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        555577779999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 ٔ�كتو�ر 22( هـ 1435 من ذي احل%ة 27 ربعاءا5ٔ : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئIس اHلسل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس<يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
احلادية عرش ، ابتداءا من الساTة ساعتان وٕاثPQان ؤ�ربعني دقLقة :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  .صباXا واWقLقة اخلامسة عرش
  :اWراسة والتصويت Tىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::]دول ا5ٔعامل]دول ا5ٔعامل]دول ا5ٔعامل]دول ا5ٔعامل

حمال Tىل جملس ( ن املاليةلقانو 130.13مرشوع قانون تنظميي رمق  -
  ؛)املس�شار�ن من جملس النواب

حمال Tىل جملس املس�شار�ن (يتعلق kلقضاء  108.13مرشوع قانون رمق  -
 ؛)من جملس النواب

يتعلق بعقود الرشاكة بني القطاTني العام  86.12رمق  قانون مرشوع -
 ؛)حمال Tىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب( واخلاص

يتعلق مبؤسسات االئsن والهيئات املعتربة يف  103.12رمق مرشوع قانون  -
 ؛)حمال Tىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب( حمكها

حمال Tىل جملس ( يتعلق kلتعاونيات 112.12مرشوع قانون رمق  -
  )يف ٕاطار قراءة wنية املس�شار�ن من جملس النواب

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

        ::::�شار الس<يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئIس اجللسة�شار الس<يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئIس اجللسة�شار الس<يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئIس اجللسة�شار الس<يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئIس اجللسةاملس املس املس املس 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس<يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اHلس هذه اجللسة ��راسة والتصويت Tىل النصوص 
  :ال�رشيعية التالية

لقانون املالية، طبعا احملال Tىل جملس  130.13مرشوع قانون تنظميي رمق  -
  املس�شار�ن من جملس النواب؛

يتعلق kلقضاء العسكري، احملال Tىل جملس  108.13مرشوع قانون رمق  -
 املس�شار�ن من جملس النواب؛

يتعلق بعقود الرشاكة بني القطاTني العام  86.12املرشوع الثالث رمق  -
 ن من جملس النواب؛واخلاص، احملال Tىل جملس املس�شار�

ئsن والهيئات املعتربة يف يتعلق مبؤسسات االٕ  103.12مرشوع قانون رمق  -
 حمكها، احملال Tىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يتعلق kلتعاونيات، احملال Tىل جملس  112.12مرشوع قانون رمق  -
 .املس�شار�ن من جملس النواب يف ٕاطار قراءة wنية

]دول ٔ�عامل هذه اجللسة، وردت Tلينا رسا� من وق�ل ٔ�ن �رشع يف 
، وس�ٔقرٔ� Tليمك 5احلكومة تتعلق بطلب تقدمي مرشوع القانون ا�5ٔري رمق 

  : الرسا� كام وردت
نظرا اللزتام الس<يدة وز�رة الصناTة التقليدية و�قPصاد �جsعي "

 والتضامين ب�ٔ�شطة حكومLة طارئة �ارج مدينة الرkط، �رشفين ٔ�ن ٔ�طلب
يتعلق kلتعاونيات يف بداية  112.12م مك ٕادراج مرشوع القانون رمق 

، بدل ٕادرا]ه 2014ٔ�كتو�ر  22اجللسة ال�رشيعية املقرر عقدها يوم ا5ٔربعاء 
  ".يف هنا�هتا

اللكمة لمك، ٕاذا اكن ا5ٔمر كذ¦ فس<نعطي اللكمة �لس<يدة الوز�رة 
  . لتقدمي هذا املرشوع

مة، ٕاذن، �لس<يدة الوز�رة لتقدمي مرشوع اللك.. الس<يدة الوز�رة، تفضيل
 .، تفضيل الس<يدة الوز�رة112.12القانون رمق 

الس<يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قPصاد �جsعي الس<يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قPصاد �جsعي الس<يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قPصاد �جsعي الس<يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قPصاد �جsعي 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  .شكرا الس<يد الرئIس
  .امحلد ª والصالة والسالم Tىل موال© رسول هللا

  الس<يد الرئIس،
  شارون احملرتمون،الس<يدات والسادة املس� 

�سعدين يف البداية، وحنن نتوج مسطرة املصادقة Tىل مرشوع القانون 
املتعلق kلتعاونيات، ٔ�ن ٔ�تقدم لمك kلشكر والتقد�ر Tىل  112.12رمق 

العناية اخلاصة اليت ٔ�وليمتوها لهذا املرشوع من �الل دراس<تمك املعمقة 
  .ناء مضامLنهوالتعديالت اليت تقدممت هبا، واليت سامهت يف ٕاغ 

ؤ�´رشف هذا اليوم ب�ٔن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع القانون 
املذ¶ور �لمصادقة Tليه بعد ٔ�ن متت املصادقة Tليه kٕالجامع من طرف جلنة 

  .2014ٔ�كتو�ر  16الفالXة والقطاTات إالنتاجLة املنعقدة بتارخي 
  حرضات الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ذه املناس<بة kلتذكري ب�ٔن م�ادرة احلكومة من �الل امسحوا يل هب
مرشوع القانون املعروض Tىل ٔ�نظارمك تندرج يف ٕاطار ٕاعطاء دفعة قوية 
�لحركة التعاونية املغربية، ٔ�سوة مبثيالهتا Tرب العامل وٕالTادة �عتبار 

ة �لمؤسسة التعاونية، وتوفري ا5ٓليات القانونية والتنظميية لتطو�ر ٔ�داهئا وÀمني
مواردها، وجعلها مقاو� قادرة Tىل مواÆة املنافسة وحتدÄت السوق، 
ومتكLهنا من القLام ب�ٔدوارها يف جمال �لق الرثوات وتوفري فرص الشغل 

  . و�س<ت%ابة حلاجLات املتعاونني واملتعاو©ت
  .ولمك الشكر والتقد�ر، والسالم Tليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . س<يدة الوز�رةشكرا �ل 

  . اللكمة ملقرر جلنة الفالXة والقطاTات إالنتاجLة لتقدمي تقر�ر ا�لجنة
ٕاذا اكن التقر�ر قد وزع فس<نPQقل م�ارشة ٕاىل فPح kب املناقشة حول 

  . هذا املرشوع، واللكمة X5ٔد السادة عن فرق اÌ5ٔلبية
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اك�ن مPد�ل؟ ا5ٔس<تاذ ا5ٔنصاري، عفوا املتد�ل من اÌ5ٔلبية، ال 
  . عن املعارضة، تفضل ا5ٔس<تاذ ا5ٔنصاري. مPد�ل

        ::::املس�شار الس<يد محمد ا5ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا5ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا5ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا5ٔنصاري
  الس<يد الرئIس،

  الس<يدة والسادة الوزراء،
  الزمالء،

مبا ٔ�ن ا5ٔمر يتعلق بقراءة wنية، يعين ٕاXا� wنية Tىل هذا اHلس، 
وا5ٔمر يتعلق ببعض التعديالت فÒ خيص حتسني النص فقط من الناحLة 

ة، فٕاننا ÕكPفي فقط kملدا�Ô ا5ٔوىل اليت اكنت عند تقدمي املرشوع ا�لغوي
  .5ٔول مرة

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس<يد رئIس الفريق

اللكمة ملتد�ل عن الفريق الفLدرايل، ٕاذا اكن هنا¦ مPد�ل خبصوص 
  .هذا املرشوع

النواب ٕاذن، نPQقل �لتصويت Tىل املواد احملا� Tىل اHلس من جملس 
يف ٕاطار قراءة wنية من طبيعة احلال، فقط املواد اليت وقع فهيا تعديل يف 

  .جملس النواب
  : 1املادة رمق
  إالجامع؛: املوافقون

  .ال معارض وال ممتنع بطبيعة احلال
  : املادة الثانية

  إالجامع كذ¦؛: املوافقون
  .ال معارض وال ممتنع

  :5املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

  .ض وال ممتنعال معار 
  : 7املادة 

  إالجامع؛: املوافقون
  .ال معارض وال ممتنع

  .ٕاجامع: 9املادة 
  .ٕاجامع: 11املادة 
  .ٕاجامع: 13املادة 
  .ٕاجامع: 19املادة 
  .ٕاجامع: 25املادة 
  .ٕاجامع: 31املادة 
  .ٕاجامع: 35املادة 

  .ٕاجامع: 39املادة 
  .ٕاجامع: 41املادة 
  .ٕاجامع: 60املادة 
  .امعٕاج: 67املادة 
  .ٕاجامع: 97املادة 
  .ٕاجامع: 102املادة 

  :ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع القانون �رمPه �لتصويت
  .طبعا kٕالجامع: املوافقون

يتعلق  112.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Tىل مرشوع قانون رمق 
  .kلتعاونيات kٕالجامع

شكرا لمك، ونPQقل ٕاىل املرشوع الثاين املدرج يف ]دول ٔ�عامل هذه 
يتعلق kلقضاء العسكري، وفLه  108.13مرشوع قانون رمق  وهو اجللسة،

  .مادة، واللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس<يد الوز�ر 224
هنا¦ نقطة نظام؟  .معذرة الس<يد الوز�ر.. تفضل الس<يد املس�شار

  ...تفضل اليس

        ::::املس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامش
  .شكرا الس<يد الرئIس

�ٔن �جsع دÄل ندوة الرؤساء ا�يل اكن 5ٔkمس، اتفق فقط لتذكريمك ب
Tىل ÀرتIب معني يف م اقشة هاذ املشاريع املعروضة Tىل جملس<نا، اتفق ا 
Tىل ٔ�ن �كون يف مقدمة املناقشة مرشوع القانون التنظميي املتعلق بقانون 

  .املالية، Ìري �لتذكري

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس<يد رئIس الفريق

kلQس<بة �لمراجعة . يف ندوة الرؤساء مت االتفاق Tىل ÀرتIب �ٓخر ،حصيح
اليت متت يف ٕاطار هذا الرتتIب راجعة ٕاىل الرسا� اليت تليت Tليمك بعد 
افPتاح اجللسة م�ارشة، وذ¦ بناء Tىل طلب الس<يدة الوز�رة لتقدمي 

  .مرشوع القانون اللزتامات قلناها
ع Tىل ما س<بق االتفاق Tليه يف kلQس<بة �لتعديل هذا الثاين اáي وق

ندوة الرؤساء، راجع كذ¦ ٕاىل ¶ون الس<يد وز�ر املالية تقدم بطلب يف 
املوضوع، ٔ�راد ٔ�ن جيمع املشاريع الثالثة املتعلقة به دفعة واXدة، بعد تقدمي 
هذا املرشوع املتعلق kلقضاء العسكري، مث ٕاذا رغبمت يف ذ¦، ٔ�ما ٕاذا 

فال حرج لنا يف ٔ�ن نعيد وحنرتم الرتتIب اáي  اتفق اHلس Tىل Ìري ذ¦،
  .س<بق ٔ�ن اتفق ا Tليه، ال حرج
  .تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامش
  .شكرا الس<يد الرئIس

نتفهم �عتبارات اليت قد تدعو احلكومة ٕاىل ٕاTادة النظر يف الرتتIب، 
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ء وكن%لسو ساTة ؤ�حLا© لكن واحلا� هذه اTالش كنجمتعو يف ندوة الرؤسا
ٕايوا اعطيو ؟ ساTة ونصف واح ا كناقشو الرتت�Iات؟ ٕايوا اTالش كنجمتعو

�لحكومة Ìري kلهاتف، ال مانع يف ذ¦ ٕاىل kن لمك ب�ٔن هاذ اليش Ìادي 
يطور هاذ املؤسسات دÄل البالد، اعطيو �لحكومة Ìري مباكملة تليفونية 

ن اح ا ما ´س<تدعيو©ش لندوة Àرتب ]دول ٔ�عامل اجللسة كام ´شاء، ولك
  .الرؤساء، ونضيعو معمك ساTة، ساTة ونصف دÄل الوقت

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
á¦، الس<يد الرئIس، الرئاسة قالت Tىل ٔ�نه يف Xا� ما ٕاذا ارت�ٔيمت 
�حPفاظ kلتقس<مي، kلرتتIب اáي س<بق االتفاق Tليه يف ٕاطار ندوة 

  .هالرؤساء، فا5ٔمر كذ¦، يعين ال Õريد
مرشوع القانون وá¦، مرة ٔ�خرى ٔ�قول ٔ�نه ٕاذا اتفقمت Tىل تقدمي 

املتعلق kلقضاء العسكري لنجمع املشاريع الثالثة ا5ٓن، حنن اجللسة س<يدة 
نفسها، ٕاذا اتفقمت Tىل ذ¦ فسPIفضل الس<يد الوز�ر لتقدمي مرشوع القضاء 

  . صايف راه اتفق ا.. العسكري
  .ال مشلكة.. تفضل اليس

        ::::ر الس<يد محمد فضييلر الس<يد محمد فضييلر الس<يد محمد فضييلر الس<يد محمد فضييلاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  الس<يد الرئIس، 

ٕاذا امسحتو، الس<يد الرئIس، السادة الوزراء، ال بد من ضبط هذا 
ا5ٔمر، القانون اWا�يل يعطي احلق لندوة الرؤساء و�لحكومة حéL حترض 
املسامهة يف ÀرتIب مواضيع اجللسات العامة، هذه املرÔX ا5ٔوىل نناقش 

ة، وٕان مل حيرض الوز�ر، ومل حيرض الوز�ر وÕرتب ونتفق Tىل طريقة املناقش
مع ا5ٔسف، وكنت�ٔسفو لهاذ ا5ٔمر ٔ�نه مدة طويÔ الس<يد وز�ر العالقات مع 
الربملان ما ¶يحرضش معنا يف ندوة الرؤساء، وهذي م اس<بة kش نطلبو 
م و مرة ٔ�خرى ٔ�نه يبقى حيرض معنا، 5ٔنه املسامهة دÄلو ٔ�ساس<ية يف هاذ 

  . ا5ٔمر
ر لتجنí ا هاذ إالحراج، ولكن ا5ٓن ¶يبقى احلق �ل%لسة لو حرض الوز�

العامة ٔ�هنا تعيد الرتتIب ٕان رغبت يف ذ¦، وهذا ملن ٔ�راد ٔ�ن يطلب 
ا5ٔس<بقLة يف تناول املوضوع اáي هيمه، فî ٔ�ن يطلب ا5ٔمر من رئIس 

  .اجللسة، ورئIس اجللسة س<يعرضه Tىل اجللسة وتصادق Tىل ذ¦
  .شكرا

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
ذ¦ ما مت kلsم والكامل، á¦ فاللكمة �ل%لسة ٕان ارت�ٔت تقدمي هذا 
املرشوع فس<يكون ا5ٔمر كذ¦، وٕاذا ارت�ٔى نظر اجللسة �حPفاظ 
kلرتتIب اáي مت االتفاق Tليه Tرب مس<توى ندوة الرؤساء حنتفظ به، ال 

  . ٕاشاكل
 اليس دعيدTة، عندك اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، وما كن�ش شفPك

  .ق�ل، Tلهيا ما اعطي�ش ¦ اللكمة

        ::::ملس�شار الس<يد محمد دعيدTةملس�شار الس<يد محمد دعيدTةملس�شار الس<يد محمد دعيدTةملس�شار الس<يد محمد دعيدTةا
  .هاذ املرة بدا ´شوف ا عفاك. ما اك�ن kس، ٔ�س<يدي

  الس<يد الرئIس،
هللا خيليك ذاك اليش ا�يل اتفق ا Tليه يف ندوة الرؤساء هو ا�يل 

  .غند�رو
اليوم، إالرkك نتاع هاذ اجللسة تريجع مسؤوليتو �لحكومة، �لغياب 

س<متر نتاع الس<يد الوز�ر امللكف kلعالقة مع الربملان، ا�يل صامي، وkلتايل امل 

اليوم خص احلكومة تبدا حترض، وá¦ ا�يل اتفق ا Tليه هو ا�يل غنبداو 
  .ند�رو، ما جتIش حىت 5ٓخر حلظة وتبدا Àربك لنا ا�لقاءات دÄلنا

  .شكرا

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .شكرا

ية الوقت 5ٔن ٔ�مام ا مشاريع كثرية وفهيا إالخوان، Ìري kش Õرحبو اشو 
مواد كثرية، ابغينا Õرحبو واXد اشوية الوقت، راه حلد ا5ٓن ا5ٔمر ما فهيش 

  .ٕاشاكل هنائيا
طرح ا مس�ٔ� تقدمي مرشوع Tىل �الف ما س<بق االتفاق Tليه Tىل 
مس<توى ندوة الرؤساء، ا5ٔمر بيد اجللسة، ق�لتو تبارك هللا، ما ق�لتوش ال 

Õهتøى، ال مشلك هنا، صايف انت قلتهيا لنا، ميل ما قابليQش مشلك، ا
سرنجع �لرتتIب اáي قلناه يف البداية، غنحتفظو kلرتتIب ا�يل رتí اه يف 
ندوة الرؤساء، ٔ�© يف نظري هاذ اليش راه ما ¶يحتاجش يش وقت طويل، 

  .هللا جياز�مك خبري
حلكومة kش مشلك، ا -ٔ�© يف نظري  -ما عندهاش .. احلكومة ال Àرى

Õرجعو حنتفظو kلرتتIب ا�يل در©ه يف ندوة الرؤساء، يف نظري ما اكيQش 
  . ٕاشاكل، ٔ��ن املشلك؟ اقرتح اه

اليس ا5ٔس<تاذ ٔ�معو، ٔ�© يف نظري ما اكيQش عند© مشلك، قلنا الطلب 
تقدم ا kلطلب دÄل إالخوان ا�يل ابغاو يقدموا امسيتو، ما فهيش ٕاشاكل 

�  .لرتتIبا5ٓن، داÕ kرجعو 
  .الس<يد الوز�ر عندو لكمة يف ٕاطار نقطة نظام، تفضل

        ::::الس<يد احلبIب شوkين، الوز�ر امللكف kلعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس<يد احلبIب شوkين، الوز�ر امللكف kلعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس<يد احلبIب شوkين، الوز�ر امللكف kلعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس<يد احلبIب شوkين، الوز�ر امللكف kلعالقات مع الربملان واHمتع املدين
  .شكرا الس<يد الرئIس

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
احلكومة Tربت، يف ٕاطار �خPصاص والصالحLات القانونية 

بهتا يف التعديل من �الل مراسÔ مكPوبة، وقد واWس<تورية، عن رغ 
تفاTلت مع الس<يد الرئIس احملرتم، ومت تقدمي النص اáي مت التصويت Tليه 

  .ق�ل قليل
تواصل  - رمبا  - املوضوع الثاين، الس<يد الرئIس، تفضلمت wkٕرته بناء Tىل 

شفوي، وقدرمت يف ٕاطار سلطتمك التقد�رية ٔ�ن تعرضوه، واحلكومة مل تعرب 
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  . عنه رمسيا
  .فلهذا، احلكومة Ìري معنية هبذا النقاش ٕاطالقا

  .شكرا

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . ال مشلك يف نظري ،وkلتايل

ٕاذن، Õرجعو نقولو Tىل ٔ�نه مرشوع القانون املوايل هو القانون التنظميي، 
القانون التنظميي �لاملية، .. وس<نفPح النقاش بصدده، هو مرشوع قانون رمق

، احملال Tلينا من جملس النواب، وبه طبعا 130.13قانون رمق وهو مرشوع 
  .مادة 70

اللكمة �لحكومة لتقدمي هذا املرشوع، تفضل، الس<يد وز�ر املالية، 
  .لتقدمي هذا املرشوع

الس<يد ادر�س ا5ٔزيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد الس<يد ادر�س ا5ٔزيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد الس<يد ادر�س ا5ٔزيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد الس<يد ادر�س ا5ٔزيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد 
        : : : : واملالية، امللكف kملزيانيةواملالية، امللكف kملزيانيةواملالية، امللكف kملزيانيةواملالية، امللكف kملزيانية

رحمي، وصىل هللا وسمل Tىل س<يد© محمد وTىل �ٓ� وحصبه �سم هللا الرمحن ال
  .ٔ�مجعني

  الس<يد الرئIس احملرتم،
  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لقانون املالية،  130.13ٔ�´رشف بتقدمي مرشوع القانون التنظميي رمق 
هذا املرشوع اáي يندرج يف ٕاطار املبادرة ال�رشيعية الهادفة ٕاىل تزنيل 

اWس<تور، �اصة فÒ يتعلق برتس<يخ احلاكمة اجليدة وتثLíت م�ادئ  مضامني
  .الشفافLة وربط ممارسة املسؤولية kحملاس<بة

وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�تو]ه ٕاىل ا�لجنة املوقرة kلشكر اجلزيل Tىل �هsم 
اáي حظي به هذا املرشوع، وهو ما يعكس احلرص Tىل املسامهة 

قانوين قادر Tىل موا¶بة التطورات إالجيابية والفعا� يف وضع ٕاطار 
وإالصالXات اليت اخنرطت فهيا بالد© و�س<ت%ابة �لت�دÄت، وذ¦ حتت 

  . القLادة الرش<يدة جلال� امل	 محمد السادس حفظه هللا
كام ٔ�ود إالشادة kلتعاون البناء بني جملسمك املوقر واحلكومة ٕالTداد هذا 

املرشوع، مرشوع القانون املرشوع، حLث البد من التذكري ٔ�ن هذا 
التنظميي لقانون املالية، حظي مبقاربة ´شار¶ية معيقة بني احلكومة وبني 
اHلس من �الل مسار طويل ق�ل عرضه يف ٕاطار املسطرة الرمسية، 
وجتسد ذ¦ يف املقرتXات العملية اليت تفضلت هبا خمتلف الفرق، واليت 

ا5ٔولية �لمرشوع، وذ¦ يف مك ت يف جزء مهنا من ٕاغناء وتطو�ر املسودة 
  .ٕاطار املقاربة ال�شار¶ية اليت اعمتد©ها م ذ انطالقه

  الس<يد الرئIس،
  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لقانون املالية، واáي  �130.13روم مرشوع القانون التنظميي رمق 
�س<تلهم مقPضياته من الت%ارب ومن الرتاكامت ومن املساطر وا5ٓليات 

  :هود هبا دوليا يف جمال احلاكمة املالية، ٕاىل حتقLق ا5ٔهداف التاليةاملش 
�متثل الهدف ا5ٔول يف حتيني القانون التنظميي اجلاري من ٔ�]ل  - 1

  مالءمPه مع املقPضيات اWس<تورية اجلديدة يف جمال املالية العمومLة؛
الهدف الثاين يتعلق بتعز�ز دور قانون املالية ٔ�داة ٔ�ساس<ية لربجمة  - 2

يل الس<ياسات العمومLة وإالسرتاتيجية القطاعية هبدف حتقLق التمنية وتزن 
 والتوزيع العادل لر ا�منو؛�قPصادية و�جsعية املس<تدامة 

وهيدف الهدف الثالث ٕاىل تقوية فعالية وجناTة الس<ياسات العمومLة  - 3
 وتعز�ز تناسقها والتقائIهتا وا�س%ا�ا، وحتسني جودة �دمات املرفق العمويم

املقدمة �لمواطنني، والتحمك يف Àلكفهتا، وتقوية مسؤولية املد�ر�ن فÒ خيص 
 حتقLق ا5ٔهداف املرتبطة kملوارد ا�صصة هلم؛

وي�ٔيت الهدف الرابع ليجسد تعز�ز م�دٔ� التوازن املايل اáي نص Tليه  - 4
 îس<تور يف فصWس<يط مقروئية 77اíة وتLة املالية العمومLوتقوية شفاف ،

 ية؛املزيان 
وي�ٔيت الهدف اخلامس وا�5ٔري لتقوية وٕاغناء دور الربملان يف املراق�ة  - 5

  .املالية ويف تقLمي الس<ياسات العمومLة
  الس<يد الرئIس احملرتم،

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  : �س� د املرشوع لتحقLق هذه ا5ٔهداف ٕاىل ثالث حماور ٔ�ساس<ية ويه

 اء التدبري العمويم؛ حتسني جناTة ٔ�د: احملور ا5ٔول -
تعز�ز املبادئ والقواTد املالية وتقوية شفافLة املالية : احملور الثاين -

 العمومLة؛
  .تقوية الرقابة الربملانية Tىل املالية العمومLة: احملور الثالث -

kلQس<بة �لمحور ا5ٔول واملمتثل يف حتسني جناTة ٔ�داء التدبري العمويم، 
قانون املالية الس<نوي اس� ادا ٕاىل �رجمة ينص املرشوع Tىل ٕالزام ٕاTداد 

مPعددة الس<نوات، تغطي ثالث س<نوات يمت حتيIهنا س<نوÄ، وت�ٔ�ذ بعني 
�عتبار احلفاظ Tىل التوازن املايل، وذ¦ بغية حتقLق تدبري ٔ�فضل �لاملية 
العمومLة وتقوية ��س%ام و�لتقائية بني �سرتاتيجيات القطاعية، ضام© 

  . حسني مردود�هتالفعاليهتا ولت 
كام �ربط املرشوع النفقة العمومLة بتحقLق النتاجئ، ٕاذ يُقرتح توجLه تدبري 
�لقLاس، ´س<تجيب 5ٔهداف حمددة سلفا، وتربر  Ôاملزيانية حنو بلوغ نتاجئ قاب
�عsدات املالية املرصدة، مما سPIطلب ٕاTادة هيلكة تبويبات املزيانية من 

عمتد Tىل الوسائل ٕاىل مزيانية تعمتد م طق النتاجئ ٔ�]ل �نتقال من مزيانية ت 

ومقدمة Tىل ٔ�ساس الربامج، مع Àرس<يخ البعد اجلهوي �تلف الس<ياسات 
  .العمومLة

حنو جناTة  -دامئا يف ٕاطار احملور ا5ٔول  - ولتوجLه نظام املالية العمومLة 
قابل ا5ٔداء، يقرتح املرشوع م ح املد�ر�ن مزيدا من املرونة يف الترصف، م

  .الزتا�م kٕجناز ا5ٔهداف احملددة وتقLمي النتاجئ
ٔ�ما خبصوص احملور الثاين واملتعلق بتقوية شفافLة املالية العمومLة وتعز�ز 
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املبادئ والقواTد املالية، يقرتح املرشوع ٕادراج م�دٔ� ]ديد وهو م�دٔ� صدقLة 
، وذ¦ املزيانية، والتنصيص Tليه �شلك رصحي يف القانون التنظميي اجلديد

من ٔ�]ل تعز�ز حصة الفرضيات اليت ينíين Tىل ٔ�ساسها مرشوع قانون 
املالية، وت�ٔ¶يد جودة توقعات املوارد والتاكليف، مع ا�5ٔذ بعني �عتبار 
املعطيات املتوفرة ٔ�ثناء ٕاTداد مشاريع قوانني املالية، وكذ¦ ت�ٔ¶يد �لزتام 

جوهرية يف ٔ�ولوÄت  بتقدمي قوانني مالية معد� يف Xا� حصول تغريات
  .وفرضيات قانون املالية

ٕاضافة ٕاىل ذ¦، �سعى املرشوع ٕاىل ٕاغناء احملاس<بة املواز©تية Xkٕداث 
نظام احملاس<بة Tىل ٔ�ساس �س<تحقاق وحماس<بة حتليل التاكليف من ٔ�]ل 
ت��ع ٔ�فضل �لتلكفة إالجاملية �ل�دمات العمومLة و�لمجهودات املبذو� من 

فقات ا�صصة لها، وذ¦ يف اXرتام ملبدٔ� صدقLة ٔ�]ل التحمك يف الن
كام يقرتح املرشوع عقلنة ٕاXداث وتدبري احلساkت اخلصوصية . احلساkت

Ôو� املسرية بصورة مس<تقWلخزينة ومرافق ا�.  
وهيدف املرشوع كذ¦ ٕاىل اعsد قواTد مالية ]ديدة من ٔ�]ل تعز�ز 

دودية Tىل اعsدات املوظفني، التوازن املايل، حLث يقرتح ٕاضفاء طابع احمل
كام سIمت حتديد سقف . وم ع ٕادراج نفقات ال�س<يري مبزيانيات �س�ر

لرتحLل اعsدات مزيانية �س�ر من س<نة ٕاىل ٔ�خرى، مع ٕاماكنية ختفLض 
هذا السقف مبوجب قانون املالية، وذ¦ من ٔ�]ل تعز�ز فعالية التدبري 

حسب احلاجLات احملددة يف ٕاطار النفقات  املرتبط kالعsدات املرخص هبا
  .Tىل املدى املتوسط وحسب قدرات إالجناز Wى املد�ر�ن املعنيني

ٔ�ما فÒ يتعلق kحملور الثالث وا�5ٔري، واملمتثل يف تقوية الرقابة الربملانية 
Tىل املالية العمومLة، مفن ش�ٔنه ٔ�ن يعزز دور الربملان يف م اقشة قانون 

Tرب ٕاغناء املعلومات املقدمة من طرف احلكومة وتعديل املالية، وذ¦ 
  .اجلدول الزمين ٕالTداد قوانني املالية ومراجعة طريقة التصويت Tلهيا

وهكذا، يقرتح املرشوع ٕارشاك الربملان م ذ املراXل ا5ٔوىل ٕالTداد 
مرشوع قانون املالية، ومتكLنه من املعطيات �لقLام بدوره الرقايب Tىل 

  .ومLة وظروف تفعيلهاالس<ياسات العم
kٕالضافة ٕاىل ذ¦، يقرتح املرشوع تعديل اجلدول الزمين Wراسة 
مرشوع قانون املالية �لس<نة واملصادقة Tلهيا، كام يقرتح حتديد �ٓ]ال تقدمي 

  . قانون التصفLة �لربملان، وذ¦ وفق املقPضيات اWس<تورية اجلديدة
الية املعدل وفقا ملبدٔ� ويقرتح املرشوع ٔ�يضا ٕاTادة �عتبار لقانون امل

صدقLة املزيانية، من �الل ت�ٔطري اجلدول الزمين Wراس<ته واملصادقة Tليه، 
حLث سIمت التصويت Tليه من طرف الربملان يف �ٓ]ال حمددة، ت�ٔ�ذ بعني 

  .�عتبار طبيعة �س<تع%ال اáي ميزي هذا القانون، ٔ�ي القانون املعدل
  الس<يد الرئIس احملرتم،

  سادة املس�شارون احملرتمون،الس<يدات وال 
تلمك ٔ�مه مضامني إالصالح اليت ]اء هبا مرشوع القانون التنظميي لقانون 

س<نوات، وذ¦  5املالية، واليت يقرتح املرشوع تزنيلها تدرجييا Tىل مدى 

لٔ%�ذ بعني �عتبار القدرات التدبريية لٕالدارات العمومLة، وكذ¦ لتوفري 
  .يلها �شلك ©حجالرشوط الالزمة ملوا¶بة تزن 

وفق ا هللا مجيعا ملا فLه �ري بالد©، حتت القLادة الرش<يدة جلال� امل	 
  .محمد السادس حفظه هللا

  .والسالم Tليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
شكرا �لس<يد الوز�ر، ونعطي اللكمة ملقرر ا�لجنة، مقرر جلنة املالية 

Pمت توزيع التقر�ر.. صادية لتقدميوالتخطيط والتمنية �ق .  
ٕاذن، نفPح kب املناقشة حول هذا النص، ؤ�عطي اللكمة 5ٔول 

  . دقائق، تفضل ا5ٔس<تاذ املهايش 10مPد�ل عن فرق اÌ5ٔلبية يف Xدود 
  . شكرا

ٕاذن، قدمت املدا�Ô كتابة، مث نPQقل ٕاىل املتد�ل kمس فرق املعارضة 
 10د رئIس الفريق يف Xدود دقائق كذ¦، تفضل الس<ي 10يف Xدود 

  .دقائق كام Xدد

        ::::املس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامش
  .شكرا الس<يد الرئIس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  حرضات السادة الوزراء،

  ٕاخواين السادة املس�شار�ن،
ٔ�´رشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة kمس الفرق املنمتية 5ٔحزاب املعارضة يف ٕاطار 

  .نظميي لقانون املاليةم اقشة مرشوع القانون الت 
الق اTة اليت نود ٔ�ن �سارع ٕاىل التعبري عهنا، ويه من دون شك ق اTة 
يتقامسها امجليع، يه ٔ�ن هذا املرشوع يعترب يقLنا X�ٔد ا�لبنات ا5ٔساس<ية 
ٕالصالح املالية العمومLة، تزنيال �لQسق إالصال( اáي ٔ�قر معامله دس<تور 

ات إالصالح اكلربجمة املتعددة ، من �الل دسرتة مجموTة من �ٓلي2011
الس<نوات، و�رÀاكز Tىل احلاكمة اجليدة ضام© �لشفافLة واملسؤولية 
واحملاس<بة واملراق�ة، وٕارساء قواTد مرتبطة Tkٕداد قوانني املالية وم اقش<هتا 

  .والتصويت Tلهيا
ٔ�يضا ٔ�ريد kمس فرق املعارضة ٔ�ن نعرب عن طموح ا يف ٔ�ن �شلك هذا 

ؤ�ن �رىق هذا القانون ٕاىل تنفLذ إالسرتاتيجيات القطاعية  املرشوع قانون
 ÔLة وتقوية إالماك©ت والرشوط الكفLلاملية العموم�Tرب تدبري عقالين 
بتحقLق منو اقPصادي مPضامن ومPوازن جماليا وتلبية احلاجLات �جsعية 

  .العمومLة�لمواطنني وتقوية دور الربملان يف املراق�ة املالية وتقLمي الس<ياسات 
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
وحنن  –دعو© نصارحمك القول ٕاننا نعترب ٔ�ن هاذ املبادرة ال�رشيعية 

]اءت نوTا ما م�Pٔخرة من طرف احلكومة من ٔ�]ل  -طبعا مقPنعون ب�ٔمهيهتا 
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موا¶بة التحوالت واملس<ت%دات �قPصادية و�جsعية، ش�ٔهنا يف ذ¦ 
ملنطق  -سفمع اكمل ا5ٔ -وراش املهيلكة اليت خضعت ش�ٔن مجموTة من ا5ٔ 

ب�ٔن هاذ الت�ٔخر وهذه  -وÕرجو ٔ�ن Õكون خمطئني- �نتظارية، ونعتقد 
�نتظارية سوف Àلكف الب� مثنا kهظا، وÕرجو وÕمتىن ٔ�ن Õكون خمطئني 

  .يف تقد�ر©
ورمغ ذ¦، فٕان فرق املعارضة، كام ٔ�قر بذ¦ الس<يد الوز�ر يف لكمته 

ل، اخنرطت يف ٕاغناء هذا املرشوع، سواء Tرب النقاش ا�يل ٔ�حLا© ق�ل قلي
اكن عندو طابع Xاد 5ٔمهية املرشوع ٔ�و من �الل تقدمي Tدد من 

  .املالحظات اليت Àرمجنا معظمها يف شلك تعديالت
  الس<يد الرئIس،

ٕاننا ال جنادل يف ٔ�مهية مرشوع القانون التنظميي لقانون املالية وا�يل 
نه ٔ�ن يُصلح بعض �خPالالت اليت ظهر من �الل التجربة نعتقد ٔ�ن kٕماك

املرتامكة ٔ�هنا طبعت تدبري احلكومات �لمزيانية العامة Tرب �روز مجموTة من 
الهفوات والنقائص، وهو ما وقف ا عنده يف الك1ري من املناس<بات، ووقف 

يعين  - عنده ٔ�يضا التقر�ر دÄل اHلس اT5ٔىل �لحساkت، حبيث اكن لها 
اكن لها الوقع الس<T 2ىل املديونية، وTىل احلساب  -هذه الهفوات والنقائص 

اجلاري ملزيان ا5ٔداءات، وTىل القدرات ا�متويلية لالقPصاد الوطين، وTىل 
مس<توى ٕاTداد القوانني املالية ٔ�و م اقش<هتا ٔ�و التصويت Tلهيا حتت ق�ة 

  . اليةالربملان، ٔ�و Tىل مس<توى تنفLذ ٔ�حاك�ا �الل الس<نة امل
وال ب�ٔس من التذكري يف هذا املقام ببعض ٔ��رز ما Tايناه من هفوات 
ومن نقائص، مبا يف ذ¦ التذكري ببعض ما ٔ�شار ٕاليه التقر�ر دÄل اHلس 

  :اT5ٔىل �لحساkت
املعطيات املرمقة والفرضيات املعمتدة يف ٕاTداد مشاريع قوانني املالية  - 1
ت �لواقع يف يشء، بل اكن دامئا مل Àكن مت 2012س<نة  - Tىل ا5ٔقل  - م ذ 

�شوهبا نوع من إالفراط واملبالغة، ونذ¶ر يف هذا الصدد، Tىل سLíل املثال 
�رمس  %4,2فقط ال احلرص، ٕافراط احلكومة يف توقع منو اقPصادي بQس<بة 

الس<نة اجلارية، لتعود يف شهر غشت املنرصم وختفض هذه الQس<بة ٕاىل 
غرب واملندوبية السامLة �لتخطيط ، يف الوقت ا�يل اكن بنك امل3,5%

ٕان هذا النوع . %2,5 –ٔ�ي �س<بة ا�منو  -يتوقعان ٔ�ال تت%اوز هذه ا�5ٔرية 
من املامرسات ال شك ٔ�ن � انعاكسات قد Àكون سلبية Tىل �قPصاد 
الوطين، ال س<Ò ؤ�ن وضعية م اخ ا5ٔعامل تعترب ٕاXدى العوائق ٔ�مام ان1íاق 

 ارزة يف معاد� التنافس<ية �قPصادية لب�©؛املقاو� وٕاXدى العوامل الب
غياب املقاربة ال�شار¶ية kملعىن  - مع اكمل ا5ٔسف-�س%ل كذ¦  - 2

احلقLقي �لمقاربة ال�شار¶ية Wى احلكومة يف تفاTلها مع تعديالت املعارضة 
الس<يد الوز�ر . ضدا Tىل مقPضيات ومضمون الفصل العارش من اWس<تور

يل ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن هذه املبادرة ال�رشيعية يه نتاج احملرتم يف لكمته ق�ل قل 
مسار من املشاورات ومن ٕاعامل املقاربة ال�شار¶ية، حنن، �لك رصاXة 
ودون م�الغة، نعترب ٔ�ن هناك ٔ�عطاk كثرية شابت هذه املقاربة ال�شار¶ية، 

�ٓخرها Tدم إالنصات وTدم ٕابداء �س<تعداد �لتفاTل kلصرب املطلوب 
لوبة مع املالحظات ومع التعديالت اليت قدمهتا فرق و�سعة الصدر املط

املعارضة، مما وW Wينا �نطباع ب�ٔن املشاورات اليت حتدث عهنا الس<يد 
الوز�ر احملرتم لIس فقط يف هذا امللف، ولكن يف ملفات ٔ�خرى يه ٔ�قرب 

 ما Àكون ٕاىل مشاورات إالذTان؛ 
ىل قوانني مالية Tىل مس<توى تنفLذ املزيانية، الحظنا Tدم ا�لجوء إ  - 3

تعديلية، رمغ ٔ�ن احلكومة اختذت مجموTة من إالجراءات �الل الس<ن�ني 
املاضيتني، اكن لها 8�ٔر ¶بري Tىل ٔ�راكن وراك7ز قانون املالية الس<نوي، اكن 
�ٓخرها ٔ�و ٕاXدى ٔ�مه ت	 إالجراءات وقف تنفLذ جزء ال �س<هتان به من 

 نفقات �س�ر؛
ون ٔ�ن نذ¶ر بت%اوزات احلكومة يف تنفLذ ولن تفوتنا الفرصة، �امسا، د

قوانني املالية ويف إال�الل kلزتاماهتا يف توفري الوwئق الالزمة ٕالTداد 
الترصحي العام kملطابقة يف ا5ٓ]ال القانونية، كام ٔ�كد Tىل ذ¦ الس<يد 
الرئIس ا5ٔول �لم%لس اT5ٔىل �لحساkت ٔ�مام الربملان، وكنا ٔ�يضا نؤكد 

T ىل هذه ا5ٔمور يف املناس<بات اليت تتاح لنا فهيا فرصة النقاش ونعيد الت�ٔ¶يد
والتفاTل مع احلكومة، وهو ا5ٔمر اáي حيد من دور الربملان يف املراق�ة 
البعدية لتنفLذ املزيانية، �سíب الت�ٔخر يف ٕاXا� مشاريع قوانني التصفLة رمغ 

ريع قوانني التقدم ٔ�و التحسن إالجيايب الQس<يب يف ا5ٓ]ال دÄل تقدمي مشا
املالية، مما يفرغ دور املؤسسة ال�رشيعية من حمتواه الاكمل فÒ �رتبط 
kملراق�ة الق�لية من �الل الرتخLص املس<بق �لمداخLل والنفقات �سíب 

 الت%اوزات املس%T Ôىل مس<توى التنفLذ؛
سادسا، نؤكد Tىل ٔ�مهية، ونعيد الت�ٔ¶يد Tىل ٔ�مهية ٕاعطاء البعد اجلهوي 

لقانون التنظميي �لاملية، خصوصا يف التدبري املزيانيايت، نظرا يف مرشوع ا
5ٔمهية املرشوع اجلهوي لتعز�ز التمنية و�لق تضامن فعيل بني اجلهات من 

  . �الل ختصيص دمع مايل واحض مضن قوانني املالية لفائدة اجلهات
ومبناس<بة احلديث عن البعد اجلهوي يف مرشوع القانون التنظميي 

�لاملية، ال  Òب�ٔس ٔ�و ال بد من ٔ�ن نفصح لمك عن شعور© ببعض ال�شاؤم ف
يتعلق kملضمون دÄل املرشوع اجلهوي كام ظهر من �الل مسودة مرشوع 
القانون التنظميي �لجهة اáي T�ٔدته احلكومة ووزعته Tىل ا5ٔحزاب 

واáي ظهر ب�ٔن فLه ٔ�عطاk كثرية، جعلت بعض املكو©ت حىت الس<ياس<ية، 
 .Ìلبية احلكومLة ´س%ل اخPالفها واTرتاضها Tليهيف صفوف ا5ٔ 

Tىل صعيد �ٓخر، اكن من املفروض ٔ�ن يمت الربط بني ٕاصالح املالية 
العمومLة وإالصالح إالداري، ؤ�ن �سامه القانون التنظميي �لاملية يف توطيد 
وÀكر�س ٕاصالح إالدارة العمومLة، Tرب التنصيص Tىل ٔ�مهية الس<ياسات 

ض ٔ�ن �كون هذا الورش دÄل إالصالح إالداري X�ٔد العمومLة، واكن يفرت 
ا5ٔوراش ا�يل اكن يفرتض ٔ�ن تعطى � ٕاXدى ا5ٔولوÄت يف ٔ�ج دة 

  ...ومPوازÄ ومزتام ا مع م�ساوقااحلكومة، واكن يفرتض ٔ�ن �كون العمل فLه 
ابغيت ن�ٔكد يف ا�5ٔري، يعين ن�Qه  -اس� فذت الوقت دÄيل  –ٔ��ريا 
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ة ٕاىل بعض ا�اطر اليت ميكن ٔ�ن تصاحب تنفLذ فقط kمس فرق املعارض
  :القانون التنظميي �لاملية، مهنا م1ال

خماطر الرتكزي Tىل املؤرشات دون مراTاة إالجناز الفعيل واحلقLقي   -
�لمهام؛  

 خماطر تفضيل ا5ٔهداف القصرية املدى Tىل ا5ٔهداف البعيدة املدى؛ -

حساب املهام اáاتية  خماطر ٕاهامل املهام املشرتكة بني الوزارات Tىل -
 .للك قطاع Tىل Xدة

ٔ��ريا، Õريد ٔ�ن نعرب عن ٔ�سف ا 5ٔن هذا القانون التنظميي اكن يفرتض ٔ�ن 
صاحب اجلال� يف الك1ري من املناس<بات، يف الك1ري . �كون موضوع توافق

من خطبه السامLة، �ٓخرها اخلطاب اáي ٔ�لقاه مبناس<بة افPتاح اWورة 
ورضورة ٕاعامل وبناء التوافقات لك ما تعلق ا5ٔمر  اجلارية، شدد Tىل ٔ�مهية

الحظنا ب�ٔن احلكومة مل تبذل ٔ�ي  -مع ا5ٔسف- kلقوانني التنظميية، ولكن 
 .Æد لبناء التوافقات، وá¦ داز هاذ القانون kلتصويت

و�س%ل ٕان مل �كن قد فات ا5ٔوان ٔ�مهية ٔ�ن تن��ه احلكومة ٕاىل رضورة 
 مفهو�ا �لمقاربة �لمقاربة ال�شار¶ية، Õريد تصحيح ا5ٔعطاب ا�يل عندها يف

  .مقاربة ´شار¶ية حقLقLة ولIست مشاورات إالذTان
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
 .شكرا لمك الس<يد الرئIس

wنية للك من ي�ٔيت بعد اليس  30وس�ٔ¶ون مضطرا ٕاىل ٕاضافة دقLقة و
ق اللكمة �لمتد�ل املوايل من الفري.. بQشامش، kش Õكونو واحضني
رمبا تقرر Tىل مس<توى الفريق اس<تغراق . الفLدرايل، ا5ٔس<تاذ íXيش تفضل

.. دقLقة يف هذا النص، وس<تخصم طبعا من الزمن ا�صص لمك مجليع 15
  . دقLقة واXدة صايف، احلساب دÄيل هذاك، مايش دÄ¦، اليس دعيدTة

  .اللكمة لٔ%س<تاذ íXيش يف ٕاطار م اقشة مرشوع القانون، تفضل

        ::::الس<يد العرالس<يد العرالس<يد العرالس<يد العريبيبيبيب íXيش íXيش íXيش íXيش    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس<يد الرئIس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت وٕاخواين املس�شار�ن،

kمس الفريق الفLدرايل ٔ�تد�ل يف هذا املرشوع الهام، اáي ´شلك 
م اقش<ته حلظة دميقراطية حLوية يف س<ياق Tاملي يعرف حتوالت م�سارTة 

�لعنرص Tىل مس<توى التدبري املايل و�قPصادي واWور املركزي 
التك ولو@ واملعلومLايت، وكذ¦ Tىل مس<توى �روز XاجLات ]ديدة 
ؤ��شطة اقPصادية Xديثة و�دمات مPقدمة ودخول فاTلني ]دد ٔ�طراف 

  .مدنية لها دورها يف الرقابة اHمتعية
وق�ل احلديث عن هذا املرشوع الهام يف مرÀكزاته ؤ�بعاده وٕاجيابياته 

اك Àراكامت عرفها تدبري املالية العمومLة م ذ ونقائصه، البد ٔ�ن نذ¶ر ب�ٔن هن
، حLث مت اختاذ تدابري Tديدة سامهت ولو جزئيا يف تطو�ر 2011س<نة 

ا5ٔداء املزيانيايت وحتسني التدبري العمويم، ما غنذ¶رش هاذ إالجراءات kش 
  .Õرحب الوقت

ٕاىل ا5ٓن، اليت مر مهنا نظام  2001ٕان هذه املرÔX املمتدة م ذ س<نة 
لية العمومLة، نعتربها مرÔX انتقالية تتوB اعsد التدبري املرÀكز Tىل املا

وá¦، . ا5ٔهداف والنتاجئ ¶بديل �لتدبري القامئ Tىل اس<هتالك الوسائل
ال ت� اسب مع هذه  98ٔ�صبحت مقPضيات القانون التنظميي �لاملية لس<نة 

مرجعية للك التغريات إالجرائية اجلارية، وال تؤطرها وال ميكن ٔ�ن ´شلك 
  .2011ا5ٔطراف املعنية بوضع قوانني املالية، خصوصا بعد وضع دس<تور 

وá¦، اكن من الالزم بلورة دس<تور مايل ]ديد، جيب، يف نظر© 
  :كفريق فLدرايل، ٔ�ن يعمتد املرÀكزات ا5ٔساس<ية التالية

مواصÔ البناء اWميقراطي والرفع من مس<توى املامرسة اWميقراطية   - 1
ا �قPصادية و�جsعية والبيLDة كدTامة ٔ�ساس<ية �لحاكمة يف يف ٔ�بعاده

 بعدها الشمويل؛
kلرمغ من حمدود�هتا، اáي يقPيض  2011تفعيل مقPضيات دس<تور  - 2

اعتبار هذا املرشوع الهام �ٓلية س<ياس<ية ومؤسساتية، تت%اوز إالصالح 
قرطة املايل احملض لتندرج يف ٕاطار ربط املسؤولية kحملاس<بة وحتديث ودم

والتنفLذية، تطبيقا هيالك اWو� وٕاTادة التوازن بني املؤسس<تني، ال�رشيعية 
من اWس<تور اáي ينص Tىل تقامس املسؤولية بني  77ملقPضيات الفصل 

السلطتني يف احلفاظ Tىل توازن مالية اWو�، مما حيمت رضورة تقوية بناء 
ملبارش�ن وÌري جسور التواصل بني املؤسس<تني وبني خمتلف املعنيني ا

 املبارش�ن بعملهم؛
خطب ]ال� امل	 ا�5ٔرية، واليت نعتربها مرÀكزا ذي نفس  - 3

هل س<يلعب : á¦، يف هذا املرÀكز، ن�ساءل �شلك مرشوع. اسرتاتيجي
القانون التنظميي �لاملية اجلديد دوره اكمال �ٓلية ٔ�ساس<ية لتجس<يد هذه 

رة التطورات الكونية وÀمثني �خPيارات إالسرتاتيجية الكربى ��و� ومسا�
الرٔ�سامل الíرشي و�جsعي الوطين وÀكر�س ا5ٔمن و�س<تقرار Gعنرص�ن 
ٔ�ساس<يني لٕالنتاج والرثوة، وحتسني م اخ الثقة واملصداقLة يف جمال العمل 
وا5ٔعامل من ٔ�]ل منوذج اجsعي Àمنوي اجsعي واقPصادي، جيمع بني 

 ع �جsعية �لمواطنني املغاربة؟التمنية �قPصادية وحتسني ا5ٔوضا
املرÀكز الرابع، تقوية اWور الرقايب �لربملان Tىل الس<ياسات العمومLة Tرب 

 الت��ع والتقLمي والتقومي؛
املرÀكز اخلامس، تعز�ز املبادئ ا5ٔساس<ية �لاملية العمومLة وتقوية 

  .يتشفافLهتا، واعsد قواTد مالية ]ديدة �لتحمك يف التوازن املزيانيا
هاته املرÀكزات، ٕاذن، تدفعنا ٕاىل طرح مجموTة من املالحظات 

  :وال�ساؤالت اليت ميكن ٕاجاملها فÒ ييل
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نعترب ٔ�ن إالصالح جيب ٔ�ن يذهب ٕاىل العمق من ٔ�]ل الت%اوز  -
الفعيل �لنقائص ذي الطابع التقين واحملاس<يب والقانوين املتعلقة Tkٕداد وتنفLذ 

%اTة من Æة، وشفافLة املعطيات وحتيIهنا اليت قوانني املالية، وفق م طق الن
  متكن الربملان من ممارسة �امه الرقابية من Æة ٔ�خرى؛

حتسني مسطرة التحضري وٕاجناز ومراق�ة املزيانية حيمت Tىل احلكومة  -
وTىل الربملان العمل Tىل ٕاTداد �رجمة واحضة �لرتسانة القانونية املرتبطة 

 kلقانون التنظميي �لاملية؛

اح إالصالح كذ¦، يقPيض املوا¶بة من �الل سن ٕاجراءات جن -
وتدابري تتعلق بتحيني القدرات والتكو�ن والتكو�ن املس<متر وتíس<يط 

 املساطر وإالصالح إالداري يف بعده الشمويل؛

هل �لحكومة تصور شامل خبصوص : كذ¦، ال بد من ال�ساؤل -
Àة اجلهوية املتقدمة، يف ٕاطار تقوية الالمركزية والالLركزي، والبحث عن ¶يف

ربط الس<ياسات القطاعية بتد�ل امجلاTات الرتابية، ٔ��ذا بعني �عتبار 
  الرها©ت اHالية والرتابية و�جsعية؟

ٕان شفافLة املالية العمومLة تقPيض ٕادراج لك املكو©ت دا�ل املزيانية، 
بصفة  مبا فهيا احلساkت املرصدة 5ٔمور خصوصية ومرافق اWو� املسرية

�لرقابة الس<ياس<ية �لربملان Ôورضورة خضوعها اكم ،Ôمس<تق.  
وٕاذ �س%ل ٕاجيابية التقليص من احلساkت اخلصوصية يف هذا 

مىت سIمت �خنراط فÒ �سمى بوXدة : املرشوع، فٕاننا يف املقابل ن�ساءل
  املزيانية؟

ومLة، فٕاننا ٔ�ما فÒ يتعلق بتعز�ز دور الربملان يف املراق�ة Tىل املالية العم
�س%ل ٔ�ن مؤسس� ا ال�رشيعية قد رامكت العديد من اخلربات والت%ارب، 
ولها ماكمن القوة، وجترت ٔ�يضا العديد من نقط الضعف، لكن حيق لنا 

هل ميت	 الربملان �ٓلية �لرقابة الس<ياس<ية سلطة الرقابة Tىل املال : ال�ساؤل
ملراق�ة اجلهاز التنفLذي؟ العام؟ وهل يتوفر Tىل اكفة إالماكنيات والوسائل 

فاملرشع اWس<توري املغريب تíىن تق يات العقلنة الربملانية، وذ¦ هبدف 
تقLيد حرية �خPصاصات ا�و� �لربملان، حىت ال تؤدي حرية معî ٕاىل 
Tدم اس<تقرار احلكومة، �اصة يف جمال �خPصاص املايل �لربملان، اáي 

سواء تعلق ا5ٔمر مبسطرة املناقشة ٔ�و  حتيط به مجموTة من القLود العملية،
س<تعملها مكو]ه  املعلومات اليت يتوفر Tلهيا الربملان وحتتكرها احلكومة ́و
ومPحمك، ٔ�و تعلق ا5ٔمر �س<يطرة السلطة التنفLذية Tىل املبادرة ال�رشيعية 
ؤ�س<بقLهتا يف ]دول ٔ�عامل الربملان، وkلتايل فٕان الربملان ميارس شلكيا 

، مفنطق العقلنة الربملانية ينطوي Tىل قLد جوهري لسلطة السلطة املالية
من القانون التنظميي احلايل �لاملية،  34و 33الربملان، تتضمنه املادHن 

  .2011من دس<تور فاحت يوليوز  77و¶رس<ته املادة 
ويف هذا إالطار، Õرى، يف الفريق الفLدرايل، ٔ�نه ٔ�صبح من الرضوري 

  :متكني املؤسسة ال�رشيعية من

الوقت الاكيف Wراسة وم اقشة املزيانية، وٕارشاك املؤسسة  - 1
 ال�رشيعية ٕاkن املزيانية �س<تكشافLة؛

متكني ا�لجنة العامة ملراق�ة وجناTة النفقات �لك الوسائل  - 2
  .وإالماكنيات، لتلعب دورها اكمال كام هو يف بعض الت%ارب اWولية

ة هو مبثابة دس<تور للك هذا، ميكن القول ب�ٔن القانون التنظميي �لاملي
مايل � مرجعيته الس<ياس<ية واملؤسساتية، اليت جتعل م ه عنرصا ٔ�ساس<يا 
ٕالعطاء الس<ياسات العمومLة طابع الفعالية وحتسني جودة اخلدمات العمومLة 

هل اس<تحرض : املقدمة �لمواطنني، لكن جيب ال�ساؤل و�شلك ملح
  :إالصالح احلايل القضاÄ التالية

ملزيانية مبخطط التمنية مكؤسسة دس<تورية وفق خطط ربط ٕاTداد ا: ٔ�وال
ٕاسرتاتيجية ´شار¶ية واحضة، من �الل اعsد م�ادئ املزيانية املفPوXة اليت 
ÀرÀكز Tىل �س�شارة الواسعة �لمواطنني وخمتلف الفKات والرشاحئ 

  �جsعية عند وضع وصياÌة القانون املايل؟
راق�ة العليا وبعثات التفIPش هل هناك تفعيل ٔ�م1ل Æ5ٔزة امل: wنيا

واملراق�ة اWا�لية يف القLام kملهام املنوطة هبا يف جمال تقومي الس<ياسات 
العمومLة والتدبري العمويم اجلديد وٕارساء ثقافة املساء� وتقدمي احلساب 
وÀمنية اجلدل والنقاش واحلوار حول Àرش<يد اس<تعامل ا5ٔموال العامة ورفع 

  ف املتو�اة مهنا يف التمنية إال�سانية وماكحفة الفقر؟ٔ�داهئا، لبلوغ ا5ٔهدا
هل متت مراجعة اخPصاصات احملامك املالية واHالس اجلهوية : wلثا

�لحساkت، ملالءمهتا مع التحوالت ال�رشيعية والتنظميية اليت عرفها العامل يف 
جمال ماكحفة الفساد املايل وغس<يل ا5ٔموال، وفق ما نصت Tليه املنظامت 

  Wولية ذات الصÔ؟ا
  هل مت تفعيل القوانني املتعلقة بتجرمي ا�هترب الرضييب وامجلريك؟: رابعا

هل مت دمع وÀكر�س مزيانية اجلندرة اليت ت�ٔ�ذ بعني �عتبار، لIس 
  فقط XاجLات املرٔ�ة، بل كذ¦ الر]ل والطفل Tىل Xد سواء ودون متيزي؟

ومي ا�اطر دا�ل ٔ�ساس<ية �لرقابة اWا�لية وتقهل مت وضع بLQات 
املؤسسات العامة والقطاع اخلاص وامجلاTات الرتابية، عامدها التقومي 
املس<بق واملرافق واملالحق من �الل وضع معايري ومقايIس ]ديدة 

  لٔ%داءات وحساب النتاجئ؟ 
Õريد Àمنية ]ديدة، Õريد Àمنية ثقافة املساء� املالية وتطو�ر القضاء املايل 

يف جمال مراق�ة املالية العامة من �الل دمع قمي  وإالداري واWس<توري
شفافLة فاT ÔTىل ضوء بعض الت%ارب الرائدة يف ب�ان ٔ�مر�اك الالتيLQة 

  .م1ال
Õريد كذ¦ ٔ�ن Àكون إالرادة الس<ياس<ية �لتصدي للك مظاهر الفساد 
املايل وإالداري والرشوة واس<تغالل النفوذ من �الل ماكحفة اقPصاد الريع 

  . وغسل ا5ٔموال وٕادماج �قPصاد Ìري املهيلك و�حPاكر
Õريد رقابة شعبية Tىل املال العام Gحق من حقوق إال�سان اجلوهرية 

  . والثابتة، وفق ما هو مPعارف Tليه يف املواثيق والقوانني اWولية
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ري، ولIس ذؤ��ريا، ٕان حتقLق إالصالح املايل املQشود الشامل واجل
هو يف �ٓخر املطاف رهني kس�Lعاب اWروس، إالصالح الشNين التقين، 

من �الل اس�ر املك�س<بات و�نتقال اWينايم من ثقافة احلكومة مكقاربة 
تقليدية يف التدبري العمويم ٕايل ثقافة مقاربة احلاكمة الشامÔ، ٔ�ي الوضعية 

  . املثىل يف التدبري العرصي
 ٔ�ساس á¦، حنن س<نصوت kٕالجياب Tىل هذا املرشوع، لكن Tىل

  .ٔ�ال يمت ٕاسقاط تعديالت هاته املؤسسة اWس<تورية دا�ل مؤسسة ٔ�خرى
�لس<يد الرئIس Ôاكم Ôوشكرا، وس�ٔسمل املدا�.  

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .شكرا لٔ%س<تاذ íXيش، شكرا وس<نحتفظ هبا

بعد هذا، نPQقل �لتصويت Tىل مواد هذا املرشوع، وس�ٔعرض املادة رمق 
حصيح ميل قلتيه ب�ٔن ما عند�ش يف .. وا لناتفضلوا مسح.. كام Tد�هتا 1

©ه يف داخلريطة ا�يل بني يدي، حصيح، اليس íXيش، ولكن ما كناش اعمت
  . ندوة الرؤساء، وما تعطا´ش لمك اللكمة

 5تفضل يف Xدود .. تفضل اليس íXيش، ما اك�ن مشلك، �ذ راحPك
  .اWقايق

        ::::املس�شار الس<يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس<يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس<يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس<يد عبد هللا عطاش
  .حمي�سم هللا الرمحن الر 

ٔ�وال بعدا كنحتجو Tىل هاذ السلوك الالدميقراطي، واكع الناس ا�يل 
البارح رمبا ما اك�ش .. ¶يتغناو Wkميقراطية لهاذ احلقوق دÄل اHموTة ا�يل ما

احلضور دÄل املمثل دÄل اHموTة، وا�يل قال ¦ رمبا ا�يل Ìاب، Ìاب 
kن يل، وk يل�لتايل Õكونو واحضني، حقو Tىل هاذ احلساب، هاذ  اليش ا

، Õكونو 5دÄل الناس وال  4اح ا معروفني، وهاذ القانون اح ا ا�يل فعلناه، 
واحضني، يف ا�لجنة، وجنيو حىت اليوم و�كون عند© هاذ السلوك، ٔ�© 

  ...ٔ�عتقد

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
ٓ اليس �ذ .. Ìري kش ما ´س<تغرقش ذيك اWقائق، اح ا كQس%لوه، �

H شk ريÌ ،كPراحÔري املدا�Ì يل بعدا ما ترصفوش يف�  .�ذ الوقت ا

        ::::ملس�شار الس<يد عبد هللا عطاشملس�شار الس<يد عبد هللا عطاشملس�شار الس<يد عبد هللا عطاشملس�شار الس<يد عبد هللا عطاشا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة الوزراء،
  الس<يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
حظات kمس مجموTة �حتاد الوطين �لشغل املغرب، نتقدم ببعض املال

وفق ما �سمح به الوقت، و�اصة حنن تفاTلنا مع هذا القانون يف ٕاطار 

النقاش اáي مت ٕاما دا�ل ا�لجنة ا�تصة ٔ�و �ارÆا، ونعتقد ٔ�ن هاذ القانون 
 1998التنظميي �لاملية خطوة راخسة حنو تثLíت دس<تور مايل يت%اوز قانون 

واجنلرتا،  من Àر¶يا وفق مهنجية ´شار¶ية، بدءا من الزÄرات اخلارجLة للك
�لجنة k ليهT ٕاىل ٔ�ن مت التصويت îXا�يل يف لك مراWلنقاش اk مرورا

  .املالية وفق �ٓليات احلسم اWميقراطي والقانوين
وقد سامهنا من ]انí ا اكحتاد وطين �لشغل kملغرب يف لك هاته 

نا تعديال، مل يق�ل مهنا ٕاال تعديل واXد، وقد تفهم  14املراXل مع تقدمي 
حLثيات الرفض بعد ٔ�ن اس<متعنا لوزارة املالية، وبعد ٔ�ن قدمت kلطبع 
ٕايضاXات وتفسريات وترب�رات، مل جند معها ٕاال التفهم املتبادل من موقع ما 

  .تفرضه املسؤولية
ومك سعد© حلظات عندما اكن اجلو اáي يطبع النقاش دا�ل ا�لجنة 

ة كذ¦ ممثÔ يف وز�ر املالية ميتد لبايق ا5ٔعضاء Tىل Tالت قلهتم، واحلكوم
ولقد ٔ�كد© حLنئذ ٔ�ن هذا القانون املايل . والوز�ر املنتدب امللكف kملزيانية

، رمغ ٔ�ننا نؤمن ٔ�ن هذه اخلطوة الك�رية يف 2011]اء ليليب نداء دس<تور 
تصحيح مسار املالية العمومLة حتتاج كذ¦ ٕالرادة ´شار¶ية جامعية ٔ�ثناء 

ا5ٔداء املايل ٔ�¶يد ٔ�ن � انعاكسات Tىل لك اجلوانب التزنيل، فالتحمك يف 
�قPصادية و�جsعية ببالد©، كام س<يكون � ت�ٔثري Tىل لك القطاTات 
الوزارية، وkلطبع لن �كون مبعزل عن الت�ٔثري الس<يايس و�قPصاد العاملي 

  .ومل�احLة القضاÄ �جsعية
نتاجئ والربجمة املتعددة �رÀكز Tىل ال  ،ٕانه مرشوع يتضمن ٕاجراءات �مة

كام ٔ�ن هنج ٔ�سلوب احلاكمة . الس<نوات، مع ٕاد�ال البعد اجلهوي يف النفقات
من ق�ل ربط املسؤولية kحملاس<بة، واليت س<تكون الروح احلقLقLة لتنفLذ 
هذا القانون، والترصف كذ¦ يف �عsدات Tىل مس<توى نفس املرشوع 

ج يف Xدود سقف معني، وٕاTداد لك وبني املشاريع دا�ل نفس اجلهة والربام
وزارة مرشوع جناTة، لك وزارة تعد تقر�را يت�دث عن جناTة ا5ٔداء، وبعده 
نPQقل ٕاىل تقر�ر Àر¶ييب يعرض Tىل الربملان، وهو مضن التقار�ر اليت تعرض 
Tىل جلنة املالية، وفق مؤرشات Àرتبط 5ٔkهداف املسطرة ومؤرشات 

ة لك ثالث س<نوات، وهنا kلطبع القLاس، مع اف�Pاص الوزارات مر 
�س<تحرض إالشاكالت اليت اكنت Tالقة ويه تقار�ر �ف�Pاص اليت كنا 
ن�ساءل عهنا، ولكهنا دامئا تظل يف ا5ٔرش<يف ويف الرفوف دون إالفصاح 
عهنا، جفاء هذا البعد يف ٕاطار احلاكمة املفروضة Tىل ٔ�ساس ٔ�ن Àكون 

  . خطوة ٕاجيابية يف هذا املنحى
sس<يط وكذ¦ اعíد م�دٔ� صدق املزيانية من �الل حصة الفرضيات وت

مقروئIهتا، مع تقوية دور الربملان يف الرقابة، لك ذ¦ س<يضعنا ٔ�مام مهنجية 
]ديدة ؤ�سلوب ]ديد ورقابة ٔ�شد �لاملية، وهنا جيب ٔ�ن نلفت  -ٔ�¶يد  –

انية النظر، الس<يد الوز�ر احملرتم، ب�ٔن تعز�ز اWور الرقايب �لربملان Tىل املزي 
تقر�را س<تقد�ا  15يفرض Àكوينا موا¶با �ساTد Tىل قراءة جLدة ملا يقارب 

 .وزارة املالية يف حماور وجماالت خمتلفة
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        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس<يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس<يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس<يد عبد هللا عطاش
  . �س�Lعاب اجليد ،يف اخلتام ،تتطلب

ر القانون املايل، وسريفع ٕان لك ما ذ¶ر©ه سIسامه دون شك يف تطو�
وهنا، البد من خطوات ٔ�خرى، وحنن نت�دث عن . الت�دÄت القامئة

القانون التنظميي �لاملية، البد من �لق مقاربة ©جعة Àرفع التضارب يف بعض 
املؤرشات كQس<بة ا�منو وÌريها اليت تصدر عن بعض املؤسسات الوطنية، 

ا �كون � ت�ٔثري بني Tىل حLاتنا من هن. ومكثال املندوبية السامLة �لتخطيط
  .�قPصادية

ويف اخلتام، نقول ٕان هذا القانون ]اء ليليب كثريا من �نتظارات، 
  . ولكن تواقون ٕاىل �قرتاXات إالجيابية

وáا، س<نكون ٕاجيابيني يف التصويت Tليه بنعم من مجموTة �حتاد 
  .الوطين �لشغل

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
عن الهفوة اليت وقعت يف Tدم ٕادراج مدا�لتمك  شكرا جزيال، ونعتذر

  . يف ا5ٔول، الس<يد املس�شار
  :نPQقل ٕاىل التصويت Tىل مواد هذا املرشوع

  :، كام Tد�هتا ا�لجنة1 املادة رمق
  .إالجامع: املوافقون
  : 2املادة رمق 
  .إالجامع: املوافقون
  :3املادة رمق 
  .إالجامع: املوافقون
  :ا�لجنةكام Tد�هتا  4املادة رمق 
  .إالجامع: املوافقون
  .ٕاجامع: كام Tد�هتا ا�لجنة كذ¦ 5املادة رمق 
  .إالجامع: كام Tد�هتا ا�لجنة كذ¦ 6املادة رمق 
  .7املادة رمق 

  : ٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلس    عبد ا�لطيف ٔ�بدوح،عبد ا�لطيف ٔ�بدوح،عبد ا�لطيف ٔ�بدوح،عبد ا�لطيف ٔ�بدوح،    الس<يدالس<يدالس<يدالس<يداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .8املادة رمق 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  

  : رئIس اجللسةرئIس اجللسةرئIس اجللسةرئIس اجللسةالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .9املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .10املادة رمق 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  : الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 11املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .تفضل اليس دعيدTة

        ::::TةTةTةTةاملس�شار الس<يد محمد دعيداملس�شار الس<يد محمد دعيداملس�شار الس<يد محمد دعيداملس�شار الس<يد محمد دعيد
  . شكرا الس<يد الرئIس

اكن توافق بI اتنا دا�ل ا�لجنة Tىل ٔ�نه غيت�ذف مهنا  11يف املادة 
واXد الفقرة اخلاصة Tákا7ر واجلزاءات واحملجوزات وفوائد الت�ٔ�ري، وكنا 
5ٔنه وقع لنا ارتباك دا�ل ا�لجنة، وكنا اتفق ا ب�ٔنه إالخوان 5ٔن هذا تعديل 

واملعارصة، اكنوا إالخوان قالوا ب�ٔنه يف اجللسة  تقدم به الفريق نتاع ا5ٔصا�
  ..العامة IÌسحبوا فقط هاذ البند، مبعىن ٔ�نه املادة

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .مل تعدل

  :املس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTة
اك�ن تعديالت، ولكن فهيا واXد اجلزء فقط هو ا�يل Ìادي �متسح   

، اليس حكمي بQشامش، هاذ بدÄلو، راه kتفاق ا5ٓن مع الس<يد رئIس الفريق
البند املتعلق Tákا7ر واجلزاءات واحملجوزات، هو ا�يل غن�ذفوه، والبايق 

  .راه Ìادي يبقى يف  التعديل

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
يعين املراد �سحبه، هاذ البند ا�يل Ìادي ي�سحب ٕاىل ابغيتو ´سحبوه، 

  .تفضل، الس<يد رئIس الفريق، انs ا�يل صاحب هذا التعديل

        ::::املس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامش
  .شكرا الس<يد الرئIس

Ìري �لتدقLق يف املواد ا�يل اس<تعرضتوها حلد ا5ٓن، �لتذكري ؤ�© كرنجع 
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�لتقر�ر، فهيا مواد ا�يل تقدمت �ش�ٔهنا تعديالت وق�لت kٕالجامع، مهنا مواد 
 تقدمت فهيا تعديالت ورفضهتا احلكومة ومت ٕاخضاعها �لتصويت، ومل �كن

داÌ kري ابغيت نفهم هاذ املواد ا�يل دوز© كQسمع ٕاجامع، . فهيا ٕاجامع
ٕاجامع، ٕاجامع، Tلام ب�ٔن احلكومة يف ا�لجنة رفضهتا ؤ�خضعناها �لتصويت، 

  .هذا من Æة
�س<تدراك ا�يل Àلكم Tليه الس<يد رئIس الفريق، فعال �الل املناقشة 

نب من هاذ املادة، يف ا�لجنة قدم ا اح ا تعديل مPاكمل ¶ميس Tدة جوا
، قدم ا تعديل ¶ميس Tدة جوانب، واكن ا�يل حصل Tليه االتفاق 11املادة 

ود�لناه حتت kب �س<تدراك مجÔ واXدة جزئية يف التعديالت يه 
  .املطلوب حسهبا، ٔ�ما التعديل يف اجلوانب ا5ٔخرى يبقى

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  ؟ kش نعرفوها؟هذه اجلزئية ا�يل Ìادي تبغينا �سحبوها فني يه

        ::::املس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامش
  . خصنا Õرجعو �لامدة kش نقراوها

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
 .تفضل الس<يد الوز�ر.. رٔ�ي احلكومة يف

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانية
  .شكرا الس<يد الرئIس

ادة، اجلزء اáي �راد حسبه، احلكومة فÒ يتعلق �رٔ�ي احلكومة يف هاذ امل
لIس لها ٔ�ي اTرتاض Tىل هذا ا5ٔمر، ابقى املس�ٔ� ا5ٔوىل ا�يل ٔ�شار ٕا�هيا 
الس<يد الرئIس احملرتم، Ìري kش ندقق، �ل�سجيل، احلكومة م�ش1íة بنفس 
املوقف اáي Tربت عنه يف ا�لجنة �ش�ٔن املواد لكها، مادة مادة، ٕاىل ق�لت 

  .ا�يل اكن يف ا�لجنة ن�شíث به يف اجللسة العامةٔ�و رفضت ذاك اليش 
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
ٕاذن، الصياÌة kش Ìادي نعرضو هذه املادة �لتصويت Tىل مس<توى 

، Ìادي نقولو كام Tد�هتا ا�لجنة، وkلتايل نطرح هذه 11اجللسة، يعين املادة 
 .املادة �لتصويت

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTة
قي عند© فLه واXد إالشاكل، اليوم كنعدلوه يف اجللسة ا�يل تطرح ب

اTáا7ر واجلزاءات واحملجوزات "العامة، مبعىن كن�ذفو فقط العبارة نتاع 
  .، البايق راه فLه التعديل، اح ا مPفقني Tليه"وفوائد الت�ٔ�ري

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
احلكومة يعين هذا اجلزء املراد تعديT îىل مس<توى اجللسة العامة، ا5ٓن 

ق�لته وس<تحتفظ طبعا ببايق التعديل كام اكن Tىل مس<توى اجللسة، كام 

 .ق�لته احلكومة، وس<نعرض املادة Tىل هذا ا5ٔساس
  :11ٕاذن، ٔ�عرض هذه املادة �لتصويت، املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  :، مل �رد �ش�ٔهنا تعديل12نPQقل ٕاىل املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .13املادة 

  : ٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 14املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .15املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .16املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .ا ا�لجنةكام Tد�هت 17املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 18املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .19املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع
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   :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 20املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :يد رئIس اجللسةيد رئIس اجللسةيد رئIس اجللسةيد رئIس اجللسةالس< الس< الس< الس< 
  .21املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .نفس إالجامع Tلهيا: 25، 24، 23، 22املادة 
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 26املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .28و 27املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 29ملادة ا

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
، 42، 41، 40، 39، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30املادة 

43 ،44 ،45 ،46 ،47.  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .إالجامع
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 48املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 49املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .57، 56، 55، 54، 53، 52، 51، 50املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 58املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :ئIس اجللسةئIس اجللسةئIس اجللسةئIس اجللسةالس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر 
  .62، 61، 60، 59املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 63املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .70، 69، 68، 67، 66، 65، 64املادة 

  : الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  :قانون التنظميي �رمPه �لتصويتٔ�عرض مرشوع ال

  .إالجامع: املوافقون
  .هنا س�ٔقف، تفضل.. ٔ�عرض مرشوع القانون التنظميي �رمPه �لتصويت

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTة
ند�رو املالحظة من ا5ٓن Àكون واحضة، kلQس<بة لنا يف الفريق 

مع  الفدرايل، ؤ�عتقد حىت إالخوان دا�ل فرق املعارضة، نصوت kٕالجامع
التعديالت، ٕاذا ٔ�سقطت التعديالت، 5ٔن احلكومة ا5ٓن تتقول م�ش1íة 
�رٔ�هيا، ٔ�سقطت يف الغرفة ا5ٔوىل ٔ�و يف جملس النواب هذه التعديالت 5ٔنه 

  .ٔ�¶يد س<يعرض لقراءة wنية، حنن نصوت ضد هذا املرشوع
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        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
Xا� ما ٕاذا،  ما Ìاد�ش ند�رو اح ا هاذ النوع دÄل يف Xا� ما ٕاذا ويف

حنن نعرض مرشوع القانون التنظميي �رمPه �لتصويت كام Tدل Tىل مس<توى 
 :ا�لجنة

  .إالجامع: املوافقون
  .وافق جملس املس�شار�ن Tىل القانون التنظميي kٕالجامع

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

ٕاذن، نPQقل م�ارشة ��راسة والتصويت Tىل مرشوع القانون رمق 
يتعلق kلقضاء العسكري، ؤ�عطي اللكمة لتقدمي املرشوع، تفضل  108.13

 .الس<يد الوز�ر

امللكف امللكف امللكف امللكف     املنتدب Wى رئIس احلكومة،املنتدب Wى رئIس احلكومة،املنتدب Wى رئIس احلكومة،املنتدب Wى رئIس احلكومة،    الس<يد عبد ا�لطيف لودالس<يد عبد ا�لطيف لودالس<يد عبد ا�لطيف لودالس<يد عبد ا�لطيف لوديييييييي، الوز�ر، الوز�ر، الوز�ر، الوز�ر
        ::::الوطينالوطينالوطينالوطين    kٕدارة اWفاعkٕدارة اWفاعkٕدارة اWفاعkٕدارة اWفاع

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ� وحصبه
  الس<يد الرئIس احملرتم،

  دات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس<ي
امسحوا يل ق�ل ٔ�ن ٔ�رشع يف تقدمي اخلطوط العريضة ملرشوع قانون 
القضاء العسكري، ٔ�ن ٔ�و]ه جزيل الشكر و�مPنان لالهsم البالغ اáي 
تولونه مع الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ملرشوع هذا القانون، 

احب اجلال�، القائد اT5ٔىل ورئIس ٔ�راكن اáي يعرب عن إالرادة القوية لص
احلرب العامة �لقوات املسل�ة امللكLة، �لسري قدما لتعز�ز دو� احلق 
والقانون، و�شلك خطوة رائدة ونقÔ نوعية يف مسار ٕاصالح م ظومة 
العدا� �لمملكة اليت T�ٔلهنا ]اللته، نرصه هللا، عند انطالقهتا يف خطابه 

مبناس<بة تنصIب ٔ�عضاء الهيئة العليا  2012ماي  8السايم اáي ٔ�لقاه يف 
�لحوار الوطين حول ٕاصالح م ظومة العدا�.  

كام �سعدين هبذه املناس<بة ٔ�ن ٔ�تقدم �لس<يد رئIس جلنة العدل وال�رشيع 
وحقوق إال�سان مب%لسمك املوقر خبالص الشكر و�مPنان Tىل حسن ٕادارة 

والسادة املس�شار�ن ٔ�شغال هذه ا�لجنة، وكذا �لس<يدات املس�شارات 
ٔ�عضاءها عن اه�sم هبذا املرشوع وعن تد�الهتم القمية من مالحظات 
ومرئيات، شلكت حبق �خنراط إالجيايب يف م اقشة وٕاغناء مضامني 

تعديال، جتاوبنا مع  80مرشوع هذا القانون، حLث تفضلوا بتقدمي ما يناهز 
عديالت ا5ٔخرى، مما سامه العديد مهنا وقدم ا التوضي�ات الالزمة جتاه الت

و�شلك ¶بري يف حتقLق إالجامع حول هذا النص Tىل مس<توى ا�لجنة Tىل 
  .غرار ما مت ٔ�ثناء م اقشة املرشوع ٔ�مام جملس النواب

ومما ال شك فLه ٔ�ن هذا إالجامع اáي حتظى به قضاÄ القوات املسل�ة 
ب ا5ٔمة لهذه امللكLة، ما هو ٕاال تعبري عن التقد�ر الك�ري اáي �ك ه نوا

املؤسسة، اليت تقوم Tىل ٔ�حسن و]ه kملسؤوليات امللقاة Tىل Tاتقها حتت 

إالمرة الرش<يدة لصاحب اجلال�، نرصه هللا، القائد اT5ٔىل ورئIس ٔ�راكن 
  .احلرب العامة �لقوات املسل�ة امللكLة

  الس<يد الرئIس،
  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ون، تنفLذا �لتعلÒت امللكLة السامLة، ٕاىل هيدف مرشوع هذا القان
ٕاصالح معيق وشامل لقانون القضاء العسكري، قصد مالءمة ٔ�حاكمه مع 
مضامني اWس<تور وقوانني اململكة الهادفة ٕاىل تعز�ز مقومات قضاء مس<تقل 
ومPخصص ضامن �لحقوق واحلرÄت، �راعي خصوصيات املهام امللقاة Tىل 

كLة، وما ´س<توج�ه من تضحيات واس<تعداد اكهل القوات املسل�ة املل 
دامئني ��فاع عن الوطن ومؤسساته اWس<تورية، مبا تفرضه هذه التضحية 

  . من انضباط وحزم
وقد ]اء هذا إالصالح العميق والشامل ليعكس بصدق ما تعرفه 
اململكة من طفرة كربى Tىل مس<توى تعز�ز حقوق إال�سان وصيانة احلقوق 

مجلاعية، معمتدا يف ذ¦ Tىل نظرة مشولية، ٔ��ذت بعني واحلرÄت الفردية وا
�عتبار �قرتاXات املمتزية اليت تضمهنا تقر�ر اHلس الوطين حلقوق 

، وما رامكه 2013إال�سان املقدم لصاحب اجلال�، نرصه هللا، يف مارس 
�جهتاد القضايئ املغريب، دون ٕاغفال الثوابت الوطنية والتطورات اليت 

  .بالد© Tىل مجيع ا5ٔصعدةعرفهتا 
  :وميكن تقدمي اخلطوط العريضة لهذا املرشوع من �الل احملاور التالية

  :، ٕاTادة النظر يف اخPصاص احملمكة العسكريةٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال
  :نص هذا املرشوع Tىل املس<ت%دات ا5ٓتية

�سخ املقPضيات اخلاصة Xkٕا� املدنيني Tىل ٔ�نظار احملمكة العسكرية  -
ة املرÀك�ة وصفة مرÀك�هيا وقت السمل، سواء اكنوا فاTلني ¶يفام اكن نوع اجلرمي

 ٔ�و مسامهني ٔ�و رشاكء لعسكريني؛

ٕاXا� العسكريني ؤ�ش<باههم ٔ�يضا Tىل القضاء العادي يف Xا� ارÀاكهبم  -
 جلرامئ احلق العام؛

�سخ املقPضيات اخلاصة Xkٕا� مرÀكيب اجلرامئ ضد ٔ�من اWو�  -
وجعل النظر يف هذه اجلرامئ من اخPصاص اخلار@ ٕاىل احملمكة العسكرية، 

 احملامك العادية؛

اس<تY اء اجلرامئ املرÀك�ة من ق�ل اWر¶يني من اخPصاص احملمكة  -
العسكرية، وذ¦ ٔ�ثناء ممارسة �ا�م يف ٕاطار الرشطة القضائية ٔ�و ٔ�ثناء 

 ممارسة �ا�م من ٔ�]ل ٕاثبات ا�الفات يف ٕاطار الرشطة إالدارية؛

ح احملمكة العسكرية ٕاماكنية ٕاXا� القضاÄ املعروضة التنصيص Tىل م  -
Tلهيا حملامكة ٔ�ش�اص خيضعون الخPصاصها ٕاىل احملامك العادية، ٕاذا اكنت 

 مرتبطة بقضية راجئة ٔ�ما�ا، وال ميكن فصلها عهنا؛

�سخ املقPضيات اليت اكنت ختول �خPصاص الشامل �لم�امك  -



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

14 

 )م 2014ٔ�كتو�ر  22( ه 1435 احل%ة يذ 27

ة يف املناطق املعلنة م اطق العسكرية �لنظر يف مجيع اجلرامئ املرÀك�
  .عسكرية

ويتضح مما سلف ذ¶ره Tىل اخلصوص التنصيص Tىل Tدم عرض 
املدنيني ٔ�مام احملمكة العسكرية، وتقليص ¶بري يف اخPصاصها النوعي 
والشخيص ليبقى Tىل العموم م حرصا وقت السمل يف البت يف اجلرامئ 

  .نيالعسكرية املقرتفة من طرف العسكريني وش<به العسكري
يف هذا املرشوع، يف هذا إالصالح، هو توضيح الطبيعة  احملور الثايناحملور الثايناحملور الثايناحملور الثاين

  :القانونية �لمحمكة العسكرية وٕاTادة تنظميها
لقد نص مرشوع هذا القانون Tىل Tدد من املس<ت%دات اليت ختص 
الطبيعة القانونية �لمحمكة العسكرية وٕاTادة تنظميها مبا يQسجم مع م�ادئ 

  :ٕال�سان، وذ¦ من �الل مقPضيات Tدة، ٔ�مههااWس<تور ومعايري حقوق ا

-  Ôىل ٔ�ن احملمكة العسكرية حممكة مس<تقT ةXالتنصيص رصا
ومPخصصة، ويه هبذه الصفة تعترب جزءا ال يتجزٔ� من املنظومة القضائية 

  الوطنية، وختضع املقررات الصادرة عهنا �لطعن ٔ�مام حممكة النقض؛

يف اجلنح واجلناÄت  ٕاXداث غرفPني لالس<تD اف �لنظر اس<تD افLا -
  دا�ل احملمكة العسكرية؛

ٕاXداث الغرفة اجلنحية العسكرية Gجهة خمتصة kلبت يف الطعون  -
املقدمة ضد قرارات قايض التحقLق العسكري ٔ�و �لبت يف طلبات الرساح 

  املؤقت املقدمة ٔ�ما�ا؛

�سخ املقPضيات املتعلقة kحملامك العسكرية �لجيوش، واليت تقام وقت  -
 مع اس��دالها kحملمكة العسكرية؛احلرب 

اس<تفادة املتقاضني من ضام©ت احملامكة العاد� اليت ٔ�صبحت متزيها،  -
  .واليت kٕماكهنا ٔ�ن تعقد ]لساهتا يف ٔ�ي ماكن عند �قPضاء

  :هو تعز�ز م�دٔ� اXرتام اس<تقالل القضاء احملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالث
Ô من نص مرشوع هذا القانون، ا�س%اما مع ٔ�حاكم اWس<تور، Tىل مج
  :املقPضيات الهادفة ٕاىل تعز�ز اس<تقالل القضاء العسكري، من ٔ��رزها

ٕاXداث مؤسسة الو¶يل العام �لم	 Wى احملمكة العسكرية ونوابه،  -
ا�áن يعينون بقرار من Wن صاحب اجلال� القائد اT5ٔىل ورئIس ٔ�راكن 

ختويî احلرب العامة �لقوات املسل�ة امللكLة، الضامن الس<تقالل القضاء و 
ال القضاء صالحLات السلطة احلكومLة امللكفة kٕدارة اWفاع الوطين يف جم

 العسكري؛ 

ٕاس<ناد إالرشاف Tىل �ام النيابة العامة ٕاىل الو¶يل العام �لم	 Wى  -
: القضاء العسكري، مع توحLد سلطات املتابعة الثالثة املوجودة Xاليا

ين، قائد احلرس املليك kلQس<بة السلطة احلكومLة امللكفة kٕدارة اWفاع الوط
5ٔفراد احلرس املليك، ووز�ر اWا�لية kلQس<بة 5ٔفراد القوات املساTدة، يعين 
توحLد ٕاس<ناد هذا إالرشاف �لنيابة العامة ٕاىل الو¶يل العام وجعلها من 

اخPصاص الو¶يل العام �لم	 Wى احملمكة العسكرية، وهذا إالجراء هيدف 
 لتام �لقضاء العسكري عن السلطة التنفLذية؛ٕاىل حتقLق �س<تقالل ا

تدبري �ٓخر هو تعيني قضاة مدنيني لرئاسة هيئة احلمك kحملمكة  -
العسكرية ٔ�و �لمشاركة فهيا ٔ�عضاء من ق�ل اHلس اT5ٔىل �لسلطة 

 القضائية؛

ٕاعطاء متثيلية ٔ�كرب �لقضاة املدنيني يف هيئات احلمك، �اصة Tىل  -
Tددمه يفوق Tدد القضاة العسكريني، مس<توى �س<تD اف، حLث ٔ�صبح 
  .زÄدة Tىل Àرٔ�سهم مجليع هيئات احلمك

هو تعز�ز ضام©ت احملامكة العاد� ٔ�مام احملمكة العسكرية  احملور الرابعاحملور الرابعاحملور الرابعاحملور الرابع
 :وتقوية حقوق املتقاضني

يف هذا الس<ياق، ٔ�قر مرشوع هذا القانون فÒ خيص �خPصاص 
  :املتبقى لهذه احملمكة

ت الالزمة وتقوية حقوق املتقاضني من ٔ�]ل حتقLق تعز�ز مجمل الضام© -
حمامكة Tاد� ٔ�مام احملمكة العسكرية، وذ¦ من �الل تقريب املساطر املتبعة 
ٔ�مام احملمكة العسكرية من م1يالهتا يف احملامك العادية، وذ¦ kٕالXا� Tىل 

به نص  ٔ�حاكم القانون اجلنايئ والقانون املتعلق kملسطرة اجلنائية فÒ مل �رد
 �اص يف القانون املتعلق kلقضاء العسكري؛

مث هناك ٕاXداث در]ة wنية �لتقايض من ٔ�]ل متكني املتقاضني من  -
حقهم يف اس<تD اف ا5ٔحاكم �بتدائية، سواء اكنت ج حية ٔ�و ج ائية، 
ليعاد فهيا النظر Tىل مس<توى T�ٔىل من ٔ�]ل تدارك ٔ�ي تقصري ٔ�و خط�ٔ قد 

 �شوب هذه ا5ٔحاكم؛

يص Tىل ٕالزامLة اWفاع ٔ�مام احملمكة العسكرية، طبقا ملا هو التنص  -
 م صوص Tليه يف القانون املتعلق kملسطرة اجلنائية؛ 

مث التنصيص Tىل مقPضيات �اصة ٕالعطاء إالماكنيات لٔ%طراف  -
�لمطالبة kحلق املدين ٔ�مام احملمكة العسكرية، Tىل  Äٔ�و معنو Äاملترضرة ماد

X اليا؛�الف ما هو معمول به 

مث هناك تíين م�دٔ� تعليل املقرارات القضائية طبقا 5ٔحاكم القانون  -
 املتعلق kملسطرة اجلنائية عوض مسطرة ا5ٔس<ئÔ وا5ٔجوبة املتبعة Xاليا؛

تدبري �ٓخر هو حتديد ٔ�]ل تقدمي النيابة العامة �لملمتسات ا�هنائية  -
نون املتعلق �ش�ٔن اÕهتاء التحقLق يف مثانية Ä�ٔم، متاش<يا مع ٔ�حاكم القا

 kملسطرة اجلنائية؛

مالءمة قواTد الطلب الرساح املؤقت مع ٔ�حاكم القانون املتعلق  -
 kملسطرة اجلنائية؛

تطابق ٔ�]ل الطعن kلنقض يف ا5ٔحاكم الصادرة عن احملمكة العسكرية  -
  .مع ا5ٔ]ل املقرر يف القانون املتعلق kملسطرة اجلنائية

  الس<يد الرئIس،
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  س�شارون احملرتمون،الس<يدات والسادة امل 
  . تلمك يه ٔ�مه اخلطوط العريضة اليت ٔ�ىت هبا مرشوع هذا القانون

ؤ�ود، خPاما، ٔ�ن ٔ�شكرمك Tىل حسن اهsممك وTىل ما تولونه من عناية 
وتقد�ر ¶بري�ن �لقوات املسل�ة امللكLة، اWرع الوايق واحلصن املنيع ��فاع 

دة الرش<يدة واحلكمية �لقائد عن حوزة الوطن ووXدته الرتابية، حتت القLا
اT5ٔىل ورئIس ٔ�راكن احلرب العامة �لقوات املسل�ة امللكLة، صاحب 

  .اجلال� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده
  .والسالم Tليمك ورمحة هللا وتعاىل و�راكته

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
ا�لجنة ٕاذا اكن هنا¦ تقر�ر  ونPQقل م�ارشة ملقرر. شكرا �لس<يد الوز�ر

  .، تفضل اليس لشكرسPIىل

        ::::املس�شار الس<يد محمد لشكراملس�شار الس<يد محمد لشكراملس�شار الس<يد محمد لشكراملس�شار الس<يد محمد لشكر
  الس<يد الرئIس، 

  .س�ٔ¶ون ]د خمترص يف التقر�ر
�رشفين ٔ�ن ٔ�رفع ٕاىل اHلس املوقر تقر�را حول ٔ�شغال ا�لجنة مبناس<بة 

  . املتعلق kلقضاء العسكري 108.13دراسة مرشوع قانون رمق 
 22و 15عقدت ا�لجنة �ش�ٔن املرشوع ثالث اجTsات مؤر�ة يف 

ٔ�كتو�ر من نفس الس<نة، Àرٔ�سها رئIس جلنة العدل  13و  2014ش<تQرب 
وال�رشيع وحقوق إال�سان، الس<يد معر ادخLل، وحبضور الس<يد عبد 

الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة امللكف kٕدارة اWفاع  لودييا�لطيف 
  . الوطين

وقد ٔ�بدى الس<يدات والسادة املس�شارون تفاTلهم إالجيايب مع 
قPضيات املرشوع، حLث ٔ�غنت م اقش<هتم مواد املرشوع kٕد�ال م 

تعديالت نوعية Tليه، �اصة ؤ�ن مرشوع القانون موضوع املناقشة شلك 
نقÔ نوعية يف مسار الت�ديث والبناء اWميقراطي kملغرب، حLث ]اءت 
مقPضياته مس<تلهمة من توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة و�ٓراء اHلس 

إال�سان ومsش<ية ٔ�يضا مع املبادئ اWولية املتعلقة kلقضاء الوطين حلقوق 
  . م�ادئ kر�س، واملعايري اWولية حلقوق إال�سان: العسكري

ومن ٔ�مه املرÀكزات اليت تضمهنا املرشوع ٕاTادة النظر يف �خPصاص 
النوعي والشخيص �لمحمكة العسكرية يف اجتاه تقليصها، حLث مل يعد 

ني ٔ�مام ٔ�نظار احملامك العسكرية، kٕالضافة ٕاىل توضيح kٕالماكن عرض املدني
الطبيعة القانونية لهذه احملمكة وٕاTادة تنظميها مبا �س<تجيب ��س<تور واملعايري 
اWولية حلقوق إال�سان، مع تعز�ز اس<تقالليهتا وÀرس<يخ ضام©ت احملامكة 
 العاد� Tرب Àكر�س حق اWفاع وٕاXداث در]ات �لتقايض وتعليل ا5ٔحاكم

  .الصادرة عهنا
وقد حظيت ٔ�شغال ا�لجنة بنقاش مس<تفLض حول عقوبة إالTدام من 
ق�ل السادة املس�شار�ن ا�áن ٔ�مجعوا Tىل رضورة ٕالغاهئا من مقPضيات هذا 

القانون ومجيع القوانني ا5ٔخرى ذات الصÔ، معرب�ن ٔ�يضا Tىل رضورة 
  .تضافر اجلهود بني مجيع الفرقاء لتحقLق هذا املبتغى

�ارمه ومل Pناهنم وافPلتعبري عن ام�تفت الفرصة السادة املس�شار�ن 
5ٔkدوار الرÄدية �لمؤسسة العسكرية وا5ٔسلوب احلكمي اáي تد�ر به 
ا�اطر وا5ٔزمات واحملدقة kلب� من ق�ل اخلصوم، كام ٔ�بدوا تفهمهم �لوضعية 

ايد خماطر احلالية اليت تعرفها البالد يف ظل املناخ إالقلميي املضطرب وÀز 
إالرهاب، كام دTا الس<يدات والسادة املس�شارون ٕاىل جتاوز ت	 الصورة 
ا�منطية لهذه املؤسسة و�Tرتاف لها ب�ٔدوار حLوية ٔ�خرى ذات ٔ�بعاد 

  .اجsعية
  .شكرا الس<يد الرئIس

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .شكرا �لس<يد املس�شار

�ل عن فرق ونPQقل ٕاىل م اقشة هذا النص، ؤ�عطي اللكمة 5ٔول مPد
  . اÌ5ٔلبية

  .دقائق 10ا5ٔس<تاذ ٔ�معو، تفضل يف Xدود 

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس<يد الرئIس

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  احلضور الكرمي،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل kمس فرق اÌ5ٔلبية مب%لس املس�شار�ن يف ٕاطار 

  .áي يتعلق kلقضاء العسكريا 108.13م اقشة القانون رمق 
لقد اكنت احلكومة موفقة، واكنت Tىل وTدها يف م�ادرهتا ٕاىل ٕاTداد 
هذا املرشوع، واáي �شلك خطوة ٕاجيابية حنو تعز�ز وٕاصالح م ظومة 
العدا� يف حميطها املت%دد ويف ضياء م ظومة حقوق إال�سان واحلرÄت يف 

جلديد �لمملكة، ويف ا�س%ام Hم املغرب، لتsىش لكية مع ٔ�حاكم اWس<تور ا
مع مضامني املواثيق اWولية واالتفاقLات اليت صادق Tلهيا املغرب، 

  . واس<تحضارا اكمال ملبادئ kر�س
فقد توافقت النظم اWميقراطية Tىل ٔ�ن القضاء تبارشه السلطة القضائية 
اليت ´رسي ٔ�حاك�ا Tىل املواطنني اكفة، سواء مدنيني مهنا وعسكريني، 

T ،ائية ٔ�و �اصة Yىل ٔ�ن تبقى احملامك العسكرية جمرد جمالس ٔ�و حمامك اس<ت
تعقد لكام دعت الظروف ٕاىل ذ¦ ٔ�و الرضورة ٔ�ن ´رسي ٔ�حاك�ا يف نطاق 
حمدود Tىل العسكريني فقط يف اجلرامئ العسكرية البحتة اليت �رÀك�وهنا ٔ�ثناء 

ضاة مدنيون من ٔ�داء �ا�م ٔ�و �سíهبا، ؤ�ن يرتٔ�س هيئات هاته احملامك ق
الرتب العالية، كام هو احلال يف هذا املرشوع اáي يعني قضاته املدنيني 
صاحب اجلال� بصفPه رئIسا �لم%لس اT5ٔىل �لسلطة القضائية، وكذ¦ 

  .بتعيني املس�شار�ن العسكريني بصفPه القائد اT5ٔىل �لقوات املسل�ة امللكLة
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ري ٕاشاكالت خطرية فوجود حمامك عسكرية يف شلكها احلايل ظل يث
Àرتبط kحلق يف احملامكة العاد�، وظلت احملامك العسكرية رمزا لالÕهتاك 

  . الرصحي ملبادئ املساواة ٔ�مام القضاء ولضامن حق التقايض
كام ٔ�ن انعدام ضام©ت التخصص والكفاءة ووسائل املراق�ة القانونية 

ام، ميس ٔ�مه جعل اس<تقالل هذه احملامك حمل شك ¶بري من طرف الرٔ�ي الع
الضام©ت اليت جيب ٔ�ن Àكفلها اWو� لفائدة املتقاضني، عسكريني اكنوا ٔ�م 

  . مدنيني
كام ٔ�ن القضاء العسكري التقليدي مل يQش�ٔ نظاما �لمراق�ة Tىل ٔ�حاكم 
احملامك العسكرية من ©حLة سالمة تطبيقها، بل ٔ�نه قضاء يصدر ٔ�حاكمه 

لهذا، ٔ�وصت ا�لجنة . نونية Tلهيابدون تعليل، ويصعب ٕاضفاء الرقابة القا
املعنية حبقوق إال�سان التابعة لٔ%مم املت�دة اWول ب�ٔن تقنن ´رشيعاهتا 
الوطنية �شلك ال جيزي فLه القانون امPداد سلطة احملامك العسكرية Tىل 
املدنيني يف الظروف العادية وÌري العادية، ؤ�ن �كون اس<ت�دام احملامك 

 ٕاال �شلك اس<تY ايئ، كام وضع فريق ا5ٔمم العسكرية مقLد، ؤ�ن ال يمت
املت�دة املش<تغT Ôىل �عتقال التعسفي قواTدا واحضة �ش�ٔن احملامك 
العسكرية، حLث اعترب ٔ�نه ٕاذا اكنت هناك رضورة اس<مترار القضاء 

  :العسكري،  فLجب اشرتاط والتقLد مبا ييل
 إالطالق؛ ٔ�ن Àكون احملامك العسكرية Ìري مؤهÔ حملامك املدنيني Tىل -
ٔ�ن Àكون هذه احملمكة Ìري مؤهÔ حملامكة العسكريني ٕاذا اكن اHين  -

  Tليه من املدنيني؛
ال ي�Qغي م حها �خPصاص حملامكة املدنيني والعسكريني يف Xاالت  -

 ا�مترد والعصيان ٔ�و ٔ�ي اعتداء يعرض النظام اWميقراطي �لخطر؛
Tدام حتت ٔ�ي جيب ٔ�ن حيظر Tىل احملامك العسكرية فرض عقوبة االٕ  -
 .ظرف

وفÒ ٔ�شارت احملمكة ا5ٔوروبية حلقوق إال�سان ٕاىل ٔ�ن القضاة يف احملامك 
kلنظر لطبيعة هذه احملامك العسكرية ال ميكن اعتبارمه مس<تقلني وحمايد�ن، 

اليت يQمتون ٕا�هيا، فرٔ�ت ا�لجنة إالفريقLة حلقوق إال�سان والشعوب من Æهتا 
ختضع لنفس مقPضيات العدا� و�نفPاح ٔ�ن احملامك العسكرية جيب ٔ�ن 

والعدل و�س<تقالل وإالجراءات القانونية ٕاكجراءات ٔ�خرى يف النظام 
العادي �لقضاء اجلنايئ، واعمتدت ٔ�ن املس�ٔ� ا5ٔساس<ية يه حتديد ما ٕاذا 

  .اكنت هذه احملامك تليب معايري �س<تقالل والزناهة املطلوبة من ٔ�ية حممكة
نة املركزية حلقوق إال�سان ٔ�نه جيب حمامكة من Æهتا، ذ¶رت ا�لج 

املواطنني مبوجب القانون والعدا� الطبيعية ؤ�مام قايض طبيعي، ومن مت 
  .ي�Qغي ٔ�ن ال خيضع املدنيون �لم�امك العسكرية

  س<يدايت، ساديت،
انطالقا من هذا لكه، فميكن القول، وkلت�ٔ¶يد انطالقا من الصريورة، 

شه اليوم ليعكس اWينامLكLة اليت عرفهتا ]اء هذا املرشوع اáي نناق 
املنظومة احلقوقLة Gلك ببالد©، واليت ÀرÀكز Tىل توصيات هيئات إالنصاف 

واملصاحلة، �اصة املتعلقة kحلاكمة ا5ٔم ية وما يتعلق بتعز�ز القانون �لحقوق 
واحلرÄت الفردية وامجلاعية جبانب املقPضيات اWس<تورية اجلديدة اليت 

اس<تقاللية القضاء وحLاده واحلق يف احملامكة العاد�، فÒ عززت  رخست م�د�ٔ 
التقار�ر املوضوTاتية اليت رفعها اHلس الوطين حلقوق إال�سان ٕاىل ٔ�نظار 
صاحب اجلال� مطلب ٕاصالح احملمكة العسكرية، ؤ�كد Tلهيا امليثاق 
املتعلق kٕصالح م ظومة العدا�، اáي وضع ´شخيصا لوضعية العدا� 

ٕاشاكليهتا دون ٔ�ن يQىس الوضعية اليت Tلهيا القضاء العسكري ببالد© و 
  .والصعوkت اليت توا]ه حسن سريها

  الس<يد الرئIس،
ٕان القراءة املت�ٔنية �لمرشوع اáي هو بني ٔ�يدينا، مرشوع قانون رمق 

، جيعلنا نطمنئ ٔ�ن هناك تطورا ¶بريا ومعيقا يتفاTل مع ما حتقق يف 108.13
لسمل والتعا�ش و��س%ام دا�ل اHمتع، وجعل املنظومة مرشوع حتقLق ا

العسكرية ´س�شعر ٕا�سانIهتا ورضورة اندماÆا يف م ظومة ¶ونية حقوق 
  .إال�سان

وميكن القول، بل نؤكد ٔ�ن هذا املرشوع يندرج يف مضمونه مضن 
م ظومة قانون املسطرة اجلنائية العامة والقانون اجلنايئ، كام حرص Tىل ٔ�ن 

حملمكة العسكرية جزءا من م ظومة العدا�، تدور يف فلكها �لك Àكون ا
مقوماهتا ؤ�بعادها الواردة يف اWس<تور، وهذا ما يت%ىل يف تقليص 
اخPصاصات احملامك العسكرية حبرصها يف اجلرامئ العسكرية وش<به العسكرية، 
واحلرص Tىل وضع ٕاطارها القانوين kلتنصيص Tىل �س<تقالل 

  . د Tىل ماكÕهتا مضن املنظومة القانونية الوطنيةوالتخصص، �لت�ٔ¶ي
كام ٔ�ن هناك حرص شديد وواحض Tىل جعل لك ٔ�راكن نظام القانون 
املغريب Xارضة يف بLQة هذا القانون، كام يدل Tىل ذ¦ انطالقا من تبو�هبا، 
سواء يف جمال مراXل البحث ا�متهيدي وتدبري اWعوى العمومLة وتعدد 

ن حقوق اWفاع ومساطر تنفLذ ٔ�حاك�ا، اليشء در]ات التقايض وضام
اáي يقر هبا ٔ�كرث من الزتام الترصحي مببادئ اس<تقالل القضاء وتعز�ز 
ضام©ت احملامكة العاد� ؤ��ذ kدرة الس<بق ٕاىل ختفLض اجلناÄت احملكوم 

ج اÄت، مس%ال بذ¦ س<بقا ٔ�مام  5ج اية ٕاىل  T18لهيا kٕالTدام من 
لعامة ومساهام يف الت�ٔسIس �لس<ياسة اجلنائية العرصية، املنظومة اجلنائية ا

يف ساXة املعركة هذه اجلرامئ امخلسة لكها تتعلق جبرامئ احلرب اليت ÀرÀكب 
اáي يعطهيا لو© �اصا، مع ذ¦ البد من اس<تحضار رضورة تفعيل 

  .املناقشة فLه
ومن ٔ�]ل ٕاغناء هذا املرشوع واملسامهة يف الرفع من مس<تواه، 

احلكومة، مشكورة، ٕاىل Tدد من التعديالت اليت تقدمت هبا  اس<ت%ابت
فرق اÌ5ٔلبية، فهذه التعديالت اليت اكنت مشولية، مهنا ما هو ٕاصال(، 
مهنا ما هو شلكي، ومهنا ما هو جوهري، واليت من ش�ٔهنا ٔ�ن Àرفع من 
مس<توى املرشوع وجتعî صف�ة مضيئة، حيق �لمغرب ٔ�ن يفPخر هبا ٔ�مام 

  .الوطين واWويلالرٔ�ي العام 
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وا�س%اما مع مطالب التعديل املتعلقة kٕلغاء عقوبة إالTدام يف اجلرامئ 
، 162، 155، 139، 106العسكرية، اقرتحت فرق اÌ5ٔلبية تعديل املواد 

تعديال kلصيغة اليت وافق Tلهيا جملس  20مضن  206، 171، 170، 163
ن��اه ٕاىل ٔ�ن عقوبة النواب، تصبو فرق اÌ5ٔلبية من �الل ذ¦ ٕاىل لفت �

إالTدام مل تعد تتالءم ال ٕا�سانيا وال ٔ��القLا مع مس<توى التقدم و��س%ام 
والتفاTل والتاكمل والتعا�ش بني خمتلف احلضارات، 5ٔهنا Àرمز �لقPل 
وتصفLة احلساkت و�نتقام ووضع الس<يف Tىل رقاب ا�5ٔرÄء �ل�د من 

لرٔ�ي وٕاTالن اخلالف وتQش<يط حركة قدراهتم Tىل املبادرة والتفكري وٕابداء ا
  .اHمتع

á¦، ال �س�س<يغ ٔ�ن Àكون العديد من اWول اليت ٔ�لغت عقوبة 
إالTدام، ال �س<تغرب ٔ�ن �كون Tدد اWول اليت ٔ�لغت عقوبة إالTدام يف 

دو� من دول ا5ٔمم املت�دة، كام ٔ�ن الغرض  160´رشيعاهتا Àزيد اليوم  عن 
ٔ�ن اHمتع املغريب �ام قLل يف حقه من من ذ¦ هو لفت �ن��اه ٕاىل 

مربرات لتحميî وزر بقاء عقوبة إالTدام، سواء اكنت هذه املربرات بوازع 
ثقايف ٔ�و ديين ٔ�و مرتبطة 5ٔkعراف والتقاليد ٔ�و برضورة حامية �س<تقرار، 
فٕاهنا لكها مربرات ال يق�لها العقل، وال Àرتقي ٕاىل در]ة التفاTل مع القمية 

ة الراقLة، 5ٔن احلياة يه هبة ٕالهية، ويه روح ٕالهية ينفخها وحيمهيا، إال�ساني
  .من قPل نفسا مكن قPل الناس مجيعاواعتربها إالسالم قمية مقدسة 5ٔن 

وانطالقا من روح القمي ا�5ٔالقLة Hمتعنا، وتفاTال مع القمي الطبيعية 
املغريب يف املادة  وإال�سانية اليت ٔ�قرهتا ا5ٔمم لتكون مLثاق لها، ٔ�كد اWس<تور

Tىل اعتبار حق احلياة احلق إال�ساين ا5ٔول، فPبقى بذ¦ اHاد� يف هذا  8
احلق جماد� يف اWس<تور ويف ٔ�هدافه السامLة والبعيدة، وتبقى مسؤولية 

  ...النخب اليت متثل ا5ٔمة ويه القامئة Tىل مضريها مطالبة

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس<يد الرئIس

        ::::ر الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معور الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معور الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معور الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
التجمع الوطين لٔ%حرار واحلركة : ويف ا�5ٔري، ٔ�ريد kمس فرق اÌ5ٔلبية

الشعبية والت�الف �شرتايك، ٔ�ن ٔ�حيي القوات املسل�ة امللكLة واWرك 
املليك وا5ٔمن الوطين والقوات املساTدة والوقاية املدنية، اليت تضحي kلغايل 

وجندها فرصة ساحنة حوزة الرتاب الوطين، والنفIس من ٔ�]ل اWفاع عن 
كذ¦ لنرتمح Tىل ا5ٔرواح الطاهرة لشهداء وXدتنا الرتابية، كام �ش<يد بفرق 
 اÌ5ٔلبية املكونة من الفرق املذ¶ورة �لك اHهودات اليت بذ�هتا من ٔ�]ل

ٕاخراج هذا النص ٕاىل Xزي الوجود، وkلتفاTل إالجيايب �لس<يد الوز�ر 
5ٔkجواء  الوطين مع مقرتXات الفرق الربملانية، كام �ش<يد املنتدب يف اWفاع

العامة إالجيابية اليت رافقت خمتلف مراXل م اقشة هذا املرشوع، حLث 
  .ا´سمت املدا�الت kجلدية واملوضوعية وÕكران اáات

 ...وبناء Tىل ذ¦

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
، اWقايق زايدة 5شكرا ¦، الس<يد رئIس الفريق، راك دريت 

  .س<تحرجين مع الناس ا�يل Ìادي جييو من بعد

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
قرر التصويت kٕالجياب Tىل مرشوع القانون املتعلق kلقضاء العسكري 

  .�رمPه
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
ال، ما كند�روش هاذ احلساب، �ٓ إالخوان، . شكرا ¦ الس<يد الرئIس

  . شكرا.. ساب، الهللا جياز�مك، ما در©ش احل 
. اللكمة �لمتد�ل املوايل عن فرق املعارضة، اللكمة لٔ%س<تاذ ا5ٔنصاري

دقائق 5ٔن اليس ٔ�معو فرض Tلينا kش ما  4ٕاذا اقPىض نظرك ٔ�ن تضيف 
  .تفضل ا5ٔس<تاذ ا5ٔنصاري. هذا ما قلناه.. ميكQش ند�رو

        ::::املس�شار الس<يد محمد ا5ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا5ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا5ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا5ٔنصاري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الوزراء،السادة 
  الزمÔL والزمالء ا5ٔعزاء،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل kمس فرق املعارضة يف م اقشة مرشوع القانون رمق 
املتعلق kلقضاء العسكري، واáي �روم مالءمة ال�رشيع الوطين  108.13

انطالقا من التعلÒت امللكLة السامLة، وا�س%اما مع توصيات هي�ٔة إالنصاف 
 -كام ٔ�سلفت  -حلقوق إال�سان، وذ¦ جتس<يدا  واملصاحلة واHلس الوطين

�لتعلÒت امللكLة السامLة اليت ٔ�حلت يف ٔ�كرث من م اس<بة Tىل التعجيل 
  .kٕصالح القضاء kعتباره الضامن مجليع حقوق املواطنني واملواطنات

  الس<يد الرئIس،
لقد دٔ�بنا يف املعارضة الربملانية Tىل معاجلة مشاريع القوانني املعروضة 

وح وطنية صادقة، ´س<تحرض دامئا تغليب املصل�ة الوطنية Tىل ما دون �ر 
سواها، وتتعاطى �شلك ٕاجيايب مع اكفة املبادرات اخلالقة الهادفة ٕاىل تعز�ز 
دو� احلق والقانون واملؤسسات، �اصة ت	 املرتبطة kٕصالح القضاء 

د© ال ميكن ٔ�ن وتعز�ز اس<تقالليته، ٕاميا© م ا ٔ�ن تعز�ز املسار اWميقراطي ببال
يمت مبعزل عن إالصالح الشمويل �لمؤسسة القضائية، ؤ�ن ذ¦ رهني يف 
جزء ¶بري م ه مبراجعة شامÔ للك ٔ�صناف القضاء مبا فهيا طبعا القضاء 

  .العسكري
  الس<يد الرئIس،

لقد شلك القضاء املغريب Tىل مر التارخي موضوع العديد من املراجعات 
الهدف دوما مهنا تقوية اس<تقالل القضاء وضامن والتعديالت املتواصÔ، اكن 

Õزاهته Tرب متكLنه من ا5ٓليات القانونية الكفÔL بتحقLق العدل وإالنصاف 
  . وضامن حقوق املتقاضني واملتقاضيات
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واملرشوع املعروض اليوم Tىل ٔ�نظار جملس<نا املوقر هو X�ٔد احملطات 
واáي ´س<تدعيه ا5ٔساس<ية يف هذا املسار إالصال( الطويل والشاق، 

التحوالت والتطورات امل�سارTة اليت �شهدها العامل واHمتع املغريب اليوم يف 
اكفة اHاالت من Æة، وتفرضه Tلينا الرغبة يف جتاوز املظاهر السلبية اليت 

  .ٔ�نتجهتا املامرسة القضائية هبذه احملامك من Æة wنية
رب ٔ�ن حتقLق ذ¦ مير حرصا نعت -كام ٔ�كد© سلفا  -ٕاننا يف فرق املعارضة 

Tرب مراجعة شامÔ ملوقف ا من هذه احملامك، �اصة ؤ�ن هناك ش<به ٕاجامع 
Wى اكفة الفاTلني والقوى احلية يف البالد وامجلعيات احلقوقLة ب�ٔن هذا النوع 
من القضاء ٔ�حضى يف Xا]ة ٕاىل ٕاجراءات ]ديدة حتقق املساواة وتضمن 

ة العاد�، وÀرتقي kلقضاء العسكري حقوق ومصاحل املتقاضني يف احملامك
لتفصî عن منوذج احملامك �س<تY ائية اليت قطع املغرب ٔ�ية صÔ هبذا القانون، 

من اWس<تور �شلك واحض ورصحي Tىل جتاوز ت	  129ص الفصل واليت ن
�خPالالت، تعز�زا �لم�امكة العاد� وضامن املساواة وÀاكk الفرص بني 

  .واطناتاكفة املواطنني وامل
  الس<يد الرئIس،

ٕان هذا املرشوع اáي �روم ٕاTادة النظر يف �خPصاص النوعي 
�لمحمكة العسكرية هو مبثابة ٕا]ابة رصحية Tىل لك امل�شككني واملرتبصني 
لٕالصالXات اليت شهدها املسلسل احلقويق kملغرب �شلك Tام ويف ٔ�قا�مينا 

املهمة اليت تعرفها اجلنوبية Tىل و]ه اخلصوص، كام يعكس اWينامLة 
املنظومة احلقوقLة kملغرب، واليت ال ميكن ا�زتالها يف حمطة wنوية Tا�رة، بل 
متتد Tرب مسلسل طويل من اX5ٔداث واملبادرات، �اصة مع حمطة 
اWس<تور اجلديد اáي خص السلطة القضائية مباكنة ممتزية، وصوال ٕاىل 

ين حلقوق إال�سان اWاعية توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة واHلس الوط
ٕاىل ٕاصالح احملمكة العسكرية من �الل مالءمة النصوص املنظمة واملؤطرة 

  .لها مع مقPضيات اWس<تور اجلديد و�لزتامات اWولية �لمملكة
  الس<يد الرئIس احملرتم،

ٕاننا، يف فرق املعارضة، وkس<تقرائنا ملضامني املرشوع و�لمس<ت%دات 
ار ٕا�هيا kٕسهاب الس<يد الوز�ر عند عرضه ملرشوع املتضمنة فLه، واليت ٔ�ش

القانون ٔ�مام ا، وال Xا]ة �لرجوع ٕا�هيا، فٕاننا نعترب ٔ�ن من ش�ٔن ٕاقرار هذا 
النص القانوين ٔ�ن �سهم ذ¦ يف تعز�ز رصيد الثقة اليت يتعني ٔ�ن �متتع هبا 
القضاء العسكري املغريب، من �الل ضامن رشوط احملامكة العاد� kلQس<بة 

دنيني و�لعسكريني Tىل Xد سواء، �اصة مع تقليص اخPصاصات احملامك �لم
العسكرية ل�شمل فقط اجلرامئ العسكرية وٕالغاء اخPصاصها kلنظر لٔ%فعال 
املQسوبة �لمدنيني مبن فهيم املدنيني العاملني يف القوات املسل�ة امللكLة 

  .والعسكريني املرÀك�ني جلرامئ احلق العام
  الس<يد الرئIس،

kلرمغ من ٔ�مهية هذا الس<بق ال�رشيعي يف جمال القضاء العسكري و
اáي يعد خطوة Ìري مس<بوقة Tىل املس<توى إالقلميي، فٕان النص قد شاهبته 

بعض النقائص Xاولنا تالفهيا بتعديالت، توخLنا من وراهئا  -يف نظر©  -
جتويد النص و�رتقاء مبضمونه، ٕاذ جتاوبت معنا احلكومة مشكورة، وق�لت 
]ل ت	 التعديالت، ومع ذ¦ البد ويف ٕاطار النقاش ٕاwرة بعض 

  : املالحظات اليت تت�دد يف نظر© يف مالحظتني ٔ�ساس<ي�ني
ا5ٔوىل Àرتبط بعقوبة إالTدام عن ارÀاكب بعض اجلرامئ العسكرية،  -

واليت تعد من إالشاكليات اليت اكنت مطروXة �لنقاش حبدة دا�ل ا�لجنة، 
اء وحنت م حى وجوب إالبقاء Tىل هذه العقوبة يف ٕاذ توصلت Ì�ٔلبية ا5ٓر 

 . ٔ�ضيق احلدود، وهناك من يذهب ٕاىل املطالبة kٕلغاهئا
ونظرا 5ٔمهية املوضوع وحساسPIه، فٕان املس�ٔ� تقPيض إالبقاء وإاللغاء لهذه 
العقوبة، ٕاذ تتطلب التوl والت�ٔين ومزيدا من التدقLق ٕاىل Xني مراجعة 

وتضميهنا فLه عند �قPضاء بعد ٕاXا� مرشوع القانون اجلنايئ �رمPه، 
 القانون اجلديد من طرف احلكومة Tىل الربملان؛

املالحظة الثانية تتعلق برضورة مراجعة �خPصاصات املو¶و� �لو¶يل  -
العام لهذه احملمكة، واليت تت%اوز يف نظر© ما هو Tليه ا5ٔمر kلQس<بة �لقضاء 

  .العادي
  الس<يد الرئIس،

�ار ال �سعنا هبPذه املناس<بة، ٔ��ريا، ٕاال ٔ�ن نو]ه عبارات التقد�ر و�ف
و�Xرتام لاكفة ٔ�فراد القوات املسل�ة امللكLة واWرك املليك وا5ٔمن الوطين 
والقوات املساTدة والوقاية املدنية، الساهر�ن �لك تفان وٕا�الص Tىل حامية 

املؤم ني، امل	 الوطن واملواطنني واáود عهنم حتت القLادة السامLة 5ٔمري 
كام ننحين kملناس<بة . محمد السادس، القائد اT5ٔىل �لقوات املسل�ة امللكLة

خبشوع وٕا]الل ٔ�مام ٔ�رواح اكفة الشهداء، سائلني هللا عز و]ل ٔ�ن 
  .يتغمدمه �رمحته الواسعة ؤ�ن �سكهنم فس<يح اجلنان

ٔ�ملنا ¶بري يف ٔ�ن تعمل احلكومة بعد املصادقة Tىل هذا النص Tىل 
  .التطبيقLةرساع kٕخرا]ه ٕاىل الوجود وكذ¦ النصوص االٕ 

وتوصياتنا، اليوم، هو ت�ٔ¶يد �خنراط إالجيايب �لمعارضة مب%لس 
املس�شار�ن يف هذه املبادرة اخلالقة الرامLة ٕاىل اس<تكامل ورش ٕاصالح 
القضاء وتدعمي اس<تقاللية وÕزاهته، وkلتايل س<نصوت ٕاجياT kليه، وذ¦ 

  .يدة لصاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللاحتت القLادة الرش< 
  .وشكرا لمك

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك، الس<يد الرئIس، Tىل الزتاممك Xkرتام الوقت

تفضيل، ٔ�س<تاذة زبيدة، .. نPQقل ٕاىل املتد�ل املوايل عن الفريق الفLدرايل
  عندمك يش نقطة نظام؟

        ::::املس�شارة الس<يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس<يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس<يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس<يدة زبيدة بوعياد
  .لرئIسشكرا الس<يد ا

 Òلجنة الزتام احلكومة ف�بصفيت عضوة يف هاته ا�لجنة، لقد مت دا�ل ا
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خيص املادة املتعلقة kٕلغاء عقوبة إالTدام، الزتام احلكومة يف ٕاطار التعديل 
ا�يل Ìادي يوقع يف القانون اجلنايئ kش Ìادي يمت البت يف هذه النقطة 

  . نعتربها ]د ٔ�ساس<ية ٕاللغاء عقوبة إالTدام
  .اشكر 

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
ا5ٔس<تاذة زبيدة، لو Tلمت ب�ٔن .. شكرا ¦، وٕان اكن هذا لIس موضوع

هذا املوضوع نقطة نظام دÄ¦، ما كن�ش Ìادي نعطيك نقطة نظام، 5ٔنه ال 
  . Tالقة � مبا حنن بصدده

الس<يد الوز�ر، لمك اللكمة يف هذا . ق�ل، اليس دعيدTة، هللا خيليك
  .املوضوع

        ::::الوطينالوطينالوطينالوطين    امللكف kٕدارة اWفاعامللكف kٕدارة اWفاعامللكف kٕدارة اWفاعامللكف kٕدارة اWفاع    املنتدب Wى رئIس احلكومة،املنتدب Wى رئIس احلكومة،املنتدب Wى رئIس احلكومة،املنتدب Wى رئIس احلكومة،    �ر�ر�ر�رالس<يد الوزالس<يد الوزالس<يد الوزالس<يد الوز
  .شكرا الس<يد الرئIس

لIس هناك ٔ�ي الزتام �لحكومة، احلكومة تلزتم يف ٕاطار جملس حكويم، 
و نص خيص اHال العسكري، و�لزتام جيب ٔ�ن �ٔ حنن ا5ٓن بصدد وثيقة 

  .ومةيمت بعد مصادقة اHلس الوزاري، هذا هو املوقف دÄل احلك

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس<يد الوز�ر

حنن نناقش مضمون النص املوجود بني ٔ�يدينا وال Ìري ذ¦، واللكمة 
  .دقائق 5�لمتد�ل املوايل، ا5ٔس<تاذ دعيدTة عن الفريق الفLدرايل يف Xدود 

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTة
دقائق  3دقائق، ٔ�وال بقت لنا  5ال، الس<يد الرئIس، مايش يف Xدود 

  .دقLقة ا�يل اكنت عند© 15من 

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
الس<يد رئIس الفريق، تفضل ٔ�© ا�يل كQسري اجللسة وكنعرف ٔ�ش<نو 

  .وتفضل الس<يد الرئIس.. دقائق، اضطرارا طبعا 5درت، عندك 

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTة
 13ا دقLقة، الس<يد الرئIس، فÒ خيص املدا�Ô دÄلنا، يلزم  25عند© 

دقLقة، البايق غنترصفو فLه، هذا kٕالضافة 5ٔنك كنيت خسي وكنت لني مع 
  .دقايق 4واXد العديد ا�يل وصل حىت 

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
الس<يد رئIس الفريق، ٔ�© رتíت ¦ الوقت دÄ¦ بناءا Tىل طلبك ٔ�نك 

دقايق يف النص ا�يل داز، ٔ�ما ¶ونك ما اس� فدÀهياش،  Ì15ادي ´ش<تغرق 
دقايق وÌادي  5ملشلك دÄ¦ مايش دÄل الرئاسة، ٔ�رجوك عندك هذاك ا

نضيف ¦ دقLقة ونصف يف Xدود ما ٔ�ضيف �لفرق ا5ٔخرى، 5ٔنه ما 
  .ميكQش لنا منزي بني الفرق ا5ٔخرى

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTة
  .اWقايق 4ال، ٔ�س<يدي، راه دريت ا�متيزي داk، راه اعطيهتم 

  

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .دقايق 4ينا ا5ٔس<تاذ ٔ�معو ٔ�ن نضيف ¦ فرض Tل 

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTةاملس�شار الس<يد محمد دعيدTة
  الس<يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
الشك ٔ�ن موضوع ٕاصالح القضاء العسكري ميثل ]انبا من الت�دÄت 
الراهنة اليت واÆها املغرب وقفزة نوعية يف اجتاه ٕاصالح القضاء اáي اكن 

ل�ا �لمجمتع املدين واحلركة احلقوقLة، وٕاXدى مطالب القوى مطلبا م
التقدمLة واWميقراطية اليت ما فPئت تطالب م ذ عقود kٕلغاء احملامك 

  . �س<تY ائية، واليت مل Àكن تتوفر فهيا رشوط احملامكة العاد�
áا، فاملرشوع اáي حنن بصدد م اقش<ته �ك�يس ٔ�مهية كربى، kعتباره 

صالح م ظومة العدا� وتعز�ز السلطة القضائية ¶وس<يÔ �شلك مد�ال الٕ 
 Ôس<تورية ذات الصWضيات اPلتكر�س دو� احلق والقانون ؤ�جرٔ�ة املق

  . ومالءمة القوانني املغربية مع القوانني واملواثيق اWولية
ٕان إالصالح الشامل مطروح kلQس<بة ملنظومة العدا� �اكملها، ولIس 

من هذه املنظومة، Ìري ٔ�ننا نؤكد ٔ�ن ٕاTادة النظر  القضاء العسكري ٕاال جزء
يف �خPصاص النوعي �لمحمكة العسكرية وجعلها حممكة مPخصصة ولIست 
قضاء اس<تY ائيا يعترب خطوة �مة Tىل درب �لزتام kملبادئ واملعايري اليت 
تتضمهنا االتفاقات والعهود اWولية حلقوق إال�سان وتوصيات هيئة إالنصاف 

  . حلة ذات الصÔواملصا
ٕان نظرة Hرخيية موجزة Tىل هذا النوع من القضاء تبني لنا ٔ�ن القانون 
املنظم �لمحمكة العسكرية صدر هبواجس واعتبارات مرÔX بداية 
�س<تقالل، ومل يعدل تعديال جوهرÄ ٕاال بعد احملاولتني �نقالبي�ني، 

اكامت تبني ٔ�ن حLث مت ٕاضفاء الطابع �س<تY ايئ Tليه، والك1ري من احمل
احملمكة العسكرية، ش�ٔهنا يف ذ¦ ش�ٔن القضاء العادي، مل Àكن تتوفر Tىل 

  .�س<تقاللية واحلياد، وهو ما ٔ�قره بوضوح تقر�ر هيئة إالنصاف واملصاحلة
لقد Tاش املغرب ملدة عقود من الزمن بنظامني قضائيني، قضاء مدين ال 

حيمك Tىل املدين حيمك Tىل العسكريني، وقضاء عسكري ميكن ٔ�ن 
والعسكري حىت عندما يتابع يف قضاÄ مدنية وج ائية Tادية، وهو ما 

من إالTالن  10يتعارض مع م�ادئ القانون اWويل و�شلك خرقا �لامدة 
كام ٔ�ن هذا النوع من القضاء ال ميكن ٔ�ن حيقق . العاملي حلقوق إال�سان

  .القواTد املعيارية اWولية يف جمال حقوق املتقاضني
فإالجامع احلاصل اليوم حول مماثÔ تنظمي احملمكة العسكرية مع احملامك 
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العادية، وجعلها ٔ�كرث قابلية الس�Lفاء رشوط �س<تقاللية والزناهة واحلياد 
والتجرد وضامن رشوط احملامكة العاد�، áا فرفع الصبغة �س<تY ائية Tىل 

القضاÄ احملصورة  احملمكة العسكرية وحرص �خPصاص النوعي �لجرامئ يف
ذات الطابع العسكري اليت �رÀكهبا العسكريون وحرص �خPصاص 

  .الشخيص يف العسكريني دون Ìريمه، يعد خطوة �مة
  الس<يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
ٕان م طق وروح املرشوع القانون هذا يفرض Tىل السلطة القضائية 

يني ٔ�مام القضاء العسكري، وٕاTادة حمامكهتم ٕايقاف احملاكامت اجلارية �لمدن 
ٔ�مام القضاء املدين، مع توفري مجيع ضام©ت احملامكة العاد�، سواء �لمدنيني 

  .ٔ�و العسكريني
  الس<يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

لقد اكنت لنا مبناس<بة م اقشة مرشوع القانون هذا فرصة �لتعبري عن 
املطالبة kٕلغاهئا من القانون اجلنايئ موقف ا الرافض لتطبيق عقوبة إالTدام و 

اáي جعل من  2011من دس<تور  20املغريب، اعتبارا ملا نص Tليه الفصل 
احلق يف احلياة ٔ�ول احلقوق للك ٕا�سان، وحيمي القانون هذا احلق، واعتبار 
ٔ�ن هذا احلق هو احلق ا5ٔول وا5ٔسايس للك املواثيق اWولية وإالقلميية، 

ظروف �حP%از يف انتظار تنفLذ حمك إالTدام تعترب  واعتبارا á¦ لكون
  .تعذيبا، Tالوة Tىل ٔ�ن إالTدام ال �سهم يف ردع اجلرمية

وفوق هذا وذاك، تبقى ٕاماكنية واحsل اخلط�ٔ الíرشي يف جمال ٕاصدار 
ت�ٔملوا معي، الس<يد . ا5ٔحاكم قامئة دامئا، مما �شلك خطرا Tىل حLاة إال�سان

اء، السادة املس�شارون، ماذا لو ٔ�ن حمك إالTدام الرئIس، السادة الوزر 
نفذ يف حق ا5ٔس<تاذ عبد الرمحن يوسفي، وهو �ندس التناوب، والر]ل 
اáي ٔ�من �نتقال السلس �لسلطة؟ هل كنا س<نصل ٕاىل هذه الفرتة اليت 

  نعIشها ا5ٓن؟
ٓ ماذا لو ٔ�ن حمك إالTدام نفذ يف حق املناضل محمد �ن سعيد  يت يدر؟ �

áي قاد ٕاىل ]انب رفاقه يف الكفاح املعركة من ٔ�]ل حتر�ر الوطن الر]ل ا
وم اهضة �س<تعامر الفر�يس وإالس<باين، الر]ل اáي اكنت � اجلرٔ�ة دا�ل 

وهام معا القائدان ا�nان . الربملان لفضح معتقل اáل والعار بتازمامارت
نية �اضا، وما ز�، املعركة من ٔ�]ل س<يادة الشعب وبناء اWو� الوط 

  . اWميقراطية
ٔ�مل �كن ٕاصدار حمك إالTدام يف حقهام جرمية يف Xد ذاهتا؟ ٔ�مل Àكن 

  ٔ�حاكم إالTدام اليت نفذت يف حق العديد من ٔ�م1اهلم جرمية؟
  الس<يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

ٕاننا ٕاذ Õمثن موقف احلكومة مبناس<بة م اقشة قانون القضاء العسكري 

ه العقوبة من هذا النص م�ارشة بعد ٕالغاهئا دا�ل ا�لجنة ا�تصة kٕلغاء هذ
á¦، فان احلكومة مدعوة اليوم ٕاىل ٕالغاء عقوبة . من القانون اجلنايئ

kالنضامم ٕاىل ©دي اWول اليت  إالTدام من القانون اجلنايئ املغريب وإالرساع
ٔ�لغت عقوبة إالTدام من قوانIهنا واملصادقة Tىل الربتو¶ول �خPياري الثاين 

  .لحق kلعهد اWويل �لحقوق املدنية والس<ياس<يةامل
ويف ا�5ٔري، البد يف س<ياق احلديث عن اجلهاز العسكري ٔ�ن �ش<يد 
Wkور الهام والرائد اáي تقوم به القوات املسل�ة امللكLة واWرك املليك 
والقوات املساTدة والوقاية املدنية من تضحيات جسام يف اWفاع عن 

رب واáود عن حوزة الوطن، يف سLíل اس<ت��ات ا5ٔمن الوXدة الرتابية �لمغ
واحلفاظ Tىل النظام العام و�س<تقرار وٕاقرار اWميقراطية احلقة والتمنية 

  .الشامÔ واملس<تدامة، ملا فLه �ري هذا الوطن العز�ز
  .شكرا الس<يد الرئIس

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
حتاد الوطين شكرا �لس<يد الرئIس، ؤ�عطي اللكمة ملمثل عن مجموTة �

�لشغل .  
  :ٕاذن، نPQقل م�ارشة �لتصويت Tىل مواد هذا املرشوع

�لتصويت 6ٕاىل املادة  1ؤ�عرض املادة من رمق .  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 7املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 25ىل املادة إ  8ٔ�عرض املواد من .  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
            .كام Tد�هتا ا�لجنة 26ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 27املادة 
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  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 42املادة ٕاىل  28ٔ�عرض املواد من املادة  .  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة �لتصويت 43ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .44املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 45املادة 

Hالس<يد ٔ�مني اHالس<يد ٔ�مني اHالس<يد ٔ�مني اHلسلسلسلسالس<يد ٔ�مني ا:  
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .46املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .47املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 48املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 64ملادة ٕاىل ا 49ٔ�عرض املواد من املادة  :  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 65ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .ٕاجامع: 81ٕاىل املادة  66ٔ�عرض املواد من املادة 

  .كام Tد�هتا ا�لجنة 82ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .83املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 84املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 85املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 86املادة 

Hالس<يد ٔ�مني اHالس<يد ٔ�مني اHالس<يد ٔ�مني اHلسلسلسلسالس<يد ٔ�مني ا:  
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .93ٕاىل املادة  87ٔ�عرض املواد من املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 94ٔ�عرض املادة 
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  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 95املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 104ٕاىل املادة  96ٔ�عرض املواد من املادة .  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 105املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 111ٕاىل املادة  106ٔ�عرض املواد من املادة .  

  :HلسHلسHلسHلسالس<يد ٔ�مني االس<يد ٔ�مني االس<يد ٔ�مني االس<يد ٔ�مني ا
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 112ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 115ٕاىل املادة  113ٔ�عرض املواد من املادة .  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 116املادة 

  :اHلساHلساHلساHلسالس<يد ٔ�مني الس<يد ٔ�مني الس<يد ٔ�مني الس<يد ٔ�مني 
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .122ٕاىل املادة  117ٔ�عرض املواد من املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 123ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 136ٕاىل  124ٔ�عرض املواد من  .  

  :اHلساHلساHلساHلسالس<يد ٔ�مني الس<يد ٔ�مني الس<يد ٔ�مني الس<يد ٔ�مني 
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 137ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 141ٕاىل املادة  138ٔ�عرض املواد من املادة .  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 142ٔ�عرض املادة 

  :ٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلس    الس<يدالس<يدالس<يدالس<يد
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 220ٕاىل  143ٔ�عرض املواد من املادة .  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 221ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 122ٔ�عرض املادة 
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  :ٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 223ٔ�عرض املادة .  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
�لتصويت 224ٔ�عرض املادة .  

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
املوافقون Tليه طبعا إالجامع، : ٔ�عرض مرشوع القانون �رمPه �لتصويت

  .وال ممتنع ال معارض
 108.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Tىل مرشوع القانون رمق 

  .يتعلق kلقضاء العسكري
رشة نPQقل Wراسة وم اقشة املرشوع الثالث يف ]دول ٔ�عامل وم�ا

اáي يتعلق بعقود  86.12]لس� ا هذه، ويتعلق مبرشوع قانون رمق 
�لحكومة لتقدمي الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص، ؤ�عطي اللكمة 

  .املرشوع، تفضل الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانية
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئIس احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر لتقدمي مرشوع قانون حول عقود 

بني القطاTني العام واخلاص، واáي يندرج يف ٕاطار الزتامات الرشاكة 
احلكومة الرامLة ٕاىل ´رسيع وترية ٕاجناز �رامج التمنية �قPصادية 
و�جsعية، وتطو�ر التجهزيات والبLQات التحتية مبا يضمن تعز�ز تنافس<ية 
اقPصاد© الوطين وحيسن ظروف ITش املواطنني، و�سامه يف ٕارساء Àمنية 

وال . ية مPوازنة، ويف حتسني م اخ ا5ٔعامل لتقوية ]ذب �س�راتÆو 
خيفى Tليمك ٔ�ن الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص تعترب رافعة ل�رسيع 

  . �س�ر العمويم وحتسني جودة اخلدمات املقدمة
ٕان تطو�ر الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص �ٓلية Àمكيلية وممتزية 

وتدبري اخلدمات والبLQات العمومLة يعترب Àكر�سا الخنراط  ٕالجناز ومتويل
املغرب يف جتارب ©حجة �لرشاكة بني القطاTني العام واخلاص يف Tدة 
جماالت، مهنا Tىل سLíل املثال ال احلرص ٕانتاج الطاقة �لك ٔ�نواعها احلرارية 

  . والرحيية والشمس<ية وٕاجناز واس<تغالل مشاريع السقي والنقل العمويم

 ٔ�ن خمتلف �سرتاتيجيات القطاعية ´شلك ٕاطارا ممتزيا لتعز�ز كام
مشاريع الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص يف العديد من القطاTات 

  .�قPصادية و�جsعية
ويف هذا الس<ياق، هيدف مرشوع القانون ٕاىل وضع ٕاطار Tام وموXد 

 العام واخلاص، وحمفز ٕالTداد وٕاس<ناد وت��ع مشاريع الرشاكة بني القطاTني
وذ¦ من ٔ�]ل متكني املس�مثر�ن احملليني واWوليني من رؤية واحضة لتطو�ر 

  . مشاريع الرشاكة يف خمتلف القطاTات
وهكذا، يتضمن مرشوع القانون تعريفا لعقد الرشاكة Tىل ٔ�نه عقد حمدد 
املدة، يعهد مبوج�ه �لرشيك اخلاص مبهمة شامÔ، تتضمن التصممي وا�متويل 

ي ٔ�و اجلزيئ �لمرشوع وبناء ٔ�و ٕاTادة الت�ٔهيل وصيانة ٔ�و اس<تغالل اللك
  . مQش�ٔة ٔ�و بLQة حتتية ٔ�و تقدمي �دمات رضورية لتوفري مرفق معويم

و�شمل جمال تطبيق هذا القانون مجيع القطاTات �قPصادية 
و�جsعية وإالدارية اليت تد�ل يف اخPصاصات اWو� واملؤسسات 

�  .�و� واملقاوالت العمومLةالعمومLة التابعة 
: ومن ٔ�مه مقومات مشاريع الرشاكة اليت ينص Tلهيا هذا املرشوع

 Ôلت�ٔكد من ٔ�ن �ٓلية الرشاكة متثل الوس<ي�ٕالزامLة التقLمي الق�يل �لمشاريع 
ا5ٔفضل ٕالجنازها مقارنة مع الطرق ا5ٔخرى، مع ا�5ٔذ بعني �عتبار ٔ�ساسا 

ة إالجاملية �الل مدة العقد وتقامس ا�اطر الطبيعة املعقدة �لمرشوع والتلكف
املرتبطة kملرشوع حسب قدرة حتمل الطرف املؤهل á¦، وذ¦ قصد 
التقليص من التلكفة، مع مراTاة املصل�ة العامة وخصوصية املرشوع 
ومس<توى ٔ�داء اخلدمة املقدمة وتلبية XاجLات املرتفقني والتمنية املس<تدامة 

 �  . لمرشوع وطرق متويîوكذا الرت¶يبة املالية 
ومن املقومات الهامة اليت ينص Tلهيا مرشوع القانون كذ¦ جند ربط 
ا5ٔداء kلن%اTة، حLث يمت ربط ٔ�داء ا5ٔجرة بصفة لكية ٔ�و جزئية من ق�ل 
الشخص العام برضورة حتقLق معيار�ن ٔ�ساسني، �متثالن يف انتظام توفري 

ددة يف العقد، مع ٕاماكنية اخلدمة وا5ٔهداف املرتبطة حبسن ا5ٔداء احمل
ا�Xساب ا5ٔجرة من طرف الرشيك اخلاص Wى املرتفقني ٔ�و عن طريق 
مداخLل Tرب اس<تغالل املQش�ٓت وا5ٔمالك والتجهزيات التابعة �لمرشوع ٔ�و 

  .هام معا
وفÒ يتعلق بطرق ٕا�رام عقود الرشاكة ومساطر ٕاس<نادها، فقد خصص 

م�ادئ حرية الولوج واملساواة مرشوع القانون مقPضيات هتدف ٕاىل Àكر�س 
واملنافسة والشفافLة واXرتام قواTد احلاكمة اجليدة، kٕالضافة ٕاىل ٕاس<ناد 
العقد �لعرض ا5ٔكرث فائدة من الناحLة �قPصادية Tىل ٔ�ساس معايري 
موضوعية وÌري متيزيية، هتم القدرة Tىل ٕاجناز ٔ�هداف حسن ا5ٔداء والقمية 

منية املس<تدامة والطابع التقين �بتاكري إالجاملية �لعرض ومPطلبات الت 
�لعرض، وعند �قPضاء ٕاجراءات تفضيل لفائدة املقاو� الوطنية عند 
. ٕاس<ناد العقد و�س<بة اس<تعامل العنارص اWا�Ô ذات ا5ٔصل الوطين �لمنتوج

وتمت طرق ٕا�رام عقود الرشاكة Tرب احلوار التنافيس ٔ�و بواسطة طلب 
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  .ٔ�و بدونه، واس<تY اء Tرب املساطر التفاوضية العروض kالنتقاء املس<بق
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕاماكنية التعاقد من الباطن اليت يتضمهنا مرشوع 
شجيع  القانون س�سامه يف تعز�ز �روز مجموTة ذات مرجعية وطنية، ́و
�شاط الرشاكت الصغرية واملتوسطة Tرب ختصيص �س<بة معينة من ا5ٔشغال 

  .لفائدهتا
القانون املقرتح �شلك نقÔ نوعية س<متكن من اعsد كام ٔ�ن مرشوع 

جLل ]ديد من عقود الرشاكة، kلنظر ٕاىل مدة عقد الرشاكة اليت مت 
س<نة �Gد ٔ�قىص وبصفة  30س<نوات �Gد ٔ�دىن ٕاىل  5حتديدها ابتداء من 

س<نة حسب الطبيعة املعقدة �لمرشوع، وذ¦ �متيزي عقد  50اس<تY ائية ٕاىل 
الصفقات العمومLة، وكذ¦ �متكني الرشيك اخلاص  الرشاكة عن طرق ٕا�رام

  .من اس<تكامل �س�رات املنجزة
كام ينص مرشوع القانون Tىل ٔ�ن العقد جيب ٔ�ن يتضمن ٔ�حاكما �ش�ٔن 
اجلزاءات اليت تطبق Tىل الرشيك اخلاص يف Xال ٕا�ال� kلزتاماته، 

وكذا والس<Ò يف Xال Tدم اXرتامه لٔ%هداف املرتبطة حبسن ا5ٔداء، 
اجلزاءات اليت تطبق Tىل الشخص العام يف Xال الت�ٔ�ري يف ٔ�داء 

  .مس<تحقات الرشيك اخلاص
ومتاش<يا مع م�ادئ اس<مترارية املرفق العام والشفافLة وحق الولوج ٕاىل 
املعلومة، ينص مرشوع القانون Tىل ٕاماكنية احللول حمل الرشيك اخلاص 

خ�ار وكذا ٕاخضاع عقود وضامن تفعيل �لزتامات املالية املت�ذة واالٕ 
الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص لت��ع ومراق�ة وتدقLق ٕاTدادها 

  .وٕاس<نادها وتنفLذها
وٕالجناح تزنيل هذا املرشوع الطموح Tىل ٔ�رض الواقع، مت اختاذ مجموTة 
من التدابري املوا¶بة من �الل ٕاXداث �لية �لرشاكة هبدف اWمع التقين 

عمومLة، مت اختاذ مجموTة من التدابري املوا¶بة من �لوزارات واملؤسسات ال
�الل ٕاXداث �لية بوزارة �قPصاد واملالية �لرشاكة هبدف اWمع التقين 
�لوزارات واملؤسسات العمومLة يف مجيع مراXل ٕاجناز مشاريع الرشاكة، 
وٕاTداد دليل مPعلق ب�ٔفضل املامرسات املرتبطة kلتقLمي الق�يل وٕاTداد 

  .بيقLة ملرشوع القانونالنصوص التط 
وخPاما، البد من الت�ٔ¶يد Tىل ٔ�ن مرشوع القانون املقرتح �شلك ٕاطارا 
ممكال �لمقPضيات القانونية املتعلقة kلطلبيات العمومLة، ومن ش�ٔنه ´رسيع 
وترية ٕاجناز �س�رات العمومLة والبLQات التحتية إالدارية و�قPصادية 

  .ام والتمنية اHاليةو�جsعية وتعز�ز املرفق الع
ويف اخلتام، امسحوا يل، الس<يد الرئIس، ٔ�ن ٔ�تقدم kلشكر اجلزيل 
5ٔعضاء جلنة املالية Tىل م اقشاهتم وTىل مقرتXاهتم البناءة خبصوص هذا 

  .املرشوع
  .والسالم Tليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
 . شكرا �لس<يد الوز�ر
مادام التقر�ر قد وزع، نPQقل ٕاىل م اقشة هذا  ..ملاليةاللكمة ملقرر جلنة ا

   .املرشوع، ؤ�عطي اللكمة 5ٔول مPد�ل عن فرق اÌ5ٔلبية ٕاذا اكن هنا¦
ا5ٔس<تاذ السعداوي تعطيو© املدا�Ô مكPوبة، س<توفرون عنا عناء هذا 

  . شكرا.. العمل، تفضل
 ٓ اليس؟  املتد�ل املوايل عن فرق املعارضة، �Ìسلموها  كتابة؟ Äك �

  .تفضل ٔ�س<تاذ شكLل عن فرق املعارضة.. حىت يوصل ويبان

        ::::املس�شار الس<يد Tابد شكLلاملس�شار الس<يد Tابد شكLلاملس�شار الس<يد Tابد شكLلاملس�شار الس<يد Tابد شكLل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئIس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ا5ٔخت وإالخوة املس�شارون ا5ٔعزاء،

  الس<يد الرئIس،
  السادة  الوزراء،

  الس<يدات والسادة املس�شارون،
للكمة kمس فرق املعارضة يف ٕاطار املناقشة �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول ا

املتعلق بعقود الرشاكة بني  86.12والتصويت Tىل مرشوع القانون رمق 
القطاTني العام واخلاص اáي يعرف عقد الرشاكة بني القطاTني العام 
واخلاص، kعتباره عقدا طويل ا5ٔمد يعهد مبوج�ه الشخص العام ٕاىل رشيك 

ة شامÔ، تتضمن التصممي وا�متويل اللكي ٔ�و �اص مسؤولية القLام مبهم
اجلزيئ والبناء وٕاTادة الت�ٔهيل وصيانة ٔ�و اس<تغالل مQش�ٓت ٔ�و بLQة حتتية 
رضورية لتوفري مرفق معويم وبLQات حتتية ٕادارية واقPصادية واجsعية، 
ذات جودة تتوافق مع ٕا¶راهات املوارد املالية العمومLة وÀزايد XاجLات 

ة احمللية وكذا �س<تفادة من القدرات �بتاكرية �لقطاع ورضورÄت التمني
اخلاص ومتويî ٕالجناز مشاريع معومLة، وتطو�ر ثقافة ]ديدة لتدبري الصفقات 
سديد لكفهتا  العمومLة، ٕاضافة ٕاىل ضامن توفري اخلدمات وفعاليهتا وجودهتا ́و

  .حبسب معايري حسن ا5ٔداء
نون تبقى حمفوفة �kاطر، ٕان ا5ٔهداف املتو�اة من هذا املرشوع قا

الس<Ò ٔ�ن بعض املزنلقات اليت عرفها التدبري املفوض وغياب تقLمي موضوعي 
لصيغ الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص ال �شجعان Tىل هذا النوع من 

  . الرشاكة
ٕان توس<يع ا�لجوء ٕاىل رشاكء خواص يف جماالت تعترب ٕاسرتاتيجية وتQمتي 

هتا Tىل Tاتق اWو�، اكلتعلمي والص�ة، Tامالن ال ٕاىل وظائف تقع مسؤولي
  .يبعثان Tىل �طمئنان

ٕان توس<يع نطاق تد�ل القطاع اخلاص لIشمل اخلدمات العمومLة ميكن 
ٔ�ن ينظر ٕاليه ٕاذا مل يؤطر الت�ٔطري احملمك ٔ�و الاكيف كنوع من اخلصوصية 
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  .ومتلص اWو� من مسؤوليهتا
صا املقاوالت الصغرى واملتوسطة Tدم مصود املقاوالت الوطنية، وخصو 

التق ية يف و]ه اHموTات �قPصادية ا5ٔج بية الكربى اليت تفوق قدرهتا 
واملالية والقانونية حىت قدرات اWو� يف بعض ا5ٔحLان، 5ٔن ا5ٔسس اليت 
لها Tالقة kملزيانية تطرح مس�ٔ� �س<تقرار املزيانيايت واس<تقرار املديونية 

  . دى املتوسط والبعيد الناجت عن هذه الوس<يÔ ا�متويليةالعمومLة Tىل امل
ٕان غياب رؤية موXدة مPوسطة وبعيدة املدى حول الرشاكة بني 
القطاTني العام واخلاص من ش�ٔهنا تغذية الغموض حول سا7ر هذه النقط، 
وبذ¦ تطرح من الناحLة إالسرتاتيجية املس�ٔ� املتعلقة بدور اWو� وممارسة 

ادية، �اصة فÒ يتعلق kخلدمات �جsعية، كام تطرح من وظائفها الس<ي
الناحLة املؤسساتية مس�ٔ� هيئات احلاكمة والتقLمي واملراق�ة، ومن وÆة نظر 

  . مالية مس�ٔ� �س<تدامة املديونية العمومLة
ٔ�ما من الناحLة إالجرائية، فٕان غياب تقLمي موضوعي �لتدبري املفوض 

  .انية جتاه هذا النوع من املامرساتيؤدي ٕاىل نوع من �طمئن
  الس<يد الرئIس،

�روم مرشوع القانون املعروض Tىل ٔ�نظار© وضع ٕاطار قانوين هيم عقود 
الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص مبا يsىش مع املعايري اWولية املعمول هبا 
يف هذا اHال بغية �س<تفادة من القدرات �بتاكرية �لقطاع اخلاص 

ويالته من ٔ�]ل توفري �دمات معومLة وبLQات حتتية جبودة Tالية وب�ٔقل ومت
Àلكفة، وبذ¦ فٕان تفعيî �س<توجب، يف نظر©، اعsد ٕاسرتاتيجية وطنية 
لتطو�ر عقود الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص حىت ي�س<ىن �لمقاو� 

اWو� الوطنية واملواطن �س<تفادة من معلية الرشاكة ٕاىل ]انب اس<تفادة 
وفق مقاربة تقوم Tىل اعتبار الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص رافعة 
ٕاسرتاتيجية يف جمال التمنية �قPصادية و�جsعية والبيLDة ولIس جمرد ٔ�داة 

�لمتويل.  
ويف هذا إالطار، نعترب يف فرق املعارضة ٔ�ن الهدف إالسرتاتيجي 

 العام واخلاص جيب ٔ�ن يت%ىل ا5ٔمسى من ٕا�رام عقود الرشاكة بني القطاTني
. يف ´شجيع �روز مجموTة وطنية ختلق القمية املضافة وحتدث فرص الشغل

وTليه، ي�Qغي Tىل اWو� ٔ�ن تنخرط يف ختطيط مPعدد الس<نوات ملشاريع 
عقود الرشاكة مع القطاع اخلاص، ويتعني ٔ�ن يؤدي هذا التخطيط 

اتيجيات القطاعية ٕاىل ٕاTداد �سرتاتيجي لعقود الرشاكة يف ارتباطه kالسرت 
  .الحئة مبشاريع ذات جحم معقول وفق ]دو� زم ية حمددة

فضال عن ذ¦، نعترب يف فرق املعارضة ٔ�ن اWو� مطالبة kلتقLد 
مبجموTة من املسؤوليات �الل لك مراXل الرشاكة مع القطاع اخلاص 

5ٔهداف لضامن التفعيل ا5ٔم1ل لهذا إالطار القانوين مبا ي�Lح بلوغ ا
  : إالسرتاتيجية ا5ٓنفة اá¶ر

احلرص Tىل حامية اس<مترارية اخلدمة العمومLة وTىل ضامن ولوج  -
املواطنني ٕاىل �دمات ذات جودة Tالية بدون Àاكليف ٕاضافLة، وذ¦ من 

 �الل ٕادراج معايري اجsعية تعمتد يف مساطر إالس<ناد؛
-  Ôاحليطة واحلذر يف حتديد مجيع ا�اطر احملمت lٔ�ثناء ٕا�رام عقود تو

الرشاكة، الس<Ò ؤ�ن هذه ا�5ٔرية ميكن ٔ�ن تنطوي Tىل خماطر ذات طبيعة 
، )التضخم، ٔ�سعار الفائدة، توازن احلساkت اخلارجLة(ما¶رو اقPصادية 

، وخماطر )حامية البKIة(ٕاضافة ٕاىل خماطر ذات �رتباط kلتمنية املس<تدامة 
 ؛)النقابيةالتغطية �جsعية، احلرية (اجsعية 

ٕارساء �ٓليات ´سمح خبلق القمية املضافة الوطنية يف ٕاطار عقود  -
الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص، ذ¦ ٔ�ن �لق فرص الشغل وٕارشاك 

 املقاوالت احمللية ي�Qغي ٔ�ن ´شلك معيارا ٔ�ساس<يا يف تقLمي العروض؛ 
´شجيع وحامية اخلربة الوطنية من �الل احلرص Tىل تدقLق وت�ٔطري  -

 وط تنفLذ العروض التلقائية وحامية ا5ٔعامل؛ رش 
تعز�ز �ٓليات احلاكمة اجليدة ملشاريع الرشاكة، حLث ي�Qغي ٔ�ن Àكون  -

دورة مرشوع الرشاكة Gلك موضوع تدابري هتدف ٕاىل اس��اق ا�اطر 
وحسن الترصف طيÔ مراXل املرشوع، والتوفر Tىل إالماكنيات الالزمة 

kت، مع احلرص Tىل التطبيق اللكي �لترصف يف Xا� ظهور ٔ�ية صعو
�لحق يف املعلومة طيÔ مراXل ٕا�رام وٕاجناز عقود الرشاكة.  

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . شكرا لٔ%س<تاذ شكLل

 ،Ôدرايل، ٕاذا اكنت هنا¦ مدا�Lلمتد�ل املوايل عن الفريق الف�نPQقل 
   فني هو اليس دعيدTة؟.. تفضل الس<يد الرئIس، ال ٔ�بدا، ال ميكن

Ôىل املدا�T درايلLس الفريق الفIشكرا الس<يد رئ .  
  . ونPQقل �لتصويت Tىل مواد املرشوع

اáي يتعلق بعقد الرشاكة بني  86.12ٔ�عرض اWيبا]ة �لمرشوع رمق 
القطاTني العام واخلاص، ٔ�عرض ديبا]ة هذا املرشوع �لتصويت كام Tد�هتا 

  .ٕاجامع: ا�لجنة
  .ٕاجامع :كام Tد�هتا ا�لجنة 1املادة رمق 
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 2املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 3املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 4املادة رمق 
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  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 5املادة رمق 

Hالس<يد ٔ�مني اHالس<يد ٔ�مني اHالس<يد ٔ�مني اHلسلسلسلسالس<يد ٔ�مني ا:  
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .6املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .7املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 8املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 9املادة رمق 

  : اHلس اHلس اHلس اHلسالس<يد ٔ�منيالس<يد ٔ�منيالس<يد ٔ�منيالس<يد ٔ�مني
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .10املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 11املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 12املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام ]اءت يف النص ا5ٔصيل 15 ٕاىل 13املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 16املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 17املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 18املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .19املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 20املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .21املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .22مق املادة ر
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  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 23املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 24املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 25املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :لسةلسةلسةلسةالس<يد رئIس اجل الس<يد رئIس اجل الس<يد رئIس اجل الس<يد رئIس اجل 
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 26املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام ]اءت يف النص ا5ٔصيل 27املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 28املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . مكرر كام ٔ�ضافهتا ا�لجنة 28دة رمق املا

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 29املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمPه �لتصويت

يتعلق  86.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Tىل مرشوع قانون رمق 
  . بعقود الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص

وق�ل ذ¦، . ونPQقل م�ارشة ��راسة والتصويت Tىل املرشوع املوايل
  .ٔ�عطي اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام لرئIس الفريق، تفضل ٔ�س<تاذ

        ::::املس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بQشامش
  .شكرا الس<يد الرئIس

ق ٔ�يضا 5ٔنه الوثيقة الرمسية دÄل Ìري �لتدقLق، الس<يد الرئIس، و�لتوثي
ا�لجنة ا�يل بني يدينا ´شري ٕاىل ٔ�ن هاذ مرشوع قانون ا�يل ¶يتعلق بعقود 
الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص مل �كن موضوع ٕاجامع Tىل مس<توى 
 ا�لجنة ا�تصة، ا5ٓن مزÄن اك�ن ٕاجامع Tىل مس<توى اجللسة، ولكن الوثيقة

يفLد ب�ٔن احلكومة ق�لت ما ق�لت من تعديالت  ا�يل بني ٔ�يدينا فهيا ما
ابغينا نعرفو هل طرٔ� تغري Tىل مس<توى . ورفضت ما رفضت من تعديالت

  .موقف احلكومة حىت يدون؟ وٕاال kش نعرفو ¶يفاش غنتعاملو
  .شكرا

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، �لتوضيح

        ::::واملالية، امللكف kملزيانيةواملالية، امللكف kملزيانيةواملالية، امللكف kملزيانيةواملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد الس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد الس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد الس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد 
  .شكرا الس<يد الرئIس

بطبيعة احلال ٔ�© ما تد�ل�ش يف العملية دÄل التصويت 5ٔن هذا لIس 
ش�ٔن احلكومة، ولكن مبا ٔ�ن ُطلب التدقLق، املوقف دÄل احلكومة واحض، 
موقف احلكومة يف اجللسة العامة هو موقفها يف ا�لجنة، وkلتايل ٕاذا اكنت 

، وٕاذا اكنت Tارضت Tارضت، احلكومة ´س<تصحب موقفها وافقت وافقت
  .اáي اكن يف ا�لجنة ٕاىل اجللسة العامة

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
 .ا5ٔمر واحض ا5ٓن. شكرا لمك الس<يد الوز�ر

م�ارشة ��راسة والتصويت Tىل مرشوع قانون رمق  - كام قلنا-نPQقل 
حمكها، ؤ�عطي يتعلق مبؤسسات االئsن والهيئات املعتربة يف  103.12

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضلوا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانية
�سم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا وسمل Tىل س<يد© محمد وTىل �ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  الس<يد الرئIس احملرتم،
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  ن احملرتمون،الس<يدة والسادة املس�شارو
امسحوا يل يف البداية ق�ل ٔ�ن ٔ�عرض Tىل ٔ�نظار جملسمك املوقر 
املقPضيات اليت يتضمهنا مرشوع القانون املتعلق مبؤسسات االئsن والهيئات 
املعتربة يف حمكها، ٔ�ن ٔ�ش<يد kلنقاش البناء اáي عرفPه مقPضيات مرشوع 

ة �قPصادية هبذا هذا القانون من طرف جلنة املالية والتخطيط والتمني
اHلس، وقد مكن هذا النقاش من ٕاغناء وحتسني بعض من هذه 
املقPضيات بعد تدارس مقرتXات التعديل اليت قدمت من طرف ٔ�عضاء 
ا�لجنة احملرتمني، ومهت Tىل اخلصوص اجلوانب املتعلقة kلقسم اخلاص 

ؤقPة ملؤسسات kلبنوك ال�شار¶ية وkحملاس<بة والقواTد �Xرتازية وkٕالدارة امل
االئsن وبتصفLهتا وبنظام ضامن الودائع وkلعالقات بني مؤسسات االئsن 
وزبناهئا، كام مهت التعديالت تدقLقات لغوÄ لتحقLق ا�س%ام النص مع 

  .بعض املواد
وكام تعلمون، يندرج مرشوع القانون املتعلق مبؤسسات االئsن 

�ز إالصالXات الرامLة ٕاىل تدعمي والهيئات املعتربة يف حمكها يف ٕاطار تعز 
وعرصنة م ظومPنا املالية وقطاعنا املايل، وميكن تلخيص اخلطوط العريضة 

  :لهذا املرشوع يف ست نقط، ويه
جمال تطبيق القانون، حبيث يتضمن مرشوع القانون مقPضيات  - 1

 :]ديدة �اصة

خبدمات �س�ر واخلدمات املرتبطة هبا واملمكن مزاو�هتا من طرف  -
 ؤسسات االئsن؛م

ٕاXداث فKة ]ديدة من املؤسسات ´سمى مؤسسة ا5ٔداء kلنظر ٕاىل  -
ا�منو اáي عرفPه الوسائل اجلديدة لٔ%داء م1ل البطائق مس<بقة اWفع 

 و�دمات ا5ٔداء Tرب الهاتف؛

تíين مقPضيات هتم التعريف kلتجمعات املالية وإالرشاف Tلهيا وفقا  -
  هذا اHال؛�لمعايري اWولية املعمول هبا يف

توس<يع نطاق مراق�ة بنك املغرب مجلعيات السلفات الصغرية،  -
خصوصا فÒ يتعلق مبنح وحسب �عsد ملزاو� �شاط السلفات الصغرية، 
وكذا kلقواTد احملاسLíة و�Xرتازية وkلعالقات مع الزبناء وبنظام 

 ا؛العقوkت، Tلام ٔ�ن هذه املؤسسات س<تظل �اضعة �لنصوص اخلاصة هب

م ح الوسطاء يف العمليات املنجزة من Wن مؤسسات االئsن شلك  -
ٔ�ش�اص اعتباريني خيضعون لرقابة بنك املغرب، ومطالبهتم بوضع نظام 

 .اليقظة واملراق�ة اWا�لية وفقا 5ٔحاكم القانون املتعلق مباكحفة غسل ا5ٔموال
احملاور احملور الثاين هو ت�ٔطري �شاط البنوك ال�شار¶ية، وÀمكن ٔ�مه  - 2

 :اليت تطرقت ٕا�هيا هذه املقPضيات يف املبادئ ا5ٔساس<ية، ويه

التعريف kملفاهمي وصيغ العقود وجمال التطبيق وا�5ٔشطة املسموح  -

توجب Tىل هذه البنوك وٕاذ ي . مبزاو�هتا وممارسة الرقابة وكذا حامية العمالء
علمي اT5ٔىل، ٔ�ن Àزاول ٔ��شطهتا طبقا ل%ٓراء kملطابقة الصادرة عن اHلس ال

فقد خصها مرشوع القانون مبقPضيات هتم ٕاTداد تقار�ر س<نوية حول 
  مطابقهتا �لمقPضيات اخلاصة هبا وٕاXداث هيئات �لتدقLق؛

احملور الثالث يتعلق kملقPضيات �Xرتازية، ويتضمن �ش�ٔهنا  - 3
مرشوع القانون مقPضيات ]ديدة مPعلقة kحلاكمة، ٔ�ساسا kٕد�ال مفهوم 

س<تقل، وkلتنصيص Tىل �لزتام ب�شكLل جلان التدقLق املترصف امل 
وا�اطر من طرف مؤسسات االئsن، وبواجب اليقظة طبقا لٔ%حاكم 
اجلاري هبا العمل يف جمال ماكحفة غسل ا5ٔموال وكذا 5kٓليات املتعلقة 

  .kملامرسات التنافس<ية
ساتية ويتضمن احملور الرابع املتعلق kالس<تقرار املايل Àرت�Iات مؤس  - 4

]ديدة لتقوية التعاون بني السلطات مراق�ة النظام املايل من ٔ�]ل مواÆة 
سوية ا5ٔزمات   .ا�اطر الشمولية ́و

ويف هذا إالطار، ينص مرشوع القانون Tىل ٕا�شاء جلنة ´سمى جلنة 
التQس<يق والرقابة Tىل ا�اطر الشمولية، يعهد ٕا�هيا بت�ليل ا�اطر اليت 

املايل، واقرتاح التدابري املناس<بة اليت ´سمح kحPواء هتدد اس<تقرار النظام 
ومواÆة �wٓر م1ل هذه ا�اطر، مع توس<يع مكو©هتا ل�شمل ممثال عن وزارة 

  .املالية
ومن Æة ٔ�خرى، ينص مرشوع القانون Tىل تغيري النظام ا5ٔسايس 
�لصندوق امجلاعي لضامن الودائع املسري Xاليا من طرف بنك املغرب، 

تدبريه وكذا صندوق ضامن ودائع البنود ال�شار¶ية ٕاىل رشكة مسامهة kٕس<ناد 
حتت مراق�ة بنك املغرب، وفقا 5ٔفضل املامرسات Tىل الصعيد اWويل يف 
هذا اHال، فضال عن املبادئ ا5ٔساس<ية �لجنة kزل والرابطة اWولية لضامن 

  الودائع؛
االئsن ويتضمن احملور اخلامس املتعلق kلعالقة بني مؤسسات  - 5

ومعالهئا التنصيص Tىل رضورة توفر هذه املؤسسات املعمتدة Tىل نظام 
دا�يل، ميكن من معاجلة فعا� وشفافة �لشاكÄت املرفوTة ٕا�هيا من طرف 
معالهئا، و�خنراط يف نظام وساطة بنكLة هيدف ٕاىل ´سوية ودية �لزناTات 

  بIهنا وبني الزبناء؛
راجعة نظام العقوkت، حLث مت ويتضمن احملور السادس وا�5ٔري م - 6

الرفع من قمية الغرامات املنصوص Tلهيا، متاش<يا مع التغريات والتطورات 
Tىل الصعيد�ن �قPصادي واملايل �الل العرش�ن س<نة ا�5ٔرية، ٔ�ي م ذ 

مل  T ،2006لام ٔ�ن القانون البنيك لس<نة 1993صدور القانون البنيك لس<نة 
  .يغري قمية هذه العقوkت

الس<يد الرئIس احملرتم، الس<يدة والسادة املس�شارون احملرتمني، تلمك، 
املتعلق مبؤسسات االئsن  103.12اخلطوط العريضة ملرشوع القانون رمق 

  .والهيئات املعتربة يف حمكها
  .والسالم Tليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس<يد الوز�ر

ٕاذا اكنت هنا¦ رضورة، ٕاذن التقر�ر قد  ٔ�عطي اللكمة ملقرر ا�لجنة
  .وزع

ونفPح kب املناقشة حول النص، ؤ�عطي اللكمة 5ٔول مPد�ل عن 
فرق اÌ5ٔلبية، ٕاذا اكنت، ا5ٔس<تاذ السعداوي، ´سلمنا املدا�Ô كتابة، ٔ�را 

  .ا5ٔس<تاذ السعداوي.. هللا جيازيك خبري
  .س<تاذ Tلميمدا�Ô فرق املعارضة، ٕاذا اكنت هنا¦ مدا�Ô، تفضل ا5ٔ 

        ::::املس�شار الس<يد محمد Tلمياملس�شار الس<يد محمد Tلمياملس�شار الس<يد محمد Tلمياملس�شار الس<يد محمد Tلمي
  الس<يد الرئIس،

  الس<يدان الوز�ران،
  الس<يدة والسادة املس�شار�ن،

kمس فرق املعارضة، سوف ٔ�سمل املدا�Ô مكPوبة �لس<يد الرئIس، 
ولكن kمس فرق املعارضة البد يل ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل مالحظة، وهو ٔ�ن احلكومة 

خشص رئIسه عرض مرشوع هذا  احملرتمة ملا قرر جملس املس�شار�ن يف
القانون Tىل اHلس �قPصادي و�جsعي والبIيئ، هامجت هاته 
املؤسسة اWس<تورية، وتعرضت لنقد الذع من طرف الس<يد رئIس 
 احلكومة، ولكن ملا X�ٔال الس<يد رئIس اHلس �قPصادي و�جsعي
 والبIيئ رٔ�يه Tىل جملس املس�شار�ن خبصوص مرشوع القانون رمق

، معدت احلكومة ٕاىل تقدمي تعديالت ٔ�مام ا�لجنة، مجملها 103.12
  .مس<توx من اجلواب اáي T�ٔده اHلس �قPصادي و�جsعي والبIيئ

Tىل هذا ا5ٔساس، مف%لس املس�شار�ن مكؤسسة دس<تورية ´ش<تغل 
من اWس<تور، تقوم بصالحLاهتا اكمÔ، وال  176انطالقا ومتاش<يا مع املادة 

  . ينعت معلها kلعبثميكن ٔ�ن 
اح ا، الس<يد الرئIس، نظرا ا�يل ما اكيQش واXد احلضور، اح ا 
املدا�Ô دÄلنا kمس فرق املعارضة ٔ�سلمها مكPوبة �لس<يد الرئIس، والبد يل 

  .kمس فرق املعارضة ٔ�ن ٔ�تد�ل ؤ�ديل دفاTا Tىل حرمة هذه املؤسسة

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
متÔ هناÄ، شكرا س<نحتفظ هبا، شكرا، Tىل لك Xال املدا�Ô مك 

  .ؤ�عطي اللكمة �لمتد�ل املوايل عن الفريق الفLدرايل، ا5ٔس<تاذ الرماح

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس<يد عبد الرحمي الرماح
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئIس،
  الس<يد�ن الوز�ر�ن،
  السادة املس�شار�ن،

دم يف س�ٔضطر ٕاىل تلخيص تد�ل الفريق الفLدرايل Tىل ٔ�ساس ٔ�ن ٔ�ق
  .ا�هناية التد�ل الاكمل، وس�ٔكتفي فقط بتلخيصه

ال خيفى Tىل X�ٔد ا5ٔمهية البالغة ملؤسسات االئsن والهيئات املعتربة يف 
 .حمكها واWور اليت تلعبه Tىل مس<توى دمع �س�ر وتعبئة �د�ار

ويعترب ٕاد�ال البنوك ال�شار¶ية مضن القطاع البنيك الوطين ٕاXدى 
ساس<ية اليت ]اء هبا هذا املرشوع قانون، 5ٔنه �سمح إالضافات ا5ٔ 

kملسامهة يف تنويع مصادر ا�متويل وفPح الطريق ٔ�مام تعز�ز الصناTة املالية 
  .املغربية

ويتوB مرشوع هذا القانون ]ذب ٔ�موال ]ديدة Wمع املقاوالت 
الصغرية واملتوسطة وحتسني ولوج الساكنة �ل�دمات املالية، ومن 

ليت ٔ�بديناها ٔ�ثناء م اقش� ا لهذا املرشوع قانون ما يتصل املالحظات ا
برضورة شفافLة مؤسسات االئsن، áا اقرتح ا ٕادراج مادة ٕاضافLة تنص 
Tىل بعض املبادئ ا5ٔساس<ية املتعلقة حبامية املس<هت	 وٕاج�ار البنوك 

  .ال�شار¶ية Tىل �لزتام هبا
  الس<يدان الوز�ران،

  السادة املس�شارون،
ج البنوك ال�شار¶ية مضن اHال البنيك املغريب تعد ٕاضافة نوعية ٕان ٕادما

لالقPصاد الوطين واملواطنني، Tىل اعتبار ٔ�ن هناك رشحية �مة دا�ل اHمتع 
تطالب �kٕشاء هذه البنوك 5ٔهنا ´س<تجيب لبعض خصائص �د�ار، 
وÕمتىن ٔ�ن ´س<تجيب هذه البنوك لتطلعات املس�مثر واملواطن املغريب 

  .ت بنكLة ©حجةخبدما
  . والسالم Tليمك

  .وكام ٔ�رشت س�ٔسلممك التد�ل الاكمل شكرا الس<يد الرئIس

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . شكرا لٔ%س<تاذ الرماح

Ôكن هنا¦ مدا�À قل ٕاذا ملPQىل مواد .. ونT لتصويت�ٕاذن، نPQقل 
  .إالجامع: املرشوع، ؤ�عرض اWيبا]ة �لتصويت كام ٔ�ضافهتا ا�لجنة

  .إالجامع: �لتصويت 29ٕاىل املادة رمق  1اد من املادة رمق ٔ�عرض املو 
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 30ٔ�عرض املادة رمق 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 31املادة

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 32املادة 
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  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 33املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 34املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 35املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 36املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 37ملادة ا

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 38املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 44ٕاىل املادة  39ٔ�عرض املواد من املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . ام Tد�هتا ا�لجنةك 45ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 48ٕاىل  46ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 49ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 53ٕاىل املادة  50ٔ�عرض املادة 

  :ٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 54ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .55ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 56ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :Iس اجللسةIس اجللسةIس اجللسةIس اجللسةالس<يد رئ الس<يد رئ الس<يد رئ الس<يد رئ 
  . 57ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 58ٔ�عرض املادة 
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  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 59ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .60املادة 

  :ٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسٔ�مني اHلسالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 61املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 62املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 63املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :يد رئIس اجللسةيد رئIس اجللسةيد رئIس اجللسةيد رئIس اجللسةالس< الس< الس< الس< 
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 64املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 68ٕاىل املادة  65ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . مكررة 68ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 69ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .70ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . مكررة 70ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .71ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :لسةلسةلسةلسةالس<يد رئIس اجل الس<يد رئIس اجل الس<يد رئIس اجل الس<يد رئIس اجل 
  .72ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 73ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .74ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 75املادة 
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  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :س<يد رئIس اجللسةس<يد رئIس اجللسةس<يد رئIس اجللسةس<يد رئIس اجللسةال ال ال ال 
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 76املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .77املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .78املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .79املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :ئIس اجللسةئIس اجللسةئIس اجللسةئIس اجللسةالس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر 
  .كام Tد�هتا ا�لجنة 80ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .81املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 82املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .83املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :ئIس اجللسةئIس اجللسةئIس اجللسةئIس اجللسةالس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر الس<يد ر 
  . 84املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . 114ٕاىل املادة  85املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 115ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .131ٕاىل املادة  116ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 132ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  : 147ٕاىل املادة  133ٔ�عرض من املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 148ٔ�عرض املادة 

  :يد ٔ�مني اHلسيد ٔ�مني اHلسيد ٔ�مني اHلسيد ٔ�مني اHلسالس< الس< الس< الس< 
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .149ٔ�عرض املادة 
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  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 150املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 151املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس<يد رئIس الس<يد رئIس الس<يد رئIس الس<يد رئIس 
  .172ٕاىل املادة  152ٔ�عرض املادة من 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 173ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .180ٕاىل املادة  174ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 181املادة  ٔ�عرض

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .191ٕاىل املادة  182ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . كام Tد�هتا ا�لجنة 192ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .196ٕاىل املادة  193ٔ�عرض املادة 

  :الس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلسالس<يد ٔ�مني اHلس
  .إالجامع

  :الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمPه �لتصويت

 103.12ٕاذن، هكذا وافق جملس املس�شار�ن Tىل مرشوع قانون رمق 
  .يتعلق مبؤسسات االئsن والهيئات املعتربة يف حمكها

  .ز�ر، لمك اللكمةالس<يد الو .. طبعا كام ٔ�شري ٕاليه Tىل مس<توى

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �قPصاد واملالية، امللكف kملزيانية
  الس<يد الرئIس، 

ٕاىل امسحتو، مبا ٔ�ننا در© نفس التدقLق يف القوانني السابقة، نفس 
التدقLق يف القانون الثالث، احلكومة لها نفس املوقف مادة مادة، نفس 

  .املوقف ا�يل يف اجللسة املوقف ا�يل اكن يف ا�لجنة هو

        ::::الس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسةالس<يد رئIس اجللسة
  . هو اáي عكس<ته اجللسة العامة

  .ٕاذن، شكرا مجليع من سامه يف ٕاجناح هذه اجللسة
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

====================  
        مالحقمالحقمالحقمالحق

مدا�Ô فرق اÌ5ٔلبية مب%لس املس�شار�ن حول ٕاصالح القانون التنظميي مدا�Ô فرق اÌ5ٔلبية مب%لس املس�شار�ن حول ٕاصالح القانون التنظميي مدا�Ô فرق اÌ5ٔلبية مب%لس املس�شار�ن حول ٕاصالح القانون التنظميي مدا�Ô فرق اÌ5ٔلبية مب%لس املس�شار�ن حول ٕاصالح القانون التنظميي 
        ::::لقانون املاليةلقانون املاليةلقانون املاليةلقانون املالية

  م،الس<يد الرئIس احملرت 
  الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�´رشف اليوم ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة يف موضوع ٕاصالح القانون التنظميي 
لقانون املالية kمس فرق اÌ5ٔلبية، هذا إالصالح اáي ٔ��ذ يف نقاشه ما 

ا�لقاءات اليت �كفي من الوقت من �الل اÄ5ٔم اWراس<ية واملناظرات و 
عقدها الربملان بغرفPيه مع خمتلف الفاTلني �قPصاديني والس<ياس<يني 
و�جsعيني، واليت اكن فهيا �لتجمع الوطين لٔ%حرار دورا kرزا من �الل 
ا5ٔفاكر واWراسات اليت قد�ا سواء Tىل مس<توى الربملان ٔ�و Tىل مس<توى 

  . اWراس<يةوزارة �قPصاد واملالية ٔ�و من �الل اÄ5ٔم 
ووعيا م ا ب�ٔن ٕاصالح هندسة الرت¶يبة املالية رهينة مبراجعة القانون 
التنظميي �لاملية ملوا¶بة التحوالت واملس<ت%دات اليت تفرضها الس<ياسات 
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العمومLة والقطاعية وحتديث نظام املراق�ة واعsد م طق الن%اTة، الس<Ò بعد 
عضوي بني املراجعات  ، حLث ٔ�كد Tىل وجود ارتباط2011ٕاقرار دس<تور 

  .اWس<تورية اليت شهدها املغرب وتعديل القوانني التنظميية �لاملية
ولعل ٔ�مه الرها©ت اليت ي�Qغي ٔ�ن �رفعها القانون التنظميي �لاملية اجلديد 
حىت �شلك ثورة يف ٔ�سلوب التدبري العمويم من ٔ�]ل �س<ت%ابة لثقافة 

ملالية وتقوية املالية العمومLة اليت ٔ�رىس التدبري املايل اجلديد لتعز�ز الشفافLة ا
من �الل ربط املسؤولية kحملاس<بة وما س<ي��ع  2011ضوابطها دس<تور 

  .هذا املقPىض عن طريق ٕاقرار م�دٔ� Tدم إالفالت من العقاب
وٕاذا اكن قانون املالية يتوقع لك س<نة مالية مجموع موارد وÀاكليف اWو� 

ن توازن اقPصادي ومايل حمدد، فالبد من ويقميها وينص Tلهيا، وي�ٔذن هبا مض
الت�ٔ¶يد Tىل ٔ�ن ملزيانية اWو� ثالثة ٔ�بعاد س<ياس<ية تتوزع بني املايل 
و�قPصادي و�جsعي، من Æة ٔ�وىل يتعلق ا5ٔمر بضامن التدبري ا5ٔم1ل 
�لموارد املالية احملدودة بطبيعهتا من ٔ�]ل حتقLق ٔ�هداف الس<ياسة احلكومLة 

ع لالعsدات املالية وفق سمل ٔ�ولوÄت حمددة مس<بقا، ومن Tرب توزيع ©ج
Æة wنية تتوB حتقLق ٔ�هداف ما¶رو اقPصادية وضامن اس<تدامهتا يف الزمان 
يف تالزم وÀرابط بني �خPيارات ا5ٓنية وت	 املهيلكة البعيدة املدى، ويف 

ن ا�5ٔري تتلكف املزيانية كذ¦ بتوزيع الرثوات الوطنية وفق �سق يضم
  .إالنصاف وهيدف ٕاىل التقليص من الفوارق �جsعية واHالية

ٕاذن، ]اء ٕاصالح القانون التنظميي لقانون املالية مبس<ت%دات قوية 
  .وتزنيT îىل ٔ�رض الواقع 2011تفعيال Wس<تور 

  الس<يد الرئIس احملرتم،
  الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ني،الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتم

ٕاذا اكن يؤطر املزيانية العامة ��و� نصان ٔ�ساس<يان هام دس<تور اململكة 
من دس<تور  75والقانون التنظميي �لاملية، فٕانه يف هذا إالطار ينص الفصل 

يصدر قانون املالية اáي يودع 5ٔkس<بقLة Wى جملس "Tىل ٔ�ن  2011
Tلهيا يف  النواب kلتصويت من ق�ل الربملان وذ¦ طبق الرشوط املنصوص

 77يف الفصل  2011، ومن Æة ٔ�خرى ٔ�كد دس<تور "قانون تنظميي
و�شلك رصحي هذه املرة Tىل املسؤولية املشرتكة �لربملان واحلكومة يف 

احلفاظ Tىل توازن مالية اWو�، و�لحكومة ٔ�ن Àرفض بعد بيان "السهر Tىل 
، ٕاذا اكن ا5ٔس<باب املقرتXات والتعديالت اليت يتقدم هبا ٔ�عضاء الربملان

ق�ولها يؤدي kلQس<بة لقانون املالية ٕاىل ختفLض املوارد العمومLة ٔ�و ٕاىل 
  ."ٕاXداث Àلكيف معويم ٔ�و الزÄدة يف Àلكيف موجود

وجواT kىل السؤال اáي طرح، جند فعال ٔ�ن ٕاصالح القانون التنظميي 
لقانون املالية ]اء kٕصالXات سواء يف س<ياق وطين �متزي بدينامLة قوية 

صالXات وكذا س<ياق دويل �متزي كذ¦ بدينامLة ٕاصالح املالية لالٕ 
العمومLة، وقد متت إالشارة kلتدقLق ٕاىل هذه اWينامLات يف العرض املقدم 

  .من طرف وزارة �قPصاد واملالية

ولقد اكن Wراسة الت%ارب اWولية واس<ت�Qاط ٔ�مه إالصالXات يف 
ا85ٔر Tىل تدبري املالية  جتارب تتقامس خصائص مشرتكة مع بالد© ٔ�مه

العمومLة سواء من �الل تعز�ز فعالية النفقات العمومLة وحتسني جودة 
اخلدمات املقدمة �لمواطنني ٔ�و حتسني شفافLة التدبري العمويم من �الل 
حتمل املد�ر�ن مسؤولية النتاجئ احملققة وكذا مالءمة ٕاطار و�ٓليات املزيانية 

ء واليت Àريم 5ٔkساس ٕاىل فعالية وجناTة واحملاس<بة مع مقاربة حسن ا5ٔدا
التدبري العمويم وتعز�ز جودة اخلدمات العمومLة من �الل نوعية التدبري 
املزيانيايت حنو بلوغ ا5ٔهداف احملددة سلفا يف ٕاطار الوسائل املرصودة، بدءا 
kٕدراج التوقع احملدد الس<نوات �لمزيانية وربط النفقة العمومLة بتحقLق 

  . كذا اعsد التقLمي وتقدمي احلساkتالنتاجئ، و 
ولعل ٕادراج البعد اجلهوي يف تقدمي املزيانية س<ميكن من قراءة ٔ�فضل 
�لمعطيات حول التوزيع الرتايب لالعsدات املالية املرصودة للك �ر©مج، 
وٕا�راز اHهود املايل ا�صص للك Æة من Æات اململكة، وكذا تقدمي 

اسة التعاقد والرشاكة مع الفاTلني احملليني وجعل املزيانية �شلك يدمع س<ي
الالمتركز إالداري يف �دمة التمنية احمللية، وكذا توزيع ا5ٔهداف ومؤرشات 

  .ا5ٔداء Tىل املس<توى اجلهوي
لن ٔ�عود ٕاىل تفاصيل العرض اجلامع املانع اáي وزع Tىل السادة 

ن Õمثن هذا املس�شار�ن، واáي يتضمن التفاصيل، ولكن ال �سعنا ٕاال �ٔ 
إالصالح kمس فرق اÌ5ٔلبية، را]ني ٔ�ن �كون هذا إالصالح بداية ٕالصالح 

  .شامل يضع املنظومة املالية الوطنية Tىل السكة الصحي�ة
  . والس}الم

مدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدة واWمدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدة واWمدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدة واWمدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدة واWميميميميقراطية مبناس<بة املناقشة والتصويت قراطية مبناس<بة املناقشة والتصويت قراطية مبناس<بة املناقشة والتصويت قراطية مبناس<بة املناقشة والتصويت 
        ::::ليةليةليةليةلقانون املالقانون املالقانون املالقانون املا    T130.13130.13130.13130.13ىل مرشوع قانون تنظميي رمق Tىل مرشوع قانون تنظميي رمق Tىل مرشوع قانون تنظميي رمق Tىل مرشوع قانون تنظميي رمق 

    الس<يد رئIس جملس املس�شار�ن احملرتم،
    ،الوز�ر احملرتم الس<يد

    الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
´شلك م اقشة مرشوع القانون التنظميي �لاملية حلظة دميقراطية حLوية 
يف س<ياق Tاملي يعرف حتوالت م�سارTة Tىل مس<توى التدبري املايل 

نرص التك ولو@ واملعلومLايت وكذ¦ Tىل و�قPصادي واWور املركزي �لع 
مس<توى �روز XاجLات ]ديدة ؤ��شطة اقPصادية Xديثة و�دمات مPقدمة 

ة لها دورها يف الرقابة �اصة واHمتع نيودخول فاTلني ]دد ٔ�طراف مد
  . �شلك Tام

كام ت�ٔيت هذه املناقشة يف ظل ٔ�زمة اقPصادية ودولية بدٔ�ت م ذ س<نة 
اهنيار سوق الرهون العقارية واكنت لها نتاجئها من ٔ�مر�اك بفعل  2008

السلبية Tىل املالية العمومLة وتواز©ت املؤسسات االئsنية وكذ¦ Tىل 
�قPصاد يف العديد من اWول، ٔ�زمة ٔ�ثب�ت احلا]ة ٕاىل ٕاعطاء نفس ]ديد 
5ٔدوار اWو� الرضورية لIس فقط يف التنظمي والت�ٔطري والتق ني والسهر Tىل 
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©ت املالية و�جsعية والقطاعية واHالية والبيLDة بل كذ¦ يف التواز
´شجيع �س�ر املنتج وحتريك �قPصاد من �الل املشاريع ذات الطابع 

  .العمويم بناء Tىل قواTد املنافسة احلرة والرشيفة
ويف هذا إالطار، فٕان اقPصاد© الوطين بدوره مير ب�ٔزمة �انقة بفعل 

Wصادية املعمتدة اليت هذا العنرص اPيارات �قPويل ٕاضافة ٕاىل حمدودية �خ
ٔ�صبحت مP%اوزة وحمدودية ا�منوذج التمنوي املرÀكز ٔ�ساسا Tىل الطلب 
اWا�يل وكذ¦ حمدودية إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة ٕالنعاش 

  .�قPصاد
 من هذا املنطلق، نعترب ٔ�ن ٕاصالح القانون التنظميي �لاملية يف بالد©

جيب ٔ�ن �كون يف جوهر ٕاصالح املالية العمومLة من ٔ�]ل مواÆة ا�اطر 
وتعز�ز دور قانون املالية �ٓلية ٔ�ساس<ية لتنفLذ الس<ياسات العمومLة 

  .و�سرتاتيجيات القطاعية وفق م طق الن%اTة والشفافLة
وق�ل احلديث عن هذا املرشوع الهام يف مرÀكزاته ؤ�بعاده وٕاجيابياته 

ٕاىل املهنجية اليت اعمتدت يف مسطرة ٕاTداد هذا بد من إالشارة ونقائصه، ال
املرشوع حLث مت تعز�ز روح ال�شاور وإالرشاك من طرف احلكومة مع 
خمتلف ا5ٔطراف املعنية وTىل رٔ�سها املؤسسة ال�رشيعية يف ٕاطار التعاون 

ٔ�ن نذ¶ر وكذ¦ التعرف Tىل جتارب دولية يف هذا اHال، كذ¦ جيب 
، حLث مت اختاذ 2001اليت عرفها تدبري املالية العمومLة م ذ س<نة  kلرتاكامت

يف تطو�ر ا5ٔداء املزيانيايت وحتسني التدبري  ولو جزئيا تدابري Tديدة سامهت
  :العمويم ميكن ٕاجاملها فÒ ييل

 :ٕارساء تدبري مزيانيايت �رÀكز Tىل النتاجئ من �الل/ 1

Tرب ٕاTادة النظر يف  مراجعة الشلك اáي يقدم فLه نص املزيانية -
 .الفقرات وٕاد�ال الرتتIب اáي يعمتد اجلهات

 .جتميع �عsدات Tىل مس<توى الفقرة املزيانية -

 .وضع مهنجية �لمتابعة وتقLمي ا5ٔداء من �الل دليل مهنجي -
حتسني الربجمة املتعددة الس<نوات من �الل وضع ٕاطار النفقات  /2

 ؛)وزارات 9وى مت تنفLذه Tىل مس<ت(Tىل املدى املتوسط 
 ؛)2006م ذ س<نة (مPابعة Tدم متركز املزيانية وا�هنوض kلرشااكت  /3
مراق�ة (حتديث وٕاصالح نظام املراق�ة وÀكLيفه مع م طق الن%اTة / 4

 ؛)النفقات
اس<تعامل نظام معلومLايت من ٔ�]ل تدبري م دمج �لنفقات العمومLة / 5

(G.I.D1) يعط النتاجئ املتو�اة م ه لك ه مل. 
 .kلرمغ من حمدود�هتا ٕادماج مقاربة النوع /6

وقد عرف التدبري املزيانيايت والعمويم بفعل هذه إالجراءات تقدما 
ملموسا �سLíا حسب القطاTات ٕاال ٔ�نه بقي بعيدا عن التقLمي الس<يايس 

                                                 
1 Gestion Intégrée de la Dépense 

والنقاش العمويم حول التوÆات كام ٔ�ن القانون التنظميي املايل ال ميكن 
ر هاميش ولIس حقLقي نظرا لضعف ٕاماكنية الربملان سوى من لعب دو 

مراق�ة وت��ع وتقLمي انتظام العمليات املزيانياتية وجناTة الربامج العمومLة 
والنقص يف احلصول Tىل املعلومة الاكمÔ واحملينة خصوصا وحنن يف ب� 

  .يطمح ٕاىل الرفع من مس<توى املامرسة اWميقراطية
ٕاىل ا5ٓن اليت مر مهنا نظام  2001ٕان هذه املرÔX املمتدة م ذ س<نة 

املالية العمومLة نعتربها مرÔX انتقالية �مة تتوB اعsد التدبري املرÀكز Tىل 
 ¦áىل اس<هتالك الوسائل وT لتدبري القامئ�ا5ٔهداف والنتاجئ ¶بديل 

ال ت� اسب مع هذه  1998ٔ�صبحت مقPضيات القانون التنظميي لس<نة 
وال تؤطرها وال ميكن ٔ�ن ´شلك مرجعية للك التغيريات إالجرائية اجلارية 

  .2011ا5ٔطراف املعنية بوضع قوانني املالية خصوصا بعد وضع دس<تور 
¦áاكن من الالزم بلورة دس<تور مايل ]ديد جيب يف نظر© ٔ�ن  ،و

  :يعمتد املرÀكزات ا5ٔساس<ية التالية
ية يف مواصÔ البناء اWميقراطي والرفع من مس<توى املامرسة اWميقراط . 1

عدها بٔ�بعادها �قPصادية و�جsعية والبيLDة كدTامة ٔ�ساس<ية �لحاكمة يف 
 ؛الشمويل

اáي يقPيض kلرمغ من حمدود�هتا  2011تفعيل مقPضيات دس<تور . 2
اعتبار هذا املرشوع الهام �ٓلية س<ياس<ية ومؤسساتية تت%اوز إالصالح املايل 

Wو� وٕاTادة التوازن بني احملض لتندرج يف ٕاطار حتديث ودمقرطة هيالك ا
من اWس<تور  77املؤسس<تني ال�رشيعية والتنفLذية تطبيقا ملقPضيات الفصل 

اáي ينص Tىل تقامس املسؤولية بني السلطتني يف احلفاظ Tىل توازن مالية 
اWو� مما حيمث رضورة تقوية بناء جسور التواصل بني املؤسس<تني وبني 

  ؛ملبارش�ن بعملهامخمتلف املعنيني املبارش�ن وÌري ا
اخلطاkن امللكLان مبناسíيت عيد العرش وثورة امل	 والشعب . 3

نفس اسرتاتيجي، لقد طرح ]ال� امل	 يف خطاب العرش  مكرÀكز ذي
 :مجموTة من ال�ساؤالت ا5ٔساس<ية واليت ميكن ٕاجيازها يف الفقرات التالية

هبا، وت	  هل اخPياراتنا صائبة؟ وما يه ا5ٔمور اليت جيب إالرساع"
اليت جيب تصحيحها؟ وما يه ا5ٔوراش وإالصالXات اليت ي�Qغي 

 "ٕاطالقها؟
ماذا فعلنا مبا حقق اه من تقدم؟ هل : "ويف فقرة wنية يقول ]ال� امل	

سامه فقط يف زÄدة مس<توى �س<هتالك؟ ٔ�م ٔ�ننا وظف ا ذ¦ يف حتقLق 
ا التقدم Tىل الر�اء املشرتك للك املغاربة؟ وٕاىل ٔ�ي در]ة انعكس هذ

 "حتسني مس<توى ITش املواطنني؟
اجلواب Tىل هذه ا5ٔس<ئÔ ال "ويف فقرة ٔ�خرى يقول ]ال� امل	 

ٕاذا اكن املغرب قد عرف تطورا ملموسا، فٕان الواقع : يتطلب حتليال معيقا
يؤكد ٔ�ن هذه الرثوة ال �س<تفLد مهنا مجيع املواطنني، ذ¦ ٔ�نين ٔ�الحظ 

مظاهر الفقر والهشاشة وXدة الفوارق �الل جواليت التفقدية بعض 
 ".�جsعية بني املغاربة
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فهل هذا "ويف خطاب ]اللته مبناس<بة ثورة امل	 والشعب ´ساءل 
قادر Tىل التقدم وTىل رفع الت�دÄت والعوائق ) منوذج ا التمنوي(ا�منوذج 

ٕاننا : " لي�لص ]اللته بعبارة ذات مغزى معيق وقوي ٕاىل... اليت تواÆه؟ 
Õريد مغرk �رسعتني، ٔ�غنياء �س<تفLدون من مثار ا�منو و�زدادون غىن،  ال

اÕهتøى �م ]ال� ". وفقراء �ارج مسار التمنية و�زدادون فقرا وحرما©
 .امل	

á¦ فال�ساؤل املطروح واملرشوع هل س<يلعب القانون التنظميي 
تيجية �لاملية دوره اكمال �ٓلية ٔ�ساس<ية لتجس<يد هذه �خPيارات إالسرتا

الكربى ��و� ملسا�رة التطورات الكونية وÀمثني الرٔ�سامل الíرشي 
و�جsعي الوطين وÀكر�س ا5ٔمن و�س<تقرار Gعنرص�ن ٔ�ساس<يني 
لٕالنتاج والرثوة وحتسني م اخ الثقة واملصداقLة يف جمال ا5ٔعامل من ٔ�]ل 

sصادية وحتسني ا5ٔوضاع �جPمنوي جيمع بني التمنية �قÀ عية منوذج
 ؛�لمواطنني املغاربة

تقوية اWور الرقايب �لربملان Tىل الس<ياسات العمومLة Tرب الت��ع . 4
 ؛والتقLمي والتقومي

تعز�ز املبادئ ا5ٔساس<ية �لاملية العمومLة وتقوية شفافLهتا واعsد . 5
 .قواTد مالية ]ديدة �لتحمك يف التوازن املزيانيايت

وTة من املالحظات وال�ساؤالت هذه املرÀكزات تدفعنا ٕاىل طرح مجم
  :واليت ميكن ٕاجاملها فÒ ييل

نعترب ٔ�ن ٕاصالح القانون التنظميي �لاملية جيب ٔ�ن يذهب ٕاىل العمق ) 1
من ٔ�]ل الت%اوز الفعيل �لنقائص ذات الطابع التقين واحملاس<يب والقانوين 

لتدبري املتعلقة Tkٕداد وتنفLذ وتقLمي قوانني املالية وفق م طق الن%اTة يف ا
العمويم من Æة وشفافLة املعطيات وحتيIهنا اليت متكن الربملان من ممارسة 

 ؛�امه الرقابية من Æة ٔ�خرى
م طق الن%اTة يف التدبري العمويم يقPيض اسرتاتيجية واحضة لتعبئة ) 2

وتوفري املوارد الíرشية وا�لوجس�LكLة الاكفLة ووضع قواTد وم اجه ]ديدة 
ٕالجناح إالصالح، هذا إالصالح اáي يتطلب ٔ�ساسا �لتدابري الرضورية 

متكني الربملان واملؤسسات واملواطنني من لك املعطيات والبيا©ت الواحضة 
والاكمÔ حول تنفLذ املزيانية وقواTد التدبري العمويم يف ٕاطار ٕاصالح 
�لرفع من املردودية وٕاقرار  Äا ومعودLة يف مشوليهتا ٔ�فقLالوظيفة العموم

L؛ة يف ٕاطار الربط بني املسؤولية واحملاس<بةالشفاف 
حتسني مسطرة التحضري وٕاجناز ومراق�ة املزيانية حيمت Tىل الربملان ) 3

واحلكومة العمل Tىل ٕاTداد �رجمة واحضة �لرتسانة القانونية املرتبطة kلقانون 
التنظميي �لاملية ويتعلق ا5ٔمر �لك النصوص املرتبطة بتدبري املالية واحملاس<بة 

بة Tىل مالية اWو� ورقابة جناTة التدبري العمويم االعمومLة و�ٓليات الرق
واملالية الرتابية والالÀركزي واجلهوية وتق ني التعاقد دا�ل املرفق العمويم ولك 

ربملان لÒرس الرقابة الس<ياس<ية ال من طرف ما هيم حق الولوج �لمعلومة
ة Tىل املالية العمومLة وس<متكن واHلس اT5ٔىل �لحساkت �ٓلية قضائية �لرقاب

هذه الربجمة املك1فة من الوصول ٕاىل ا5ٔهداف اليت Õريد من هذا إالصالح 
 ؛حتقLقها
جناح إالصالح يقPيض املوا¶بة من �الل سن ٕاجراءات وتدابري ) 4

تتعلق ٔ�ساسا بتحيني قدرات وكفاءات املتد�لني ا5ٔساس<يني Tرب التكو�ن 
ع وتíس<يط املساطر املتعلقة بتدبري املالية ¦ جتميذوالتكو�ن املس<متر وك

العمومLة kٕالضافة طبعا ٕاىل رضورة هيلكة القطاTات الوزارية من ٔ�]ل 
التفعيل السلمي لهذا إالصالح خصوصا وقد الحظنا ٔ�ن هناك وزارات ال 
تتوفر Tىل خمططات واحضة يف الرؤية وا5ٔهداف Tىل املدى املتوسط مما 

Lىل جيعل من الصعوبة مباكن قT اكزÀة فهيا وكذا �رTاس الفعالية والن%ا
 ؛النتاجئ املقارنة 5ٔkهداف والتاكليف

كذ¦ البد من ال�ساؤل هل �لحكومة تصور شامل خبصوص ) 5
اجلهوية املتقدمة يف ٕاطار تقوية الالمركزية والالÀركزي والبحث عن ¶يفLة 

�عتبار  ربط الس<ياسات القطاعية بتد�ل امجلاTات الرتابية ٔ��ذا بعني
مل �كن من ا5ٔفLد ٔ�ن تمت �رجمة النصوص هل الرها©ت اHالية والرتابية، و 

القانونية املرتبطة kجلهوية والالمركزية ق�ل �رجمة هذا املرشوع حىت �كون 
 ؛التفعيل الشمويل للك هذه النصوص القانونية مPناغام و مQسجام

دبري واحلاكمة لتعز�ز ٕاذا اكن املرشوع قد اعمتد �ٓليات Xديثة يف الت) 6
تقوية شفافLة ٔ�ن املبادئ ا5ٔساس<ية �لاملية العمومLة، فالبد من الت�ٔ¶يد Tىل 

وXدة املزيانية وحتسني وصدقLة وجناTة تدبري املال العمويم مرتبط ب
جتديد الوwئق اWقLقة والاكفLة املرافقة �لقانون املايل لتكون رهن مقروئIهتا و 

 .ؤسسات وخمتلف الفاTلنيالربملان وkيق املٕاشارة 
كو©ت دا�ل املزيانية املٕان شفافLة املالية العمومLة تقPيض ٕادراج لك  -

مبا فهيا احلساkت املرصدة 5ٔمور خصوصية ومرافق اWو� املسرية بصفة 
مس<تقÔ ورضورة خضوعها �لرقابة الس<ياس<ية �لربملان، وٕاذ �س%ل ٕاجيابية 

ا املرشوع فٕاننا يف املقابل ن�ساءل التقليص من احلساkت اخلصوصية يف هذ
 .مىت سIمت �خنراط فÒ �سمى بوXدة املزيانية

ٔ�نظمة  3حتسني مقروئية وتقوية شفافLة املزيانية تقPيض اعsد * 
احملاس<بة املواز©تية واحملاس<بة العامة Tىل ٔ�ساس �س<تحقاق : حماسLíة

 ÀكPفي فقط ب�سجيل واحملاس<بة الت�ليلية لت%اوز احملاس<بة الNس<يكLة اليت
عامل توصيف وضعية ٔ�مالك اWو� يف إ تنفLذ النفقات واملوارد من ٔ�]ل 

ٕاطار احلصيÔ وحساب النتاجئ وتقLمي الربامج وجناTة التدبري إالداري اليت 
  ؛ختضع لقواTد الشفافLة واملسؤولية

اق�Pام بعض م اطق الظل يف املزيانية يقPيض دمع هذه ا�5ٔرية * 
ية، فالتقدمي العام �لمزيانية Xاليا ال يعطي صورة واحضة مبالحق تفسري 

ملعطيات تظل Ìري دقLقة وميكن ٔ�ن نذ¶ر يف هذا إالطار م1ال ا5ٔبواب 
املتعلقة kلتاكليف املشرتكة اليت هتم ال�س<يري و�س�ر، النفقات Ìري 

  .ربجمة وجحم م�Pٔخرات ا5ٔداءامل
¦á، الحق ´رشح بتفصيل لك نعتقد ٔ�ن ٕاغناء مرشوع املزيانية مب
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م�الغ ٔ�س<باب، ٔ�هداف، مس<تفLدون (املعطيات حول م1ل هذه التاكليف 
  .س<يكون رضورÄ لتطو�ر الشفافLة...) 

راجعة الرتسانة القانونية املنظمة Æ5ٔزة مدمع الرقابة إالدارية من �الل * 
املف�ش<ية العامة �لاملية، مف�ش<ية إالدارة الرتابية، مف�ش<يات (التفIPش 

لتوس<يع صالحLاهتا ومتكLهنا من لك املوارد الíرشية والوسائل  )وزاراتال
  .املادية وا�لوجس�LكLة والتق ية

ٔ�ما فÒ يتعلق بتعز�ز دور الربملان يف املراق�ة Tىل املالية العمومLة، فٕاننا 
ارب %�س%ل ٔ�ن مؤسس� ا ال�رشيعية قد رامكت العديد من اخلربات والت

ٔ�يضا العديد من نقط الضعف، لكن حيق لنا  رتولها ماكمن القوة وجت
ال�ساؤل، هل ميت	 الربملان �ٓلية �لرقابة الس<ياس<ية سلطة الرقابة Tىل املال 

  العام وهل يتوفر Tىل اكفة إالماكنيات والوسائل ملراق�ة اجلهاز التنفLذي؟
فاملرشع اWس<توري املغريب تíىن تق يات العقلنة الربملانية، وذ¦ هبدف 

ية �خPصاصات ا�و� �لربملان حىت ال تؤدى حرية معî ٕاىل Tدم تقLيد حر 
اس<تقرار احلكومة، �اصة يف جمال �خPصاص املايل �لربملان اáي حتيط به 
مجموTة من القLود العملية، سواء تعلق ا5ٔمر مبسطرة املناقشة ٔ�و املعلومات 

س<تعملها مكو  ]ه ومPحمك، ٔ�و اليت يتوفر Tلهيا الربملان وحتتكرها احلكومة ́و
تعلق ا5ٔمر �س<يطرة السلطة التنفLذية Tىل املبادرة ال�رشيعية ؤ�س<بقLهتا يف 
. ]دول ٔ�عامل الربملان، وkلتايل فٕان الربملان ميارس شلكيا السلطة املالية

مفنطق العقلنة الربملانية ينطوي Tىل قLد جوهري لسلطة الربملان املالية 
�لاملية و¶رس<ته املادة احلايل ن التنظميي من القانو 34و 33تتضمنه املادتني 

، لقد k�ٔنت جتربة الربملان املغريب ٔ�ن 2011من دس<تور فاحت يوليوز  77
امPيازات احلكومة يف جمال �خPصاص املايل هو Àكر�س لهمينهتا يف جتاوز 
الرتخLص الربملاين فٕاذا اكنت ٕالزامLة التحصيل تعترب مطلقة kلQس<بة �لموارد 

و Ìري اجلبائية، فٕانه kلQس<بة �لنفقات العمومLة املرخص هبا من اجلبائية �ٔ 
طرف الربملان ال Àك�يس صبغة إاللزام، ٔ�ي ٔ�ن احلكومة لIست ملزمة 
kٕنفاق لك ما تضمنه القانون املايل ويُرتك اخليار �لحكومة ب�ٔن تنفق ٔ�وال 
تنفق وما يؤكد ذ¦ ٔ�ن وز�ر املالية ميكن � ٔ�ن يصدر مرسوما ٕاللغاء 

عsدات مل ´س<تعمل ٔ�و لوقف تنفLذ بعض نفقات �س�ر عندما تقPيض ا
) من القانون التنظميي �لاملية 45املادة (الظروف �قPصادية ٔ�و املالية ذ¦ 

من نفقات �س�ر، ماليري اWرامه  Xذف�الل من كام Xدث ذ¦ 
 .والقانون املايل التعدييل هو حق �اص �لحكومة ولIس ملمثيل ا5ٔمة

ٕان ما هيمنا اليوم هو هوية املنظومة اWس<تورية اليت قد�ا املرشع 
اWس<توري لالنتقال من �رملان الرمز ٕاىل �رملان السلطة، وطبيعة التوصيفات 
املمك ة لقراءة واقع املؤسسة الربملانية يف ٕاطار زمن وس<ياق خمتلف عن 

ة اليت عرفها التارخي س<ياق ا5ٔزم ة اليت شهدت والدة الéذج الربملانية ا�تلف
الربملاين املغريب، مبا يف ذ¦ الثنائية الربملانية اليت ٔ�قرها ٔ�ول دس<تور 

�لمملكة.  
ٔ�نه دس<تور جيسد يف  2011ٕان من بني ٔ��رز القراءات الراهنة Wس<تور 

م�ناه ومعناه فلسفة دس<تورية Àروم التغيري وإالصالح يف ٕاطار �س<مترارية، 
اسة ودر]ة الوعي اWميقراطي والثقافة الس<ياس<ية حLث ٕان واقع النخبة الس<ي

الناظمة �لمؤسسات لكها مPغريات جتعل التغيري يلíس ج�ة �س<مترارية 
  . Gخيار ٔ�م1ل ؤ��سب ملسار التطور الس<يايس kملغرب

ويتضح ]ليا من �الل قراءة فصول اWس<تور اجلديد ٔ�ن الكÔP النصية 
رك املؤسسة الربملانية تعكس اليت تت�ٔسس Tلهيا بLQة ووظيفة وجمال حت

�شلك ]يل هذا التو]ه، وهو ما يعين ٔ�ن اWس<تور مل يؤسس لفكر 
القطيعة اللكية مع بعض و�ٓليات النظام الربملاين الNس<ييك اليت اكنت Àرهن 

" العقلنة الربملانية"املامرسة الربملانية kملغرب، حLث يالحظ اس<مترار ٕارث 
Tرب ٔ�كرث من مقPىض وٕاجراء  يف ٕانتاج نفسه والكشف عن هويته

  . دس<توري
مفنطق العقلنة الربملانية ينطوي Tىل قLد جوهري لسلطة الربملان املالية، 

من اWس<تور اجلديد، ذ¦ ¶ون املقرتXات  77مبقPضيات املادة  همت Àكر�س
والتعديالت اليت يتقدم هبا ٔ�عضاء الربملان Àرفض ٕاذا اكن ق�ولها يؤدي 

يل ٕاما ٕاىل ختفLض املوارد العمومLة وٕاما ٕاىل ٕاXداث kلQس<بة �لقانون املا
 .Àلكيف معويم ٔ�و الزÄدة يف Àلكيف موجود

دور الربملان ٔ�ظهرت ٔ�ن طالع Tىل العديد من الت%ارب العاملية � ٕان
 مPغريًا، وٕان �عتقاد اáي اكن سائدا �كون لكام اكن تد�ل الربملانٔ�صبح 
لكام اكنت املالية العمومLة تد�ر �شلك  اوديف تدبري املالية العمومLة حمد ٔ�صبح

جLد، فٕان عرص هذا �عتقاد قد وىل و�كفي لالس<تدالل Tىل ذ¦ الفارق 
الك�ري بني التوقعات احلكومLة املقرتXة يف القانون املايل والتنفLذ من �الل 
. ما ٔ�جنز فعليا ٕاkن املصادقة Tىل قانون التصفLة مما يُظهر فشل هذه النظرية

1ال الوالÄت املت�دة ا5ٔمر�كLة والسويد واجنلرتا اليت �متتع الربملان فهيم وما م 
�سلطات واسعة، حLث ميك ه ٔ�ن يعارض توقعات التمنية املقدمة من طرف 
احلكومة، فالربملان يف اWميقراطيات احلديثة مل يعد هيمت حبجم الوسائل 

داف ومثن التلكفة املمنوXة فقط، ولكن الربملان ٔ�صبح �ركز Tىل حتديد ا5ٔه
ٕان الربملانيني Tرب العامل لIس . ومقارنة الوسائل kلنتاجئ ومردودية ما مت ٕاجنازه

مههم ا5ٔسايس هو تضخمي املصاريف، ولكن الهاجس احلايل واملس<تق�يل هو 
" Goth"وهنا وجب التذكري مبقو� .حتسني املصاريف وجناTة النفقات

ي�Qغي ٔ�ن ، á¦ » مك من �الل ا5ٔرقاما5ٔرقام ال حتمك العامل بل العامل حي«
 تقويةمن  كنميس< إالصالح املرتقب �لقانون التنظميي �لاملية ن�ساءل هل 

سلطات الربملان الرقابية Tىل املالية العمومLة وتقليص الهمينة احلكومLة Tىل 
ويف هذا إالطار Õرى يف الفريق الفLدرايل ٔ�نه  ؟السلطات املالية �لربملان

  :وري متكني املؤسسة ال�رشيعية منٔ�صبح من الرض 
الوقت الاكيف Wراسة وم اقشة املزيانية وٕارشاك املؤسسة ال�رشيعية / 1

  ٕاkن املزيانية �س<تكشافLة؛
�لك الوسائل عامة ملراق�ة وجناTة النفقات، اللجنة ا�  متكني/ 2

كام هو يف بعض الت%ارب اWولية اليت وإالماكنيات لتلعب دورها اكمال، 
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  ).اجنلرتا م1ال(ع فهيا الربملان �رقابة فعلية Tىل النفقات العمومLة �متت
للك هذا ميكن القول ٕان القانون التنظميي �لاملية هو مبثابة دس<تور مايل 
� مرجعيته الس<ياس<ية واملؤسساتية اليت جتعل م ه عنرصا ٔ�ساس<يا ٕالعطاء 

ومLة املقدمة الس<ياسات العمومLة طابع الفعالية وحتسني جودة اخلدمات العم
�لمواطنني.  

لكن جيب ال�ساؤل و�شلك ملح هل اس<تحرض إالصالح احلايل 
  :القضاÄ التالية

ربط ٕاTداد املزيانية مبخطط التمنية مكؤسسة دس<تورية وفق خطط  -
ٕاسرتاتيجية ´شار¶ية واحضة من �الل اعsد م�ادئ املزيانية املفPوXة اليت 

ني وخمتلف الفKات والرشاحئ ÀرÀكز Tىل �س�شارة الواسعة �لمواطن
  ؛�جsعية عند وضع وصياÌة القانون املايل

التفعيل ا5ٔم1ل Æ5ٔزة املراق�ة العليا وبعثات التفIPش واملراق�ة  -
اWا�لية يف القLام kملهام املنوطة هبا يف جمال تقومي الس<ياسات العمومLة 

احلساب وÀمنية اجلدل  والتدبري العمويم اجلديد وٕارساء ثقافة املساء� وتقدمي
والنقاش واحلوار حول Àرش<يد اس<تعامل ا5ٔموال العامة ورفع ٔ�داهئا لبلوغ 

  ؛مهنا يف التمنية إال�سانية وماكحفة الفقر ةا5ٔهداف املتو�ا
مراجعة اخPصاصات احملامك املالية واHالس اجلهوية �لحساkت ملالمئاهتا  -

رفها العامل يف جمال ماكحفة الفساد مع التحوالت ال�رشيعية والتنظميية اليت ع
Ôولية ذات الصWليه املنظامت اT ؛املايل وغس<يل ا5ٔموال وفق ما نصت  

  ؛تفعيل القوانني املتعلقة بتجرمي ا�هترب الرضييب وامجلريك -
دمع وÀكر�س مزيانية اجلندرة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار XاجLات املرٔ�ة  -

  ؛والر]ل والطفل Tىل Xد سواء ودون متيزي
رضورة وضع بLQات �لمراق�ة اWا�لية وتقومي ا�اطر دا�ل املؤسسات  -

العامة والقطاع اخلاص وامجلاTات الرتابية عامدها التقومي املس<بق واملرافق 
  .ايIس ]ديدة لٔ%داء وحساب النتاجئواملالحق من �الل وضع معايري ومق

اري واWس<توري Àمنية ثقافة املساء� املالية وتطو�ر القضاء املايل وإالد -
يف جمال املراق�ة املالية العامة من �الل دمع قمي الشفافLة الفاT ÔTىل ضوء 

 ؛بعض الت%ارب الرائدة يف ب�ان ٔ�مر�اك الالتيLQة

التصدي للك مظاهر الفساد املايل وإالداري والرشوة واس<تغالل  -
النفوذ من �الل ماكحفة اقPصاد الريع و�حPاكر وغسل ا5ٔموال وٕادماج 

 ؛هيلكامل �قPصاد Ìري 

اعتبار الرقابة الشعبية Tىل املال العام حق من حقوق إال�سان  -
 .اجلوهرية والثابتة وفق ما هو مPعارف Tليه يف املواثيق والقوانني اWولية

ؤ��ريا ٕان حتقLق إالصالح املايل الشامل واجلذري ولIس إالصالح 
اWروس من �الل  الشNين التقين هو يف �ٓخر املطاف رهني kس�Lعاب

مقاربة تقليدية يف (اس�ر املك�س<بات و�نتقال اWينايم من ثقافة احلكومة
الوضعية املثىل يف (احلاكمة الشامÔ  ةٕاىل ثقافة ومقارب) التدبري العمويم

  ).التدبري العرصي

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     86.1286.1286.1286.12رشوع قانون رمق رشوع قانون رمق رشوع قانون رمق رشوع قانون رمق مبناس<بة م اقشة م مبناس<بة م اقشة م مبناس<بة م اقشة م مبناس<بة م اقشة م     احلراحلراحلراحلريكيكيكيكمدا�Ô الفريق مدا�Ô الفريق مدا�Ô الفريق مدا�Ô الفريق 
  ::::القطاTني العام واخلاصالقطاTني العام واخلاصالقطاTني العام واخلاصالقطاTني العام واخلاص    بعقود الرشاكة بنيبعقود الرشاكة بنيبعقود الرشاكة بنيبعقود الرشاكة بني

  ،الس<يد الرئIس احملرتم
  ،الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمون

  ،الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة kمس فرق اÌ5ٔلبية ٕالبداء وÆة نظر© 

املتعلق بعقود الرشاكة بني  �86.12ش�ٔن مرشوع قانون رمق 
  .القطاTني العام واخلاص

ننا يف فرق اÌ5ٔلبية نعترب هذا املرشوع م�ادرة ٕاجيابية هتدف إ 
ٕاىل حتديد ٕاطار Tام موXد ومشجع لتطو�ر الرشاكة بني القطاTني 
العام واخلاص يف خمتلف القطاTات، سواء لفائدة اWو� ٔ�و 
املQش�ٓت العامة ٔ�و املؤسسات العمومLة التابعة ��و�، �ٓلية Àمكيلية 

ل وتدبري اخلدمات العمومLة، �اصة يف ظل وممتزية ٕالجناز ومتوي
  .وجود Tدة جتارب ©حجة يف هذا إالطار

لقد ]اء هذا املرشوع يف ٕاطار التوجهيات السامLة لصاحب 
اجلال� محمد السادس نرصه هللا، حLث ٔ�كد ما من مرة ويف 
م اس<بات Tديدة Tىل رضورة تقوية ا5ٓليات التعاقدية املتعلقة بعقود 

قطاTني العام واخلاص، وذ¦ لٕالس<تفادة من الرشاكة بني ال
  .إالس�رات املتاXة وتقوية وحتسني مردود�هتا

من Æة ٔ�خرى، يعترب هذا املرشوع قانون مبثابة لبنة ٔ�ساس<ية 
لرتس<يخ التعاون بني القطاTني العام واخلاص، kعتبار عقود الرشاكة 
شجيع رؤوس  هذه وس<يÔ ©جعة �لرفع من ش<ىت إالس�رات ́و
ا5ٔموال ا5ٔج بية واس<تقطاهبا يف اHاالت ذات املردودية، kٕالضافة 
ٕاىل جتاوز إالشاكليات اليت اكنت تطر�ا عقود التدبري املفوض اليت 

  .تطبعها السلبية يف معو�ا
لقد ٔ�صبح املغرب ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض يف Xا]ة ماسة ٕاىل 

جز املرافق التعاون والتاكمل بني القطاTني العام واخلاص، نظرا لع
العامة Tىل تلبية XاجLات املرتفقني الناجت عن حمدودية املوارد املالية 
احمللية، والتحمالت املزتايدة Tىل مس<توى املزيانية العامة، 
وإالخPالالت الناجتة يف التدبري العمويم لبعض املؤسسات 
واملقاوالت العمومLة، kٕالضافة ٕاىل متركز السلطات واملسؤوليات 

Æ�ٔ ة دا�لTائقا يف و]ه الن%اT و�، واليت ٔ�صبحتWزة ا
والفعالية، واليت اس<تلزمت دخول القطاع اخلاص ا5ٔج يب يف تدبري 

  .العديد من املرافق العامة الصناعية والت%ارية الوطنية واحمللية
ٕان هذا املرشوع هيدف ٕاىل ت�ٔطري وÀكر�س جتربة رائدة معمول 

�ٓلية مPطورة س<تفPح هبا يف املغرب، ٔ�سس لها م ذ س<نوات، 
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الباب ٔ�مام جLل ]ديد من التدابري ذات ا85ٔر إالجsعي املهم، 
�لقطاع  Ôرية الهائوإالس<تفادة من القدرات التدبريية وإالس�
اخلاص، من ٔ�]ل املسامهة ٕاىل ]انب القطاع العام يف دمع التمنية 

شLIد الب  LQات إالقPصادية وإالجsعية، ومتويل املشاريع الكربى، ́و
التحتية يف م اخ ي�سم بقÔ املوارد املالية، و�لق م افسة رشيفة بني 

  .وXدات القطاع العام ومقاوالت القطاع اخلاص
ٕاننا يف فرق اÌ5ٔلبية، نعتقد ٔ�ن م�دٔ� ا5ٔفضلية �لمقاو� الوطنية 
هو ٔ�مر مطلوب يف هذا املرشوع قانون ٕاذا امPلكت هذه 

ة ذاهتا اليت ميلكها القطاع اخلاص املقاوالت القدرات إالدارية والف ي
ا5ٔج يب، بعدما اكنت بعض املشاريع حكرا Tىل الرشاكء ا5ٔ]انب، 
لكن يف نفس الوقت البد ٔ�ن �كون هذا يف اجتاه حتقLق املصل�ة 
الوطنية، والرفع و�شلك ملموس حنو ´شجيع القطاع اخلاص 

اكفة،  الوطين Tىل زÄدة اس�راته يف جماالت ا�5ٔشطة إالقPصادية
مع حتسني ٔ�داء القطاع العام من �الل توظيف ٔ�ساليب ال�شغيل 
والصيانة املبكرة من �الل ٕا�رام هذه الرشاكة، والعمل Tىل ختفLض 
Àاكليف تقدمي اخلدمات �لمواطنني وÌريها من اWوافع التفضيلية 

  .ا5ٔخرى
من ]انب �ٓخر، اهمت هذا املرشوع مببدٕا التوازن يف عقود 

لقطاTني العام واخلاص، ونظرا 5ٔمهية هذه العقود، وما الرشاكة بني ا
قد �شوهبا من اخPالالت، فقد �لق ٕاطارا تنظمييا شفافا يضمن 

  .حامية مصاحل ٔ�طراف الرشاكة اكفة بني القطاTني العام واخلاص
للك هذه إالعتبارات س<نصوت كفرق Ì�ٔلبية ٕاجياT kىل هذا 

  .املرشوع

رشوع رشوع رشوع رشوع واWواWواWواWميميميميقراطية مبناس<بة م اقشة م قراطية مبناس<بة م اقشة م قراطية مبناس<بة م اقشة م قراطية مبناس<بة م اقشة م     مدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدةمدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدةمدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدةمدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدة
        ::::يتعلق بعقود الرشاكة بني القطاTني العام واخلاصيتعلق بعقود الرشاكة بني القطاTني العام واخلاصيتعلق بعقود الرشاكة بني القطاTني العام واخلاصيتعلق بعقود الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص    86.1286.1286.1286.12قانون رمق قانون رمق قانون رمق قانون رمق 

  د رئIس جملس املس�شار�ن احملرتم،الس<ي
  الس<يد رئIس احلكومة احملرتم،

  يدات والسادة الوزراء احملرتمني،الس< 
  ت والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس<يدا

مة kمس الفريق الفLدرايل �لوXدة واWميقراطية �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللك
املتعلق بعقود الرشاكة  86.12ٕالبداء وÆة نظر© �ش�ٔن مرشوع قانون رمق 

  . بني القطاTني العام واخلاص
  الس<يد الرئIس،

ال خيفى Tىل X�ٔد ٔ�مهية التعاون والتاكمل ما بني القطاTني العام 
 ÄيارPس اخIحفسب بل رضورة مل�ة من واخلاص، ٕاذ ٔ�صبح هذا التعاون ل

رضورات حتسني مردودية �س�ر والرفع من جناعته، والتقدم يف تنفLذ 
�اصة ٔ�مام الضغط املزتايد Tىل  ،العديد من املشاريع واملرافق العمومLة

املزيانية العامة ��و� اليت لIس مبقدروها لوXدها تلبية احلاجLات املزتايدة 
و�جsعية وكذا طلبات املواطن املرشوTة يف  ملتطلبات التمنية �قPصادية

حتسني وترية وجودة البLQات التحتية واخلدمات العمومLة ذات املنفعة 
  .العامة

اعترب© ٔ�ن مرشوع القانون املتعلق بعقود الرشاكة بني  ،يف هذا الس<ياق
القطاTني العام واخلاص اáي ٔ�تت به احلكومة م�ادرة ٕاجيابية، رشيطة 

وجتويد مضامLنه بناء Tىل مقرتXات ومالحظات فاTلني  حتسني النص
اقPصاديني واجsعيني وكذا بناء Tىل الرٔ�ي �س�شاري اáي ٔ�بداه اHلس 

Ìري ٔ�ننا فوجKنا، لٔ%سف، بعدم . �قPصادي و�جsعي يف هذا الصدد
جتاوب احلكومة مع التعديالت اليت تقدم ا هبا كفريق ومكعارضة، ؤ�متىن ٔ�ن 

  .نفسها يف هذا الصدد Àراجع
  :لقد اقرتح ا Tرب مجموTة من التعديالت ما ييل

فÒ خيص العرض ا5ٔكرث فائدة من الناحLة �قPصادية، اشرتطنا ٔ�ن 
�س<تجيب ا�لجوء ٕاىل عقود الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص �لهدف 

دف الرئIيس �لتمنية �قPصادية و�جsعية �لبالد، فضال عن اس<ت%ابته له
 Tرب ٕارشاك الQس<يج الوطين Àمنية اخلربة الوطنية، وÀمنية القدرات الوطنية

شجيع اخنراطه يف العملية التمنوية، وجعل ذ¦ معيارًا لتقLمي  املقاواليت ́و
كام جعلنا من �لق القمية احمللية املضافة وفرص الشغل املؤهل،  .العروض

تق عنا احلكومة مبعارضهتا  ومل. معيارا �ٓخر Xامس يف تقLمي العروض املتنافسة
رضورة �رتباط مبقاوالت وطنية، من : لهذ�ن املعيار�ن الهامني يف نظر©

  .Æة، و�لزتام خبلق القمية احمللية املضافة وفرص الشغل املؤهل
لقد اقرتح ا ٔ�ن ت�ٔ�ذ مساطر إالس<ناد يف �عتبار بعض املعايري 

ب الشغل اليت مت �لقها �جsعية الرضورية، مهنا نوعية وTدد م اص
والس<ياسة �جsعية جتاه العامل ومس<تق�لهم عند هناية العقد وكذا اXرتام 

وال نعرف ملاذا س<تكون احلكومة ضد . القانون �جsعي وقانون الشغل
  هذه �قرتاXات اليت تتوB حامية العامل؟

لقد اقرتح ا فÒ خيص Xاالت ورشوط فسخ عقد الرشاكة بني 
 العام واخلاص ٕاضافة مقPىض هام يتعلق برضورة فسخ العقد ٕاذا القطاTني

ثíت ب�ٔن الرشيك اخلاص ال حيرتم ال�رشيعات �جsعية ٔ�و يف Xال معاينة 
رحب Ìري معقول ٔ�و هترب الرشيك اخلاص من واجب ٕاTادة التفاوض حول 

ا كام اقرتح . هتربه من ٔ�داء مس<تحقاته الرضيLíة تíث ٔ�سعار اخلدمات، ٔ�و ٕاذا 
ٕاماكنية فسخ العقد لرضورة املصل�ة العامة دون ٕاماكنية الطعن ٔ�و تعويض 

ويه اقرتاXات يف نظر© معقو� وال نفهم ملاذا رفضهتا . الرشيك اخلاص
  .احلكومة

اقPصاديّة - لقد Õهبنا ٕاىل رضورة توl احلذر فÒ خيص ا�اطر املا¶رو
اص، من م1ل �رتفاع �الل ٕا�رام عقود الرشاكة بني القطاTني العام واخل

احملمتل �لتضخم، وخطر �س<بة الفائدة، �سíب غياب سوق املقايضة املالية 
ذات الفائدة، ٔ�و خطر رصف العمÔ، وال س<X Òني يتعلق ا5ٔمر مبشاريع 



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

40 

 )م 2014ٔ�كتو�ر  22( ه 1435 احل%ة يذ 27

  .لكن احلكومة رفضت دون ٔ�ي مربر معقول ،ممو� kلعمÔ الّصعبة
د الرشاكة بني لقد اقرتح ا ٕاXداث هيئة وطنية ملراق�ة وت��ع عقو 

يعهد ٕا�هيا ت�ٔطري  ،القطاTني العام واخلاص لتدقLق ومراق�ة هذه العقود
الرشاكة بني القطاTني العام واخلاص، وتصادق Tىل  ٕاسرتاتيجيةوتطو�ر 

ت��ع و التقLمي الق�يل وتوافق Tىل ٕاطالق مشاريع الرشاكة، وتتلكف بتدقLق 
  .فض احلكومة لهذا التعديلوال ندري س�íا معقوال لر . وتقLمي عقود الرشاكة

  الس<يد الرئIس، الس<يد الوز�ر
لقد اكنت لنا فرصة ٔ�ثناء م اقشة هذا املرشوع ٕالwرة �ن��اه لبعض 
مناذج ٔ�زمة التدبري املفوض من حLث Tدم تقLد ]ل الرشاكت �لك 

عن فشلها �سíب  k�ٔنتو �لزتامات اليت تعهدت هبا يف دفرت التحمالت، 
وهو ما رصده تقر�ر  ، حساب حتقLق املصل�ة العامةÌلبة هاجس الرحب Tىل

خPالالت التدبري املفوض �رمس س<نة ااHلس اT5ٔىل �لحساkت حول 
Gشف من �ال� عن مجÔ من �خPالالت  ،2011وتقر�ر س<نة  2009

املالية وإالدارية والتنظميية kلعديد من الرشاكت اليت عهد ٕا�هيا بتدبري 
حLث  ،"ٔ�ماند�س"و "ليدك" يترشك ن ذ¦كمنوذج عقطاTات حساسة و 

ٔ�قر اHلس اT5ٔىل ٔ�ن ٔ�داء الرشكتني مل �كن مطابقا ملقPضيات العقد، ؤ�ن 
العديد من املشاريع مل يمت ٕاجنازها ومشاريع ٔ�خرى يف طور إالجناز تعاين من 
الت�ٔ�ري ٕاىل در]ة ٔ�شار فهيا التقر�ر ٕاىل وجود ٔ�حLاء يمت Àزويدها مباء مش<بع 

سíب ق وات الفوالذ الرمادي العتيقة اليت ´رسب مادة الصدٕا يف kلصدٕا، � 
  .املاء الصاحل �لرشب

كمنوذج �لرشاكة بني القطاTني العام  �س<تحرض هذه التجربة ٕاذ ٕاننا

 ئاال نعيد ٕانتاج نفس ٔ�خطاء التدبري املفوض اáي ٔ�صبح عب  واخلاص، حىت
Tدا هلام يف اس<مترارية ¶بريا Tىل اWو� وامجلاTات الرتابية بدل ٔ�ن �كون مسا

مثنة  اخلدمات العمومLة جبودة ٔ�كرب، وولوج املواطنني ٕاىل ت	 اخلدمات ب�ٔ
  .وهو ما مل يمت لٔ%سف ،م اس<بة فضال عن �لقها القمية املضافة احمللية

¦á،  و� ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا يف اس<مترار املرفق العمويمWىل اT
فÒ يتعلق kخلدمات �جsعية واس<مترار ممارسة وظائفها الس<يادية �اصة 

وTىل اWو� ٔ�ن ´سعى . Tىل سLíل املثال العمومLة والص�ةالوطنية اكلرتبية 
]اهدة ٕاىل التوفLق اخلالق بني واجهبا يف حامية املرفق العام وٕاش<باع 
احلا]ات العامة �لمواطن يف ظروف اقPصادية ومالية تطبعها املطالب 

اس<ية واملرافق العمومLة وبني مسا�رة الر¶ب املزتايدة Tىل التجهزيات ا5ٔس
�قPصادي العاملي Tرب تقوية العالقة مع القطاع اخلاص من ٔ�]ل حتسني 

  .يف ٕاطار اWور اجلديد ��و� مردودية وجودة اخلدمات املقدمة

مرشوع مرشوع مرشوع مرشوع مدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدة واWمدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدة واWمدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدة واWمدا�Ô الفريق الفLدرايل �لوXدة واWميميميميقراطية مبناس<بة م اقشة قراطية مبناس<بة م اقشة قراطية مبناس<بة م اقشة قراطية مبناس<بة م اقشة 
يف يف يف يف     ةةةةملتعلق مبؤسسات االئsن والهيئات املعترب ملتعلق مبؤسسات االئsن والهيئات املعترب ملتعلق مبؤسسات االئsن والهيئات املعترب ملتعلق مبؤسسات االئsن والهيئات املعترب اااا    103.12103.12103.12103.12مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق 

        ::::حمكهاحمكهاحمكهاحمكها
  ،الس<يد الرئIس

  ،الس<يد الوز�ر 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني

ال خيفى Tىل X�ٔد ا5ٔمهية البالغة ملؤسسات االئsن والهيئات املُْعتربة يف 
حمكها، واWور احليوي اáي تلعبه Tىل مس<توى دمع �س�ر وتعبئة 

حمراكت التمنية �قPصاِدية و�جsعية يف  بارها X�ٔد ٔ�مه�د�ار kعت 
  .بصفهتا املصدر الرئIيس �متويل �قPصادٔ�يضا البالد و 

ويعترب ٕاد�ال البنوك ال�شار¶ية مضن القطاع البنيك الوطين ٕاXدى 
و�سمح  103.12إالضافات ا5ٔساس<ية اليت ]اء هبا مرشوع القانون رمق 

kملسامهة يف تنويع مصادر ا�متويل، وفPح  هذا ا�منط اجلديد من البنوك
  . الطريق ٔ�مام تعز�ز الصناTة املالية املغربية

ويتوB مرشوع القانون ]ذب رؤوس ٔ�موال ٕاضافLة اليت يعد هبا 
قطاع ا�متويل ال�شاريك، فضال عن حتسني ولوج الساكنة ٕاىل اخلدمات 

، كام الت الصغرية ]داؤ�يضا املقاو املالية وكذا املقاوالت الصغرية واملتوسطة
  .هيدف ٕاىل تطو�ر القطاع املايل وتعز�ز حاكمPه وتقوية سوق الرسامLل

وانطالقا من وعينا ب�ٔمهية هذا املرشوع اáي يد�ل قواTد ]ديدة 
حلاكمة القطاع البنيك، اقرتح ا ٕاضافة مد�ل Tىل شلك ديبا]ة تعرض 

متكني املواطنني دواعي مرشوع القانون ؤ�هدافه واملرايم اليت يQشدها، � 
والزبناء احملمتلني من مجيع املعلومات املرتبطة kلقطاع البنيك �اصة هذا 
النوع اجلديد من املعامالت البنكLة اليت تقوم Tىل م�ادئ اق�سام ا5ٔرkح 

 .واخلسا7ر حىت Àكون الصورة واحضة Wهيم
من Ìري ٔ�ن التطبيق السلمي لهذا القانون يقPيض ٕاTادة النظر يف مجموTة 

ٕاذ ال نتصور ٕاماكنية  ،النصوص القانونية ملالءمهتا مع مقPضيات هذا القانون
التطبيق السلمي لهذا القانون دون ٕاد�ال تعديالت Tىل القانون املنظم لبنك 

واليشء نفسه . املغرب يف اجتاه تقوية دوره ¶بنك مركزي وتوس<يع صالحLاته
وع القانون Tددًا من يصدق Tىل اHلس العلمي اT5ٔىل اáي �س<ند � مرش 

الصالحLات يف س<ياق ت�ٔطِري ٔ��شطة البنوك ال�شار¶ية طبقا �لمهام املنوطة 
َن اHلس العلمي اT5ٔىل من الوسائل  به، ويه تعديالت رضورية ليك متكِّ
ة الرضورية ملزاو� �امه وصالحLاته  ة واملؤّسساتيّ ة والتنظمييّ ال�رشيعيّ

  .اجلديدة
ٔ�بديناها ٔ�ثناء م اقش� ا ملرشوع القانون  من بني املالحظات اليت

ما يتصل برضورة شفافLة مؤسسات االئsن فÒ يتعلق بí اء  12.103
ا5ٔسعار وÀاكليف املنتو]ات واخلدمات اليت تقد�ا، وال س<k Òملقارنة مع 

  . ت	 اجلاري هبا العمل يف جمال املنافسة
ملبادئ ا5ٔساس<ية اقرتح ا ٕادراج مادة ٕاضافLة تنص Tىل بعض ا ،áا

املتعلقة حبامية املس<هت	 وٕاج�ار البنوك ال�شار¶ية Tىل �لزتام هبا ا�س%اما 
Tىل اعتبار ٔ�ن ذ¦ من  ،مع املامرسات اجليدة واملعايري اWولية هبذا الش�ٔن

الواج�ات اليت تقع Tىل Tاتق املؤسسة البنكLة جتاه العميل اáي �ريد ٔ�ن 
و�لزتام Tkٕالمه وتقدمي لك املعلومات  ،ا�س<تفLد من م تو]اهتا و�دماهت
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كام هيدف ٕاىل وقاية العميل من احsل تعرضه . واملالحظات واجلزئيات
  .لبعض املامرسات الت�ايلية

وٕان اكنت هذه املبادئ واملعايري املتعلقة حبامية املس<هت	 والزتام 
 مؤسسات االئsن هبا Àرد �كLفLة جزئية يف ٕاطار التدابري والنصوص

عن بنك املغرب،  ةالتنظميية املعمول هبا Xاليا من �الل اWورÄت الصادر 
áا اكن من الرضوري ٔ�ن ن�Qه ٔ�ثناء م اقش� ا لهذا املرشوع ٕاىل رضورة وضع 
ا5ٓليات الالزمة محلاية حقوق املوِدTني ا�áن �س<تعملون هذا النوع من 

ٕافالس البنوك  البنوك، وحامية مصاحلهم، مع توفري وسائل ملواÆة خماطر
ال�شار¶ية، والتنصيص Tلهيا يف هذا املرشوع مصاح�ة kٕجراءات جزائية 

  .تضمن حسن التطبيق
  كام ال نتصور ٕاماكنية التطبيق السلمي لهذا القانون دون ٕاد�ال تعديالت 

 Tىل بعض القوانني اجلاري هبا العمل، نذ¶ر مهنا Tىل سLíل املثال قانون
 

وقانون امللكLة، وذ¦ �لسامح  ،ت والعقودالرشاكت، وقانون �لزتاما
ات �ات واخلدم�ة الاكم ة يف املنتوجـــــال الرتت�Iات القانونية واملالk�Lس<تمك

  .ال�شار¶ية
  الس<يد الرئIس،

ٕان ٕادماج البنوك ال�شار¶ية مضن اHال البنيك املغريب، تعد ٕاضافة 
مة نوعية لالقPصاد الوطين و�لمواطنني، Tىل اعتبار ٔ�ن هناك رشحية �

دا�ل اHمتع تطالب �kٕشاء هذه البنوك، 5ٔهنا ´س<تجيب لبعض خصائص 
�د�ار وا�متويل اليت �روهنا مطابقة ملتطلباهتم وق اعهتم اخلاصة، وÕمتىن ٔ�ن 
´س<تجيب هذه البنوك لتطلعات املس�مثر واملواطن املغريب خلدمات بنكLة 

  . ©جعة
  .والسالم


