومة اليت خميت Oىل اجللسات اDٔوىل م
واملهنجية املمثرة اليت اعمتدت، ظننا ٔ�هنا س�س9متر ٕاىل هناية املطاف، ولكن 
لïٔسف حصل نوع مما ميكن ٔ�ن �سميه، ؤ�رجومك ٔ�ن تضعوا، ؤ�رجومك ٔ�ن 

يف " نوع من �نقالب ¾ري املفهوم"تضعوا هذه اللكمة بني مزدوجcني 
بار�ة ملا رشعنا يف اجلوt الثانية من مªاقشة املسار د�ل املناقشة، حبيث ال 

التعديالت Oىل مس9توى جلنة املالية، فوجÖنا ٔ�ن هناك تغري ما حصل يف 
هاذ العالقة ا`يل حرصنا Oىل ٔ�ن نب�Hوها، وا`يل اكن فهيا العمل مضين 
وشاق، ال من Uانب اDٔخو�ن الوز�ر�ن وال من اجلانب السادة املس�شار�ن 

  .ربملانيةمن خمتلف الفرق ال
و(س×ل التارخي و�س×ل ذاþرة اEلس بãٔن سوء تفامه وتوÎر، اكن رمبا 
بن�H×ة التعب، حصل بني رئاسة ا`لجنة ؤ��د إالخوة احملرتمني من رؤساء 
الفرق املؤيدة `لحكومة، ولكن ما نؤاºذه Oىل احلكومة هو ٔ�هنا الزتمت ما 

من الناحHة  ميكن ٔ�ن �سميه wحلياد السليب من مªطلق حصيح ومعقول
الشلكية، وهو ٔ�ن هذا شãٔن هيم ا`لجنة، ولكن احªا كنا نود ٔ�ن خترج 
احلكومة Oىل هاذ احلياد السليب، واكن wس9تطاعهتا ٔ�ن تنقذ املوقف واكن 
wس9تطاعهتا ٔ�ن Îزيل سوء التفامه ؤ�ن تبقي Oىل روح احلوار والتفاOل ليك 

تºٔãذ جمرى �ٓخر ومسارا يبلغ مداه، ولرمبا كنا س9نصل ولرمبا اكنت اDٔمور س9 
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  .�ٓخر ¾ري اEرى واملسار ا�ي سارت فHه مªذ ٔ�مس البار�ة ٕاىل اليوم
الت×ãٔت  - وهذا حقها الطبيعي  - وما زاد� اس9تغراw هو ٔ�ن احلكومة 

، وهذا حقها الطبيعي، ولكن m77شلك مفرط ٕاىل اس9تعامل الفصل 
ت3ش معنا ¾ري افهمين، الس9يد الوز�ر، ما احرض ... اس9تعملت هاذ الفصل

اDٔجواء، ٔ�� كهنرض Oىل وا�د املوضوع �ٓخر رمبا ما افهمتهيش، �س9تعامل 
، ؤ�حHا� يف ¾ري حم�، ؤ�قوى دليل Oىل ذð ٔ�نه يف 77املفرط `لفصل 

  .مث حسب ف� بعد 77تعديل معني جرى اس9تعامل الفصل 

        ::::الس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسة
  .اليس حكمي ٔ�رجوك، راه wيق �بعنا تدºالت �زاف

        ::::كمي ب�شامشكمي ب�شامشكمي ب�شامشكمي ب�شامشاحلاحلاحلاحلاملس�شار الس9يد عبد املس�شار الس9يد عبد املس�شار الس9يد عبد املس�شار الس9يد عبد 
  . الس9يد الرئ3س، من فض�

wش ما çكو�ش ثقHل Oليمك، ما ¾اد(ش çكرر ٔ�ش9نو التعديالت ا`يل 
قدمªاها ؤ�ش9نو ا`يل حسبناها ؤ�ش9نو ا`يل كنا كنمتناو، ولكن فقط ٔ�ريد ٔ�ن 
ٔ�قول يشء وا�د فقط، بãٔن ضيق الصدر د�ل احلكومة فوت Oلينا فرصة 

س فقط لالس��ر ٕاىل ٔ�بعد احلدود ٔ�جواء احلوار والتفاOل ا`يل حقHقHة، ل3
قطعنا فHه ٔ�شواط، ولكن فوت Oلينا كذð فرصة د�ل التعبري Oىل وüة 
النظر والتعبري Oىل ٔ�طرو�ة بصدد ٔ�مه ٕاجراء Uاءت به احلكومة وهو 
املتعلق wملسامهة إال�رائية، اليت اكن لنا فHه موقف واحض، يعرفه الس9يد 

  .ز�ر احملرتم اجلالس معنا يف هذه اجللسةالو 
ؤ�ريد wش ما نطولش Oليمك، ابغيت نقول �اUة وا�دة، ابغيت نقول 
بãٔن هاذ �نقالب ا`يل حصل وضعنا يف معادt صعبة، من üة احªا كنا 
وما زلنا �س�شعر خطورة الوضعية ا`يل كمتر هبا البالد والفرتة احلرUة ا`يل 

واكن الشعور القوي ا`يل اكد ٔ�ن ي�!لور ٕاىل قªاOة كمتر هبا مالية الب�، 
مطلقة هو ابتداع مªظور Uديد وتعامل Uديد وموقف س9يايس Uديد، مل 
çكن نتوفر Oىل مرþب نقص لتب�Hه، رمغ ٔ�نه فHه مساس wملصلÑة احلزبية 
الضيقة، واحªا ما عند�ش مشلك Oىل هاذ املس9توى، Dٔن فهمنا بãٔن بالد� 

لية الب� يف وضعية حرUة، ولكن نعترب بãٔن كتع3ش وضع صعب وما
  . احلكومة حرشتنا يف زاوية ضيقة

وابغيت خنمت نذþرمك مجيعا، ٕاخواين، ٔ�خوايت، ملا خرج حزب �س9تقالل 
من احلكومة وبدٔ� الس9يد رئ3س احلكومة املفاوضات واملشاورات خرج Oىل 

واملشاورات الرٔ�ي العام الوطين ب}Hان þيقول فHه بãٔنه س3!ارش املفاوضات 
لرتممي ٔ�¾لبc3ه، ولكن دار الزتام ظنª3ا بãٔن الرUل فهم واس9توعب ولو mشلك 
مãcٔخر ٔ�مهية �نفcاح Oىل املعارضة ؤ�مهية �نفcاح Oىل لك القوى 
الس9ياس9ية ولك التعبريات املدنية، ودار موقف س9يايس بãٔنه س9ي�شاور 

  . وسª3فcح
ي واحللوة، دارو الس9يد ��ٔ لقاء وا�د ي�مي اكن �روتوþويل، توزع فHه 

رئ3س احلكومة مع حزب اDٔصاt واملعارص، ؤ�ظن حىت مع اDٔحزاب 

  . اDٔخرى، ال مع �حتاد �شرتايك وال مع بقHة اDٔحزاب
لقاء وحHد، ومªذ ذð الوقت انتظر� ٔ�ن يفي الرUل wلزتامه، وقلنا بãٔنه 

ة الب� تدرجييا البد مبا ٔ�ن اDٔمور ¾ادية يف تدهور والوضعية تتعقد ومالي
تتفامق و�ش9تد Oلهيا اDٔزمة ويضيق حولها اخلناق، قلنا البد ٔ�ن يفهم الرUل 
بãٔنه خصو يطرق الب3!ان من اDٔبواب احلقHقHة، طرق اDٔحزاب، وكنا ن�cظر 

 ي�cحبãٔنه يف هذه ا`لحظة احلرUة يفcح حوار و(س�رش، مايش (س�رش، 
  .و(س9متع ويقلل من جهبة اخلصومات

من هذا الق!يل، وفهمنا بوقت مãcٔخر بãٔنه كنا وامهني  مل حيدث يشء
Dٔن الرUل مس9متر يف املنطق د�لو، ومل �لكف نفسه عناء ال تواصل وال 

ولو ٔ�نه ٔ�درك فضيy إالنصات وفضيy . �نفcاح وال طلب الرٔ�ي
املشاورات وفضيy التداول مع من خيتلف معه يف اخلط الس9يايس، Dٔن 

ðيض ذcة الب� تقÑهتت مصلçا اليوم اªا اليوم يف موقف �ٓخر، لكªلك ،
ن�H×ة املناقشة بن�H×ة ٔ�خرى، ؤ�� �ٓسف Uدا، وهذا هو مصدر الشعور 
Dٔwىس واحلزن، �ٓسف Uدا ٔ�ن احلكومة فوتت مرة ٔ�خرى فرصة ؤ�ضاعت 

  . جوt من املسار الس9يايس د�ل الب�
هك þوز�ر، ؤ��، الس9يد الوز�ر احملرتم، ٔ�شعر wلك(ري من التعاطف جتا

ٕاخل، ولكن ما اكن جيب ٔ�ن ت�هت*ي اDٔمور هبذا ... Dٔنه ملس9نا اجلدية والرغبة
الشلك، و�ð فليتحمل امجليع مسؤوليته، وهذا طبعا ال جيب ٔ�ن يقلل، 
وهاذ اليش ٔ�كدت Oليه يف البداية، وهذا ال جيب ٔ�ن يقلل من قمية ؤ�مهية 

ذ التصويت ا�ي ٔ�فرز وضعا املاكسب اليت حققهتا اRميقراطية يف الب� هبا
متارس فHه املعارضة دورها الطبيعي وموقفها الس9يايس الطبيعي، ولكن çرجو 
ٔ�ن �س9ت-لص احلكومة العربة من ذð، وçرجو ٔ�ن تغري احلكومة النظارات 

  . د�لها، ؤ�خمت هباذ النظارات
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسة
  . شكرا

  . اج املعطي بنقدوراحل. زيد �ٓ اليس املعطي، تفضل �ٓ احلاج
هللا خيليمك، مايش ¾ادي نبقاو هنا حىت `لصباح، وال �ٓس9يدي صويت 

  . رفعت اجللسة... صايف، wرااك
صايف �ك لكيش ابغى هيرض، اكع رؤساء الفرق ¾ادي هيرضوا، ¾ادي 

ال ٔ�س9يدي مايش من حقك، عند رئ3س ... نبقاو هنا، ¾ري عنداك متيش
قطة نظام، تفضل ٔ� اليس، وا wرااك ما الفريق هو ا`يل من حقو يد�ر ن

  .�سعر، صايف رحي، تفضل هللا خيليك، تفضل �ٓ اليس احلاج املعطي
التفسري د�ل �ٓش؟ د�ل اجللسة احªا ¾اديني يف اجللسة، ابغي�Hو نبقاو 
حىت `لصباح ها احªا Uالسني، صايف �ٓش ابغييت؟ صايف ها احªا ºدامني، 

  . وwرااك�ٓ wرااك من املزايدات اخلاوية، 
  .تفضل، الس9يد الرئ3س، تفضل



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

13 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

        ::::املس�شار الس9يد املعطي بنقدوراملس�شار الس9يد املعطي بنقدوراملس�شار الس9يد املعطي بنقدوراملس�شار الس9يد املعطي بنقدور
  .شكرا الس9يد الرئ3س

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شارون،

ٓ اليس ا`لبار، يشء  ٓ اليس ا`لبار، يشء من الصرب � اشوية من الصرب �
  .من الصرب

  الس9يد الرئ3س،
ه اكن ما عساي ٔ�ن ٔ�قول بعدما مسعت بعض اللكامت تقول Oىل ٔ�ن

النقاش (سري يف تيار، وملا وقع ما وقع بني رئ3س وبني رئ3س ا`لجنة تغري 
  . لك يشء

ٔ�عتقد Oىل ٔ�نه اللك اكن �ارضا واللك وUد نفسه حمرUا عندما ترصف 
ة ترصفا جتاه ٔ�عضاء التجمع الوطين لïٔحرار، ومل نالس9يد رئ3س ا`لج 

الفريق، واحcج  ينصفهم، ومل يعطهيم اللكمة، فاكن لنا اج�ع طارئ يف
إالخوان ؤ�ردوا ٔ�ن يقاطعوا وي�سحبوا، لكن احلمكة هو ٔ�ننا د�ر� املسائل، 
وقلنا س�س×ل هذه املالحظة يف ا`لجنة اليت فهم ٔ�و فهم البعض Oىل ٔ�ننا 

حنن كنا çريد ردع ودرء الصدع وٕاOادة القطار . جÖنا بتوUه من üة ما، ٔ�بدا
  .فوق السكة حىت �س9متر ا`لجنة 

  الرئ3س،الس9يد 
لقد صوتنا يف فريق التجمع الوطين لïٔحرار wٕالجياب Oىل هذا 
املرشوع، Dٔنه مرشوع واقعي يف نظر�، موضوعي، واعي، �متزي wلصدقHة، 
Uاء ليكرس الشفافHة ويتصاحل مع املواطنني واملواطنات يف هذه الظروف 

رشوع الصعبة اقcصاد� Oىل ٔ�كرب �قcصاد�ت العاملية، اس9تطاع هذا امل 
الواOد ٔ�ن حيافظ Oىل التواز�ت املالية، ويضع القطار �قcصادي الوطين 
  . Oىل سكcه الصحيÑة، خفض من العجز، وقلص من �س��ر ¾ري املنتج

يف مقابل ذð، جشع �س��ر املنتج وحتمك يف التضخم من ºالل 
ايل حمافظته Oىل دمع القدرة الرشائية `ل-دمات �ج�عية بتخصيص حو 

من املزيانية العامة `لقطاOات �ج�عية، وهو رمق 9م Uدا wلنظر  56%
ٕاىل وضعية البالد، شاþر�ن `لس9يد�ن الوز�ر�ن ردمه Oىل مداyº خمتلف 
الفرق واEموOات الربملانية، اليت U�ٔاw فهيا Oىل لك ال�ساؤالت 
 و�س9تفسارات، حHث وOد� خبصوص جتميع القطب �ج�عي Oىل ٔ�ن

احلكومة ماضية فHه ؤ�ن ٕارساء احلاكمة هو مرشوع دس9توري وطين ال 
  .رجعة فHه

لقد صوتنا wٕالجياب Oىل هذا املرشوع، Dٔن احلكومة يف خشص وز�رهيا 
 w24القcصاد واملالية واملزيانية، تفاOلوا mشلك ٕاجيايب مع املرشوع، وق!لوا 

تعديالت تقدمت  8تعديالت لفرق اDٔ¾لبية و 7تعديال من فرق املعارضة و
  .هبا احلكومة

ٕاذن تصويت . ٕاذن، ٕانه تفاOل ٕاجيايب و�رخيي، قلام حيصل يف الربملا�ت
املعارضة اليوم وتعب;هتا التارخيية من U�ٔل ٕاسقاط هذا املرشوع فوت Oىل 

جملس املس�شار�ن �س9تفادة س9ياس9يا من ٔ�مه التعديالت املعقوt واملهمة، 
  .ات ٕاجيابية Oىل املس9تق!لواليت اكنت س9تكون لها تداعي

وwلتايل، ذهبت üود� وسهر�، ذهب كذð سهر� ليايل طوال 
ذهب ٔ�دراج الر�ح، ºاصة ؤ�ن اRس9تور اجلديد ٔ�عطى احلسم يف هذا 

  .التصويت ٕاىل املرشوع يف جملس النواب
قلهتا وþ�ٔررها مرة ٔ�خرى، جيب Oلينا مجيعا ٔ�ن نتحمل مسؤولياتنا 

املس9تق!ل، يفرض Oلينا ٔ�ن ال نزتايد Oىل بعضنا، فاململكة  كربملانيني، كربملان
املغربية اليوم حمتاUة ٕاىل مجيع ٔ�بناهئا وبناهتا، ٕاىل مجيع مكو�ت اEمتع 
الس9يايس املغريب من U�ٔل البناء، لك يتحمل مسؤوليته، وwلتايل ٔ�ذþر 
زماليئ يف املعارضة ٔ�ن املواقع تتغري ؤ�ن بعض اDٔعراف اليت حياولون 
Îكر(سها wلتعامل الربملاين ºارج ضوابط اRس9تور والنظام اRاºيل 
س9تجعلنا ننحرف عن املسار اRميقراطي وعن ٔ�هداف ومقاصد اRس9تور 
السامHة الهادفة ٕاىل Îكر(س جممتع دميقراطي مcوازن، جيد امجليع فHه نفسه، 

ية معارضة ؤ�¾لبية، مؤكد�ن ٔ�ن الظرفHة تفرض Oلينا تقوية جهبتنا اRاºل 
و�بتعاد عن املزايدات واحلروب الهامش9ية املب�Hة Oىل تصفHة حساwت 

  .ضيقة حمدودة، Oلينا مجيعا ٔ�ن ننãٔى بãٔنفس9نا مجيعا عن هذا الترصف
  .شكرا

        ::::الس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسة
  . تفضل �ٓ اليس اDٔنصاري

        ::::املس�شار الس9يد محمد اDٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اDٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اDٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اDٔنصاري
  .شكرا الس9يد الرئ3س
  الس9يدان الوز�ران،

 ٔDعزاء،الزمالء ا  
(رشفين، wمس الفريق �س9تقاليل، مككون من مكو�ت املعارضة يف 
هذا اEلس املوقر ٔ�ن تناول اللكمة يف خضم هذه النقاشات اRس9تورية 
والقانونية، وبعد يوم شاق، لك وا�د مªا ٔ�دىل بدلوه يف هذه النقاشات، 

حزب وحنن يف الفريق �س9تقاليل نؤكد ملن ميكن ٔ�ن �كون قد �يس ٔ�ننا 
عريق، حزب مارس املعارضة يف عز ا�Dٔم اليت اكنت تتطلب فهيا البالد 
مواقف Uادة ل�سعد مبا حنن فHه اDٓن، بواسطة رUاالت اكن مههم الوحHد 

  .هو ºدمة هذا الوطن
¾ادر� احلكومة وبدلنا موقعنا من اDٔ¾لبية ٕاىل املعارضة اضطرار�، Dٔننا 

ٔ�وفHاء اللزتاماتنا اليت صوت Oلهيا �اولنا و�اولنا قدر إالماكن لنكون 
الربملان، صوت Oلهيا جملس النواب حتديدا، واخنرطنا يف ذð الرب�مج عن 
قªاOة واقcناع لنفي �لك ما وOد� به املواطنني واملواطنات ºالل محالتنا 
�نت-ابية، ووضعنا يد� يف يد ٔ�حزاب ٔ�خرى، مهنا الوحHد اكن هو ºدمة 

رب�مج احلكويم، ولكن عندما تبني لنا ٔ�ن من wب الب� انطالقا من ال
املسؤولية واحملاس9بة لن نفي wلزتاماتنا وبعد ما �اولنا و�اولنا، واملقام ال 
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ي�سع `لرجوع ٕاىل الوراء، اصطففªا ٕاىل Uانب �خ!ينا ومªتخبª3ا، اصطففªا 
حنن من موقف : ٕاىل Uانب الشعب املغريب لنقف ٕاىل Uانبه ولنقول ?

ة ٕاىل Uانب زمالئنا يف املعارضة يف هذا اEلس وجملس النواب، املعارض
  .س9نعمل قدر املس9تطاع Oىل الوفاء مبا الزتمªا به معك

وبطبيعة احلال، وUد� يف الفريق املعارض اDٓن داºل جملس 
املس�شار�ن وا�ي هو امcداد `لمعارضني يف جملس النواب، وبطبيعة احلال 

اب ا�ي جياور جملس املس�شار�ن �دودا وال املعارضة ل3س بني جملس النو 
يتطلب ذð جوازا ٔ�و فزيا لي�cقل @م املعارضة من جملس النواب ٕاىل 
جملس املس�شار�ن، فªحن امcداد ملواقف زمالئنا يف جملس النواب، وقد 
عزز موقفªا wملركز�ت النقابية ٕاىل Uان}ªا، اليت (س9تAٔãر هاذ اEلس wحcواء 

  .جممتعة وفصيل 9م (ساند املعارضةمكو�هتا لكها 
ملاذا نعارض؟ حنن مãcٔسفون اDٓن، ويف ٔ�ول سابقة يف الربملان املغريب 
�د ٔ�ن يقول ٔ�ننا Dٔ ٕالسقاط املزيانية، وحنن واعون هبذا احلدث، وال ميكن
يف غفy من ٔ�مر ما مقنا به، ولكن من wب املسؤولية ومن wب اRفاع عن 

نا وحنمد هللا Oىل هذا التوازن املوجود يف ب�� وOىل مقنا مبا قل الزتاماتنا، 
هذه التعددية وOىل معارضة قوية وبناءة اصطفت Bلكمة وا�دة Dٔول مرة 
يف �رخي الربملان يف جملس املس�شار�ن لتقدم تعديالت مو�دة ولتقدم لكمة 

  . مو�دة هاجسها الوحHد هو ºدمة هذا الوطن وºدمة الشعب املغريب
بناءة، كنا �اور� ودºلنا لكنا ٔ�مل ؤ�ن Îكون التوطئة حنن معارضة 

`لتعامل wٕحسان و`لتعامل هبدوء وبنقاش داC وOىل �ر wردة ويف 
الكوال3س لنتواصل مع احلكومة، ولنمتكن من متر�ر كذO ðدد þبري ٔ�و Oدد 
ال (س9هتان به من التعديالت ذات طابع اج�عي ليقول هذا اEلس ٔ�نه Uاء 

م ما وصل ٕاليه زمالؤ� يف جملس النواب يف نقاشاهتم مع كذð ليمت
احلكومة، ولكن مع اDٔسف الشديد دºلنا وDٔول مرة ؤ�� من قHادمة هذا 
اEلس وقHادمة جملس النواب، Dٔول مرة الحظت ٔ�ن ذاك الكرتون ٔ�محر، 

مرة وقد وصل ٕاىل �دود،  40، اس9تل من مغده ما يفوق 77ٔ�ي الفصل 
عين ٔ�ن التيار، ٔ�ي ٔ�ن التواصل، ال�شارك ا�ي Uاء به ماذا يعين ذð؟ ي

هو ضعيف ٔ�و مقطوع متاما بني املعارضة اليت ٔ�صبح لها دور  2011دس9تور 
  .هام واحلكومة

ولنتفق Oىل صيغ  77وكنا çمتىن ٔ�ن جند صيغا بديy الس9تعامل الفصل 
ميكن ٔ�ن تدمع الرب�مج احلكويم وكذð ٔ�ن ختفف من وطãٔة الضغط Oىل 

ولكن ٔ�مام اDٓذان الصامء، كنا . احئ �ج�عية ٕاما الضعيفة ٔ�و املتوسطةالرش 
مضطر�ن ٕاىل التصويت، وهذي �ٓلية من �ٓليات اRميقراطية، لنصل ٕاىل ما 

  . وصلنا ٕاليه اليوم، وهذا ل3س �هناية العامل
ؤ�عتقد ٔ�ن من �يس Oليه ٔ�ن يتذþر ال�سعينات وال�نª3ات وþيف اكنت 

ملان `�فاع عن القªاOات، وwلتايل البد ٔ�ن هذه الرساt املواقف داºل الرب 
وس9ت�!عهم س9تصل ٕاىل الضفة اDٔخرى Rى زمالئنا يف جملس النواب، 

 كذð تعديالتنا `�فاع عهنا، ؤ�قول لكمة وا�دة، ٔ�� ٔ�متىن ٔ�ن يعرف امجليع

هيا رية، ولو ٔ�غوتنا املقاOد لبقHنا فثٔ�ن املقاOد اليت Îركناها طواعية ل3ست بو 
وحنن مضطر�ن نعارض �ر�جما صادقªا Oليه، ومع اDٔسف حنن يف خضم 
�ر�مج Oارضه ٔ�ش-اص، ومه Oليه اDٓن يدافعون، هذه املعادt العجيبة 

  .والغريبة اليت ال ميكن ٔ�ن تق!لها ٔ�ية دميقراطية
 ðميقراطية وهناك من يقول ٔ�نه انطالقا من ذRٔ��ن حنن من ا

بني اDٔمس واليوم يقول ٔ�نه Uاء خلدمة الصاحل  �خcالف البني يف املواقف
  العام؟ 

طبقا ملقcضيات الفصل  اUديد افكªا çمتىن ٔ�ن Îكون لهذه احلكومة �ر�جم
88  ðليه، وحنن يف ذO ليه ٔ�¾لب3هتا اليوم وتصوتO س9تور، تتوافقRمن ا

الوقت نعرف ما هو الرب�مج ا�ي نعارض، ٔ�ما اليوم فªحن نعارض ما 
  . ع عنه من Oارضه، وقولوا wزقرر�ه ويداف

  .وشكرا لمك

        ::::الس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسة
راه من الصباح، وا امسح يل، هللا خيليك، راه من الصباح واليس 

  ادر(س wغي هيرض، �ٓش غند�ر ð؟

        ::::املس�شار الس9يد ادرس الرااملس�شار الس9يد ادرس الرااملس�شار الس9يد ادرس الرااملس�شار الس9يد ادرس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس9يد الرئ3س

  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئ3س، 

  ون،السادة الوزراء احملرتم
�ات نع3ش حلظة �رخيية، توثق لنضج w ٓنDٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ننا ا
املامرسة اRميقراطية والس9ياس9ية wملغرب، ٔ�قول ذDٔ ðن البعض �اول 
�Hسا ٔ�ن حيرمªا داºل جملس املس�شار�ن ويف ٕاطار املعارضة املو�دة Oىل 

تحرضا وUه التÑديد، قلت ٔ�ن حيرمªا من ٔ�داء واج!اتنا اRس9تورية، مس9 
ت� �عتبارات الواهية اليت حتيل Oىل الوضع اRس9توري �نتقايل، واليت 
Îريد جعل هاته الغرفة يف حمك املوت إاللكي�Hيك، ٕاىل �ني ٕانعاشها 
wالنت-اwت، مªتظرة هذه املناورات وهذا �س9هتداف يف الواقع، ما زاد� 

وحنن داºل املعارضة  ٕاال ٕارصارا Oىل ٔ�داء 9امªا الربملانية Oىل ٔ�مت وUه،
اRميقراطية لن çرد خHاال ال ميكªه ٔ�ن يصمد `لحظة ٔ�مام اRس9تور وقوة 
اRس9تور وما ٔ�عطى من مرشوعية لهذا اEلس ؤ�عام? الاكمy ٕاىل �ني 

  .الت×ديد
ونود فقط ٔ�ن çربط هذه امحلy الفاشy بتخوف البعض من هذا التكcل 

يل اليقني . رج جملس املس�شار�ناملبارك، ا�ي ٔ�سس `لمعارضة داºل وºا
التام ٔ�ن هذه املعارضة لن تدخر üدا يف املسامهة واRفع �لك ما هو ٕاجيايب 

  .والتصدي بقوة للك ما ال خيدم الصاحل العام
�ات، ٔ�ود ربط هذه اخلالصة بقرار التصويت Oىل هذا w ومن هنا

موس جعز ٔ�كد wملل 2014املرشوع، ذð ٔ�ن مرشوع قانون املالية لس9نة 
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احلكومة يف ٕاجياد �لول `لمشالك �ج�عية وإالشاكليات �قcصادية، ؤ�ن 
هذه احلكومة اخcارت، لïٔسف، �لوال ÎرقHعية ممتثy يف اس9هتداف 
املواطن ال}س9يط وقدرته الرشائية UDٔل سد الثقوب املالية الناجتة عن سوء 

  .التدبري وغياب احلاكمة وانعدام ٕارادة إالصالح
ابل، Uاءت احلكومة ف� ميكن وصفه wٕجراء ٔ��ادي اجلانب، ال وwملق

ينضبط لروح اRس9تور املؤسس `�ميقراطية ال�شارþية، يقرر الترضيب Oىل 
القطاع الفالL يف قراءة معيبة `لتوüات امللكHة، اليت اكنت دامئا مع 

ºري دليل Oىل ذð املهنجية (ٕارشاك الطيف الواسع `لفاOلني واملعنيني 
  ). ملعمتدة يف صيا¾ة اRس9تور اجلديدا

ٔ�قرت احلكومة الترضيب املبارش و¾ري املبارش عن طريق  ،قلت
الرضيبة Oىل القمية املضافة Oىل املعدات mشلك (س9هتدف يف �ٓخر املطاف 
رشحية واسعة من املغاربة، وهيدد بذð التنامغ اEايل والطبقي العنوان 

  .العريض `لسمل �ج�عي
حلكومة من ºالل هذا املرشوع مبقاربة خطرية `لتعامل كذU ðاءت ا

مع الريع والقطاOات النفعية، ذð ٔ�هنا Uاءت مبنÑة `لت-يل عن مãٔذونيات 
النقل، وOٔين هبا تطبع مع الريع ال حتاربه، تدمعه وجتازيه ال حتارصه، حيدث 

  .ذð واس9هتداف املواطن ال}س9يط بلغ ٔ�شده
ðاء مبنطق  ،كذU شلك رصحي " ا هللا عام سلفعف"هذا املرشوعB

عن التطبيع مع الفساد احملمتل ومع املال الوخس احملمتل، وهذه ردة º�ٔالقHة 
وقانونية خطرية Îرافع من U�ٔلها احلكومة دون جخل، وفق مªطق عنوانه 

"yالغاية تربر الوس9ي."  
 51مªذ ٔ�ن اكن  77هذا املرشوع ٔ�يضا جسل ٔ�خطر اس9تعامل `لفصل 

ق wلشلك ا�ي �كرس لك ٕارادة `لتعاون بني السلط، يف اRس9تور الساب
وكام �ريدها اRس9تور، س9يÑاس}ªا الوطن وق!� املواطنون ٕان حنن تãٓمر� 
Oىل مصاحلهم وü�ٔز� Oىل م!ادهئم وتنكر� ٕالرادهتم، كام يعكسها اRس9تور 

  .ا�ي اخcاروه حكام بي�ªا
ر الفقري، س9نÑاسب عن ذð لكه ٕان حنن صوتنا بنعم Oىل مرشوع يفق

يرضب الفالح، ويعفي الرثوة، ويطبع مع اDٔموال اEهوt امل�شãٔ، وجيازي 
الريع، وي�ªكر حلق املعطلني يف الشغل، ويل}س ثوب الردة Oىل اRس9تور 

  .والقانون
لقد Uاء الرب�مج احلكويم ºاليا من ٔ�ي تصور ٕاسرتاتيجي، فاكن من 

ية مªه، فاكن لزاما Oلينا يف الربملان الطبيعي ٔ�ن تãٔيت قوانني املالية الثالثة ºال 
ٔ�ن نتعامل مع مجموOة من إالجراءات املتفرقة بل واملتعارضة ٔ�حHا� يف قوانني 

  . املالية الثالثة `لحكومة
لقد تعاملنا مع ٔ�ول مرشوع `لقانون املايل wٕجيابية، ب�س}Hة، و�اولنا 

نا مع املرشوع ٕاجياد مربرات من ق!يل قº yربة احلكومة اDٔوىل، مث تعامل 
الثاين، حHث كنا ن�cظر ٔ�ن Îكون �نطالقة احلكومHة لتجس9يد فلسفهتا 
الس9ياس9ية و�قcصادية Oىل ٔ�رض الواقع، لكن صدمcنا اكنت قوية، حHث 

Uاء املرشوع خميبا لïٓمال ؤ�ضعف من سابقHه، فاك� لزاما Oلينا يف هذا 
لتارخيية من U�ٔل اEلس ٔ�ن نتحمل مسؤولي�ªا اRس9تورية والس9ياس9ية وا

دق �قوس اخلطر وٕا
رة ان�!اه احلكومة والرٔ�ي العام Oىل ضعف وسوء 
  .اخcياراهتا وفشلها يف تدبري الشãٔن العام

  .UDٔل ذð، صوتنا Oىل هذا املرشوع wلرفض
خcاما، ٕانين ٔ�شعر كذð �ك(ري من التعاطف مع طموح الس9يد الوز�ر 

w tل دوUٔنه رãي حنرتمه ونقدره، وب�مcياز، وما çمتناه ؤ�متناه ٔ�ن تق!ل ا
التعديالت عند زمالئنا يف جملس النواب Dٔن رضبنا متارة وان� رامك شفcو 
إالخوان لكهم تعاملوا، ٕاذن غنعطيومه لٕالخوان د�ولنا يف جملس النواب، 

  .وميكن لمك تتعاملوا معهم، وٕاىل ما ابغيتوش راه عندمك اDٔ¾لبية
  .وشكرا الس9يد الرئ3س

        ::::د رئ3س اجللسةد رئ3س اجللسةد رئ3س اجللسةد رئ3س اجللسةالس9يالس9يالس9يالس9ي
  . شكرا

  .اليس العلمي تفضل

        ::::املس�شار الس9يد محمد Oلمياملس�شار الس9يد محمد Oلمياملس�شار الس9يد محمد Oلمياملس�شار الس9يد محمد Oلمي
  .شكرا الس9يد الرئ3س

  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئ3س احملرتم،

  الس9يدان الوز�ران،
  السادة املس�شار�ن،

ٔ��رشف، wمس الفريق �شرتايك مب×لس املس�شار�ن يف ٕاطار نقطة 
، ٔ�ن ٔ�وحض اDٔس9باب 2014زيانية لس9نة تفسري التصويت ضد مرشوع امل

  .اليت اقcنعنا هبا، واليت دفعتنا ٕاىل التصويت ضد هذا املرشوع
يف البداية، الس9يد الرئ3س احملرتم، وwمس الفريق �شرتايك، ٔ�ؤكد ٔ�ننا 
اليوم نع3ش حلظة �رخيية داºل جملس املس�شار�ن، حبيث تãٔكد اليوم ٔ�ن 

تورية قامت بدورها اكمال، ولعل النقاش احلار هاته املؤسسة الربملانية اRس9 
والتدافع الس9يايس البناء ا�ي ساد من ºالل دراس�ªا ملرشوع قانون املالية 
كام وافق Oليه جملس النواب، يوظف ٔ�و يوحض إالضافات النوعية اليت تقدم 

  .هبا السادة املس�شار�ن
 واجلدل حنن، يف الفريق �شرتايك، خفورون مبس9توى النقاش الس9يايس

اRس9توري والتÑليل �قcصادي واملايل ا�ي تفضل mرش�ه السادة 
املس�شار�ن ٔ�عضاء هاته الق!ة احملرتمة، وكذا ٔ�عضاء الفريق �شرتايك Oىل 

  .مس9توى مجيع ا`ل×ان اRامئة
حنن، يف الفريق �شرتايك، خفورون ٔ�يضا wلت�س9يق املمثر والناحج ا�ي 

اليت مت تقدميها سة Oىل مس9توى توحHد التعديالت مت بني فرق املعارضة امخل 
Dٔول مرة داºل هذا اEلس mشلك مشرتك يف خطوة w�ٔنت عن نضج þبري 

  .يف املامرسة الس9ياس9ية داºل هذا اEلس
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  الس9يد الرئ3س،
حنن، يف الفريق �شرتايك، كنا واحضني مªذ البداية، الفريق �شرتايك 

ا من قªاعته الراخسة اليت يتواUد فهيا Bحزب ملا تعاطى لهذا املرشوع انطالق
معارض، الفريق �شرتايك ال ميىل Oليه ٔ�ي قرار، بل حيرتم ضوابطه 

  .احلزبية، قرار معارضة هاته احلكومة �بع من مؤمتر� الوطين التاسع، وا�د
جوج، النظام اDٔسايس حلزبنا، مييل Oىل رئاسة الفريق وOىل الفريق 

–م�سجام مع اخلط الس9يايس حلزبنا، مع هامش احلرية �شرتايك بãٔن يبقى 
  .اليت �متتع هبا الفريق -ٔ�قول

حنن، يف الفريق �شرتايك، الحظنا Oىل احلكومة þوهنا قدمت هذا 
املرشوع دون اع�د املقاربة ال�شارþية اليت ٔ�ىت هبا اRس9تور، مهشت دور 

س�شار�ن ٔ�سقط املعارضة، وwلتايل ملاذا هذا الضجيج اليوم؟ جملس امل 
املزيانية، وOٔن فعال هذا �دث، Dٔننا Dٔول مرة جملس املس�شار�ن (سقط 

زلنا م�سجمني مع ٔ�نفس9نا، ملا خرجªا ٕاىل املزيانية، فªحن حلد الساOة ال
، صوتنا ضد 2012املعارضة، التارخي شاهد Oلينا، صوتنا ضد املزيانية د�ل 

ٕاذن، ٔ�� . 2014انية د�ل ، واليوم نصوت ضد مزي 2013املزيانية د�ل 
  .wل�س9بة يل ما اكي�ش يش �اUة تغريت wمس الفريق

حنن، الس9يد الرئ3س احملرتم، تعاملنا �لك مسؤولية يف تعاطينا مع 
مضامني املرشوع، وتãٔكد لنا اس9تخفاف احلكومة wقرتا�اتنا وٕاضافاتنا اليت 

نا الس9ياس9ية تو�دت حولها فرق املعارضة، حنن ٔ�يضا م�سجمني مع امcدادات 
داºل جملس النواب، وٕان اكن لك جملس يتوفر Oىل اس9تقالليته، ولكن 
من العيب يف مرشوع املزيانية ا�ي �رهن الس9ياسة احلكومHة، ا�ي يعترب 
�ٓلية طبقا `لقانون التنظميي `لاملية ا�ي بواسطته ترتمج احلكومة اخcياراهتا، 

  .ٔ�ن نصوت لصاحل هذا املرشوع
  الس9يد الرئ3س،

يف دقHقcني، هللا جياز�مك خبري، wش ما تلف ل3ش اخليط الناظم د�ل 
اDٔفاكر د�يل هللا جيازيك خبري، كنقول بãٔننا حنن م�سجمني Oىل ذاتنا، وال 

  .ميكن بãٔي �ال من اDٔحوال ٔ�ن نصوت لصاحل هاذ املرشوع
احلكومة، الس9يد الرئ3س احملرتم، يف الفريق �شرتايك، وا�س×اما مع 

ء واملواقف اليت Oربت عهنا فرق املعارضة، نؤكد mسم الفريق �شرتايك اDٓرا
بãٔن ال رؤية اقcصادية وال رؤية اج�عية لها من ºالل مضامني هاذ 

  .املرشوع
. احلكومة �س9هت� فقط الشعارات، ال Îريد ٔ�ن تقوي دور املعارضة

Hه `�ورة اخلريف�ة، وال صاحب اجلالt امل� محمد السادس ٔ�ثناء افcتا
ٔ�عطى توجهياته امللكHة `لحكومة من U�ٔل ٕاخراج القوانني ... مبناس9بة ا�þرى

املتعلقة حبقوق املعارضة، واليوم، ملا املعارضة Îريد ٔ�ن تقوم بدورها، �سلط 
  .حولها الصÑافة، ن�cقدها يف التعبري عن ٔ�راهئا ومواقفها

احلكومة فعىل هاذ اDٔساس، احªا كنقولو يف الفريق �شرتايك بãٔن 
اليوم يه Oاجزة عن تفعيل اRس9تور، عن تزنيل اRس9تور، وعن ٕاعطاء 

  . تãٔويل دميقراطي `�س9تور
احلكومة Oاجزة عن م!ارشة إالصال�ات، ال Oىل مس9توى صندوق 
املقاصة، وال Oىل مس9توى ٔ�نظمة التقاOد، وال Oىل مس9توى مªظومة 

ا التدبريية Oىل اDٔجور، وتبني لنا بãٔن احلكومة سا]رة حنو �ل مشالكه
  .حساب رفع اDٔسعار

  الس9يد الرئ3س،
º�ٔريا، ول3س �ٓخرا، و`لز�دة يف ت}Hان موقف الفريق �شرتايك، حنن 

وز�ر املالية، ٔ�ؤكد wلتعاطي مع التعديل ا�ي اقرت�ه Oلينا الس9يد  ف� يتعلق
مرة ٔ�خرى يف ٕاطار تفسري التصويت بãٔن املسطرة اليت قدمت به يه 

  . بةمسطرة معي 
  الس9يد الرئ3س، 

امسحوا يل، الس9يدان الوز�ران، ٔ�� ال ٔ�دعي بãٔنين ٔ�م� احلقHقة القانونية 
املطلقة، ولكن مسحوا يل راه هناك �رشيع جªايئ ي�!غي مالءمcه، فالتقادم 

س9نة، راه ما ميك�ش اليوم ما �زولها يل  15يف امليدان اجلنايئ þمييش حىت 
ون اجلنايئ والرشيعة العامة هو القانون حىت يش وا�د من عقيل Dٔن القان

العام، اجلنايئ يعقل املدين، وجتي احلكومة تقول غند�ر مصاحلة ف� يتعلق 
wٕالجراءات املالية واجلبائية و�سكت Oىل ال�رشيع اجلنايئ، ل3ست هناك ٔ�ية 

  . ضامنة
، يف 2011نعم الب� يف خطر، احªا çهبنا يف الفريق �شرتايك يف 

ٕاذن، ميل الب� يف .  اDٓزيم اكن þيقول لنا بãٔن اDٔمور خبري، واليس2012
، هاذ املعطى اكن ي�!غي ٔ�ن يدºل يف صلب مرشوع قانون املالية، ةٔ�زم

 ٓD ة نظر� حول هذا املشلك، ٔ�ماüماكننا ٔ�ن نغري وwٕ خر حلظة وٕاذاك اكن
 احلكومة، من حقها ٔ�ن تãٔيت بتعديل، Oارف القانون التنظميي `لاملية، ولكن

، ما )amnistie fiscale(هذا توUه مايل، هذي راه مسامهة ٕا�رائية 
مليار،  5000ٔ�لف مليار ٔ�و  100ميك�ش، ما Oارف�Hش جحم اDٔموال، واش 

  . ونعتربوه ٕاجراء mس9يط ٔ�و حنن نعرقل
فاg جياز�مك خبري، الس9يد الرئ3س، احلكومة واüتنا wس9تعاملها املفرط 

ذه �عتبارات و¾ريها فªحن يف الفريق من اRس9تور، وللك ه 77`لفصل 
  .�2014شرتايك رفضنا مرشوع قانون املزيانية لس9نة 
  .وشكرا الس9يد الرئ3س ٕان كنت قد ٔ�طلت

        ::::الس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسة
  .اللكمة `لفريق احلريك

        ::::املس�شار الس9يد محمد فضييلاملس�شار الس9يد محمد فضييلاملس�شار الس9يد محمد فضييلاملس�شار الس9يد محمد فضييل
  .شكرا الس9يد الرئ3س

اRاºيل `لم×لس من wمس الفريق احلريك، سãٔتناول اللكمة طبقا `لقانون 
U�ٔل تفسري التصويت، هاذ التصويت إالجيايب ا�ي مقنا به لصاحل املزيانية 
العامة `�وt، هذه املزيانية اليت المس9نا فهيا اجلوانب إالجيابية املتعددة 
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والت×اوب إالجيايب وجواب مجليع مcطلبات الشعب املغريب Oىل مجيع 
الس9يايس، اجلانب الثقايف، Uانب  املس9تو�ت، اجلانب �قcصادي، اجلانب

  . Uانب �نفcاح، ولكن �رة جتري الر�ح مبا ال �ش9هت*ي السفنالقرب، 
كنا çمتىن ٔ�ن ال نتعامل يف هذا اEلس مبنطق اDٔ¾لبية واملعارضة، Oىل 
. غرار الغرف الثانية ٔ�و الغرف العليا يف العامل نظرا ملكو�ت هذا اEلس

�ش9تغل مجيعا ºالل هذا الشهر، و�يت بتعديالت çمتىن ٔ�ن اEلس كنا 
نتوافق Oلهيا، تدمع إالصال�ات اليت تتضمهنا هذه املزيانية، كنا نتوافق بãٔن 
نقدم تعديالت، خصوصا ؤ�ن احلكومة اكنت مªفÑcة Oىل هذه التعديالت، 

  .وكنا س9نãٔيت mيشء ٕاضايف ملا قام به ٕاخواننا مب×لس النواب
ٕاجيايب Uدا، هو نقاش  ها�ي حنن بصددولكن مع ذð هاذ النقاش 

ونعترب هذا احلدث ا�ي وقع اليوم مب×لس املس�شار�ن ل3س هو احلدث 
اDٔول يف املغرب، جرت العادة ٔ�ن الربملان قدم ملمتس الرقابة يف ¾ري ما 
مرة، وجرت العادة ٔ�ن اEالس صوت ضد احلكومة يف ¾ري ما مرة، لكن يف 

غرب وا�ي يع3شه العامل، كنا çمتىن ٔ�ن نبقى الظرف احلايل ا�ي يع3شه امل
ٕافريقHا  Oىل هذا املس9توى ا�ي يعترب فHه املغرب دوt منوذج Oىل مس9توى

نه ٔ�ن �كون فHه معل ال Uدوى ãٔ والعامل العريب، ؤ�ن نتجنب لك ما من ش
  . مªه

نعتقد بãٔن التعديالت اليت قدمت وق!لهتا احلكومة يه كذð ممكy ملا 
نا يف جملس النواب، وحنن نعتقد Uازمني بãٔن دور جملس قام به ٕاخوان 

  . املس�شار�ن ل3س هو صورة طبق اDٔصل Eلس النواب
نعترب ٔ�ن جملس املس�شار�ن مبكو�ته ا¡تلفة، امجلاعية واملهنية والنقابية، 
ميكن ٔ�ن �كون قمية مضافة، ويضيف شÖ3ا Uديدا لهذه املزيانية، فٕاذا به 

هر لكه، وصوتت اDٔ¾لبية ضد هذه املزيانية، Oٔننا مل اش9تغلنا ºالل هذا الش 
  . نقم mيشء

فãªٔمل من ٕاخواننا يف جملس النواب ٔ�ن يتدارþوا ٔ�و ٔ�ن يقوموا بواجهبم 
طبقا `�س9تور اجلديد وطبقا لïٔ¾لبية اجلديدة اليت ٔ�فرزهتا صناديق 
�قرتاع، وطبقا لïٔهداف اليت (ش9تغل Oلهيا املغرب Bرشيك ٕاسرتاتيجي 

روw، وكمنوذج يقcدى به يف العامل العريب وٕافريقHا، ؤ�يضا ميكن ٔ�ن Dٔو 
  .نتجنب لك ما من شãٔنه ٔ�ن جيعلنا ال نتعامل يف املس9توى املطلوب

  .شكرا الس9يد الرئ3س

        ::::الس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة EموOة �حتاد الوطين

        ::::املس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماش
  .الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني mسم هللا

بدور�، مكجموOة احتاد وطين `لشغل wملغرب، البد ٔ�ن نديل ولو 
ببعض اللكامت املرتبطة بتفسري التصويت املرتبط ٔ�ساسا مبرشوع القانون 

  . 2014املايل لــ 
اكن بودي ٔ�ن جيلس ٕاخواين يك �س9متع مجيعا يف ٕاطار حوار مcواصل، 

كن لïٔسف Dٔن اRميقراطية لها رضي}هتا، ولكن نعتقد كام يعتقد الك(ري ٔ�ن ول
مواقفªا س9تظل راخسة، حنرتم اDٔ¾لبية وحنرتم املعارضة، وهذا دٔ�بنا رس� 
Oليه، ºاصة يف لك ا`ل×ان ويف لك ا`لقاءات، ليك حندث تواصال ٕاجيابيا 

الت، نعتقد داºل هذا اEلس واRفع به لت×اوز ما ميكن رصده من اخcال
ٔ�ن من ب3هنا وهو هذا التواصل وهاته النظرة �س9تقوائية يف كثري من 

 ٔDان لبعضنا البعضاHح.  
wملناس9بة، الس9يد الرئ3س احملرتم، وبدون م!الغة، فٕاننا مجموOة �حتاد 

وطين `لشغل يف املغرب حنيي wخلصوص النقاش ا�ي دار يف ا`ل×ان، ال
ب-لوا بصربمه وبتÑليالهتم، بل كذð ٔ�ن وحنيي السادة الوزراء ا��ن مل ي 

جتملوا wلصرب، كام يقال يف ا`لغة، وحتملوا �نتقادات الالذOة يف كثري من 
اDٔحHان، لكن Oىل مس9توى جلنة املالية wخلصوص اكن وزراؤها يتحملون 

) القªابل(ٔ�كرث، وكنا نع3ش ونتابع الساOات الطوال يف ا`ليل، وكنا �سمع 
يف جتاوز ملس9تو�ت º�ٔالقHة معينة، ولكن wٕالرادة  الiمHة، ورمبا

والتÑدي، وكذw ðلسلوك الرايق ا�ي ٔ�بداه هؤالء الوزراء دومنا م!الغة، 
  .جعلت الك(ري من القضا� وكثري من اDٔمور ٔ�هنا �س9توعب ولو يف نطاق

ف!لك روح املسؤولية، ٔ�وUه هلم التحية والتقد�ر، وºاصة كنا بني 
�سمع @ما من هنا وهناك، وOىل ٔ�ية �ال هذه يه الفHنة واDٔخرى 

  .رضيبة العمل الس9يايس والربملاين
  الس9يد الرئ3س احملرتم،

هاته مªاس9بة ليك �س×ل بقوة، وداºل هاته الغرفة، Oىل نقط ٔ�ساس9ية 
يه دامعة لعملنا، ٔ�ولها وهو البد هاذ احلضور ا�ي رٔ�يناه اليوم ٔ�ن (س9متر، 

مل مسؤوليهتا، ال يعقل ٔ�ن يصبح �ديث ٔ�هنا تتح -ال شك–ولك هيئة 
وOٔننا ٔ�صبحنا ذð ... اخلاص والعام هو الغياب، هو التوظيفات، هو كذا

فهذه السلواكت البد ٔ�ن نت×اوزها . ا�ي ينظر ٕاليه �ك(ري من الشك والريبة
  .Dٔن يف ٔ�عناقªا ٔ�مانة Oىل wيق الناس

ها �لكامت ٕان ٔ�س�سمح، الس9يد الرئ3س، Dٔن �ٓخر لكمة، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�خمت 
  .شاء هللا لعلها Îكون ٕارشاقات لهذا

  .وشكرا
اجلانب اDٓخر وهو هناك نقاش رمبا ٕاىل جHنا حنصيو �لك موضوعية 

 د،kواح 40ٔ�و  30غنلقاو اRا]رة كتدور Oىل وا�د  270اEلس ا`يل فHه 
وهنا فعال حىت ذاك املنطق ا`يل كنقولو بãٔن التعديل، و�لك رصا�ة، بãٔن 

ا`يل خصها تطلع، راه هنا كنكرسو وا�د الوضع، ولو نبغيو  120ذيك 
  . �قشو þيعطي ٕاشارات سلبية

ð�ق!ل ما Îلكم Oىل ز�دة العدد خصك حترض بعدا عهاذ اليش  ،و
  .لïٔسف هذه من املالحظات. اقيض به بعدا

لكن، Oىل املس9توى اDٓخر، وارتباطا wملزيانية والتصويت Oلهيا، 
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wٕجيابية، وق!لت تعديالت، وهذا جيب  -ضوعية�لك مو –تعاطت احلكومة 
تعديالت س9بقت تعديالت احلكومة وس9بقت تعديالت . ٔ�ن نؤكد Oلهيا

تعديال،  19تعديل، رمغ ٔ�ننا اكحتاد وطين `لشغل قدمªا  24اDٔ¾لبية، اكنت 
د�را مªا `لظرفHة �قcصادية و�ج�عية، حسبنا لك هذه قولكن ٕاميا� مªا وت

س9نظل م�ش9بlني هبا ٕاىل ٔ�ن Îهتيãٔ الظروف �قcصادية التعديالت، ولكن 
  ...و�ج�عية ليك

واþبنا هذا النقاش، ولٕالشارة، : و�ð، الس9يد الرئ3س، ٔ�قول يف اخلتام

وأما بنعمة ربك : "وهذه ل3ست مفخرة زائدة، وٕامنا كام قال تعاىل

مكجموOة  ، هذه ٕاشارة ٕاىل اEموOات والنظرة ٕاىل اEموOات"فحدث
تتكون من ثالثة عنارص �قش9نا ما �زيد عن ثالثني قطاOا حكومHا، وهذا 
مس×ل يف احملارض، ونفcخر به، ولكن نطلب Oىل غرار ذð ٔ�ن يتطور 

  .اDٔمر ليك من ºالل اRمع املطلوب `لمجموOات ليك çزيد ٔ�كرث عطاء
و�ð، هذا التصويت اليوم، الس9يد الرئ3س احملرتم، دمعنا التصويت، 

احلكومة، ودمعنا اDٔ¾لبية، دمعنا Dٔن املرشوع مرشوع طموح، ال دمعنا 
(سمح الوقت ليك ٔ�حتدث Oىل اجلانب �قcصادي واجلانب �ج�عي، 

من املزيانية خمصصة  %53فقط كربملان، Oىل املس9توى النقايب، ميل كنلقاو 
ðل×انب �ج�عي، ٕاىل ¾ري ذ`.  

خوان ا��ن Uلسوا ليك (س9متعوا وwلتايل، ٔ�قول ٔ�ن مع اكمل التقد�ر لالٕ 
وس9نظل ننارص حىت لك ٕالينا، س9نظل نواظب داºل هاته الغرفة، 

اDٔطراف، Dٔن ما عند�ش يش ٕاشاكالت معمك، لك اDٔفاكر الزنهية Oىل 
ٔ�ساس ٔ�ننا ندفع هباته الغرفة من ºالل املقرت�ات، ندفع هبا ٕاىل اDٔمام، 

وظرفHة �س9تجيب للك  اªا�ºٓملني ٕان شاء هللا ٔ�ن يتحسن الوضع، وخنلق م 
تطلعات املغاربة، وÎكون اللكمة الفصل يه مصلÑة `لوطن فوق لك 

وهو الرتكزي Oىل بعض  - ا`يل خنمتو ما تدوزش-اعتبار، ومن بني املداºل 
  .كنãٔكدو Oلهيا 4القطاOات إالسرتاتيجية، ومهنا املادة 

  .وشكرا الس9يد الرئ3س

        ::::الس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسةالس9يد رئ3س اجللسة
  . ٔ�رجوك، هللا جيازيك خبري... ار، هللا هيديكwرااك الس9يد املس�ش

هللا ) املقصود وز�ر �قcصاد واملالية(احلكومة، شوف �ٓ الس9يد الوز�ر 
جيازيك خبري ما ميك�ش يل نعطيك اللكمة Dٔن هاذ الناس þيفرسوا 
التصويت، انت �ٓش غتفرس؟ �ٓش ¾ادي تفرس؟ ال امسح يل، ال �ٓ س9يدي 

  . امسح يل
  )رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة(


