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  كلمة شكر

 

لسیدات النائ4ات من فرق برلمان�ة مختلفة �سعدنا أن نوجه تح�ة خاصة إلى ثلة من السادة النواب وا

ودعمهم لنا من خالل المقا4الت التي أجر�ناها معهم ومعهن  ،على تفاعلهم االیجابي مع م4ادراتنا

ومساعدتهم لنا بتم�یننا من مجموعة من الوثائF والمحاضر، وٕالى ثلة من الصحافیین الذین �انت 

  . ذا العملمتا4عاتهم لعملنا سندا �بیرا في التعر�ف به

  :�ما نتوجه 4الش�ر الخاص لكل الشر�اء اللذین ساهموا معنا في هذه الم4ادرة خصوصا

•  Lمنظمة مشروع الد�مقراط�ة 4الشرق األوسPOMED  

  NEDالصندوق الوطني للد�مقراط�ة  •

  :وفي األخیر ال �سعنا إال أن نحیي فر�F العمل الذV سهر على إعداد هذا التقر�ر

  :البرلماني  مجموعة العمل للرصد .1

-  Vسمیر صمر  

- Fسعید رشی  

  تيلدمحم أنوارالهز� -

 مر�ة مش�ة -

 مروة ن4ات -

  یوسف بنفانة -

  حنان أزر�ح -

  أحمد رزقي -

 دمحم الصافي -

 نور الدین الراجي -

 خالد رزقي -

 ش�ماء �یل�طو -

-  Vزهیر الكنفاو 

 فر�2 الخبراء  .2

�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة سالالسید دمحم راجي أستاذ التعل�م العالي �4ل�ة العلوم القانون -

 السید دمحم الغواطي أستاذ التعل�م العالي �4ل�ة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة سال -
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I. منطلقات ومنهجية إعداد التقرير 

 1.Iمنطلقات ال:  

  طو�ر العمل�ة التشر�ع�ة تالعمل البرلماني ومقومات رصد 
  

تطو�ر برامج وم4ادرات مدن�ة ذات على  2011منذ  نيالمرصد المغرZي للعمل البرلماعمل 

اعتمادا على معاییر ومنهج�ات علم�ة و موضوع�ة، ووفF مؤشرات  ،مقارZات جدیدة في العمل المدني

ؤسس إحد[ آل�ات الرقا4ة المدن�ة المساهمة یوقد استطاع أن . وأدوات في رصد األداء البرلماني 4المغرب

مع المدني والس�اسي في النهوض 4الح�اة الس�اس�ة، انطالقا من األهداف إلى جانب 4اقي م�ونات المجت

التي �سعى إلیها �ل عمل مرتL4 4الرصد، أال وهي إخضاع المسؤولین للمحاس4ة والمساءلة وتعز�ز روح 

 االلتزام الس�اسي لد[ الفاعلین الس�اسیین، من خالل الوفاء 4الوعود االنتخاب�ة وااللتزام 4أهداف البرامج

االنتخاب�ة، و�ذلك تعز�ز ثقافة التعاقدات الس�اس�ة  بین النائب والناخب انطالقا من مقارZة التفاعل 

االیجابي المبني على اإلشراك  والتواصل المستمر الذV �عزز المشار�ة الس�اس�ة  و�ساهم في تقو�م 

  . لد[ الناخبین والناخ4ات االنتخابيالسلوك 

رصد البرلماني الفي مجال  المرصد المغرZي للعمل البرلماني هانطالقا من التراكم الذV حقق

�إحد[ مقومات تطو�ر العمل�ة التشر�ع�ة، فإن تقر�ر رصد األداء البرلماني خالل مناقشة قانون المال�ة 

في   4POMEDشراكة مع منظمة مشروع الد�مقراط�ة 4الشرق األوسL  لمرصدنجزه ایالذV   2018لسنة 

، یروم NEDعمل�ة الس�اس�ة 4المغرب وZتمو�ل من الصندوق الوطني للد�مقراط�ة إطار مشروع رصد ال

إلى تعز�ز موقع الفعل المدني ف�ما یخص رصد ومراق4ة ومساءلة العمل البرلماني المغرZي، وذلك من 

خالل تم�ین هیئات المجتمع المدني من مرجع�ات وأدب�ات وأدوات العمل وتطو�ر مقارZات وZرامج تكو�ن�ة 

تدر�ب�ة لفائدة الش4اب ونشطاء وفعال�ات المجتمع المدني وفF المعاییر الكون�ة المتعارف علیها في مجال و 

  .رصد ومراق4ة العمل الس�اسي

تطو�ر أدوار المجتمع  المتمثلة في ووفاءا لرسالته المرصد المغرZي للعمل البرلماني اختار لقد

  :الى السعي �ة 4المغرب المدني للمساهمة في تحقیF اإلصالحات الد�مقراط

تقد�م أفضل الخبرات و الممارسات الدول�ة في میدان رصد األداء البرلماني، متوخ�ا الدقة و  -

 .العلم�ة و الموضوع�ة عند جمع ب�اناته و معلوماته وتبو�بها و تحلیلها
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اء المز�د الجدیدة للفعل المدني في تحقیF الرقا4ة و المساءلة و إضف األدوارعمل من أجل تعز�ز ال -

من الشفاف�ة على العمل البرلماني وفF مقارZة تعتمد مجموعة من البرامج التدر�ب�ة و التكو�ن�ة 

مبن�ة على االل�ات و المناهج العلم�ة و الموضوع�ة المعتمدة على الصعید الدولي في مجال 

 .التت4ع والرصد الس�اسي

وفF الممارسات الدول�ة  أدوارهاعب المساهمة في تطو�ر المؤسسة التشر�ع�ة حتى یتسنى لها ل -

 .المتقدمة في مجال الد�مقراط�ة التمثیل�ة

في متناول مختلف المعنیین 4العمل�ة ، و تطورا األكثرالتشر�ع�ة  اآلل�اتعمل على جعل ال -

 .المواطنین و المواطنات من الولوج للمعلومة ر وتم�ینثشفاف�ةأكلتشر�ع�ة 4ش�ل �ضمن ا

إلى إعطاء نفس جدید ألدوار الفعل المدني في مجال  عمل البرلمانيالمرصد المغرZي لل �سعى

  :دعائم أساس�ة) 3(تطو�ر العمل�ة التشر�ع�ة، من خالل تطو�ر إستراتج�ة جدیدة تعتمد ثالثة 

 .تملك أدوات ومنهج�ات الرصد و تت4ع وٕاعداد التقار�ر حول العمل�ة الس�اس�ة 4المغرب :أوال 

 . المدني ف�ما یخص الرصد، المراق4ة والمساءلة وتعز�ز الشفاف�ةتعز�ز موقع الفعل  :ثان�ا

على الوفاء بوعودهوالتزاماته اتجاه قضا�ا المواطنات ) ة(الترافع في سبیل حث النائب :ثالثا

 . والمواطنین

الیوم من خالل تطو�ر ترسانة  للمرصد المغرZي للعمل البرلماني االستراتیج�ةتتعزز الخ�ارات 

عات�ة تالمس رصد أداء البرلمان أثناء مناقشة قانون المال�ة، والتي ش�لت تقلیدا سنو�ا في تقار�ر موضو 

خالله عدد من األطر األكاد�م�ة وال4احثین  حیث یلتئمدینام�ة الرصد الموضوعاتي لألداء البرلماني، 

لجم�ع الفاعلین  �ما ش�لت لحظة رصد قانون المال�ة م�تس4ا مدن�ا. وٕاعالمیین ومؤسسات المجتمع المدني

  .  ومرجعا لل4احثین وفضاء لتقو�ة قدراتهم

طب�عة خاصة 4النس4ة  "2018رصد األداء البرلماني خالل مناقشة قانون المال�ة لسنة " ��تسي 

، تن4ع من اإل�مان أن مناقشة أV مشروع لقانون المال�ة تعد محطة للتقی�م للمرصد المغرZي للعمل البرلماني

حیث �أتي قانون المال�ة لسنة . نظر في البرامج الح�وم�ة و الس�اسات العموم�ة المت4عةو فرصة إلعادة ال

وفي ظل وضع اقتصادV وظرف�ة لها خصوص�اتها  في س�اق یتسم 4مجموعة من المتغیرات 2018

  .وتحد�اتها الداخل�ة والخارج�ة، وفي ظل انتظارات وطموحات شر�حة �بیرة من المجتمعالمغرZي
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  لبرلماني المبني على مؤشر شفاف�ة المیزان�ة رصد العمل ا

، والذA ینبني 1مسح المیزان�ة المفتوحةاختار المرصد المغرZي للعمل البرلماني، اعتماد مقومات 

  : العناصر الثالثة لنظام المساءلة في المیزان�ة على 

  

المفتوحة، من حرص  حیث ین4ع اختیر المرصد المغرZي للعمل البرلماني على إعتماد مؤشر المیزان�ة

المهارات و تم�ینهم من على معلومات المیزان�ة،  م�وناته على ضمان حصول المواطنات والمواطنین

المشار�ة الناتجة بین الح�ومة والمواطنین �م�ن أن  حیث. والفرص المتاحة للمشار�ة في عمل�ة المیزان�ة

  . تؤدV إلى تحسینات جوهر�ة في الح�امة وتقد�م الخدمات

مرت4ة تأرجح   international budget partnership منظمة شراكة المیزان�ة الدول�ة د تقر�ر أك

 20نس4ة ب(حیث تراوح بین الحد األدنى للمعلومات المتوفرة  ،في تصنیف مؤشر شفاف�ة المیزان�ةالمغرب 

نهج إلى  المغرب في حاجة ، لكن المالح} أن2)% 60و  40نس4ة ب(و المعلومات المحدودة ) % 40و

  .ي سلم مؤشر شفاف�ة المیزان�ة العامة الدولي، یت�ح له اإلرتقاء ف مسار تدرجي

                                                           

التي تعمل في إطار شبكة   international budget partnership برنامج عمل تقوم به منظمة شراكة الميزانية الدولية تقارير على شكل  -1
  .دولة 102أكثر من والتي تشمل   من مؤسسات بحثية ومنظمات المجتمع المدني

، كذلك نجد دول متقدمة وشاملة وهي معلومات مكثفةفي المائة  100و 81تحتل الدول األولى في مؤشر الشفافية الدولي للميزانية العامة بين  -2
بينما الصنف . ، وهذان الصنفان يندرجان ضمن المعلومات الكافيةومهمة وهي معلومات كثيرةفي المائة  80-61نسبيا في هذا المؤشر بين 

  في المائة تكون فيها المعلومات نادرة أو غير موجودة 20و  0األخير واألدنى في سلم الشفافية على مستوى الميزانية تكون نسبها بين 

: ثالثا

فعالية مؤسسات 
الرقابة الرسمية، 
خصوصا السلطة 

التشريعية 

:ثانيا

الفرص المتاحة 
للجمهور للمشاركة 
في عملية الميزانية

: أوال

مدى توفر المعلومات 
المتعلقة بالميزانية 

بوجه عام 



 

بينما ال يتوفر المواطنين أو المجتمع المدني على أية فرصة للمشاركة في المساهمة في إعداد أو 

عامة للمواطنين تحضير أو مناقشة الميزانية العامة، حيث تظل مراتب المغرب في تصنيف المشاركة ال

والمجتمع المدني في تحضير واقتراحالميزانية العامة في أدنى السلم، بل عرفت تراجعا في آخر ثالثة 
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تحضير أو مناقشة الميزانية العامة، حيث تظل مراتب المغرب في تصنيف المشاركة ال

والمجتمع المدني في تحضير واقتراحالميزانية العامة في أدنى السلم، بل عرفت تراجعا في آخر ثالثة 

2%

2015 2017

سلم مشاركة  المواطنين في الميزانية العامة

27%
28%

38% 38%

2008 2010 2012 2015

والحصول على المعلومات المتعلقة #ر درجات الشفاف�ة تطو : 1ب�ان

 العامة #المغرب 

المیزان�ة العامة #المغرب سلم مشارEة المواطنین  في  : 2ب�ان   

  

  

  

  

  

 

بينما ال يتوفر المواطنين أو المجتمع المدني على أية فرصة للمشاركة في المساهمة في إعداد أو 

تحضير أو مناقشة الميزانية العامة، حيث تظل مراتب المغرب في تصنيف المشاركة ال
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 البرلمانأن ، حيث الميزانيةإعداد وتنفيذ 

العامة،  ةالبرمجة والتحضير واإلعداد للميزاني

ضعف الرقابة والتي تكتفي بما يسمى مرحلة التشاور مع رئيسي لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، وكذا 

، حيث أن نسبة مؤشر مراقبة الميزانية العامة من طرف البرلمان عرفت 
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8 

إعداد وتنفيذ خالل  ضعيفة السلطة التشريعيةوإشراف 

البرمجة والتحضير واإلعداد للميزانيو ة محدودة خالل مرحلة التخطيط

والتي تكتفي بما يسمى مرحلة التشاور مع رئيسي لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، وكذا 

، حيث أن نسبة مؤشر مراقبة الميزانية العامة من طرف البرلمان عرفت خالل مرحلة تنفيذ الميزانية

  .خيرةتأرجحا في التقارير الثالثة األ

    

21%

2015 2017

سلم اإلشراف والمراق#ة على المیزان�ة العامة من طرف  : �3ان ب

 البرلمان

  

وإشراف   رقابة كما تظل

ة محدودة خالل مرحلة التخطيطيرقابله صالحيات 

والتي تكتفي بما يسمى مرحلة التشاور مع رئيسي لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، وكذا 

خالل مرحلة تنفيذ الميزانية

تأرجحا في التقارير الثالثة األ
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 2.Iنهج�ة إعداد التقر�ر م:  
  

4حیز مهم في انشغاالت مختلف م�ونات المجتمع المدني، فإن  �حظى إذا �ان مشروع قانون المال�ة

تت4ع مناقشة هذا المشروع �سمح بإعطاء صورة على أداء المؤسسة التشر�ع�ة، ل�س فقL على المستو[ 

قانون المال�ة �ثیرا ما تعد  أن لحظة مناقشةو الرقابي، خصوصا  التشر�عي، وٕانما أ�ضا على المستو[ 

مناس4ة للبرلمانیین قصد تقی�م الس�اسات العموم�ة للح�ومة ��ل، ولكل قطاع ح�ومي على حدة، 4عیدا 

السجال العمومي الذV یهم قضا�ا ومواض�ع قد ال تكون لها عالقة م4اشرة 4مشروع قانون المال�ة  عن

  . ات التي یتضمنهاوطب�عة االخت�ار 

إلى تحق�قها  -الذV أعدته جمع�ة الش4اب ألجل الش4اب  - هذه المهمة هي التي �سعى هذا التقر�ر

  :مستندا في ذلك على

o  أن بلورتها التقار�ر المنجزة من طرف الجمع�ة في إطار Fالخالصات واالستنتاجات التي سب

  . لح�وم�ةالمرصد المغرZي للعمل البرلمان�طیلة فترة االنتداب ا

o  عرفت 4عض الدول ف�ه م�الد Vي الذZتراكمات على مستو[ التجارب الدول�ة، سواء في المجال العر

تجارب للمراصد الخاصة 4عمل البرلمان، أو في مجاالت جغراف�ة أخر[، من أدوات وآل�ات منهج�ة 

تي تمت بلورتها في وٕان �ان یجب االعتراف هنا 4أن أكثر هذه األدوات المنهج�ة ال. للرصد والتقی�م

العدید من التجارب الدول�ة �ثیرا ما انصبت على رصد وتقی�م أداء البرلمان ��ل، ول�س فقL قوانین 

  .المال�ة

o  قود إلى تبینه� Vالمعط�ات التي یت�حها مسار التحضیر لمشروع قانون المال�ة و�ذا المسار الذ

  : واعتماده، وهي من أرZعة أصناف

لتقار�ر المختلفة التي یجرV إنتاجها سواء على مستو[ البرلمان أو على الوثائF والب�انات وا ←

 . مستو[ الح�ومة

المعط�ات التي ��ون مصدرها المتا4عة الم4اشرة لعمل البرلمانیین والح�ومة على حد سواء  ←

حضور جلسات اللجان والجلسات العامة، لقاءات (أثناء مناقشة مشروع قانون المال�ة 



10 

 

، وٕان �انت هذه المسألة ال تزال ...)انیین، الموظفین المشتغلین 4البرلمانومقا4الت مع برلم

 . تواجه ب4عض العراقیل

، ....)تغطيات، متابعات، استجوابات(المنتوج اإلعالمي المتصل بمشروع قانون المالية  ←

خاصة وأن مناقشة هذا المشروع عادة ما تتحول إلى مادة دسمة لوسائل اإلعالم بمختلف 

 . ا ومشاربهاتالوينه

تتبع أنشطة المنظمات والحركات المدنية والنقابية والتي شكلت فرصة لالقتراب أكثر من  ←

في إثراء النقاش حول مشروع والمطالب التي تساهم بها هذه المنظمات قراءات التحليالت وال

ونخص بالذكر كل من جمعية الوسيط للديمقراطية وحقوق اإلنسان، حركة . قانون المالية

  ...مقراطية المناصفة، الفضاء الجمعوي، المنظمة الديمقراطية للشغلدي

  :    أساسية تساؤالت 3على ضوء ذلك، يمكن القول إن هذا التقرير سيركز على 

o  ثقافة التأقلم معالفاعلين على القدرة أن يترجم  2018قانون المالية لسنة إلى أي حد استطاع

من التدبير القائم على أساس الوسائل إلى  التحولم ترووالتي جديدة في التدبير العمومي ال

وربط المسؤولية بالمحاسبة الشفافية  تعزيزمبدأعلى تحقيق النتائج و  المرتكزةجديدة المنهجية ال

  ؟ و تقييم السياسات العمومية

o  تركيز العمل على تقييم السياسات العمومية إلى أي حد استطاعت مكونات البرلمان المغربي من

ض بمستوى النقاش البرلماني و ونه،قصد الها الغاية المثلى من أساليب التدبير العموميو جعل

  ؟ الخطاب السياسي عند مناقشة أي مشروع قانون المالية

o  تنفيذ السياسات فرصة للتقييم و تدقيق مؤشرات  2018ة ماليالقانون هل شكلت لحظة مناقشة

تلف الهيئات و المؤسسات الحكومية للوقوف قاعدات المعطيات الذي توفرها مخالعمومية وفق 

وهل  نجاعة األداء؟هواجس التدبير العمومي و تقييم  المرتكزة علىعلى الحصيلة الحقيقية 

 ؟الظرفية الوطنية والدولية بشكل أو بآخراسستطاع أن يتجاوب مع 
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II.  الس�اق العام، مسلسل المناقشة: رصد العمل البرلماني 

1.II  الس�اق العام  
  

میزت في ظرف�ة س�اس�ة واجتماع�ة واقتصاد�ة دق�قة واستثنائ�ة، ت �2018أتي قانون المال�ة لسنة 

فعلى المستو[ الدولي، �الح} استمرار آثار األزمة االقتصاد�ة والمال�ة واالجتماع�ة ، 4ش4ه أزمة عامة

 .التي عمرت حوالي عقدا من الزمن و�انت لها تداع�ات س�اس�ة واضحة على اقتصادنا

4ات المناخ�ة، وعلى المستو[ الوطني، الزال اقتصادنا �عاني من ثقل الفالحة البور�ة، المتأثرة 4التقل

 Vعلى نمو الناتج الداخلي الخام، 4اإلضافة إلى هذا استمرار النمو المحتشم للقطاعات غیر الفالح�ة الذ

�ل هذا �ان له انع�اس سلبي على استمرار الهشاشة والفقر وال4طالة، خصوصا في %. 4ال ��اد یتجاوز 

Vأوسا~ الش4اب وحاملي الشهادات في الحواضر والبواد.  

أتي هذا القانون في ظل اعتراف الملك رسم�ا 4فشل النموذج التنموV المغرZي وعجزه عن �ما �

   .االستجا4ة للمطالب الملحة للمواطنین وعن تحقیF إقالع اقتصادV حق�قي

  

  

  

في ظرف�ات لها خصوص�ات وتحد�ات وطن�ة وانتظارات وطموحات لكل   �2018أتي مشروع قانون المال�ة لسنة 

  .شرائح المجتمع المغرZي

هو مشروع إرادV ومتوازن، ذو معالم اجتماع�ة واضحة، و�هدف إلى أن ��ون   2018فمشروع قانون المال�ة لسنة 

Vرافعة للنمو االقتصاد.  

ه الهداف مرت4طا 4قدرة الح�ومة على التفعیل السر�ع لمختلف التدابیر المتضمنة في المشروع، وٕاذا �ان تحقیF هذ

فهو مرتL4 �ذلك 4مد[ تفاعل وتجاوب الفاعلین االقتصادیین واالجتماعیین وعلى رأسهم القطاع الخاص، 

منعطفا لتعز�ز الثقة  2018واستحضارهم لروح الوطن�ة الصادقة من أجل أن نجعل من مشروع قانون المال�ة لسنة 

 Vوٕارساء أسس العمل التشار�ي من أجل بلورة نموذج تنمو. 

  2017أكتوIر  23مقتطفات من خطاب السید وز�ر االقتصاد والمال�ة أمام مجلسي البرلمان بتار�خ الثالثاء 



12 

 

  

  

 :2018المال�ة لسنة  یرتكز علیها المشروع

 

 

  

  :وجهات الكبر[ أولو�تین أساسیتین، تنسجمان مع الت 2018قانون مال�ة سنة  �ما حدد

الدعم غیر المسبوق للقطاعات االجتماع�ة من تعل�م وصحة عبر توفیر الموارد : أوال -

 .والمناصب المال�ة الضرور�ة 

اتخاد حزمة من االجراءات الضر�ب�ة لتحفیز االستثمار، ودعم المقاولة خاصة : ثان�ا -

وتخفیف الضغL  المقاوالت الصغر[ والمتوسطة وتحسین مواردها الذات�ة،وتنافسیتها،

برنامج (موازاة مع إجراءات تحفیز�ة تهدف إلى ت�سیر خلF مناصب الشغل . الضر�بي

 .، ودعم المقاوالت الناشئة واالستثمارات الس�اح�ة)تحفیز

  

اإلصالحات تنز�ل وتسر�ع الح�امة وتحسین اإلدارة إصالح :الرا#ع التوجه

 وٕاصالح الح�امة نظام إصالح ومواصلة المتقدمة الجهو�ة تنز�ل س�اسة ومواصلة دعم :الثالث التوجه
اإلدارة

 االستثمار ودعم العمومي االستثمار دعم مجهود ومواصلة التصن�ع دعم في یتمثل :الثاني التوجه
.والمتوسطة الصغر[  والمقاوالت الخاص

 الفوارق  ومحارZة والتشغیل والتعل�م الصحة وهي االجتماع�ة، القطاعات دعم في یتمثل :األول التوجه
القروV  للعالم خاصة عنا�ة إ�الء مع المجال�ة،
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  : لكن ت4قى األولو�ات األساس�ة التي ینبني علیها هي

 نهوض #الش#ابال-              جهو�ة فعالة -         بلورة نموذج تنموA جدید -

  : على أرZع فرض�ات وتوقعات هي 2018قانون المال�ة لسنة  ارتكز�ذلك 

  

    

  %3عجز المیزان�ة في حدود  نس#ة  3.2% نس#ة النمو 

    

  2021سنة %  60تقليص ��م املديونيةدون   %1.5أقل من   �سبة الت��م

  

Vحدد خمسة محاور أساس�ة ت4عا للرسالة  ومن  جهة أخر[، �أتي القانون تنز�ال للبرنامج الح�ومي الذ

  :2018التوجیه�ة لرئ�س الح�ومة بخصوص مشروع قانون المال�ة لسنة 

 دعم الخ�ار الد�مقراطي و م4اد� دولة الحF و القانون، و ترسیخ الجهو�ة المتقدمة، •

 تعز�ز ق�م النزاهة و العمل على إصالح اإلدارة و ترسیخ الح�امة الجیدة، •

 االقتصادV و النهوض 4التشغیل و التنم�ة المستدامة،تطو�ر النمودج  •

 تعز�ز التنم�ة ال4شر�ة و التماسك االجتماعي و المجالي، •

  .العمل على تعز�ز االشعاع الدولي للمغرب و خدمة قضا�اه العادلة في العالم •
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وره اكتسبها البرلمان، عبر تط �عد اعتماد مشروع قانون مال�ة السنة من الحقوق الرئ�س�ة التي

التار�خي، وأص4حت من الحقوق األصیلة التي ال �م�ن له التنازل عنها أل�ة سلطة �انت، و4التالي فإن 

  .تدخل البرلمان في اعتماد مشروع قانون المال�ة 4المغرب، تؤطره ضواL4 ومحددات دستور�ة وقانون�ة

اف، تقوم على رصد واألهد ، �حمل أ4عاد متعددة المرامي2018 �أتي رصد مشروع القانون المالي

حیث یتأسس عمل الرصد على تت4ع مسار مناقشة . أدوار البرلمان، 4اعت4اره الجهاز الذV �مثل الشعب

قانون المال�ة ومد[ فعال�ة مختلف أجهزة البرلمان في االشتغال على قانون المال�ة، سواء تعلF األمر 

خالل تقاسم األدوار بین الح�ومة والبرلمان  العامة، أو 4الم�تب أو من خالل اللجان الدائمة أو الجلسات

في إطار زمني محدد، تحت المراق4ة المحتملة للمح�مة الدستور�ة، مما یؤ�د أن هذه المرحلة تش�ل مرحلة 

  .ماراطوني اشتغال

 2.IIقراءة أولى :مسار مناقشة قانون المال�ة #مجلس النواب 

لعمل البرلماني منذ سنوات والمتمثل في رصد نهجا على المسار الذV عمل عل�ه المرصد المغرZي ل

العمل البرلماني، و�ذا تت4ع المحطات المختلفة للعمل�ة التشر�ع�ة لمختلف القوانین ، والتي من بینها قانون 

مال�ة السنة، والتي تعد محطة أساس�ة و4ارزة �صعب تجاوزها دون الوقوف على مسارات دراسته ومناقشته 

، من أجل سرد أغوار هذا 2018ر�F المرصد مجددا أمام قانون مال�ة سنة والمصادقة عل�ه، �قف ف

 .القانون والوقوف أمام محطات مناقشة هذا القانون 

 

  :تقد�م قانون المال�ة أمام مجلس النواب  .أ 

مجلس  على 2018لسنة  68.17أكتوZر مشروع قانون المال�ة رقم  20أحالت الح�ومة  یوم الجمعة 

  .النواب

أمام  2018قدم وز�ر االقتصاد والمال�ة مشروع قانون المال�ة لسنة  2018أكتوZر  23و بتار�خ 

   .أعضاء مجلسي النواب والمستشار�ن في جلسة مشتر�ة

  :مناقشة قانون المال�ة داخل اللجن الدائمة #مجلس النواب  .ب 

جلس لمعلى لجنة المالية والتنمية االقتصادية ،2018أكتوبر  23بتاريخ  القانونمشروع  أحيل

التي  اجتماعاتهاكرونولوجيا  التالي الجدولويبين ،نساء  14ضمنهم  عضو 44التي تتكون من النواب 

  .)أيام عمل 9في ساعة  73أكثر من ( اجتماعا  17بلغ عددها 

  



 

  2018مناقشة مشروع قانون المالية 
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المجموع

عمل لجنة المالية و التنمية االقتصادية بمجلس النواب خالل مناقشة 
2018مشروع قانون المالية 

عدد أيام العمل  عدد جلسات الدراسة و المناقشة و التصويت

املالية و التنمية 

  9قتصادية

عدد أيام 

  العمل

  )يوم(

عدد جلسات الدراسة و 

املناقشة و التصو/ت

  نون� 14اكتو�ر إ�� 
7  12  

�زء الثا�ي وامل@?انيات القطاعيةDا  
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  .2018مناقشة مشروع قانون المالية  خاللجدول حضور أعضاء لجنة المالية و التنمية االقتصادية 

  

  

  .في المائة 4في المائة كنسبة عامة للغياب، ال تتعدى نسبة االعتذار  25من أصل  :ملحوظة 

  .2018 لتدخالت في لجنة المالية و التنمية االقتصادية بمجلس النواب خالل مناقشة مشروع قانون الماليةجدول عن طبيعىة ا
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% 

حضور أعضاء لجنة المالية و التنمية االقتصادية خالل مناقشة 
2018مشروع قانون المالية 

%نسبة الحضور العامة  %نسبة حضور النساء من نسبة الحضور العامة 

�نة املالية و التنمية D

  9قتصادية

عدد أعضاء 

�نةMال  
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%  

عدد الOساء 
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%  
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44  75  14  43  

�زء الثا�ي وامل@?انيات Dا

  القطاعية

  مشروع قانون املالية برمتھو 

  نون� 17إ��    09من 

  

44 54  14  38  

  %100  50  العدد WجماPV للمداخالت

  %30  16  عدد املتدخالت الOساء النواب

  %70 34  عدد املتدخل@ن الرجال النواب

  %40  20  عدد املتدخالت و املتدخل@ن من فرق املعارضة

  %60  30  املتدخالت و املتدخل@ن من فرق و مجموعة Kغلبيةعدد 
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والذي تميز  2018على الجزء األول من مشروع قانون المالية  ية االقتصاديةتنمالمالية وال ةلجنقت صاد

طلب  52طلب تعديل، وسحب   91طلبا للتعديل، كما تم رفض   77تم قبول  تعديل ، 214بتقديم 

  .تعديل 

  جدول يبين عدد التعديالت المقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية والحكومة

عدد   لفرق ا

  التعد�الت

التعد�الت   التعد�الت المقبولة

  المرفوضة 

التعد�الت 

  المسحو#ة

  22  0  39  55  األغلب�ة  ومجموعة فرق 

 A26  57  9  90  فر�2 األصالة والمعاصرة والفر�2 الدستور  

  6  22  5  33  الفر�2 االستقاللي للوحدة والتعادل�ة

  0  0  23  23  الحEومة

 وعمر  اوA النائ#ان السیدان مصطفى شن

  #الفرج

13  1  12  0  

  52  91  77  214  مجموع التعد�الت 
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  بمجلس النواب جدول يبين عملية التصويت داخل لجنة المالية و التنمية االقتصادية
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الفرعية 
لمجلس 
النواب

الميزانية 
الفرعية 
لمجلس 

المستشارين

الميزانية 
الفرعية 
للمندوبية 
السامية 
للتخطيط

الميزانية 
الفرعية 
للمجلس 

االقتصادي و 
االجتماعي و 

البيئي

الميزانية 
الفرعية 
لوزارة 

االقتصاد و 
المالية

مشروع 
قانون المالية 

 68.17رقم 

برمته

نتائج التصويت داخل لجنة المالية و التنمية االقتصادية بمجلس النواب خالل مناقشة 
2018مشروع قانون المالية 

الموافقون الرافضون الممتنعون

�نةMضور   الNDسبة ا�املمتنعون   الرافضون   املوافقون     

�زء Kول D4  5  20  66  ا  

�زء الثا�ي  و كذا امل@?انيات القطاعية الDا PQ تدخل ab

�نةMاختصاص ال  
79.5 20  15  0  

  0  0  36  81.8  امل@?انية الفرعية للبالط امللdي

  3  13  22  81.8  امل@?انية الفرعية ملصاkD رئiس اNDكومة 

  3  12  22  84  امل@?انية الفرعية لوزارة الشؤون العامة و اdNDامة

�لس النوابH 0  0  37  84  امل@?انية الفرعية  

�لس املسnشار/نامل@?انية الفرعيH 0  0  37  84  ة  

  0  1  36  84  امل@?انية الفرعية للمندوqية السامية للتخطيط

arو البي Ps0  1  36  84  امل@?انية الفرعية للمجلس 9قتصادي و 9جتما  

  3  12  22  84  امل@?انية الفرعية لوزارة 9قتصاد و املالية

  3  12  21  81.8  برمتھ 68.17مشروع قانون املالية رقم 
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نونبر  17أكتوبر إلى  31نوقشت الميزانيات القطاعية داخل اللجن الدائمة األخرى في الفترة الممتدة من 

  ).يوم عمل  42ساعة خالل  227أكثر من (اجتماعا  59حيث عقدت إجماليا حوالي  2018

  2018مناقشة مشروع قانون المالية  خاللبمجلس النواب  اللجن الدائمةعمل  حولجدول 

66

79,5
81,8 81,8

84 84 84 84 84 84
81,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

الجزء الثاني  الجزء األول
و كذا 

الميزانيات 
القطاعية 
التي تدخل 

في 
اختصاص 

اللجنة

الميزانية 
الفرعية 
للبالط 
الملكي

الميزانية 
الفرعية 
لمصالح 
رئيس 

الحكومة 

الميزانية 
الفرعية 
لوزارة 
الشؤون 
العامة و 
الحكامة

الميزانية 
الفرعية 
لمجلس 
النواب

الميزانية 
الفرعية 
لمجلس 

المستشارين

الميزانية 
الفرعية 
للمندوبية 
السامية 
للتخطيط

الميزانية 
الفرعية 
للمجلس 

االقتصادي و 
االجتماعي و 

البيئي

الميزانية 
الفرعية 
لوزارة 

االقتصاد و 
المالية

مشروع 
قانون 

المالية رقم 
68.17 

برمته

داخل لجنة المالية و التنمية االقتصادية بمجلس النواب خالل مناقشة مشروع 
2018قانون المالية 

�نة الدائمةMعدد أيام العمل  ال  

عدد جلسات 

الدراسة و املناقشة و 

  التصو/ت

  املدة الزمنية

  بالساعة

�نة القطاعات 9جتماعيةمن D02  uV17إ wx31  8  7  نون  

�نة البOيات التحتية و املعادن و البiئةمن D31  uVر إq17أكتو 

wxنون  
  ساعة 17  3 3

�ماعات الwzابية Dنة الداخلية و ا�D و السك|} و سياسة

  نونwx 17إuV  09املدينةمن 
  دقيقة 40و  73  17  9

�نة ا�Dارجية و الدفاع الوط|a و الشؤون Wسالمية و املغارqة D

  نونwx 17إuV  03املقيم@ن با�Dارجمن 
5  6  19  

�نة القطاعات Wنتاجيةمن D07  uV10إ wxدقيقة 50و  23  4  4  نون  

�نة التعليم و الثقافة و 9تD 03صاملن  uV17إ wxدقيقية 20و  22  6  5  نون  

�نة العدل و الnشر�ع و حقوق W�سانمن D02  uV17إ wxدقيقة 30و   40  14  9  نون  

�موعHدقيقة 20و  227  59  42  ا  
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  2018جدول طبيعة الحضور في مناقشات اللجن الدائمة بمجلس النواب خالل مناقشة مشروع قانون المالية 

  

7

3

9

5

4

5

9

42

8

3

17

6

4

6

14

59

0 10 20 30 40 50 60 70

لجنة القطاعات االجتماعية    

لجنة البنيات التحتية و المعادن و البيئة  

لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة  

لجنة القطاعات اإلنتاجية  

لجنة التعليم و الثقافة و االتصال 

لجنة العدل و التشريع و حقوق اإلنسان 

المجموع

2018عمل اللجن الدائمة بمجلس النواب خالل مناقشة مشروع قانون المالية 

عدد جلسات الدراسة و المناقشة و التصويت عدد أيام العمل

�نةMال  
  اNDضور �سبة 

  PQ التصو/ت

 PQ ضورNDمعدل ا

  جلسات املناقشة

 PQ ساءOسبة حضور ال�

  جلسات املناقشة 

�نة القطاعات 9جتماعيةD  63,63  47,56  27  

�نة البOيات التحتية و املعادن و البي�يةD  60 60,8  7,4  

�ماعات الwzابية و السك|} و سياسة Dنة الداخلية و ا�D

  املدينة
64,58  63,02  12,6  

�نة ا�Dارجية و الدفاع الوط|a و الشؤون Wسالمية و D

  املغارqة املقيم@ن با�Dارج
62,22  45,77  23,30  

�نة القطاعات WنتاجيةD  77,27  53  4.9  

�نة التعليم و الثقافة و 9تصالD  78  61  41  

�نة العدل و الnشر�ع و حقوق W�سانD  65,9    
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  ة القطاعات االجتماعيةجدول يبين عملية التصويت داخل لجن

  

  جدول يبين عملية التصويت داخل لجنة البنيات األساسية و الطاقة و المعادن و البيئة

63,63
60

64,58 62,22

77,27 78

65,9

47,56

60,8 63,02

45,77

53

61

27

7,4
12,6

23,3

0

41
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60
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لجنة القطاعات 
االجتماعية

لجنة البنيات 
التحتية و المعادن 

و البيئية

لجنة الداخلية و 
الجماعات الترابية 

و السكنى و 
سياسة المدينة

لجنة الخارجية و 
الدفاع الوطني و 

الشؤون اإلسالمية 
و المغاربة 

المقيمين بالخارج

لجنة القطاعات 
اإلنتاجية

لجنة التعليم و 
الثقافة و االتصال

لجنة العدل و 
التشريع و حقوق 

اإلنسان

الحضور في مناقشات اللجن الدائمة بمجلس النواب خالل مناقشة مشروع قانون 
2018المالية 

نسبة الحضور في التصويت  معدل الحضور في جلسات المناقشة نسبة حضور النساء في جلسات المناقشة 

�نة القطاعات 9جتماعيةD  
 PQضورNDسبة ا�

  %التصو/ت
  املمتنعون   الرافضون   املوافقون 

امل@?انية الفرعية لوزارة الشغل و 

aدماج امل�W  
63.63  18  7  3  

  3  7  18  63.63  امل@?انية الفرعية لوزارة ال�Nة

امل@?انية الفرعية لوزارة Kسرة و 

واة و التنمية التضامن و املسا

  9جتماعية

63.63  18  7  3  

امل@?انية الفرعية لوزارة الشباب و 

  الر/اضة
65.9  18  8  3  

�نة البOيات Kساسية و الطاقة و املعادن D

  و البiئة

  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت
  الرافضون   ن املوافقو 

  

  املمتنعون 

  60  وزارة التج�@? و النقل و اللوجسnيك و املاء

�نةMتقر/ر ال PQ متواجدة w@نتائج التصو/ت غ  

  60  وزارة الطاقة و املعادن و التنمية املستدامة
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  جدول يبين عملية التصويت داخل لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة

  

  

  ن عملية التصويت داخل لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون اإلسالمية و المغاربة المقيمين بالخارججدول يبي

  

 القطاعات اإلنتاجيةجدول يبين عملية التصويت داخل لجنة 

�ماعات الwzابية و السك|} Dنة الداخلية و ا�D

  و سياسة املدينة

  �سبة اNDضور 

  

  املوافقون 

  

  الرافضون 

  

  املمتنعون 

  3  8  20  64.58  امل@?انية الفرعية لوزارة الداخلية

 a|اب الوطwzامل@?انية الفرعية لوزارة إعداد ال

  و التعم@w و السك|} و سياسة املدينة
64.58  20  8  3  

�نة ا�Dارجية و الدفاع الوط|a و الشؤون Wسالمية D

  و املغارqة املقيم@ن با�Dارج

  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت

  املوافقون 

  

  الرافضون 

  

  املمتنعون 

  0  0  21 47.7  الدفاع الوط|aامل@?انية الفرعية إلدارة 

  امل@?انية الفرعية لوزارة Kوقاف و الشؤون Wسالمية

  
47.7 14  5  2  

امل@?انية الفرعية لوزارة الشؤون ا�Dارجية و التعاون 

PVالدو  

  

47.7 14  5  2  

�الية املغرqية Dلفة باdامل@?انية الفرعية للوزارة امل

  املقيمة با�Dارج و شؤون امل�اجر/ن
54.5  17  5  2  

مندوqية السامية لقدماء امل@?انية الفرعية لل

  املقاوم@ن و أعضاء جiش التحر/ر
62.22 21  0  0  

�نة القطاعات 9نتاجيةD  
Q P �سبة اNDضور 

  %التصو/ت
  املمتنعون   الرافضون   املوافقون 

حة و الصيد البحري و امل@?انية الفرعية لوزارة الفال 

  التنمية القرو/ة و املياه و الغابات
77.27 23  8  3  

امل@?انية الفرعية لوزارة الصناعة و 9سnثمار و 

aالتجارة و 9قتصاد الرق�  
77.27 23  8  3  

�وي و Dامل@?انية الفرعية لوزارة السياحة و النقل ا

Psالصناعة التقليدية و 9قتصاد 9جتما  
77.27 23  8  3  
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  التعليم و الثقافة و االتصالجدول يبين عملية التصويت داخل لجنة 

  

  العدل و التشريع و حقوق اإلنسانجدول يبين عملية التصويت داخل لجنة 

  

  

  

  

  

  

  

�نة التعليم و الثقافة و 9تصالD  
 PQضورNDسبة ا�

  %التصو/ت
  الرافضون   املوافقون 

  املمتنعون 

امل@?انية الفرعية لوزارة الwzبية الوطنية و التكو/ن امل�a و 

aو البحث العل� PVالتعليم العا  
78 22  7  3  

  3  7  22 78  انية الفرعية لوزارة الثقافة و 9تصالامل@? 

�نة العدل و الnشر�ع و حقوق 9�سانD  
  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت
  املمتنعون   الرافضون   املوافقون 

  3  7  19  65.9  انامل@?انية الفرعية لوزارة الدولة املdلفة بحقوق 9�س

  3  7  19  65.9  امل@?انية الفرعية لوزارة العدل

  3  0  26  65.9  امل@?انية الفرعية للمجلس Kع�u للسلطة القضائية

  3  7  19  65.9  امل@?انية الفرعية لألمانة العامة لNMكومة

امل@?انية الفرعية لوزارة إصالح Wدارة و الوظيفة 

  العمومية
65.9  19  7  3  

الفرعية للوزارة املdلفة بالعالقات مع الwxملان و امل@?انية 

�تمع املد�يHا  
65.9  19  7  3  

  0  0  29  65.9  امل@?انية الفرعية للمجلس Kع�u لNMسابات

امل@?انية الفرعية للمندوqية العامة إلدارة ال��ون و 

  إعادة Wدماج
65.9  19  7  3  



 

المالية كان حضورا نوعيا حيث 

  الدائمة جدول يوضح نسبة حضور النساء من اجمالي عددهن داخل اللجان

�سبة حضور الOساء من العدد عدد الOساء داخل 

�نةMساء داخل الOلل PV9جما  

40.5%  

57.2 % 

50 % 

72 % 

53.3 % 

62.5 % 

72.6 % 

  غیاب الئحة الحضور في تقریر اللجنة
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المالية كان حضورا نوعيا حيث مة خالل مناقشة قانون حضور النساء البرلمانيات  داخل اللجن الدائ

  .في المائة  60نسبة الحضور بصفة إجمالية 

جدول يوضح نسبة حضور النساء من اجمالي عددهن داخل اللجان

�نةMعدد أعضاء ال  
عدد الOساء داخل 

�نMال  

  44  14  

44  12  

�نة البOيات التحتية والطاقة واملعادن D42  4  

�ماعات الwzابية Dنة الداخلية وا�D45  5  

�نة ا�Dارجية والدفاع الوط|a والشؤون D

  ة واملغارqة املقيم@ن با�Dارج
44  10  

44  2  

42  15  

�نة العدل والnشر�ع وحقوق 9�سانD  44  14  

  

  

  

  

حضور النساء البرلمانيات  داخل اللجن الدائ

نسبة الحضور بصفة إجمالية  فاقت

جدول يوضح نسبة حضور النساء من اجمالي عددهن داخل اللجان

�نةMال  

�نة املالية والتنمية 9قتصاديةD  

�نة القطاعات 9جتماعيةD  

�نة البOيات التحتية والطاقة واملعادن D

  والبiئة

�ماعات الwzابية Dنة الداخلية وا�D

  والسك|} وسياسة املدينة

�نة ا�Dارجية والدفاع الوط|a والشؤون D

ة واملغارqة املقيم@ن با�Dارج9سالمي

�نة القطاعات 9نتاجيةD  

�نة التعليم والثقافة و9تصالD  

�نة العدل والnشر�ع وحقوق 9�سانD
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  :اب#الجلسة العامة لمجلس النو مناقشة قانون المال�ة   .ج 

جلسة  ة والمصادقة على مشروع قانون المالية قدم فيبعد انتهاء لجنة المالية والتنمية االقتصادي

 جواب، بعدها عرفت الجلسة العامة تدخل الفرق النيابية، تلتها 2017نونبر  15االربعاء عامة يوم 

التصويت على الجزء ة ب، لتختتم المناقش 2017نونبر  16يوم الخميس وذلك الحكومة على الفرق النيابية

و قد بلغت نسبة الحضور في  . انائب 33نائبا وامتناع  65نائبا ومعارضة  175وذلك بموافقة األول  

  .في المائة 69.11التصويت 

، تاله التصويت عليه وعلى المشروع 2017نونبر  17تم مناقشة الجزء الثاني يوم الجمعة بعد ذلك 

في بلغت نسبة الحضور و قد .انائب 29نائبا وامتناع  53عارضة نائبا وم 180برمته وذلك بموافقة 

  .ائةفي الم 66.33عملية التصويت 

  جدول يبين مسار الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية

  الموضوع
  مدة االشتغال  تاريخ الجلسة

 واملالية ,قتصاد وز&ر السيد لعرض لإلستماع مش�كة جلسة

  القانون  مشروع حول 

  دقيقة 43  2017أكتو�ر  23

  دقيقة 30ساعات و  3  2017نون�  15  .املالية قانون  مشروع من 9ول  ل78زء العامة املناقشة

  دقيقة 14ساعات و  3  2017نون�  15  .املالية قانون  مشروع من 9ول  ل78زء العامة تتمة املناقشة

جواب السيد وز&ر Dقتصاد واملالية ع�C مداخالت الفرق 

F7زءواGا HI 9ول من مشروع قانون املالية 7موعة النيابية  

16    دقيقة 53  2017نون�

  دقائق 10ساعات و   4  2017نون�  16  .املالية قانون  مشروع من التصو&ت ع�C ا7Gزء 9ول 

 قانون  مشروع املناقشة والتصو&ت ع�C ا7Gزء الثاPي من

  و التصو&ت ع�C مشروع القانون برمتھ. املالية

17    دقائق 25ساعات و   5  2017نون�
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  جدول يبين خصوصيات الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية

 

  

  

  

  نوابفي الجلسات العامة لمجلس ال 2018جدول يبين نتائج التصويت على مشروع قانون المالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�لسات العامةD6  عدد ا  

  4  عدد أيام العمل

  عدد ساعات العمل
 55ساعة و  17

 دقيقة

مكونات مشروع قانون املالية 

2018  

  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت
  الرافضون   املوافقون 

  

  املمتنعون 

�زء Kول D33  65  175  69.11  ا  

�زء الثا�يD29  53  180  66.33  ا  

  29  53  180  66.33  مشروع القانون برمتھ
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3.II  المال�ة #مجلس المستشار�نمناقشة مشروع قانون مســار. 

مجلس النواب على على  ، أحیل مشروع قانون المال�ة  الذV صادق عل�ه 2017نونبر  20بتار�خ 

  .مجلس المستشار�ن

و هنا ال بد من التذ�یر أن تقد�م قانون المال�ة قد قدم أمام مجلسي النواب و المستشار�ن في نفس 

  .2017أكتوZر  23الوقت یوم 

 2017نونبر  20ل�ة والتخط�L والتنم�ة االقتصاد�ة بتار�خ على لجنة الما أحیل مشروع قانون المال�ة

 23 �ت امام اللجنة التي یبلغ عدد أعضائهاو�وضح الجدول التالي �رونولوج�ا الدراسة والمناقشة والتصو 

 55اجتماع و  15و بلغ عدد اجتماعاتها إجمال�ا  .الدائمة نو4اقي اللج )ال توجد ضمنهم تمثیل�ة نسائ�ة(

  .من العملساعة و نصف 

  2018جدول حول عمل لجنة المال�ة و التخط�Y و التنم�ة االقتصاد�ة #مجلس المستشار�ن خالل مناقشة مشروع قانون المال�ة 
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الجزء األول  الجزء الثاني والميزانيات القطاعية و 
مشروع قانون المالية برمته

المجموع

عمل لجنة المالية و التخطيط و التنمية االقتصادية بمجلس المستشارين 
2018خالل مناقشة مشروع قانون المالية 

عدد أيام العمل عدد جلسات الدراسة و المناقشة و التصويت المدة الزمنية بالساعة

  لجنة المال�ة و التنم�ة االقتصاد�ة
  عدد أ�ام العمل

  

عدد جلسات الدراسة و 

  المناقشة و التصو�ت

  المدة الزمن�ة

  #الساعة

  ساعة 37  9  6  ) دجنبر 6نبر إلى نو   21من (  الجزء األول

و مشروع قانون الجزء الثاني والمیزان�ات القطاع�ة

  )دجنبر 11نونبر إلى  29من ( المال�ة برمته
  ساعة 18  6 4

  ساعة 55  15  10  المجموع
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  .2018مناقشة مشروع قانون المالية  خاللو التنمية االقتصادية  و التخطيط جدول حضور أعضاء لجنة المالية

  

  .في المائة 9.5في المائة كنسبة عامة للغياب، ال تتعدى نسبة االعتذار  51من أصل  :ملحوظة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54,78

42

0 10 20 30 40 50 60

الجزء األول

نسبة حضور أعضاء لجنة المالية و التخطيط و التنمية 
2018االقتصادية خالل مناقشة مشروع قانون المالية  

نسبة حضور النساء في اللجنة نسبة الحضور العامة

�نة املالية و التنمية 9قتصاديةD  
عدد أعضاء 

�نةMال  

�سبة اNDضور 

  العامة

%  

 PQ ساءOعدد ال

�نةMال  

 Oساءال�سبة حضور 

من �سبة اNDضور 

  العامة

�زء Kول Dا  

  
23  54.78  0  0  

�زء الثا�ي وامل@?انيات القطاعيةDا 

من مشروع قانون املالية برمتھثم 

  نون� 17إ��    09

23 42  0  0  
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صادقت لجنة المال�ة و التخط�L و التنم�ة االقتصاد�ة على الجزء األول من مشروع قانون المال�ة 

طلب تعدیل،  13تشبت ب طل4ا للتعدیل، �ما تم ال  41تعدیل ، تم قبول  185والذV تمیز بتقد�م  2018

  :طلب تعدیل و�انت موزعة على الش�ل التالي 135وسحب 

خالل مناقشة مشروع قانون المالية  جدول يبين عدد التعديالت المقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية والحكومة

 بمجلس المستشارين

�موعات النيابية الفرق Hعدد   أو ا

  التعديالت

التعديالت 

  املقبولة

عديالت الت

  املرفوضة 

التعديالت 

  امل�Nوqة

  K  25  12  0  12غلبية ومجموعة    فرق 

  47  0  0  44  فر/ق Kصالة واملعاصرة 

  25  0  11  35  الفر/ق 9ستقالPV للوحدة والتعادلية

  1  0  11  12  اNDكومة

  27  0  6  33  9تحاد العام ملقاوالت املغرب

  6  6  0  12  9تحاد املغر�ي للشغل

  17  7  0  24  لية املغرqية للشغلالكنفدرا

�نةM0  0  1  1  صيغة توافقية ل  

  135  13  41  185  مجموع التعديالت 
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12
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11

11
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0
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41

0

0

0

0

0
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0

13

12

47

25

1

27

6

17

0

135

0 50 100 150 200

فرق  ومجموعة  األغلبية 

فريق األصالة والمعاصرة 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

الحكومة

االتحاد العام لمقاوالت المغرب

االتحاد المغربي للشغل

الكنفدرالية المغربية للشغل

صيغة توافقية للجنة

مجموع التعديالت 

جدول يبين عدد التعديالت المقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية والحكومة خالل 
مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين 

التعديالت المسحوبة التعديالت المرفوضة  التعديالت المقبولة عدد التعديالت
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بخصوص مشروع  جدول يبين عملية التصويت داخل لجنة المالية و التخطيط و التنمية االقتصادية بمجلس المستشارين

  2018قانون المالية 

  

52,17

73,91
78,26 78,26 78,26 78,26 78,26 78,26 78,26 78,26 78,26
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الجزء الثاني  الجزء األول
و كذا 

الميزانيات 
الفرعية 

التي تدخل 
في 

اختصاص 
اللجنة

الميزانية 
الفرعية 
للبالط 
الملكي

الميزانية 
الفرعية 
لمصالح 
رئيس 
الحكومة

الميزانية 
الفرعية 
لوزارة 
الشؤون 
العامة و 
الحكامة

الميزانية 
الفرعية 
لمجلس 
النواب

الميزانية 
الفرعية 
لمجلس 

المستشارين

الميزانية 
الفرعية 
للمندوبية 
السامية 
للتخطيط

الميزانية 
الفرعية 
للمجلس 

االقتصادي 
و 

االجتماعي 
و البيئي

الميزانية 
الفرعية 
لوزارة 

االقتصاد و 
المالية

مشروع 
قانون 

المالية رقم 
68.17 

برمته

داخل لجنة المالية و التخطيط و التنمية نسبة الحضور في التصويت
2018االقتصادية بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية 

�نة املالية و التخطيط و التنمية 9قتصاديDة  

 PQضورNDسبة ا�

  التصو/ت

%  

  املوافقون 

  

  

  الرافضون 

  

  

  املمتنعون 

  

  

�زء Kول D3  1  8  52.17  ا  

�زء الثا�ي  و كذا امل@?انيات Dالفرعيةا  abال

�نةMاختصاص ال PQ تدخل  
73.91 10  3  4  

  0  0  18  78.26  امل@?انية الفرعية للبالط امللdي

  3  5  10  78.26  امل@?انية الفرعية ملصاkD رئiس اNDكومة

امل@?انية الفرعية لوزارة الشؤون العامة و 

  اdNDامة
78.26  10  5  3  

�لس النوابH 0  0  18  78.26  امل@?انية الفرعية  

�لس املسnشار/نH 0  0  18  78.26  امل@?انية الفرعية  

امل@?انية الفرعية للمندوqية السامية 

  للتخطيط
78.26  18  0  0  

دي و امل@?انية الفرعية للمجلس 9قتصا

arو البي Ps9جتما  
78.26  18  0  0  

  3  5  10  78.26  امل@?انية الفرعية لوزارة 9قتصاد و املالية

  3  5  10  78.26  برمتھ 68.17مشروع قانون املالية رقم 
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 17أكتوZر إلى  31نوقشت المیزان�ات القطاع�ة داخل اللجن الدائمة األخر[ في الفترة الممتدة من 

  ).یوم عمل  24ساعة خالل  113أكثر من (اجتماعا  27عقدت إجمال�ا حوالي حیث  2018نونبر 

 

  2018مناقشة مشروع قانون المالية  المستشارين خاللبمجلس  اللجن الدائمةعمل  حولجدول 
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الجزء الثاني  الجزء األول
و كذا 

الميزانيات 
الفرعية التي 

تدخل في 
اختصاص 

اللجنة

الميزانية 
الفرعية 

للبالط الملكي

الميزانية 
الفرعية 
لمصالح 
رئيس 
الحكومة

الميزانية 
الفرعية 
لوزارة 
الشؤون 
العامة و 
الحكامة

الميزانية 
الفرعية 
لمجلس 
النواب

الميزانية 
الفرعية 
لمجلس 

المستشارين

الميزانية 
الفرعية 
للمندوبية 
السامية 
للتخطيط

الميزانية 
الفرعية 
للمجلس 

االقتصادي و 
االجتماعي و 

البيئي

الميزانية 
الفرعية 
لوزارة 

االقتصاد و 
المالية

مشروع 
قانون المالية 

 68.17رقم 

برمته

عملية التصويت داخل لجنة المالية و التخطيط و التنمية االقتصادية بمجلس 
2018المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية 

الموافقون الرافضون الممتنعون

�نة الدائمةMال  
عدد أيام 

  العمل

عدد جلسات الدراسة و 

  املناقشة و التصو/ت

  املدة الزمنية

  بالساعة

�نة التعليم واDدقيقة 45و  38  4  4  لشؤون الثقافية و9جتماعية  

�نة ا�Dارجية D دودNDو ا a|والدفاع الوط

  دقائق 10و  12  6  5  املناطق املغرqية اNHتلةو 

�ماعات الwzابية واDنة الداخلية وا�D ياتOلب

  دقيقة 45و  K  4  4  15ساسية

�نة اDلقطاعات 9نتاجيةلفالحة وا  
5  5  21  

�نة العدل والnشDسان�دقيقة 39و   25  8  6  ر�ع وحقوق 9  

�موعH27  24  ا  
 19ساعة و  113

  دقيقة
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  2018مناقشة مشروع قانون المالية  خالل مناقشات اللجن الدائمةحضور  جدول

  

4
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24
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27

0 5 10 15 20 25 30

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

…لجنة الخارجية و الحدود والدفاع الوطني والمناطق 

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية

لجنة الفالحة والقطاعات االنتاجية

لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان

المجموع

عمل اللجن الدائمة بمجلس المستشارين خالل مناقشة مشروع قانون 
2018المالية 

عدد جلسات الدراسة و المناقشة و التصويت عدد أيام العمل

�نةMال  
  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت

 معدل حضور 

�ن Mأعضاء ال PQ

  %جلسات املناقشة

 PQ ساءOسبة حضور ال�

  جلسات املناقشة

ن عدد الOساء داخل ضم

�نةD ل�%  

�نة التعليم والشؤون الثقافية و9جتماعيةD  
78.94  61.4  75.92  

�نة ا�Dارجية D دودNDو ا a|والدفاع الوط

  50  38.21 58,82  املناطق املغرqية اNHتلةو 

�ماعات الwzابية Dنة الداخلية وا�D

  100  52.62  63.15  لبOياتاألساسيةوا

�نة اDنتاجيةت لقطاعالفالحة واW  52.17  41.73  50  

�نة العدل والnشر�ع وحقوق 9�سانD  
76,31  54.13  64.28  
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  المناطق المغربية المحتلةوالدفاع الوطني وو الحدود ارجية جدول يبين عملية التصويت داخل لجنة الخ

  

  

  

  

  

  

  

78,94

58,82

63,15

52,17

76,31

61,4

38,21

52,62

41,73

54,13

75,92

50

100

50

64,28
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لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

…لجنة الخارجية و الحدود والدفاع الوطني والمناطق 

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية

لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان

حضور مناقشات اللجن الدائمة خالل مناقشة مشروع قانون المالية  
2018  

نسبة حضور النساء في جلسات المناقشة ضمن عدد النساء داخل كل لجنة 

معدل حضور  أعضاء اللجن في جلسات المناقشة 

نسبة الحضور في التصويت 

�نة ا�Dارجية D دودNDو و ا a|ية والدفاع الوطqاملناطق املغر

  اNHتلة

  �سبة اNDضور 

PQ التصو/ت%  
  املمتنعون   الرافضون   املوافقون 

امل@?انية الفرعية لوزارة الشؤون ا�Dارجية و التعاون 

PVالدو  
58.82  7  2  1  

  1  0  9  58.82  امل@?انية الفرعية  لوزارة Kوقاف و الشؤون Wسالمية

امل@?انية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى رئiس اNDكومة 

  aاملdلفة بإدارة الدفاع الوط|
58.82  10  0  0  

امل@?انية الفرعية للوزارة  املنتدبة لدى وز/ر ا�Dارجية و 

التعاون الدوPV املdلفة باملغارqة املقيم@ن با�Dارج و شؤون 

  ال��رة

58.82  6  3  1  

املندوqية السامية لقدماء املقاوم@ن و أعضاء جiش 

  التحر/ر
58.82  9  0  1  
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  ة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةلجندول يبين عملية التصويت داخل ج

  

  

  و البنيات االساسيةجدول يبين عملية التصويت داخل لجنة الداخلية و الجماعات الترابية 

  

  

  

  

  

�نة التعليم والشؤون الثقافية و9جتماعيةD  
  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت
  الرافضون   املوافقون 

  املمتنعون 

  3  5  7  78.94  امل@?انية الفرعية لوزارة ال�Nة

امل@?انية الفرعية لوزارة Kسرة و التضامن و 

  املساواة و التنمية 9جتماعية
78.94  7  5  3  

امل@?انية الفرعية لوزارة الwzبية الوطنية و 

التكو/ن امل�a و التعليم العاPV و البحث 

aالعل�  

78.94  7  5  3  

امل@?انية الفرعية لوزارة الشغل و Wدماج 

aامل�  
78.94  7  5  3  

  5  3  7  78.94  امل@?انية الفرعية لوزارة الشباب و الر/اضة

  5  3  7  78.94  ثقافة و 9تصالامل@?انية الفرعية لوزارة ال

�ماعات الwzابية Dنة الداخلية وا�D

  لبOيات Kساسيةوا

  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت

  املوافقون 

  

  

  الرافضون 

  

  

  املمتنعون 

  1  2  9  63.15  امل@?انية الفرعية لوزارة الداخلية

امل@?انية الفرعية لوزارة التج�@? و النقل و 

  اللوجسnيك و املاء
63.15  9  2  1  

امل@?انية الفرعية لوزارة إعداد الwzاب 

الوط|a و التعم@w و السك|} و سياسة 

  املدينة

63.15  9  2  1  
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  اإلنتاجيةلقطاعات لفالحة والجنة اجدول يبين عملية التصويت داخل لجنة 

  

  

  العدل و التشريع و حقوق اإلنسانجدول يبين عملية التصويت داخل لجنة 

�نةD لقطاعات 9نتاجيةلفالحة واا  

  

  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت

  املوافقون 

  

  الرافضون 

  

  املمتنعون 

امل@?انية الفرعية لوزارة الفالحة و الصيد 

  البحري و التنمية القرو/ة و املياه و الغابات
52.17  8  2  3  

امل@?انية الفرعية لوزارة الصناعة و 9سnثمار و 

aالتجارة و 9قتصاد الرق�  
52.17  8  2  3  

امل@?انية الفرعية لوزارة السياحة و النقل 

�وي و الصناعة التقليدية و 9قتصاد Dا

Ps9جتما  

52.17  8  2  3  

امل@?انية الفرعية وزارة الطاقة و املعادن و 

  التنمية املستدامة
52.17  8  2  3  

�نة العدل والnشر�ع وحقوق 9�سانD  
  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت
  الرافضون   املوافقون 

  املمتنعون 

امل@?انية الفرعية لوزارة الدولة املdلفة بحقوق 

  9�سان
73.68  7  4  3  

  3  4  7  73.68  امل@?انية الفرعية لوزارة العدل

  0  3  11  73.68  امل@?انية الفرعية للمجلس Kع�u للسلطة القضائية

  0  4  11  76.31  امل@?انية الفرعية لألمانة العامة لNMكومة

امل@?انية الفرعية لوزارة إصالح Wدارة و الوظيفة 

  العمومية
76.31  8  4  3  

امل@?انية الفرعية للوزارة املdلفة بالعالقات مع 

�تمع املد�يHملان و اwxال  
76.31  8  4  3  

  1  0  14  76.31  تامل@?انية الفرعية للمجلس Kع�u لNMسابا

امل@?انية الفرعية للمندوqية العامة إلدارة ال��ون 

  و إعادة Wدماج
76.31  8  4  3  
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حضور النساء المستشارات داخل اللجن الدائمة خالل مناقشة قانون المال�ة �ان حضورا نوع�ا حیث 

ى الضعف الشدید إال أنه ، ال بد من اإلشارة إل. في المائة  60فاقت نس4ة الحضور 4صفة إجمال�ة 

مستشارة من أصل  15لتمثیل�ة النساء 4صفة عامة داخل مجلس المستشار�ن حیث ال یتعد[ عددهن 

120  Vو التنم�ة . في المائة 12,5أ Lو نالح} غ�اب تمثیل المستشارات في لجنتي المال�ة و التخط�

�ة المحتلة مع التر�یز على المناطF المغرZوالدفاع الوطني و و الحدود الخارج�ة االقتصاد�ة ثم لجنة 

  ).في المائة من المستشارات 60حوالي (التواجد في لجنة التعل�م والشؤون الثقاف�ة واالجتماع�ة 

 جدول يوضح نسبة حضور النساء من اجمالي عددهن داخل اللجان الدائمة في مجلس المستشارين

�نةMال  
عدد أعضاء 

�نةMال  

عدد الOساء داخل 

�نةMال  

�ن الدائمة�سبة حضور الMال PQ ساءO  

�نةD ساء داخل �لOضمن عدد ال%  

�نة املالية والتخطيط والتنمية D

  9قتصادية
23  0  0  

�نة التعليم والشؤون الثقافية D

  و9جتماعية
19  9  75.92  

�نة ا�Dارجية و اNDدود والدفاع D

  الوط|a واملناطق املغرqية اNHتلة
17  0  50  

zماعات ال�Dنة الداخلية وا�D ابيةw

  والبOيات Kساسية
19  1  100  

�نة الفالحة والقطاعات DنتاجيةW  23  2  50  

�نة العدل والnشر�ع وحقوق 9�سانD  19  2  64.28  
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لجنة العدل 
والتشريع وحقوق 

االنسان

في نسبة حضور النساء في اللجن الدائمة ضمن عدد النساء داخل كل لجنة
2018مجلس المستشارين خالل مناقشة قانون المالية 
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التنم�ة االقتصاد�ة والمصادقة على مشروع قانون المال�ة قدم في التخط�L و 4عد انتهاء لجنة المال�ة و 

الن�اب�ة،  والمجموعات دها عرفت الجلسة العامة تدخل الفرق ، 4ع2017 دجنبر 08الجمعةجلسة عامة یوم 

، لتختتم المناقشة 4التصو�ت  2017 دجنبر  11االثنینتلتها جواب الح�ومة على الفرق الن�اب�ة وذلك یوم 

في  67.5نس4ة الحضور ( نائ4ا 19نائ4ا وامتناع  17نائ4ا ومعارضة  45على الجزء األول  وذلك 4موافقة 

  ).المائة

وذلك ، تاله التصو�ت علیه 2017نونبر  11یوم الجمعة في نفس د ذلك تم مناقشة الجزء الثان�4ع

نائ4ا  47وعلى المشروع برمته وذلك 4موافقة  نائ4ا 22نائ4ا وامتناع  16نائ4ا ومعارضة  447موافقة 

  .)في المائة 70.8نس4ة الحضور ( نائ4ا 16نائ4ا وامتناع  22ومعارضة 

  لجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية داخل مجلس المستشارينيبين مسار اجدول 

�لسة  املوضوعDمدة 9شتغال  الساعة  تار/خ ا  

  وز/ر السيد لعرض لإلستماع مشwzكة جلسة

  القانون  مشروع حول  واملالية Wقتصاد

 31و  زو9  الساعة الثالثة  2017أكتوqر  23

  دقيقة

  دقيقة 43

�نة املD الية والتخطيط والتنمية تقديم تقر/ر

ثم الشروع PQ املناقشة العامة من طرف . 9قتصادية

�موعات  الwxملانيةHالفرق وا.  

8  wxالساعة العشرة صباحا و   2017دجن

  دقيقة 28

 40ساعة واحدة و 

  دقيقة

�زء العامة ملناقشةاستكمال اMول  لK مشروع من 

  .املالية قانون 

8  wx17زو9 و الساعة الثالثة   2017دجن 

  دقيقة

  دقيقة 35ساعت@ن و 

 مداخالتع�u  واملاليةقتصاد جواب السيد وز/ر 9

�موعةالفرق Hول النيابية  واKزء�Dا PQ  من مشروع

�زء قانون Dا uول املالية و التصو/ت ع�K مشروع من 

  .املالية قانون 

11  wx4الساعة الثالثة زو9 و   2017دجن 

  دقائق

 7ساعة و واحدة و 

  دقائق

�زء الثا�ي Dا uمشروع مناملناقشة والتصو/ت ع� 

  و التصو/ت ع�u مشروع القانون برمتھ. املالية قانون 

11  wx57الساعة الرا¢عة زو9 و  2017دجن 

  دقيقة

 11ساعة واحدة و 

  دقيقة
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  مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارينمدة جدول يبين 

  

  

  

  جدول يبين خصوصيات الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�لسات العامةD6  عدد ا  

  2  أيام العمل عدد

 دقيقة 16ساعات و  7  عدد ساعات العمل

مكونات مشروع قانون املالية 

2018  

  �سبة اNDضور 

  %PQ التصو/ت
  الرافضون   املوافقون 

  املمتنعون 

�زء Kول D19  17  45  67.5  ا  

�زء الثا�D22  16  47  70,83  يا  

  16  22  47  70,83  مشروع القانون برمتھ
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 4.IIثان�ةقراءة : مسار مناقشة قانون المال�ة #مجلس النواب.  

  

في على لجنة المال�ة والتنم�ة االقتصاد�ة  احالة مشروع قانون المال�ة تتم، 2017دجنبر  12یوم 

 .2017دجنبر  11شار�ن یوم اطار قراءة ثان�ة 4عد ان صادق عل�ه مجلس المست

تعد�ال  41وذلك لدراسة  % 64وذلك لمدة ثالث ساعات بنس4ة حضور  عقد اجتماع واحدحیث تم 

 35من طرف مجلس المستشار�ن، حیث تم قبول  68.17تم ادخالها على مشروع قانون المال�ة التي 

  .راءة ثان�ةوامتناع اثنان في إطار ق 5نائ4ا ورفض  421موافقة وذلك  6منها ورفض 

 63نائ4ا و نائ4ة  و معارضة  4171موافقة  4األغلب�ة على المشروع وافF مجلس النواب4عد ذلك 

م�ررة  10و 10و 8و 7و 6و 4و 43عد تعدیل المواد نائ4ا و نائ4ة و ذلك  15نائ4ا و نائ4ة و امتناع  

إلى السید رئ�س الح�ومة  ل�حال. م�ررة، من طرف مجلس المستشار�ن 11منه وٕاضافة المادة  25و 12و

واألمین العام للح�ومة والوز�ر المنتدب لد[ رئ�س الح�ومة الم�لف 4العالقات مع البرلمان والمجتمع 

  .2017/12/13المدني بتار�خ 

اجتماع  100أكثر من  المصادقة على مشروع قانون المال�ة 4عدمسطرة وZذلك ��ون البرلمان أنهى 

  .ساعة  500 تسعة جلسات 4معدل �فوق و 

  

  

  

قبول من خالل مع المؤسسة البرلمان�ة وذلك ت#قى أهم المالحظات هي المتعلقة بتفاعل الحEومة 

لمستشار�ن، وأن واب على أغلب�ة التعد�الت التي قام بها مجلس اموافقة مجلس النوEذا  .تعدیل 118

  .حضور النساء على مست̂و مجلس المستشار�ن ضع�فة #المقارنة مع مجلس النوابتواجد و نس#ة 

  

  

عدد التعديالت ع�u قانون املالية كما أحيل 

  من طرف مجلس املسnشار/ن

التعديالت املقبولة PQ قراءة 

  ثانية

التعديالت 

  املرفوضة 

41  35  6  
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III. توصیات  

المؤسسة التشر�ع�ة على المجتمع المدني، ألن من شأن االنفتاح على توص�اته، أن �ش�ل  وجوب انفتاح �

إشراك الجمهور والمجتمع المدني �ذلكلح�ومة للحفا� على تحقیF التوازن المالي ،عامل ضغL على ا

في إعداد وتحضیر ومناقشة قانون المال�ة عبر آل�ات تجر�ب�ة لت4ادل اآلراء 4شأن المسائل المتعلقة 

ثل و�م�ن لهذه اآلل�ات أن تبنى على االبتكارات، م .4المیزان�ة العامة أثناء ص�اغتها ورصد تنفیذها

 .المیزان�ة التشار��ة 

عقد جلسات تشر�ع�ة حول ص�اغة قانون المال�ة التي �م�ن للمواطنین أو منظمات المجتمع المدني  �

 .اهم فیهادتهاإلدالء 4ش

أبواب في  یجب التشاور مع السلطة التشر�ع�ة قبل أن تقوم السلطة التنفیذ�ة بتغییر الم4الغ المرصودة  �

ل السنة المال�ة، أو تنفF أV إیرادات غیر متوقعة، أو تقلل من اإلنفاق وفصول المیزان�ة المقررة خال

 .4سبب نقص اإلیرادات

لسلطة التنفیذ�ة من خالل توفیر من طرف ا المعلومات المقدمة في مشروع قانون المال�ة الرفع من حجم �

، وذلك الح�وم�ة  اسةالمز�د من التفاصیل حول النفقات واألداء غیر المالي و��ف�ة رLZ المیزان�ة 4الس�

 .4شرح والتوسع في مخطL نجاعة األداء

یرLZ بین توجهات التصر�ح الح�ومي الذV �ش�ل تعاقد ) مصاحب لمشروع قانون المال�ة(وضع تقر�ر �

 ,الح�ومة مع المواطنین و تطور المیزان�ة بناء على ذلك

 تت4ع المیزان�ات الفرع�ة، وجوبعلى  ضمانا النفتاح الجمهور و المنظمات الغیر الح�وم�ة و ال4احثین �

 ,وضع التقار�ر و الوثائF المصاح4ة لها في المواقع االلكترون�ة الرسم�ة

في التصور على مستو[ إعداد مشروع قانون مال�ة السنة، خاصة وأن هناك تطور في  البرلمان إشراك �

لذV أقر عرض الوز�ر ، ا130.13من القانون التنظ�مي للمال�ة رقم  47هذا المجال جاءت 4ه المادة 

إلعداد مشروع  اإلطار العام(یولیوز 31الم�لف 4المال�ة على اللجنتین الم�لفتین 4المال�ة 4البرلمان قبل 

والمطلوب هنا أن تطالب المؤسسة التشر�ع�ة 4مز�د من الم�تس4ات �ي ال ی4قى هذا  )قانون مال�ة السنة

  .معط�ات یتعین تضمینها في المشروعالعرض مجرد إخ4ار، و�تحول إلى عرض �عق4ه تعدیل و 
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المؤسسة التشر�ع�ة من آل�ات اشتغالها، عبر إعادة النظر في األنظمة الداخل�ة لمجلسي البرلمان،  تقو�ة �

والتي تعید فقL المقتض�ات الواردة في الدستور والقانون التنظ�مي للمال�ة، دون أV محاولة إلبداع 

ت القانون�ة، وتقوV في نفس الوقت من دور البرلمان في مقتض�ات تحترم في نفس الوقت المقتض�ا

  .مسطرة اعتماد مشروع قانون مال�ة السنة

لفاعلین في العمل البرلماني، سواء تعلF األمر 4البرلمانیین أنفسهم أو أطر �ة لتكو�نضرورة الق�ام بدورات  �

، ت واالعتمادد محطة للبفعالة لتحو�ل المؤسسة التشر�ع�ة من مجر  اتآل�لكونها وموظفي المجلسین، 

إلى سلطة تشر�ع�ة قو�ة، قادرة على 4عث نفس جدید للعمل البرلماني، خاصة وأن المشروع یتضمن 

صفحات 4المئات، و�خضع لمجموعة من المقتض�ات والنصوص القانون�ة، مما یتطلب إدراكا وفهما لهذه 

  .المقتض�ات

لدائمة، 4اعت4ارها القلب النا4ض للعمل التشر�عي، من تقو�ة أجهزة المجلسین، وخاصة اللجان البرلمان�ة ا �

خالل اإلن�4اب على وضع جم�ع الوسائل الحدیثة، لتسهیل المعرفة واإلدراك، خاصة في ظل ما تتوفر 

یئ أجو4ة سر�عة، على �ل أسئلة أعضائها، 4النظر لما تتوفر عل�ه من یعل�ه الح�ومة، من قدرة على ته

  .أطر و�وادر مختصة

للمقتض�ات لى تجنب اإلفرا~ في النقاش الس�اسي، بدل التقني، ألنه �سهم في تفو�ت الفرصة العمل ع �

  .التي یتضمنها المشروع

التنسیF بین مجلسي البرلمان، بخصوص اإلخ4ار بإحالة المشروع لد[ م�تب مجلس النواب،  الرفع من �

ه، خاصة وأن الح�ومة لها قطاع وزارV ف� تومراحل تنقله ما بین اللجان البرلمان�ة الدائمة، إلى غا�ة الب

  .مختص وهو الوزارة الم�لفة 4العالقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذV یتولى هذه العمل�ة

�عتبر الحضور وعدم الغ�اب، أساسا مهما لنجاح العمل التشر�عي، ألنه ال �م�ن القبول 4التصو�ت على  �

4أهم�ة إستراتیج�ة ل�س فقL 4النس4ة للح�ومة،  ى�حضالمشروع بنس4ة متدن�ة من الحضور، فالمشروع 

  .وٕانما 4النس4ة للبرلمان نفسه

  

  

  


