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والباب الثالث-أحكام تتعلق ابلتوازن أما موارد وتكاليف الدولة.
حضرات السيدات والسادة،

حمضر اجللسة السابعة عشر بعد املائة

نشرع اآلن يف التصويت على مواد اجلزء األول املتعلق
ابملعطيات العامة للتوازن املايل.

التاريخ :اخلميس  7ربيع األول 0441ه ( 01نونرب 8102م).

السيد النائب غادي نعملوا حساب سوسي ،املوافقون شحال.

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

السادة النواب ،السيد الرئيس ،أ السيد النائب ،غنضطر
انخذ قرار ،السيد النائب من فضلك ،حنا اي هللا انطلقنا السيد
النائب من فضلك ،آ السي األزمي من فضلك .طيب ،شكرا،

التوقيت :ثالث ساعات وإحدى ومخسون دقيقة ابتداء من
الساعة السادسة مساء والدقيقة السادسة والعشرين.

السيدات والسادة النواب ،آ هللا يهيدك ،آ السي هشام ،نتقدمو
شوية ،السيدات والسادة النواب ،السيد النائب ،واحنا هنينا داب
هنينا ،احنا غاديني نعيشو مجيعا هذه الليلة ،وهلذا شوية دايل
ضبط النفس من فضلكم ،ابلنسبة للمادة األوىل ،السادة الرؤساء،
السيدات والسادة النواب.

جدول األعمال :جلسة عمومية ختصص للتصويت على اجلزء

األول من مشروع قانون املالية رقم  21.02للسنة املالية .8102

السيد احلبيب املالكي ،رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

أعرض املادة  0للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

بسم هللا الرمحن الرحيم ،الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

املوافقون171 :

السيدة الوزيرة،

املعارضون39 :

السادة الوزراء،

املمتنعون1 :

السيدات والسادة النواب،

املادة  8واحد روماين ،ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق
األصالة واملعاصرة ،الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل ،السيدات
والسادة النواب شيئا ما من اهلدوء ،تفضلي السيدة النائبة.

ختصص جلسة هاذ املساء للدراسة والتصويت ،السادة
النواب من فضلكم ،ختصص هذه اجللسة للدراسة والتصويت على
اجلزء األول من مشروع القانون املايل  21.02للسنة املالية
 8102وأذكركم أبن اجلزء األول خاص ابملعطيات العامة للتوازن
املايل ويضم ثالث أبواب:

شكرا السيد الرئيس،

الباب األول-متعلق ابألحكام اخلاصة ابملوارد العمومية.

السيد الرئيس:

والباب الثاين-أحكام تتعلق ابلتكاليف.

هذا فال اخلري ،تفضلي.

النائبة السيدة مرمي واحساة:
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النائبة السيدة مرمي واحساة:

املعارضون111 :

هاذ التعديل السيد الوزير كيهم هذوك املراسيم اللي
كتجيبو وسط السنة اللي كتغريو هبم الرسوم اجلمركية وال كتغريو

املمتنعون :ال أحد
املادة  1الفصل  72ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق
األصالة واملعاصرة ،الكلمة ألحد مقدمي التعديل ،تفضل السيد
النائب.

هبم الضرائب الداخلية على اإلستهالك ،هاذ املسألة مهمة من
أجل محاية املنتوج الوطين ،هذا ال خالف عليه ،ولكن احنا ففريق
األصالة واملعاصرة جبنا هاذ التعديل ابش أنكم فني ما تبغيو تعملو

النائب السيد حممد أبدرار:

هباذ املراسيم أنكم ختربو جلنيت املالية ابلربملان ،وهذا ابش أننا نعززو
الدور الرقايب دايل الربملان وأنه ميكن نكون أو التتبع أو نكونو
مطلعني على هاذ املسائل ،وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،
هاذ التعديل هذا يف األساس جابتو احلكومة ،على
حساب قول احلكومة تتقول احنا بغينا نشجعوا املصرحني ابش

السيد الرئيس:

إيال لقاو شي غلط يف التصرحيات دايهلم ،يعين جييو يدفعو
للجمارك ما ابلذمة دايهلم ،لكن املثري يف هاذ التعديل جات
احلكومة ،هو منني تتقول هلم راه كمكن اجلمارك تدير عليكم واحد

الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
يؤهل احلكومة الختاذ التدابري مبقتضى مراسيم من فاتح

الظاهرة يف السؤال كيفاش شي واحد دااب إيال كنا غادي خنوفوه
هباد الذعرية غادي جيي ،وابلتايل من أجل تشجيع الناس إيال لقاو
شي غلط جييو يوثقوا هداك الشي ،احنا التعديل دايلنا تيقول
يعاىف املصرح كليا من العقوابت إىل هناية يعين املادة ،مبعىن

يناير إىل  10ديسمرب من نفس السنة ،وتقدم هذه املراسيم للربملان
للمصادقة عليها عند انتهائه لآلجال احملدد بقانون اإلذن ،وهاذ
املراسيم كيما أشريت هلا السيدة النائبة احملرتمة هو أنه تيهم أساسا
يعين إىل حد اآلن من اللي بدينا القمح واحلليب فقط ،فهو غري
مقبول ،شكرا.

تنحذفوا ميكن أن وكذلك تنحذفو جزئيا ،وهاد الشي هو اللي
غادي خيلي فعال املصرح جيي ويديكالري إيال لقا شي غلط يف
التصريح دايلوا ،شكرا.

أعرض التعديل للتصويت:

السيد الرئيس:

املوافقون111 :

شكرا الكلمة للسيد الوزير.

املعارضون171 :

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املمتنعون :ال أحد

هاد التعديل غري غري مقبول ألن كون اإلعفاء املمنوح
يقدر يكون جزئيا وال كليا وذلك ألخذ بعني اإلعتبار حسن النية
للمصرح وخطورة األخطاء املرتكبة يف التصريح.

السيد الرئيس:

أعرض املادة  8للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون171 :
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

أعرض التعديل للتصويت تفضل ،عند احلاجة عند
احلاجة مرحبا.

املوافقون37 :

النائب السيد حممد أبدرار:

املعارضون181 :

على كل حال املرسوم دايل دايل وزير املالية يف واحد
النوع دايل الشطط هو تفرض واحد املدة دايل  41يوم هذا املدة

املمتنعون1 :
تعديل من فريق األصالة املعاصرة يرمي إىل إضافة مادة
جديدة حتمل رقم املادة  1إحداث الفصل  011مكرر ،لكم
الكلمة السيد النائب.

هادي هي مدة جمحفة يف حق املستوردين ألنه مورا  41يوم،
امللكية هتاداك البضاعة تتمشي إلدارة اجلمارك ،هاد واحد احليف
كبري ،لذلك دعما للمستوردين ودعما للمقاولة الوطنية حددان

النائب السيد حممد أبدرار:

هاد الفصل وابلتايل يعين التعرض للحكومات تيبان يل تعرض
جمحف يف حق املقاولة ،شكرا.

إحداث الفصل  011مكرر ،يف مجيع الدول ما كاينش
شي قانون اللي تيمنع واحد املستورد يعاود يصدر البضاعة دايلوا
ما حدوا ما بداش التصريح إال يف املغرب ،هنا اجلمارك أو احلكومة

السيد الرئيس:
شكرا ،أعرض التعديل للتصويت:

تيفرضو على أي واحد إيال كانت البضاعة دايلوا يف امليناء،
تيفرضو عليه يدير هاذ الديدوامنو ،وهذا واحد النوع دايل احليف،
لذلك ارأتينا يف فريق األصالة واملعاصرة إحداث الفصل 011
مكرر وتنقولوا فيه ميكن إرجاع أو إعادة تصدير البضاعة اليت مل
يقدم يف شأهنا أي تصريح مجركي ،شكرا.

املوافقون38 :
املعارضون181 :
املمتنعون1 :
املادة  1الفصل  064املكرر  0ض ورد بشأهنا تعديل
من فريق األصالة واملعاصرة ،الكلمة ألحد مقدمي التعديل تفضل
السيد النائب

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

النائب السيد سعيد الضور:

إمكانيات إرجاع أو إعادة تصدير البضائع اليت مل يقدم
بشأهنا أي تصريح مجركي هي منصوص عليها يف قرار الوزير

السيد الرئيس،
السيد الوزير ،تنقرتحوا إضافة اجلمعيات املتعاقدة مع وزارة
املالية فيما خيص مراكز تصفية الدم ،علما أبنه هاد اجملال تيعرف
وزارة الصحة ،أبنه هاد اجملال مراكز تصفية الدم تتعرف واحد

املكلف ابملالية رقم  77/0102ل  10أكتوبر  0277الذي
حيدد آجال إيداع التصرحيات املفصلة للبضائع كما يسمح إبيداع
تصرحيات خارج اآلجال احملددة ،فبالتايل هو غري مقبول.

اخلصاص كبري وتنعرفوا أبنه واحد العدد داحملسنني تيدعموا هاد
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اجملال هذا وتنعتقدوا أبنه إضافة هاد اجلمعيات إىل هاد املادة

خنلقوا هلم منافسة خارجية ،إيال عطينا شروط هلاد الناس داروا

غادي ختدم هاد اجملال وغادي أتدي خدمات جليلة ابلنسبة هلاد
املرض اللي هو حقيقة تيتواجد كثري خصوصا يف البادية ويف
اهلوامش.

فيدراليات عندان جتربة يف مراكش دران فيدرالية اجلمعيات اللي
مسرية مراكز تصفية الدم وعندها كميات هائلة اللي كتشري هذه
السلع ،إيال فتحنا ابب املنافسة أبهنم استوردوا السلع دايهلم من
اخلارج غادي خنلقوا منافسة يف القطاع ابش هادوك الناس يهبطوا

السيد الرئيس:

األعار هذا ماشي هذا جمال فيه سياسة وال فيه ،هذه مجعيات
متعاقدة مع وزارة الصحة السيد الوزير ،رمبا التعديل اللي جابتوا
املعارضة غادي يرتفض ،هللا جيايزكم ابخلري فكروا فيه السنة املاجية
راه فيه مصلحة  ، les dyalisesوشكرا.

شكرا ،الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
هاد التعديل غري مقبول ،ألننا فتحنا أوال اجلمعيات اللي
كتعاقد مع الدولة بصفة عامة ابش ختصم من الضريبة على
الشركات ولكون زايدة من اإلعفاءات املمنوعة يف إطار الفصل
 064املكرر من مدونة اجلمارك والضرائب الغري املباشرة سيؤدي

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون 99 :

إىل تعقيد املنظومة اجلبائية واجلمركية والرفع من النفقات اجلبائية،
ونذكر أبن اهلبات اليت تتلقاها اجلمعيات ذات املنفعة العامة فهي
معفية من الضرائب والرسوم عند اإلسترياد.

املعارضون 183 :
املمتنعون1 :

اليسد الرئيس:

وانت ما ميكنلكش حتسب وانت قدام تيصعاب ،املادة
 1واحد روماين الفصل  064املكرر ورد بشأهنا تعديل من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية السيدة النائبة.

أعرض التعديل للتصويت :تفضل السيد النائب.
النائب السيد هشام املهاجري:

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:

السيد الوزير ،رمبا أان عارفكم أبنكم رافضني التعديل
داييل السيد الوزير ملي تقدمنا هباد التعديل وهضران معكم
بصراحة ،احنا هاد اجلمعيات املسرية واملتعاقدة مع وزارة الصحة
من أجل تسيري مراكز تصفية الدم احنا بغينا خنلقوا واحد النوع

التعديل رقم واحد من الفريق االستقاليل يهم املادة 1
من مدونة اجلمارك والضرائب الغري مباشرة ويهم هاد التعديل
الفصل  064مكرر الذي ينص على أنه تستفيد من رسم

داملنافسة مع الشركات اللي كتورد السلع هلاد اجلمعيات ،هاد
اجلمعيات السيد الوزير كتمول من أموال احملسنني وهاد اجلمعيات
ما تدير ال سياسة ما تدير حىت شي حاجة كتعامل مع انس اللي
يف  la salle d'attenteيعين انس مكلفة وهاد الشركات اللي

اإلسترياد األدىن بنسبة  8.1خالفا ألحكام الفصل  1مبعزا عن
أحكام الفصل  1أعاله أمساك املروتة عن الشباك وآليات الصيد
البحري احملددة الئحتها بنص تنظيمي ،كذلك املعدات واملوارد
املخصصة للسقي وإقامة املصاريف احملددة الئحتها بنص تنظيمي

كتحتاكر هاد أنواع داملواد اللي كيشريوا هاد اجلمعيات ،احنا بغينا

ودال جمموعة حفر والصرب املخصصة للبحث عن املياه اجلوفية
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املمتنعون1 :

واالستغاللية احملددة الئحتها بنص تنظيمي ،نقرتح يف تعيدلنا يف
الفريق االستقاليل حذف احملددة الئحتها بنص تنظيمي ألنه
حتديد اللوائح دايل هاد املواد اللي غتعفى هي من اختصاص
املشرع وليس من اختصاص احلكومة ،إذن نقرتح اي إما إبقاء احلال
على ما هو عليه أو حذف هاد احملددة بنص تنظيمي ،وشكرا.

املادة  4واحد روماين تعرفة الرسوم اجلمركية ،ورد بشأهنا
تعديل من فريق األصالة واملعاصرة أحد النواب أو إحدى النائبات
لتقدمي التعديل تفضل السيد النائب فيما خيص رسوم االسترياد
التعديل رقم .1

السيد الرئيس:

النائب السيد حممد أبدرار:

الكلمة للسيد الوزير.

املادة  4دعما للتعليم ،دعما لألسر املغربية ،دعما للقدرة
الشرائية ،وتنشوفوا واقع التعليم كيفاش داير احملافظ املدرسية حاليا
يف املغرب فوق من % 21اللي تيشريوا الناس

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
هاد التعديل هو غري مقبول لكون لوائح البضائع
املستفيدة من اإلعفاء كان منصوص عليها يف النصوص اخلاصة
اليت مت إدراجها يف املدونة مبوجب قانون املالية  ،8102ومل يطرأ

 L'EMPORTEفدعما حىت للمقاولة ابش تشتغل اقرتحنا
هاد التعديل إسوة بواحد العدد دايل التعديالت مشاهبة أي حاجة
كتصنع حمليا إيال جات مفككة يكون التعرفة اجلمركية % 8.1
فبالتايل هاد التعديل يرمي ابألساس إىل دعم األسر املغربية لذلك

عليها أي تغيري واهلدف من اإلجراء املقرتح هو استكمال تضمني
النصوص اخلاصة يف مدونة اجلمارك والذي شرع فيه السنة الفارطة
مبوجب قانون املالية  ،8102كما أن التنصيص على اللوائح
املستفيدة من اإلعفاء بنص تنظيمي هو إجراء معمول به يف مدونة
اجلمارك الفصل  064مكرر أ-خ.

اقرتحنا التعديل رقم  1احلقائب املفككة رسم اإلسترياد ،%8.1
شكرا.
السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

أعرض التعديل للتصويت:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املوافقون111 :

هاد التعديل غري مقبول ،ألن يقتضي التشاور مع
القطاعات الوزارية لتقييم األثر دايلوا إيال كانت هناك صناعة حملية
أم ال ،وعادة الدراسات املقرتحة يف تغيري مقادير اإلسترياد تيتم
الدراسة دايلوا يف إطار جلنة استشارية للواردات طبقا ملقتضيات
املرسوم  8.21.401املتخذ لتطبيق القانون املتعلق ابلتجارة
اخلارجية.

املعارضون181 :
املمتنعون1 :
أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون181 :

السيد الرئيس:

املعارضون111 :

أعرض التعديل للتصويت ،تفضل السيد أبدرار.
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النائب السيد حممد أبدرار:

كاهل املواطن املغريب ألن الثمن دايهلا داخل مجيع مناحي احلياة،
لذلك اقرتحنا ختفيض من الضريبة الداخلية على اإلستهالك
ابلنسبة دايل درهم يف اللرت ،ومبا أنه تيتحسب ابهلكتولرت هنا يف
املدونة مكتوب  176.41درهم خفضنا  011درهم يف اهلكتولرت
ابش تويل  876.41درهم ،ونتمىن إخواين كانوا دميا كيطلبوا

على الرحب والسعة ،السيد الوزير إيال قال أبن هاد
املوضوع سيكون حمل فتح مشاورات مع خمتلف الشركاء ألن هاد
الشي مزاين غري خص تكون جدية والسرعة يف اختاذ الالزم دعما
كما قلت لألسر وإن شاء هللا ه غادي نعاود نساءلوكم فهاد
املوضوع إن شاء هللا شكرا السيد الوزير.

بتخفيض األسعار أهنم يتفاعلوا مع هاد التعديل وما يبذلوش الرأي
دايهلم ،شكرا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

الكلمة للسيد الوزير.

املوافقون111 :

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املعارضون181 :

هاد التعديل عنده واحد الوقع سليب على املداخيل

املمتنعون1 :

اجلبائية للدولة والذي سيؤدي إىل اخنفاض مداخيل الضريبة
الداخلية على االستهالك حبوايل  6ماليري درهم ابلنسبة الغازوال
 6ماليري درهم ،ابلنسبة الغازوال و 211مليون درهم ابلنسبة
للوقود املمتاز.

أعرض املادة للتصويت  4كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون181 :
املعارضون111 :

السيد الرئيس:

املمتنعون1 :

تفضل السيد الرئيس ومن بعد لكم الكلمة.

املادة  1الفصل  2البند واحد روماين املتعلقة ابلضريبة
الداخلية على اإلستهالك ،ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق
األصالة واملعاصرة ،لكم الكلمة السيد النائب.

النائب السيد عبد هللا بووانو:
شكرا السيد الرئيس،
أوال نعتذر على ديك البداية اللي دران ألنه مع األسف
حيث احنا اللي كنكونوا دميا هنا بيناتنا سلوكات واللي ولفنا
بعضياتنا.

النائب السيد حممد أبدرار:
شكرا السيد الرئيس،
هاد التعديل هذا أسال الكثري من النقاش واملداد ما جبناه
من ريوسنا صراحة بل تفاعال مع جلنة احملروقات ،مع نبض
الشارع ،تفاعال مع األزمة اإلقتصادية ،تفاعال مع العدد والعدد

السيد الرئيس:
ال شوف السي بووانو ما تيتكلم مع حىت حد ،تيتكلم
بصفة عامة.

دالنقط ،احملروقات يعين تثقل األسعار دايهلا السوق الداخلي تثقل
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النائب السيد عبد هللا بووانو:

التجارب املتعلقة ابلضريبة على اإلستهالك الداخلي املتحركة
صعودا ونزوال يف عالقة ابلسوق الدويل قصد محاية القدرة الشرائية
من جهة وتعزيز املوارد الضريبية للدولة من جهة أخرى ،فإذن احنا
هذه هي التوصية الوحيدة فيما يتعلق ابلضرائب وعالقة ابلضرائب
احنا كاينة واحد اخلالصة قبل منها اللي كتقول أبن احنا األقل

السيد الرئيس ،أان قلت كنعتذر واخا ماشي أان السبب،
وما دام هاد الشي كاين ،السيد الرئيس ،أان أطالب بتطبيق النظام
الداخلي وخاصة مدونة السلوك اللي كتمنع أن شي واحد ميضع
املسكة ،يف ما يتعلق ابملوضوع.

تضريبا كمقارنة ،احنااي مع الدول كربيطانيا  % 62الضرائب
فرنسا اللي حداان  % 61احنا  % 14.1سواء تعلق الضريبة
على االستهالك الداخلي أو ما تعلقب  TVAهاد الشي الش

السيد الرئيس:
من بعد غادي نستمعوا له ،السيد الرئيس ،السي بووانو
تفضل السي بووانو غادي نستمعوا له ،السيد الرئيس ،السيدة
الرئيسة من فضلك ،السيدة الرئيسة تفضل ،نرجعوا للمناقشة غري

كنقولوه احنا ابش ما منشيوش كنغالطوا ،احنا طلبنا من احلكومة
ابش تدرس هاد املوضوع منني يطلع كيخص هتبط الضرائب ب8
ماشي وحدة ومنني يهبط البرتول ما فيها ابس طلع الضرائب
عالش؟ احنا قلنا أبنه غادي إيال دران شي تعديل اشنو هو من

يكمل غري يكمل نعطيك الكلمة غادي نرجعوا ملناقشة التعديل
اللي هو أهم من كل شيء ،السيدة النائبة السيدة النائبة ،تفضل
السيد الرئيس.

السهولة مبكان ،أن الدستور كيقول للحكومة وللربملان الفصل
 77دايل التوازن ،فإذن إذا نقصنا شي فلوس كيخصنا منني
غادي جنيبوها ،هاته املداخيل ،هاته املداخيل ابلنسبة للتعديل

النائب السيد عبد هللا بووانو:
السيد الرئيس ،فيما يتعلق هبذا التعديل أوال كيخص
يكون بيناتنا واحد الشويش دايل االحرتام ألنه كاين يف النظام
الداخلي واحنا مسعنا كالم والسيد النائب احملرتم كيعرفين وكنعرفو

احنااي كنقولو للحكومة كيخصها تدرس هاد الشي ،ولكن
شحال؟ واش منني يوصل دااب كيما هو اليوم  76دوالر ،أو ملا
يتعدى  011دوالر ،او ال ملي يكون  11دوالر ،هاد الشي ما
حددانهش ،ولذلك ما خصناش ،ما خصناش نبقاو نزربو ،ونبقاو

مزاين وأان كنت كنتمىن كون كان معااي يف اللجنة دايل املهمة
االستطالعية ما غانضطرش نعاود هاد الشي اللي غنقول اآلن
ألنه وكنتمىن ما نضطرش يف شي وقت من األوقات أنين نوضح
املواقف دايل كل واحد يف املهمة االستطالعية ،أمتىن ذلك وأان
جد حمرج ابش غادي نوصل ما متنيتش نوصل هلداك املستوى.

نزايدو ،مسعين نقول هاد املصطلح ،ألن مدى بيا نرجعو للمهمة
استطالعية ات شي حاجة ما تغريت نرجعو ومتة نشوفو املواقف
دايل كل واحد وجنيو حنطو الضرائب حنطو كل شي ،شكرا السيد
الرئيس.

فيما يتعلق ابلتعديل التعديل احنا فيما احنااي عمران ما

السيد الرئيس:

غنكذبوا ما عمران غنافقوا وإيال قلنا شي حاجة غادي نعاودوها
خطأان غنقولوا خطأان ،ما خطأانش غنقولوا ما خطأانش ،فيما
يتعلق ابلتقرير الرتكييب أوال الصفحة  71اللي فيها التوصيات،

الكلمة لسي أبو درار ،السيد النائب ،تفضل.

الصفحة  71التوصية الثالثة توصي جلنة املهمة االستطالعية اثلثا
احلكومة ابلتفكري يف صيغة ملراجعة املنظومة الضريبية ودراسة
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النائبة السيدة رفيعة املنصوري:

النائب ،إذا مسحت انتهى النقاش ،السيد النائب ،السيدات
والسادة النواب.

ماشي ضروري نكون يف مهمة سي بووانو ،غري السيد
الرئيس هاد التعديل اللي قدمنا حىت احنا يف الفريق االستقاليل

أعرض التعديل للتصويت:

للوحدة والتعادلية ،قدمناه لفريق األصالة املعاصرة احملرتم ،وهاد
التعديل  NORMALEMENTما كانش خصنا تقدموه،
ألن هذا التزام كان خص احلكومة تفاعل معاه مع املهمة

املوافقون111 :
املعارضون181 :
املمتنعون :ال أحد

االستطالعية ،اليوم الشارع كيعرف غليان ،القدرة الشرائية تضربت
ارتفعت بواحد غالء دايل األسعار ارتفعو بواحد الطريقة كبرية
جراء هاد االرتفاع دايل احملروقات ،هذا التقرير دارتو مهمة
استطالعية ،شفيت بال ما تكون مهمة استطالعية ،كان ابألحرى

نفس التعديل ورد من الفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية ،أعرض هذا التعديل للتصويت ،السيدة النائبة تدخلت،
طيب لك الكلمة ،السيد النائب ،تفضل.

على احلكومة أهنا حترك يف قطاع احملروقات ،ملي كنديرو املقارنة،
السيد الرئيس ،كنديرو املقارنة وكنجيبو الدول ونديرو LES
 POURCENTAGEونديرو النسب املئوية ،ايوا نقارنو

النائب السيد عمر عباسي:
السيد الرئيس ،أوال هذا تعديل وهذا تعديل اللي هي
ّدخالت مؤيدة للتعديل الفريق األصالة واملعاصرة ونظرا ألمهية هذا

راسنا ابألجور ،نقارنو راسنا ابلقوة الشرائية وال القدرة الشرائية،
اليوم نعيب على احلكومة أهنا ما تقبلش ،اليوم العيب كل العيب
أن احلكومة ما تقبلش حبجة أهنا تكلفها اعتمادات مالية،
صحيح ،احنا لسنا يف أننا نديرو واحد عدم التوازن للميزانية دايل

املوضوع حنن متشبثون بتقدميه ،ألنه اختبار خلطاابت القدرة
الشرائية ألنه املقاطعة كانت صرخة ضد الغالء يف بالدان ،ألنه
جملس املنافسة جممد ،ألنه سعر احملروقات غايل على املغاربة،
لذلك هذا اختبار حقيقي وجدي واش الناس عينها على القدرة
الشرائية داملغاربة وال عينها على شي حاجة أخرى.

احلكومة ،ولكن عندمنا يتعلق األمر ابلقدرة الشرائية اللي كيوقع
املغاربة كاملني ،هنا خصها احلكومة تضحي ،ألن ما ميكنش شي
كتضحي يف قطاعات ،وملي كتهم القدرة الشرائية تغازل وجتامل،

السيد الرئيس:

اليوم احلكومة كانت جمربة أهنا جتيب هاد مشروع قانون املالية،
قدمنا تعديل ،قوبل ابلرفض وحنن سنتشبت إىل أن يقبل هذا
التعديل ،والسالم.

السيد الوزير تفضل ،شوية دايل اهلدوء.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
لتحصني القدرة الشرائية كما تعلمون يف قانون املالية يف
مشروع قانون املالية  8102احنا زدان يف صندوق املقاصة 1

السيد الرئيس:
سي أبو درار ،ال ،صاحب التعديل ،تفضل ،صايف؟
طيب ،أعرض هاد التعديل للتصويت :انتهى النقاش السيد

ماليري درهم ،وهاد التعديل املقرتح كيف قلت لكم عندو آاثر
دايل  6داملاليري درهم ،وابلتايل التوازانت املالية ما كتسمحش
نعملو هاد الشي هذا وإال زايدين بالدان هلذا يعين حتت شعارات.
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السيد الرئيس:

نفرقوا ما بني مجيع أنواع الضرائب واملكوس والرسوم شبه الضريبية
هذا كتقدمي ،وال أظن أن تقرير اللجنة االستطالعية وجلساهتا سر
من أسرار الدولة سريفع عنها احلجز من بعد  11سنة أو 81
سنة ،السيد الرئيس أنتم يف الصحافة تكلمتو أبن هاد اللجنة
االستطالعية كانت توافقية وتكلمتو املهمة االستطالعية أبنه

تفضل سي بالفريج ،تفضل السيد النائب بدون تعليق
من فضلك.
النائب السيد عمر بالفريج:
شكرا السيد الرئيس،

كانت توافقية والتقرير خرج بصيغة توافقية وحنن لن نستحيي إيال
كان عندان شي موقف كتبنانوه حزب األصالة املعاصرة وكنعرفو
نقولوه ،ولكن داك الشي اللي كنقولوه داخل القاعة كنعاودو

أوال هاد القضية دايل املهمة االستطالعية ما كرهناش
من أجل الشفافية نعرفو املواقف دايل كل عضو على حدة

نقولوه يف الصحافة ،هاد التعديل جبناه السيد الوزير كنا كنتمناو
كلمة واحدة من احلكومة ،عرفناه غادي ترفض ،كنا كنتمناو كلمة
واحدة منكم وهو التزام احلكومة بتسقيف األسعار وما
خرجتوهاش كنت ذكيني معنا يف جلنة املالية ،كنا كنتمناو هاد

فكنتوجه السيد الرئيس عطينا األمساء ابش نعرفو هاد القضية
ونطويوها وإيال بغينا نسرتجعو الثقة راه خاصنا نعرفو األشياء
بشفافية بكل احرتام لفرق املعارضة ،أان كنعارض هاد التعديل
لسبب بسيط كنظن أبن ماشي الدولة اللي خاصها دير جمهود

الكلمة خترج ألن حنا غادي نسقفو أسعار ونسقفو األرابح دايل
الشركات جينا لكم بتعديالت أخرى احنا ما كنهضروش من
الفراغ كنتبعو كالم احلكومة انتما اللي كتحكمو انتما اللي عندكم

فهاد اجملال دايل احملروقات راه الدولة حمتاجة األموال االستثمار
يف التعليم ويف قطاعات أخرى بل شركات احملروقات اللي حققات
أرابح غري أخالقية ملدة سنتني ونصف أرابح غري أخالقية فهذا
هو السبب وعالش كنعاود نفسرو لكم ،شكرا.

الرقام ولكن تقدمنا هباد التعديل إلحراج احلكومة ،تتقول يل أودي
ال خليو  la ticغادي انقشو وحىت التقرير دايل اإلستطالعية،
كنظن اللغة العربية واضحة اللي مسعت من السيد الرئيس ،مراجعة
املنظومة الضريبية والضريبة الداخلية على اإلستهالك ،هذا كالم

السيد الرئيس:
تفضل السيد النائب ،حنرتمو اجلو العام من فضلكم،
احملروقات تيخص اجلو يبقى هادئ.

واضح اللغة العربية واضحة واو العطف هي اللي قراوان منني كنا
صغار ،املنظومة الضريبية والضريبة الداخلية على اإلستهالك ،عاود
اقرا اجلملة اللي قليت السيد الرئيس ،أان مسعتها من فمك ماقريش

النائب السيد هشام املهاجري:
شكرا السيد الرئيس،

التقرير مزاين ،وهلذا نتمناو التزام احلكومة بتسقيف األرابح ،نسدو
الباب من التأويالت السياسية فهاذ الباب ،اإلقتصاد الوطين ما
حمتاش لينا ،ندخلو أكثر ما هو احنا مبخسني نبخسو معنا حىت
اإلقتصاد الوطين ،اللي عندو شي مزايدة على سياسية يديرها هنا
يف الربملان ،خليو عليكم اإلقتصاد الوطين فالتقار ،وشكرا.

إيال تفضلتو عطيتوان حىت حنا الكلمة يف جو هادئ رمبا
البد أن نذكر أبن رائسة اللجنة االستطالعية كانت عند السيد
رئيس اللجنة احملرتم اللي نقبلو منو يعطينا ماشي نوع من األستاذية
ونظرا للحنكة دايلو يف املالية نقبلو منو ولكن ما نقبلوش منو أبنه
النواب دايل األصالة املعاصرة ما كيعرفوش يفرقوا ما بني الضرائب
وعشنا معك السيد الرئيس  01اليوم و 81يوم وكتعرفنا أبننا
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:
شكرا ،أعرض التعديل للتصويت:

الشمال.

املوافقون111 :

السي عمر هو اللي قدمو ،طيب من اجلنوب إىل

النائب السيد عمر عباسي:

املعارضون131 :

شكرا السيد الرئيس،

املمتنعون :ال أحد

هاذ التعديل يروم إعفاء الشركات واملقاوالت اليت تنجز
أشغاال ابألقاليم اجلهة املغربية اجلنوبية املسرتجعة سنة 0271

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون131 :

و 0272إىل غاية سنة  ،8141يف احلقيقة هاذ التعديل دأب
الفريق اإلستقاليل دائما على تقدميه ،وحرصا منه على تشجيع
اإلقتصاد الوطين وعلى حتفيز املقاوالت الوطنية اليت تنجز أشغاال
يف األقاليم اجلنوبية الوطنية ،ونعتقد أبن السياق العام الوطين الذي

املعارضون111 :
املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  6للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

يتميز ابلنموذج التنموي اجلديد لألقاليم اجلنوبية ،وبضرورة تشجيع
النسيج الوطين اإلقتصادي الوطين على االستثمار يف أقاليمنا
اجلنوبية ،نعتقد أبن هذا التعديل هو تكريس أيضا ألمر تيعين
معمول به يف تلك األقاليم ،شكرا السيد الرئيس.

املوافقون131 :
املعارضون111 :
املمتنعون :ال أحد

السيد الرئيس:

منر اآلن إىل املادة  7املتعلقة ابإلعفاءات ،ورد بشأن هذه

الكلمة للسيد الوزير.

املادة تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،أحد
مقدمي التعديل شكرا تفضل السيد النائب.

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
كما تعلمون املقاوالت القائمة حاليا ابألقاليم اجلنوبية
تستفيد من مجيع اإلمتيازات الضريبية املنصوص عليها ابملدونة
العامة للضرائب ،والسيما إمكانية اسرتجاع الضريبة على القيمة

النائب السيد عالل العمراوي:
التعديل رقم  ،01السيد الوزير احرتاما والتزاما مببادئ
التعادلية االقتصادية واإلجتماعي ،تنهدفو هباذ التعديل أننا جنعلو.

املضافة ،شريطة أن حترتم اإللتزامات املتعلقة بوضع إقرارهتا ،ويعترب
املشروع احلايل مليثاق اإلستثمار مناسبة إلرساء مقاربة جهوية
لإلستثمار متكن من ختصيص حوافز لالستثمار حسب اجلهات،
مع دعم مباشر هلا من قبل الدولة.

النائب السيد عمر عباسي:
شكرا السيد الرئيس ،فهاذ التعديل
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

أعرض التعديل للتصويت ،تفضل السيد النائب.

أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون111 :

النائب السيد عمر بالفريج:

املعارضون187 :

غري اجلواب ابش ما نكرروش النقاش اللي كان يف
اللجنة ،أوال هاذ الشي دايل احلق يف اخلصم كاين يف ما خيص
اجلمعيات اللي عندها املنفعة العامة ،فكاين إطار عام كاين ،هذا

املمتنعون1 :
املادة  7املتعلقة ابلتكاليف القابلة للخصم ،ورد بشأهنا
تعديل من السيدين النائبني مصطفة الشناوي وعمر بالفريج،
الكلمة ألحد مقدمي التعديل.

إطار جديد قلنا مجعيات ،إيال بغينا يكون حتفيز يف جمال التعليم،
خاصنا نشجعو املقاوالت يستثمرو و أو ال يدعمو هذاك القطاع
بصفة خاصةن فهذا هو اهلدف منه ،وشكرا.

النائب السيد عمر بالفريج:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

أعرض التعديل للتصويت:

هاذ التعديل كينطالق من واحد املبدأ أبن كنعتربو احنا
أبن الدولة وال احلكومة خاصها يكون عندها أولوية حقيقية للتعليم
فهذا تشجيع للتعليم ،تشجيع املقاوالت وابألخص املقاوالت
الكربى لدعم اجلمعيات اللي كتمارس كنقولو املهمة دايهلا يف
جمال التعليم ،شكرا السيد الرئيس.

املوافقون1 :
املعارضون187 :
املمتنعون111 :
املادة  7دائما مرتبطة ابلتكاليف القابلة للخصم ،ورد

السيد الرئيس:

بشأهنا تعديل من فريق األصالة املعاصرة ،الكلمة ألحد مقدمي
التعديل ،تفضل السيد النائب.

الكلمة للسيد الوزير.

النائب السيد سعيد الضور:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

شكرا السيد الرئيس،

هو يف الواقع هاذ املقرتح تعديل كيحصر اهلبات النقدية
والعينيه اللقابلة للخصم يف جمال التعليم ،يف ما عندان احنا ابلتايل

السيد الوزير ،تنقرتحو إضافة بند ابلنسبة لألجر اإلمجايل
الشهري ملدة  16شهرا ،تبتدئ من اتريخ التعيني املدفوع
للكفاءات واخلربات العلمية املغربية ابخلارج اليت ختتار العودة
للعمل أبرض الوطن ،حيدد من طبيعة احلال بنص تنظيمي كيفية
تطبيق هاذ البند ،وهذا من طبيعة احلال احنا تنعتربو أبن بالدان
تتعاين من هجرة الكفاءات ،وابلتايل ،ماشي هو هذا؟

تيحدد من اإلمكانية دايل متويل املشاريع اإلجتماعية األخرى
ذات املصلحة العامة ،يف إطار اإلتفاقيات مع ابقي الوزارات،
ولذلك فالتدبري املقرتح يف املشروع األصلي يكتسي طابعا مشوليا،
وتدخل يف إطاره مجيع اجلمعيات مبختلف أنشطتها.
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السيد الرئيس:
تفضل.

الوضعية االقتصادية اللي تتعيشها البالد ،هاد القطاعات هللا
يعاوهنم تريحبو حنا بغيناهم يرحبو ،القطاع دايل احملروقات والقطاع
دايل االتصاالت بغينا احلكومة تزيد واحد شوية شي بركة %6
يف عوض  %10تويل  %17حنا أ سيد وهدي زدان لكم موارد
أش غتقولو؟ شكرا.

هذا خاص بضريبة التضامن ،رقم  ،7التعديل رقم ،7

النائب السيد هشام املهاجري:
السيد الوزير ،هذا تعديل للمالءمة مع مادة جاية يف ما
خيص الدخول املتعلق مبسامهة تضامنية للسيدات والسادة

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد الوزير.

الربملانيني والسادة الوزراء والسادة رؤساء اجلهات ،وهلذا غادي
نسحبو هاذ التعديل ألن عرفناكم ما غتوفقوش على املادة،
تنهضرو يف األصل.

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
أوال اعتماد هاد التدبري ميس ابلعدالة اجلبائية وتنافسية
القطاعات ،ألنه من الضروري أن نوفر استقرار ضرييب يف انتظار
املناظرة الوطنية حول اجلباايت اللي غنظموها إن شاء هللا يف شهر

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت ،آ سحبتيه .هذا خرب أبيض،
شكرا املادة  7دائما اخلاصة بسعر الضريبة تعديل من فريق األصالة
واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

ماي املقبل ،اهلدف منها مناقشة وضع ورؤية اسرتاتيجية شاملة
خصوصا فيما يتعلق أبسعار فرض الضريبة على الشركات ،وألنه
مبدئيا ال جيب تضريب الشركات حسب القطاعات كل على
حدة وابلتايل فهو تعديل غري مقبول.

النائب السيد حممد أبدرار:
هاد التعديل هذا جبناه جينا بغينا نعاونو املوارد الضريبية
دايل الدولة دايلنا ،وكذلك جبناه تفاعال مع تقرير اللجنة

السيد الرئيس:
إذا مل يكن هناك رأي آخر أعرض التعديل للتصويت،
تفضل السيد النائب.

االستطالعية ،كذلك هو جا مع التعديل األوالين دايل خفض
الضريبة على االستهالك وحيث عرفنا أبن فعال املورد دايل الدولة
غتنقص جبنا هاد التعديل يعين وبراليناه ،فإيال كان التعديل األول

النائب السيد عمر عباسي:

السيد الوزير تيقول ليك راه غادي خيفض من املوارد فأش غادي
يقول فواحد التعديل غادي يرفع من املوارد وغادي يرفع بشكل
كبري جدا وهو مطلب أساسي دايل واحد العداد دايل النواب
احملرتمني حسبناهم يف اخلرجات اإلعالمية ويف واحد العدد دايل

يف احلقيقة أان بغيت نؤيد هاد التعديل لسبب بسيط ألنه
مهم وألن الدفع اللي قال السيد الوزير غري دقيق ،أوال احنا هاد
املناظرة دايل الضرائب والت هي الفزاعة ابش احلكومة كرتفض
أي تعديالت سواء يف اللجنة ،سواء يف اجللسة العامة وأان بغيت
نذكر أنه احلكومة مل تنفذ توصيات املناظرة السابقة ،لذلك رجاء
كفو عن ترداد سوف ننظم املناظرة دايل الضرائب ،سوف ننظم،

املنابر تيطالبو هباد التعديل واليوم وقت املعقول غادي نشوفوا واش
داك الشي اللي كان تيتقال صحيح وال فقط من املزايدات
السياسية ،لذلك التعديل دايلنا دعما لالقتصاد الوطين وتزامنا مع

اثنيا هاد القطاعات اللي كيهمها التعديل كيتجين أرابح كبرية
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السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

كتجين أرابح كبرية ،لذلك هاد تضريبها هباد الطريقة لفائدة املالية
العامة ولفائدة اإلقتصاد الوطين وال ميس ابلتنافسية.

هو احلكومة جات بواحد فهاذ مشروع قانون املالية
بتخفيض دايل الضريبة على الشركات ابلنسبة للمقاوالت

السيد الرئيس:

املتوسطة ،اللي كرتبح أقل من مليون درهم سنواي ،أو التخفيض
كان من  81إىل  ،%0771وهاذ التخفيض تيكلف ،غيكلف
امليزانية دايل الدولة  611مليون درهم ،وابلتايل إىل هبطنا من

أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون111 :
املعارضون187 :

 %0771إىل  %01فهذا معناه أننا التكلفة دايهلا غتهبط ملليار
و 811مليون درهم يف سنة واحدة ،وابلتايل يف إطار يعين
التوازانت املالية فاحنا كنعتربو هاذ أوال هاذ الشي اللي جا به
مشروع قانون املالية هو حتفيز للمقاوالت الصغرى واملتوسطة

املمتنعون :ال أحد
املادة  7دائما املتعلقة بسعر الضريبة تعديل من الفريق
االستقاليل للوحدة والتعادلية يف الواقع تعديالن تفضل السيد
النائب.

وابلتايل هاذ التعديل ميكن النظر فيه إن شاء هللا يف إطار املناظرة
الوطنية دايل الضرائب اللي كيف حتدثنا عليها قبل قليل.

النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

معذرة السيد الوزير ،أعرض التعديل األول للتصويت ،تفضل أنت
مساند ،تفضل السيد النائب.

إن هاذ التعديل تيجي أساسا دفاعا للمقاوالت
املتوسطة ،إذن يف الطريقة احتساب دايل الضريبة على الشركات،
اجلدولة اللي قدمتيو يف مشروع القانون تتقولو أبنه املقاوالت اللي

النائب السيد عمر بالفريج:
مرة أخرى كل اإلحرتام لفرق املعارضة غري ابش ما
يكونش سوء تفاهم وال شي حاجة ،عالش كنعارضو احنا هاذ
التعديل حيث كنعتربوه أبن ما خصناش نقصوه من ميزانية الدولة
هاذي أوال ،ماشي الوقت ابش نقصو من امليزانية دايل الدولة

املبلغ الربح الصايف دايهلا أقل أو يساوي  111.111درهم
تتاخذو ليهم  %01ومن بني  111.111درهم ومليون دايل
الدرهم  ،%0771كنعتربو أبن هاذ النسبة بزاف وكثرية كنقرتحو
 %01ألنه املقاوالت املتوسطة إيال بغينا نقذو اإلقتصاد الوطين

اليوم ،اثنيا هاذ الضريبة هاذيك السعر دايل  %81اللي
تصاعدي اي هللا بدا العام اللي فات ،وأان إىل حد الساعة ما
مسعت حىت شي مقاولة متوسطة كتشكى من هذيك ،%81

خاصنا ندعموها وخاصنا نعاونوها على اإلستثمار وعلى التشغيل
عرب تقليص العبء الضرييب ،وشكرا.
السيد الرئيس:

فبالتايل هاذو إيال هبطناها ل ،%01راها تطبق حىت على
املقاوالت الكربى ،واش غنعطيو الفلوس للشركات الكبرية ،فهذا
هذا السبب بكل احرتام ملوقف الفرق األخرى يف املعارضة،
وشكرا.

أعرض التعديل األول للتصويت ،آ السيد الوزير ،بقدر
ما تنشوفو قدامي نسيت..
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

السي الفاسي ما مسعتك شي ،رقم .1

تفضل ،السي احلجرية تفضل.
النائب السيد حممد احلجرية:

النائب السيد املفضل الطاهري:

أن الفلسفة اللي جا هبا التعديل واضحة ،وأنه اهلالش
اللي كيتحول من  111.111درهم  110.111درهم كننتقلو
فيه من 01إىل  0771كما جاء يف املشروع ،لذلك كندفعو هباذ

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
عرفت شركة اإلتصال يف بالدان خالل السنوات األخرية
ازدهارا كبريا وحققت أرابحا مهمة جدا كما جعلها من أقوى
املقاوالت ابلبالد ،بل إهنا أصبحت تضاهي أكرب البنوك واملصاحل
اإلدارية تقرتح إخضاعها للضريبة على الشركة بسعر  %17إسوة

الشكل املقاوالت متشي تغش بشكل ال ألنه من 111.111
حىت مليون ،وابلتايل هاذ العملية هاذب إيال بغينا نشجعو شي
أو حناربو البطالة ،هاذ العملية هاذي املقاوالت كنعرفو يف القراءة
دالنسيج املقاواليت على املستوى الوطين ،املقاوالت الصغرى
واملتوسطة هي اللي كتشغل بزاف ،وابلتايل ما ميكنش مباشرة
كننتقلو من  %01ل ،%0771وأان أفضل أنه أو دعما لإلقرتاح
اللي جا به الفريق احملرتم أنه الرقم يبقاو يف %.01

مبؤسسات اإلئتمان وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبري
وشركات التأمني ،وشكرا.
السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

كلمة للسيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

أعرض التعديل األول للتصويت :دايل الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية،

إيال مسحتوا نفس التعديل اللي حتدثنا عليه قبل قليل
وابلتايل فهو يعين نفس اجلواب غري مقبول.

املوافقون111 :

السيد الرئيس:

املعارضون188 :

أعتقد تفضلي السيدة النائبة ،مؤيدة؟

املمتنعون :ال أحد

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:

التعديل الثاين دائما الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية،
تفضل السيد النائب.

غري هاذ التعديل كيما جا على لسان لسان النائب احملرتم
أنه كريفع خنصو نضيفو شركة اإلتصاالت ،غري السيد الوزير يف
إطار التضامن ويف إطار أننا نضخو اعتمادات مالية جديدة كبرية

النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري:
هللا خيليك السيد الرئيس ،إيال تقدر تبدا تعطي رقم
التعديل كل مرة ابش ما ابش نتبعو مزاين.

للميزانية العامة والتوجه دايل احلكومة أيضا يف األجوبة دايهلا دايل
معظم التعديالت اللي كنقدمو ،ا قرتحنا إضافة شركة اإلتصال ما
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عرفناش عالش رفضتوه يعين كنقرتحو مع واحد ال شركة اللي

الفوق تتخلص  %81إىل مليون درهم ،فوق مليون درهم كاينة

كتحقق أرابح مهمة والتربير دايلكم بغينا تربير منطقي ،ابش حىت
احنا نقتنعو ألن ما ميكنش يف األول كتقولنا أبن ما غاديش نقدرو
ألنه بغينا اعتمادات راه ما نقدروش ندعمو واحد الفئة ،وملّي
كنقرتحو عليكم شركات عمالقة تتحقق أرابح مهمة أنه تنضاف

ذيك  10احنا قلنا من أجل استقرار ضرييب وهذا غريب احنا
اللي ولينا كندافعو هاذ الكالم دايل احلكومة يبقى هاذي من
جهة اثنيا هاذي .هذه هاد زيد يف امليزانية دايل الدولة راه قدراهتا
احلكومة  607مليون درهم ،وابش تفهموا شنا هي نفهم اجلميع

للضريبة على الشركات نرفعوا هلا كتقولو الّ ،بغينا واحد التوضيح
اللي هو منطقي ،وشكرا.

شنا هي شنو ميكن لنا نديروا ب  607مليون درهم هي ميكن
نوفروا التكوين املستمر مبعدل  8111درهم لكل مدرس يف
املغرب اللي يف الوقت اللي اليوم ابألرقام اللي عندان من طرف

السيد الرئيس:

احلكومة غيتخصص  11درهم لكل مدرس واش ميكن لكم ديروا
شي تكوين مستمر يف املستوى ب  11درهم درهم كمعدل
املدرسني فهذا هو التعديل ،وشكرا.

أعرض التعديل الثاين للتصويت من طرف الفريق اإلستقاليل
للوحدة والتعادلية:
املوافقون111 :

السيد الرئيس:

املعارضون188 :

السيد الوزير.

املمتنعون :ال أحد

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املادة  7ورد بشأهنا تعديل من السيدين النائبني مصطفى
الشناوي وعمر بالفريج.

هو فقط أوال للتوضيح الضريبة دايل الشركات منذ مع
قانون املالية  8102وىل تصاعدية ما معىن تصاعدية معناه أهنا
حبال الضريبة على الدخل يعين الشركة اللي ترتبح  111ألف
درهم  111ألف درهم األوىل غتخلص عليها  % 01ما

النائب السيد عمر بالفريج:
شكرا السيد الرئيس،

كتخلصش عليها  % 07.1غتخلص عليها  % 01ومن 111
ألف درهم ل  111ألف درهم غتخلص عليها  %07.1وابلتايل
ما كاينش يعين هداك املشكل اللي شرتيوا له ،التعديالن واحد فيه
 % 01وواحد فيه  % 81جات احلكومة ب  % 07.1و هو
حل وسط ،شكرا.

هو جمال احملروقات خليناه احنا فالتعديالت هاذيك
املسامهة تضامنية اجلديدة ،ذاك الشي عالش ما لقتيوهاش هنااي
يف الضريبة على الشركات ،ابلعكس احنا قلنا كيما عربت عليها
قبل قليل أبن هذاك السعر دايل  %81اي الّه بدا العام اللي
فات ،وعالش والسيد الوزير كيتكلم لينا على مناظرة جاية يف

السيد الرئيس:

كتغريو هاذ العام؟ عالش؟ واش
شهر أبريل والّ شهر ماي وعالش ّ
املقاوالت املتوسطة جات تش ّكات؟ احنا حيث بغينا نعرفو؟
الشركات الصغرى كتخلص  %01الضريبة ملّي كتفوت شوية
حيث كتبقى ختلّص  %01إىل حدود  111ألف درهم من

تفضل السيد النائب.
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النائب السيد عمر بالفريج:

واملتوسطة اليت ترغب يف احلصول على قرض بغرض متلك أو بناء
مسكن رئيسي وذلك بغية التخفيف من التكاليف البنكية املرتبطة
ابلسكن الرئيسي ،وشكرا.

ال السيد الوزير امسح اللي جيتوا انتما األولني هباد 07.1
 %ما نعرف منني جات وابنت اللي ابللي جات وكان واحد

السيد الرئيس:

التفاوض درتوا ديك  % 8.1يف اجلهة دالتضامن ونقصتوا هلم
 % 8.1فهادي كان شي نقاش اللي أان أعترب أبن خص يكون
اجلدية هنااي ابش ما يكونش تناقض عاواتين نرجع السرتجاع الثقة

الكلمة للسيد الوزير ،هو يف الواقع عندان اآلن % 18
من األجراء اللي هم معفيني من الضرائب ضرائب من الضريبة
على الدخل وابلتايل غري معنيني هباد اإلجراء فبالتايل فهي الطبقة
املتوسطة اللي عطينا هاد  % 01ويعين يف أرض الواقع هاد

املصداقية يف اخلطاب كتقولوا أبن اإلستقرار الضرييب خاص يكون
أبهنا تكون مناظرة يف شهر ماي وخليوا االستقرار الضرييب حىت
ملاي وعدلوها ،لو املقاوالت املتوسطة كلها جات وقالت لكم أبن
 81بزاف هبطوها ل  %07عنديروا  ،% 07شكرا.

 %01غالبا ما كتكون كافية وتفوق يف أغلب احلاالت سعر
الفوائد املطبقة على القروض ،وابلتايل فالتعديل غري مقبول.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون1 :

املوافقون111 :

املعارضون188 :

املعارضون188 :

املمتنعون111 :

املمتنعون :ال أحد

املادة  7املتعلقة خبصوم من جمموع الدخل اخلاضع

املادة  7املتعلقة ابإلعفاءات وفرض الضريبة ابلسعر
املخفض ،ورد بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية ،التعديل رقم  ،7تفضل السيد النائب.

للضريبة تعديل للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية التعديل
رقم .6
النائبة السيدة عبلة بوزكري:

النائب السيد عمر عباسي:

السيد الرئيس ،املادة األصلية تقول بتختم من جمموع
الدخل املفروضة عليه الضريبة يف حدود  %01التعديل الذي
جاء به الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية جعله يف حدود 81

السيد الرئيس ،هاذ التعديل قصد املالءمة مع التعديل
السابق اللي تقدمنا به التعديل رقم  8على املادة  ،1والذي يهم
أيضا األقاليم اجلنوبية ،ويتضمن هذا التعديل استفادة الشركات
واملقاوالت اليت تنجز أشغاال ابإلقاليم املغربية اجلنوبية ما بني سنة
 0271و 72اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل إىل غاية
سنة  ،8141ونفس املربرات اليت سبق بسطها سابقا.

 %تربير ذلك هو أن اهلدف من هذا التعديل إىل رفع نسبة اخلصم
من جمموع الدخل املفروضة عليه الضريبة املطبق على فوائد
وقروض ابلنسبة لألشخاص الذين يقتانون املشيدون مساكن
رئيسية من  % 01إىل  %81وذلك تشجيعا للطبقات الفقرية
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
يعين نفس املادة  1كان سبق يعين قدمت التعليل دايهلا.

وإن كان كنتفهمو هاذ التعديل ،فاملقرتح املشكل دايلو
هو أنه من شأنه أن يؤدي إىل تطبيق نظام تفضيلي ستستفيد منه
فئة من املغاربة دون أخرى ،كما يتناىف مع مبدأ املساواة.

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت :

السيد الرئيس:

املوافقون111 :

أعرض التعديل للتصويت :

املعارضون188 :

املوافقون111 :

املمتنعون1 :

املعارضون131 :

املادة  7املتعلقة ابإلعفاءات ،ورد بشأهنا ثالثة تعديالت
من فريق األصالة املعاصرة ،الكلمة ألحد مقدمي التعديل األول،
تفضل السيد النائب.

املمتنعون :ال أحد
الكلمة ألحد مقدمي التعديل الثاين ،السيدة النائبة.

النائب السيد سعيد الضور:

النائبة السيدة مرمي واحساة:

السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير ،بالدان تتعاين من هجرة الكفاءات ،وهلاذ
السبب تقدمنا هباذ التعديل من أجل استقطاب وتشجيع اخلربات
والكفاءات املغربية ابش ترجع لبالدها ،كذلك هناك اخلطاب

السيد الوزير ،املغرب كان صادق سنة  8112على
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وكذلك الربوتوكول
اإلختياري املعتمد يف دجنرب  ،8116وكذلك كاين املادة 14

امللكي األخري ،مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية احلالية ،حني شدد
على اختاذ التدابري امللموسة يف هذا الشأن ،والصياغة دايل هاذ
التعديل هي كما يلي :تعفى من الضريبة على الدخل ،األجر

من الدستور اللي كتحث أبنه جيب تفعيل السياسات املوجهة
لألشخاص والفئات ذوي االحتياجات اخلاصة ،لذلك قدمنا هاذ
التعديل ابش أنه يتم إعفاء من الضريبة على الدخل األجر اإلمجايل

اإلمجايل الشهري ملدة  16شهرا تبتدئ من اتريخ التعيني املدفوع
للكفاءة واخلربات العلمية املغربية ابخلارج ،اليت ختتار العودة للعمل
أبرض الوطن ،حيدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا البند.

الشهري يف حدود  01.111درهم ابلنسبة لألشخاص يف وضعية
إعاقة ،وملدة اللي هي حمددة فقط  16شهر من اتريخ اإلبتداء
يف العمل ،شكرا.
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النائبة السيدة زهور وهايب:

السيد الرئيس:
لكم الكلمة السيد الوزير.

من أجل إعادة السجناء يف احلياة اإلقتصادية اإلدماج
دايهلم يف احلياة اإلقتصادية نقرتح يف فريق األصالة واملعاصرة أن

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

يتم األجر اإلمجايل الشهري يف حدود  01.111درهم املدفوعة
لألجري من ذوي السوابق العدلية املدجمني يف إطار مؤسسة حممد
السادس إلعادة إدماج السجناء وذلك بتوصية من قبل املؤسسة

كما سبق الذكر أحكام مدونة تنص حاليا على إعفاء
األجر اإلمجايل الشهري يف حدود  01.111درهم ملدة 84
شهر تبتدئ من اتريخ تشغيل األجري واملدفوع من طرف املقاولة

أو من قبل املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج شريطة
أن يتم التشغيل يف إطار عقد غري حمدد السيد الوزير ،وشكرا.

أو اجلمعية أو التعاونية احملدثة خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير
 8101إىل  10ديسمرب  8188يف حدود  01أجراء مبا فيهم
األجري من ذوي اإلحتياجات اخلاصة وتشجيع التشغيل مير أساسا
عرب التكاليف اإلجتماعية عوض التدابري اجلبائية ،وشكرا.

السيد الرئيس:
السيد الوزير.

السيد الرئيس:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

أعرض التعديل الثاين للتصويت:

هو نفس التعليل غري ميكن يل ابش نضبطوا األمور راه
األجري من ذوي السوابق داخلني فهاديك املدونة اللي تكلمنا

املوافقون111 :

عليها فيها  84شهر وفيها  01داألجراء وفيها  01.111درهم
كلها داخلني فيها ذوي السوابق.

املعارضون188 :
املمتنعون :ال أحد

السيد الرئيس:

التعديل الثالث من طرف فريق األصالة واملعاصرة تفضلي
السيدة النائبة.

أعرض التعديل الثالث للتصويت:
املوافقون111 :

النائبة السيدة زهور وهايب:

املعارضون188 :

شكرا السيد الرئيس،

املمتنعون :ال أحد

السيد الوزير ،من أجل إعادة إدماج السجناء يف احلياة
اإلقتصادية يقرتح فريق األصالة واملعاصرة..

املادة  7اخلاصة ابإلعفاءات التعديل وارد من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية التعديل رقم .2

السيد الرئيس:
الصوت من فضلك الصوت السيدة النائبة.
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السيد الرئيس:

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:

تفضلي السيدة النائبة.

التعديل يهم املادة  17اإلعفاءات النقطة  81األجر
اإلمجايل الشهري يف حدود  01.111درهم ملدة  ،84يف الفريق

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:

نقرتح متديد املدة من  84شهر إىل  16شهرا ،كذلك نقرتح أنه
إضافة يف حدود  1أجراء ابلنسبة للمقاوالت أو اجلمعيات أو
التعاونيات احملدثة قبل اتريخ فاتح يناير 8102؛ النقطة الثانية يف

غري السيد الوزير ابلنسبة للمنشآت احلديثة النشأة إيال
ما كانش إعفاءات ألن ابش نقولو إيال ما متّش اإلدماج دايهلا راه
غيكوم مشكل ،يعين هي تقتل قبل أهنا تشتغل هلذا احنا كنطالبو
من احلكومة أهنا تدمج حىت هي.

نفس التعديل نقرتح أن يتم التشغيل خالل السنتني األوليتني ابتداء
من اتريخ شروع املنشأة أواجلمعية أو التعاونية احملدثة خالل سنيت
 8102و 8181ابلنسبة للمقاولة أو اجلمعية أو التعاونية احملدثة
قبل اتريخ فاتح يناير .8102إذن التعليل كنقولوا أبن مبا أن هاد

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت:

املادة جات ابش تشجع املقاوالت على خلق مناصب الشغل،
إذن على عالش كيتم إقصاء واحد املقاوالت اللي كيتم إحداثها
خالل السنتني األخريتني وإقصاء كذلك مقاوالت أخرى اليت هلا

املوافقون111 :
املعارضون188 :

طاقة كبرية يف خلق مناصب الشغل العديدة ومن أجل ذلك
اقرتحنا هاد التعديل ،وشكرا.

املمتنعون ال أحد
تعديل رقم  2من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،
الكلمة ألحد مقدمي التعديل ،تفضل السيد النائب.

السيد الرئيس:
السيد الوزير.

النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

شكرا السيد الرئيس،

فيما خيص التعديل األول نبغي نذكر أبن مدة اإلعفاء
احملددة حاليا يف  84شهر تعترب مدة كافية لتشجيع املنشآت على

إذن هاذ التعديل ابلنسبة للمادة  12املتعلقة ابخلصوم
والعناصر اليت ختصم من املبالغ اإلمجالية املنصوص عليها يف املادة
 ،17وكنقرتحو نزيد و واحد الفقرة رقم  6متعلقة بنفقات متدرس
األطفال يف حدود  6111درهم لكل طفل سنواي ،مث وهاذي

التشغيل ،ألن قانون املالية لسنة  8102حدد مدة هاد اإلعفاء
من اتريخ شروع املنشأة يف االستغالل عوض اتريخ إحداثها.
فيما خيص التعديل الثاين يف األحكام احلالية املنصوص
عليها يف املادة  17ترمي أساسا إىل تشجيع املنشآت احلديثة
النشأة على التشغيل ،علما أن كل منشأة حديثة تعرف عند بداية
مزاولة نشاطها بعض الصعوابت

أساسية غري أن جمموع املبالغ املرتبطة بتمدرس األطفال املخصومة
ال ميكن أن تتجاوز  81ألف درهم سنواي ،إذن دائما إحرتاما
ملبادئ الفريق اإلستقاليل هاذ التعديل أييت من أجل تنمية وتوسيع
الطبقات املتوسطة ،ألن إعفاء جزء من املبالغ املرتبطة بتمدرس
األطفال من الضريبة على الدخل فيه نوع من العدالة اإلجتماعية،
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وأيضا تيخفف من العبء املادي لآلابء ،وابلتايل غيشجعهم على

الفريق اإلستقاليل احملرتم ،ألن املعيار األساسي يف جناح إصالح

متدرس األبناء دايهلم وتنعرفو أبن كاينة ظاهرة اهلدر املدرسي إن
هاذي طريقة أيضا ابش خن ّفو من هاذ املشكل ،شكرا.

منظومة تعليمية الّ كان خصنا انخذو  un indicateurهو
اسرتجاع الطبقة املتوسطة إىل املدرسة العمومية ،هاذ الشي ابش
جنحات رواندا مثال اليوم والت الطبقة املتوسطة اللي كانت
تتصيفط والدها للمدرسة اخلاصة والّت كرتجع للمدرسة

السيد الرئيس:
السيد الوزير.

العمومية ،هذا هو املعيار إيال خذينا هاذ املعيار كمعيار أساسي
وح ّفزان الناس ابش خيليو أوالدهم يف املدرسة دايل القطاع اخلاص
راه زعما شي ما دران ،ولكن نقاش مهم خصو يكون ذاك الشي
عالش بغيت نفسر موقفنا كمعارضني هلذا التعديل ،وشكرا.

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
أوال :كنتفهمو هاذ الطلب غري هو ميكن نذكرو بعض
التحفيزات اللي جبائية اللي كاينة اليوم ابلنسبة للطبقة املتوسطة،
ميكنها اإلستفادة من التدابري التحفيزية فيما يتعلق إبعفاء الفوائد
املدفوعة مللك خمطط االدخار للتعليم Plan d'épargne
 pour l'éducationواليت من شأهنا متويل واليت الغرض منها
يف الواقع متويل الدراسة بكل األسالك الدراسية؛

السيد الرئيس:
تفضلي السيدة النائبة.
النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
غري السيد الرئيس منني كيجي شي تعديل كيهم شي فئة
معينة راه كيكون مستند من الواقع ودائما نتأسف أبننا كنقارنو
راسنا بواحد الدول ،صايف احنا مع دعم املدرسة العمومية ومع

اثنيا :كنذكر أبن أكثر من  %11من األجراء غري خاضعني
للضريبة على الدخل ،وابلتايل فهاذ التدبري املتعلق خبصم نفقات
التمدرس ال يفيدهم يف شيء؛

إعطااء اجلودة دايهلا ولكن هذا حتصيل حاصل ،املدرسة العمومية
اليوم أفلست اجلودة دايل التعليم ،اإلكتظاظ ،البنية التحتية اليوم
أصبحت كل الفئات تدير كريدايت وكتدي اوالدها ختلص هلم يف

اثلثا  :التعديل يشمل فقط امللزمني الذين يدرسون أبنائهم يف
املدارس اخلصوصية ويقصى الفئات األخرى.

مدارس خاصة ،هلذا كنجيبوا هاد التعديل رأفة هباد اآلابء ألهنم
كيخلصوا الضريبة على الدخل ألن مفهوم الضريبة منني كيخلص
مواطن الضريبة خصو يلقى جودة يف التعليم يف الصحة ويف البنية
التحتية احلكومة ما وفراتلوش هاد اخلدمات ،وابلتايل كيزيد عليه

وابلتايل فإحنا مسألة التخفيف من تكاليف التمدرس جيب أن
تعاجل يف إطار مقاربة أخرى ليست ابلضرورة يف ذات طابع
جبائي.
السيد الرئيس:

نفقات زائدة وكيدي أوالده للمدرسة اخلاصة ،احنا اقرتحنا مبا أن
احلكومة عاجزة على أهنا تعطي واحد اجلودة دايل التعليم ختفض
النفقات دايل هاد اآلابء من الضريبة على الدخل وابلتايل دعم
هلاد الطبقة ،وشكرا.

منر إىل ..تفضل السيد النائب.
النائب السيد عمر بالفريج:
هذا حقيقة هذا نقاش حقيقي كيجيو كل عام وبناء زعما
يكون هاذ النقاش ،عالش احنا كنعارضو هاذ التعديل اللي جا به
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السيد الرئيس:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

أعرض التعديل للتصويت:

احنا مع يعين حتسني القدرة الشرائية للمواطنني ولكن
عندان أيضا إكراهات ويعين إعادة اجلدولة دايل الضريبة العامة

املوافقون111 :

على الدخل الطريقة اللي تقدمات عندها آاثر يعين جد مهم على
املدخول وال املداخيل دايل الضريبة العامة على الدخل وابلتايل
فال ميكن قبوهلا.

املعارضون131 :
املمتنعون :ال أحد

السيد الرئيس:

املادة  7املتعلقة بسعر الضريبة ورد بشأهنا تعديل من فريق
األصالة املعاصرة تعديل رقم  08تفضل السيد النائب السي أبو
درار.

السيد النائب ،داعم؟
النائب السيد عدي بوعرفة:

النائب السيد حممد أبدرار:

داعم أكيد ،السيد الوزير احملرتم  1داالعتبارات أساسية
هلاد التعديل:

املادة  71سعر الضريبة جبنا هاد التعديل لتخفيف
العبء على األجراء ،هاد الفئة هذه هي الفئة السهلة للحكومة
ابش تزيد عليها الضريبة ،احلكومة الوقت فاش خصها تقلب على

أوال :ابلنسبة للموظفني واملستخدمني وهي الفئات دايل الشعباللي كتأدي الضرائب دايهلا من املنبع ال ميكن للمستخدم أو
موظف أن يتهرب من أداء الضرائب هذه النقطة األوىل؛

موارد على موارد أخرى للمالية والعجز اللي وصالتوا املالية
العمومية بفعل التدابري دايل احلكومة يعين األجراء هم دائما الفئة
املستهدفة لذلك من أجل رفع القدرة الشرائية اقرتحنا أن جدول
دايل التضريب ابلنسبة لألجراء يكون فيه شوية دايل التعديل

 النقطة اثنية :هذا مطلب دايل احلركة النقابية املغربية وهذامطروح يف جدول األعمال دايل احلوار اإلجتماعي ألنه أساسي
ومن النقط األساسية هاد التعديل هذا السيد الوزير؛

ابتداء من الفئة الشرحية اللي الدخل دايهلا إىل غاية  11ألف
درهم ضفنا  6111درهم ،كذلك من  16ل 11 ، %2 :11
ل  61 ، % 01 :61ألف ل  21ألف ، %81 :من 21

النقطة الثالثة :واللي هي مهمة األغلبية دايل املقاوالت الصغرىواملتوسطة املغربية هي عائلية وكتشتاغل فيها العائالت كل عام،
ولكن بغينا ننفتحوا على جمموعة دايل األطراملعطلة اليوم ونظرا
ألنه البطالة وصالت اليوم عندان يف املغرب لواحد املستوى ال
يطاق ،نتمىن أنه اتخدوها بعني اإلعتبار ابش يكون هناك ختفيف
من اإلحتقان اإلجتماعي ،وشكرا.

ألف ل  841ألف ،% 11 :و %12اللي مازاد على األرقام
اللي قلت فهذا التعديل اهلدف األساسي دايلو الرفع من القدرة
الشرائية لألجراء كذلك تشجيع املقاوالت على تشغيل األطر اللي
هو واحد املطلب اليوم وصلنا له مطلب أساسي يف اإلقتصاد
دايلنا ،شكرا.

السيد رئيس:

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب ،أعرض التعديل للتصويت :

أعرض ،امسح يل السيد الوزير معذرة مرة أخرى ،تفضل.
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السيد الرئيس:

املوافقون111 :

السيد الوزير.

املعارضون188 :
املمتنعون :ال أحد

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املادة  7متعلقة بسعر الضريبة دائما تعديل من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية التعديل رقم  01تفضل السي
العمراوي ،شكرا على صربك.

رمبا غريللتوضيح ،ألن هاذ املقرتح حىت هو تيهم إعادة
جدولة يعين الضريبة على الدخل ،للتوضيح فاللي كيتقاضى مسيك
ما تيخلصش الضريبة ،قلت لكم عندان  % 18من األجراء ما
تيخلصوش الضريبة على الدخل ،وإن كان اإلقتطاع من املنبع،
ألنه هاد هاد اجلدول التصاعدي دايل الضريبة على الدخل كيبدا
أو كيتم يعين التطبيق دايلوا ماشي على اخللصة كنحيدوا من واحد

النائب السيد عالل العمراوي:
السيد الرئيس احملرتم،

العدد اتإلقتطاعات داك الشي اللي تيخلص الضمان اإلجتماعي
يتحيد وداك الشي اللي تيخلصل التقاعد كيتحيد وكيتحيد
ابإلضافة هلاد الشي هذا واحد  %01يعين كخصم ،عاد تنديروا
اإلحتساب ،وابلتايل يل عندوا  4111درهم ما تيخلصش الضريبة

السيد الوزير ،عندان مطلب وتعديل فهاد هاد النقطة
هادي ابلذات اللي كيجعل املنظومة اجلبائية املطبقة على الدخل
تكون أكثر إنصاف وأكثر توازن ،وابش خنففوا العبء اجلبائي
املفروض على الطبقات املتوسطة والفقرية ،توزيع املقرتح من طرفكم
هلاد األشطر املعدالت دايل الضريبة ال تراعي القدرة الشرائية
للمواطن وخاصة الطبقات الفقرية ماشي املتوسط ،هناك

ماشي اللي عندوا مسيك ،هادي فيما خيص التعليل دايل يعين
اجلدول يف نفس التعليل اللي عطيت قبل قليل.

التوجيهات السامية ،متعددة يف هاد اجملال ،ولكن مع األسف إىل
احلد اليوم ال احلكومة احلالية وال السابقة مقدمت أي مقرتح اجتاه
هاد التوسيع وال على األقل التوازن هاد املنظومة ،نذكركم السيد

السيد الرئيس:
إذا مل يكن هناك تعقيب ،تفضل السيد النائب السيد
الشناوي ،تفضلوا.

الوزير أن احلد األدىن لألجور مسيك ،اليوم راه  1111درهم،
اليوم هاد املنظومة اللي كتقتارحو علينا ،اليوم اللي كيتقاضى احلد
األدىن لألجور مسيك ،اليوم تيخلص الضريبة على الدخل وهذا
راه ماشي طبقة متوسطة ،هذا كنعتربوه طبقة فقرية كيفما بغييت

النائب السيد مصطفى الشناوي:
شكرا ،هو مؤيد وال داعي هو يف احلقيقة يعين الكل
كيعرف أبنه الضريبة على الدخل نسبة كبرية فيها كيأديوها
األجراء ،واملناظرة السابقة اللي كانت على الضريبة أكدت هاد
املعطى ومن التوصيات كذلك التفكري يف مراجعة هاد les

حنسبوها راه طبقة فقرية ،على األقل احنا تنطلبوا يف التعديل على
األقل أنه توصل  ،%16يف انتظار أن تكون يف املناظرة املقبلة
هناك واحد الدراسة ،وما تنظنش أهنا غادي تشكل شي عبئ
على التوازن ،شكرا.

 tranchesوالنسب وهذا من املطالب األساسية اللي حاضرة
بقوة يف احلوار اإلجتماعي ،واحلكومة كتجي كرتدد نفس اخلطاب
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كل سنة ،مع األسف هذا مؤسف ،يعين ما كايناش إرادة إلصالح
األوضاع دايل الشغيلة املغربية.

اإلعتبار مستقبال يف هاديك املناظرة اللي كان كل شي وىل
كيتمناوها وكينتظرها ،شكرا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:
السيد الوزير.

أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون111 :

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املعارضون188 :

هو متت يعين املناقشة دايل هاد النقطة يف جلنة املالية
بكل تفصيل ،ولكن ما فيها ابس نوضحو األمور ،أوال..

املمتنعون :ال أحد

السيد الرئيس:

دائما يف إطار مناقشة املادة  7املتعلقة بسعر الضريبة،
تعديل ورد من السيدين النائبني مصطفى الشناوي وعمر بالفريج،
أحد مقدمي التعديل.

السادة النواب والسيدات والسادة النواب ،من فضلكم،
من فضلكم..

النائب السيد عمر بالفريج:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

شكرا السيد الرئيس،

يعين ملي كنتحدثو على الضريبة أو العائدات األسهم،
فالعائدات دايل األسهم هي األسهم دايل الشركات ودوك
الشركات تيكونو خلصوا  ، %10وابلتايل الربح دايل الشركة

اياله تكلم فيه سي مصطفى الشناويdonc ،ما
نرجعليهش ،هاد التعديل احنا قدمناه يف شقني :الشق الثاين ابش
نبينو أبن اهلدف دايلنا ماشي هي التقليص من مداخيل الدولة،

تتحيد منو  %10وداك  %62عاوتين كناخذو فيها ملي كتبغي
تعاد يف البيع ،تناخذو فيها  %01وابلتايل إيال بغينا نديرو املقارنة
مع الضريبة على الدخل خص يكون واحد املقارنة يعين تكون
منطقية ،ألن ما خصش الواحد يبدا يفكر واش يدوز من عرب

قلنا ":ومن أجل عدالة جبائية ،نطبقو نفس اجلدول التصاعدي
ابلنسبة ملداخيل من األسهم يف البورصة ،من العقار ،وعالش؟
كيف يعقل؟ كيفاش بغيتو تشجعو الناس يكونوا أجراء ،ونشجعو
الصناعة ،ايال كان اللي عندو شي دار كيكريها ،وال اللي عند

الشركة وال عرب األجر ،ميكن خيلص ّراسو وينقص من النفقات
والّ يتسىن ايخد العائدات دايل األسهم ،وابلتايل كاين واحد
املنطق ،يعين ،إمجايل كيكون ما بني ،اللي كيكون فيه توافق ما

األسهم يف البورصة كيخلص عليها  %01كضريبة على الدخل
واألجري كيبقى خيلص تكيوصل ، la tranche 38%تواصل
فالعدالة اجلبائية من جهة وال كان إرادة لتشجيع املقاوالت

بني الضريبة على الشركات زائد اإلقتطاع دايل هاد  %01ماشي
هو مقارنة مع الضريبة على الدخل %01 ،ما عندها عالقة
ابلضريبة على الدخل %01 ،هو اقتطاع إضايف على الضريبة
على الشركات ،وابلتايل ما كندويوش على نفس املوضوع.

واألجراء ،فبالتايل تكون هاد العدالة اجلبائية ،وهاد اإلجراء من
يدخل مليزانية الدولة  111مليون درهم ،راه ماشي
املمكن ّ
ساهلة ،كنتمىن يكون اجلواب إجيايب وهاد اآلراء هادو ختاذ بعني
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

ال ،ال ،التقنيني اللي قاطعوك ،دقيقة ،دقيقة إضافية.

أعرض التعديل.
النائب السيد عمر بالفريج:

النائب السيد عمر بالفريج:

مؤيد للتعديل السيد الرئيس ،ال ،ماشي عاواتين يكون
مغالطات يف النقاش راه كل شي كيقرا شوية اإلقتصاد يف العامل،
راه مدونة الضرائب ماشي احنا اخرتعناها ،كنقارنو نفوسنا عدة

السيد الرئيس ،أحرتم اجلميع ،وكنقوهلا وكنأكد عليها ،ولكن
كنطلب من اجلميع حيرتمين ،وحيرتم الذكاء دايلنا ،خنتالفو ماكاين
حىت شي مشكل ،ولكن احرتام الذكاء هذا مبدأ أساسي ،شكرا.

مرات مع الدول املتقدمة ونشوفو آش كاين يف أورواب ،واش
الضريبة على الدخل يف أورواب يف مجيع الدول املتقدمة اجتماعيا
واقتصاداي وجمتمعيا واش دايرين حتفيز للضريبة على الدخل على

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون111 :

الريع؟ ماشي الريع ابجلانب السليب دايلو ،الريع ،واحد عندو
الفلوس اليوم يف املغرب ايال كان عندك الفلوس احسن لك
ودخل وختلص ضريبة على الدخل أقل من
ماختدمش ،استثمر ّ
إيال خدميت ،إيال بغينا نشجعو الناس يكونو أجراء ،ويكونو

املعارضون188 :
املمتنعون :ال أحد
املادة  7املتعلقة ابخلصم عن األعباء العائلية ،تعديالن
من فريق األصالة واملعاصرة ،التعديل .01

منتجني يف اجملتمع ،خاص يكون حتفيز ابلعكس للطاقة ،نقولو
النافعة ،هاد الشي راه ماشي ،ابش ما نغلطوش الرأي العام ،كاين
التجارب يل عندها أكثر من  011عام  Doncماجنيوش احنا
يف بعض األمور كنجيو للمغرب حبال إيال املغرب ..عام.

النائب السيد حممد أبدرار:
املادة  74تتكلم على اخلصم عن األعباء العائلية ،هاذي

السيد الرئيس:

كذلك تنتكلمو على األجراء ،أكرب دافعي الضرائب يف املغرب،
الوقت اللي خاص يكونو املقاوالت مها أكرب دافعي الضرائب،
احنا عندان العكس ،مها األجراء ،لذلك تنقرتحو واحد الشوية
دايل التخفيف ،األعباء العائلية كانت يف األول  161درهم،

شكرا.
النائب السيد عمر بالفريج:
نكمل عفاك السيد الرئيس ،ما غندخلش بزاف من بعد.

درهم يف النهار ،تنطالبو احلكومة تزيد واحد الدرهم آخر يف
النهار ،فإيال كان األجراء ما يستهلوش عندكم ولو درهم يف النهار
مابقى عندي ما نقول ،لذلك فعاود  161تكون  ،781على

السيد الرئيس:
شكرا.

أساس أنه يكون  plafondالسنوي  4181درهم يف عوض
 8061درهم ،شكرا.

النائب السيد عمر بالفريج:
نكمل غري هاذ الفكرة حيث هي مهمة.
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املعارضون188 :

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد الوزير.

املمتنعون :ال أحد

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

التعديل الثاين رقم  04فريق األصالة املعاصرة.

ابلنسبة للتعديل األول هو خاص زعما يف الواقع ،التفكري
يف كل ما خيص الضريبة على الدخل بصفة عامة ،وكاين بعض
اجملرايت اللي خاصنا خنممو فيها يف إطار هاذ املناظرة اللي تكلمنا

النائبة السيدة فاطمة سعدي:
نقرتح يف إطار اخلصم عن األعباء العائلية إضافة الوالدين
اإلخوة واألخوات القاصرين أو املعاقني يف حالة غياب معيلهم،
وهذا تكريسا لقيم التضامن األسري يف جمتمعنا املغريب.

عليها ،يف ما خيص التعديل اللي تقدمت به فريق األصالة
واملعاصرة فاآلاثر املايل دايلوا  611مليون درهم ،ابلتايل غري
مقبول.

السيد الرئيس:
السيد الوزير.

السيد الرئيس:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

أعرض ،تفضل السي بوعرفة ،تفضل السيد النائب.

هو اخلصم عن األعباء العائلية يهم اليوم أساسا الزوجة
واألوالد من الصلب وكذا األوالد الذين أيويهم امللزم بصورة شرعية
يف بيته.

النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الوزير ،الكل يعلم أبنه جمموعة دايل العائالت
املغربية بشكل عام كتعيش على التضامن العائلي ،راه األسرة
الواحدة اللي عندها واحد اإلطار كيشتغل على الوالدين دايلو أو
على األسرة دايلو ،قليت يل أن هذا من بني النقط األساسية اللي

السيد الرئيس:
أعرض هذا التعديل للتصويت:

هي مضرورة داخل احلوار اإلجتماعي كذلك ،احنا بغينا هاذ
القضية دايل املستخدمني واملوظفني بشكل عام ،راه صمام األمان
دايل اإلستقرار أو دايل اإلستمرار دايل الدولة دايلنا ،ألن احنا

املوافقون111 :
املعارضون188 :
املمتنعون1 :

خاصنا هاذ املوظف نعاونوه أو نساعدوه أو خنفو العبء الضريب
دايلو ،هاذو راه من بني النقط األساسية اللي هي مطروحة اليوم
يف احلوار اإلجتماعي مع رئيس احلكومة ،وشكرا.

دائما يف إطار املادة  7اخلصم عن األعباء العائلية ،تعديل
من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية ،التعديل رقم  00تفضلي
السيدة النائبة.

السيد الرئيس:
أعرض التعديل األول للتصويت:

النائبة السيدة خدجية رضواين:

املوافقون111 :

شكرا السيد الرئيس،
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السيد الرئيس:

ابلنسبة للتعديل رقم  00اللي كيتعلق دائما ابملادة  7يف
موضوع الضريبة على الدخل وابخلصوص املادة  74اخلصم عن
األعباء العائلية ،املادة تقول خيصم ما قدره  161درهم من املبلغ
السنوي للضريبة اعتبارا لألعباء العائلية اليت يتحملها اخلاضع
للضريبة على كل شخص يعوله حسب مدلول  8من هاذ املادة،

السيدة النائبة داعمة؟ داعمة يف إطار املعارضة.
النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
يف إطار املعارضة طبعا ،غري السيد الوزير غري ابش اليوم
احنا يف ثقافتنا أبن موظف واحد يف األسرة راه كيعيل ميّاه وابابه
واألسر األخرى واللي مرض كيداويه ،رأفة هباذ الفئة واللي هي

غري أن جمموع املبالغ املخصومة عن األعباء العائلية اليوم ميكن أن
تتجاوز 8061درهم ،الفريق يقرتح خيصم ما قدره  611درهم
عوض  ،161كذلك جمموع املبالغ املخصومة على األعباء العائلية

تعترب صمام األمان دايل اجملتمع غريب أننا كنقرتحوعلى احلكومة
تضيف شركة اإلتصال اللي كتحقق أرابح مهولة ما بغاتش! وجينا
داب كنقولو  1دراهم أوالّ درهم يضخ هلاذ الطبقة اللي هي كنقول

ال ميكن أن تتجاوز  1611درهم ،تربير التعديل السيد الرئيس
دائما الدفاع عن هاذ الطبقة والتشجيع واحلرص على القدرة
الشرائية فالظروف دايل التدهور غالء األسعار وكثرة تكاليف دايل
هاذ الطبقات هاذو ،وكنضيفو السيد الرئيس ابلنسبة هلاذ التعديل

لك كتعيل أسرة أو أسرتني يعين موظف واحد كيعيل القبيلة كلها،
كتقول احلكومة ال ،إذن ما بغيناش نعرفو املنطق وخاصة وأنكم
رفعتو شعار أبن مشروع قانون املالية هواجتماعي ،نريد اللمسة
اإلجتماعية احلقيقية ،كان جيب أن تقبلو هذا التعديل التعديل،
وشكرا.

كنالحظوأن هاذ اخلصم دايل  161درهم كيمكن فقط هاذ
الطبقة من  1دراهم لكل طفل يف الشهر ،فهاذي واحد النسبة
اللي هي ضعيفة جدا السيد الوزير ابلنسبة للشرحية العليا اخلاضعة
لسعر %12كيمكنها من  016.2درهم لكل طفل يف السنة،
علما أن الشرحية املعفية من الضريبة على الدخل ال تستفيد من
هذا اخلصم وهي األحوج إليه ومن هذا املنطلق نسائلكم كيف
ميكن ل  1دراهم للطفل أن ختفف من وطأة وغالء املعيشة املتزايد

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون111 :

والذي هم كل مناحي احلياة والناجم عن اإلرتفاعات املتتالية
ملختلف األسعار؟ وشكرا.

املعارضون188 :
املمتنعون :ال أحد

السيد الرئيس:

املادة  ،7يف إطار اإلعفاء دون احلق يف اخلصم ،تعديالن
من فريق األصالة واملعاصرة ،التعديل األول رقم  ،01تفضل السيد
املهاجري ،السيد النائب.

الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

النائب السيد هشام املهاجري:

هو نفس اجلواب ابلنسبة اللي قدمنا لفريق األصالة
املعاصرة ألن غادي يف نفس اإلجتاه.

شكرا السيد الرئيس،
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يف البداية قبل ما نقدمو هاد التعديل ،بدوران يف فريق

ما قنعتوانش السيد الوزير ،ألن تقدمت  01وتقدمت  ،81الدفع

األصالة واملعاصرة كنتأسفو على احلادث اللي وقع يف بداية
اجللسة ،وخصنا نوضعوه إال يف إطار واحد سوء الفهم ألن
صراحة ،حنا كأعضاء جلنة املالية كندوزو واحد تقريبا  08أو 01
جمموعني بعض املرات بنهارها بليلها ،وإيال ما كانش واحد اجلو

اللي دفعتو به والتنزيل التدرجيي لتوصيات املناظرة السابقة ،يعين،
ما ميكنش بلد متقدم عندو  81طن ،قلتو أبن جمموعة دايل
الشركات كتستفد من اإلعفاءات من بعد  1سنوات يف ،%07
هبطتوها ل %07.1ابش تكون مواتية وما كاينش التكلفة املالية،

دايل بغض النظر عن األغلبية املعارضة ،كيكون واحد اجلو دايل
العالقات اإلنسانية ابش نتمكنو من األعباء دايل هداك
اإلشتغال ،واللي ابملناسبة كنوهو ابلسيد رئيس اللجنة على الدور

يف نفس اإلطار السيد الوزير ،هادو جمموعة من املواد استهالكية
دايل الطبقة املتوسطة والفقرية واملسحوقة ،واللي كتخلص %7واان
مؤكد أبن التكلفة املالية على التعديل هذا احلقائب املدرسية ،املاء

اللي كيقوم به وابملرونة اللي كيعطيها للجميع سواء يف املعارضة أو
يف األغلبية واللي من خالل هديك املرونة متكنا أبننا خنرجو
مبجموعة دايل التعديالت مشرتكة ما بني الربملان للي خصها
تنسب للربملان واللي كلها مشات يف صاحل الطبقة الفقرية والطبقة

والضو ،حليب األطفال هادي جمموعة دايل املواد اللي مصنفة
يف سعر  ،%7كنا نتمناو تقبلوا هذا التعديل السيد السيد الوزير،
ألن هادي هاد الطبقة الفقرية املسحوقة املفضية ،ايال نقصنا هلا
حىت داك املب لغ غيكون زهيد ،يف إطار ،يعين ،التنزيل التدرجيي

املتوسطة وذوي اإلحتياجات اخلاصة ،وإيال بدرت من الفريق شي
حاجة خارجة هلذا حنا كنعتذرو عليها ،ألن اجلو دايل اللجنة
كيتم بواحد البساطة ،واحد املرونة السيد وزير املالية كيكون

لتوصيات املناظرة ابش يكونوا عندان  8دايل النسب فيما خيص
الضريبة القيمة املضافة ،راه صعيب علينا العام اجلاي السيد الوزير
غادي جتي وتقول بغيت حنيد  %7و  %04ونرد كل شي

حاضر معنا ،ألنه من غري هذاك اجلو ما ميكنش غادي ندوزو
هاديك  08يوم جمموعني.

 %01وال نرد كل شي  ،%81خص يكون التنزيل التدرجيي،
ولكن لألسف احلكومة كتدفع ابلتأجيل املناظرة وقت ما بغت،
وكرتاجع على هاد الكلمة دايل املناظرة وقت ما بغت ،يعين وسيلة
اإلقناع دايلكم فهاد النقطة ابلضبط ،ما تقبلنهاش السيد الوزير،
هداك الشي عالش طلعناها للجلسة ،شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب.
النائب السيد هشام املهاجري:

السيد الرئيس:

ونرجع للمعارضة.

السيد الوزير.

السيد الرئيس:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

لكن بنفس األسلوب.

أوال :غري ابش حنيدو زعما كل لبس ،املناظرة سيتم

النائب السيد هشام املهاجري:

عقدها يف ماي  ،8102هذا تعهد من احلكومة ،واثنيا غنحطو
فوق الطاولة فهاد املناظرة مجيع املواضيع اللي كتهم الضرائب،
سواء الضريبة على الشركات ،الضريبة على الدخل ،الضريبة على،

بنفس األسلوب ،السيد الوزير ،أان شخصيا تقدمت لكم
هباد التعديل ،مشينا يف التوجه دايلكم ،ألن التعديل دايل %07
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وغادي نديرو حىت ،..كنا تكلمنا على هاد الشي يف ،يعين ،يف

واحد فيما خيص اإلستثمار ويف ثالثة أشهر فيما خيص التصدير،

اللجنة داملالية غادي جنيبو حىت الضرائب احمللية ،فيما خيص يعين
غادي تكون مناظرة على يعين اجلبائيات كلها ،وكيف قلت لكم
غتكون يف ماي إن شاء هللا واحنا يعين من هنااي واحد األسبوع
أو أسبوعني غادي حنطوها يف املوقع اإللكرتوين دايل الوزارة ابش

ألن التصدير هو معفي من الضريبة على القيمة املضافة ألن ما
كاينش االستهالك يف املغرب ،وابلتايل خصك ترجع ذاك الضريبة
على القيمة مضافة وهذاك حق للمصدرين ،شكرا.
السيد الرئيس:

يكون املسائل واضحة ،وابلتايل هاذ الشي اللي زعما ماشي غري
كالم ابش نرحبو الوقت ،ولكن يعين تعهد؛

تفضل السيد النائب.
النائب السيد عدي بوعرفة:

اثنيا :فيما خيص يعين هاذ املناظرة ابش نتكلمو عليها
يشكل واضح احنا بغينا انخذو فيها واحد العدد دايل املبادئ،
اللي غادي متكنّا ابش نوضعو اآلليات ابش غنخدمو يف  1أو

دائما التعديل ،السيد الوزير فيما خيص املواد األولية اللي
كتدخل يف صناعة األدوية نعم مكلفة ولكن واحد القضية اللي
هي مهمة الصناعة الدوائية يف املغرب مهمة اليوم ونفتخر مبا تقوم
به ،ولكن إيال بغينا نعاونوهاذ الناس بتخفيف العبء على املواد

 01سنوات القادمة ،ونديرو املخطط ابش منشيو لذاك األهداف
اللي غادي نسطروها ،ومن مجلة األهداف فيما خيص الضريبة
على القيمة املضافة فهي خص تكون عندها واحد األحادية يعين
la neutralité de la TVAوهذا كيعين تيكون سلسلة

األولية خصنا إعادة النظر يف الضريبةعلى القيمة املضافة إبلنسبة
لألدوية ،هل يعقل يف فرنسا الضريبة على القيمة املضافة ابلنسبة
لألدوية  %8الضريبة على القيمة املضافة ابلدول العربية ،%1
احنا البلد العريب الوحيد اللي عندان الضريبة على القيمة املضافة

دايل املتدخلني ملي تتكون واحد البضاعة ،وابلتايل ملّي تتعمل
واحد اإلعفاء يف واحد املرحلة من ذاك السلسلة كتوضع خلل يف
السلسلة كلها ،وابلتايل احنا كنطلبو منكم تفهمو منّا ماشي ما

يف األدوية  %7والوزارات واحلكومة كتقول كتنقص من أمثنة
األدوية ،حيّدو لنا غري الضريبة على القيمة املضافة ابلنسبة
لألدوية ،وشكرا.

كنفهموش يعين التدخالت دايلكم والّ التعديالت دايلكم،
كنقولو الضريبة على القيمة املضافة إيال مشينا من هاذ املنطق
اللي قلت لكم خلقت لينا بلبلة وها أنتما شتو  41مليار درهم
خالقت منني جات؟ جات ألنه كاين خلل يف السلسلة دايل

السيد الرئيس:
أعرض التعديل الثاين للتصويت:

القيمة املضافة اللي كتكون عند امسو ،خصنا نديرو واحد التصور
واضح دايل هاذ الضريبة القيمة املضافة والقيمة املضافة نتفهموها
مزاين ونشوفو ،أما هاذ اإلعفاءات يف الوسط راه ما مزيناش ،اللي

املوافقون111 :
املعارضون188 :

كتعهد به احلكومة واللي تعهدت به يعين من هاذي واحد شهر
ّ
أو شهرين ،قالت لكم أوال غادي نصفي الدين القدمي ،اثنيا؛
نتعهد بتطبيق املراسيم واألنظمة اللي كاينة اليوم
احلديث غادي ّ
اللي كتقول أبن إرجاع الضريبة على القيمة املضافة كيتم يف شهر

املمتنعون :ال أحد
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النائب السيد عمر عباسي:

املادة  7املتعلقة بشروط اإلعفاء ،تعديل من فريق األصالة
املعاصرة التعديل رقم  ..07عفوا رقم  06معذرة السيدة النائبة
تفضلي.

تكلم..

النائبة السيدة زهور الوهايب:

يف احلقيقة السيد الرئيس ،هاد املوضوع السي وهيب بغييت

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

تفضل.

السيد الوزير ،الساكنة السجنية اليوم وصلت  21ألف

النائب السيد عمر عباسي:

دايل السجناء واملندوبية العامة للسجون دأبت أن تفوض هذا
القطاع دايل التغذية اجلماعية للقطاع اخلاص ،لكن السيد الوزير
هاد اإلجراء هذا عطاان جمموعة دايل اإلمتيازات؛ أوال يف حتسني

يف احلقيقة هاد املوضوع هو أثرانه يف اللجنة ونعاودوا
نثريوه هنا ألنه مهم كيمس واحد الشرحية هشة يف اجملتمع هي
السجناء أمام ارتفاع كبري يف الساكنة السجنية وأمام أنه منذ

اجلودة دايل التغذية؛ منع بعض التسريبات كاملمنوعات ،كذلك
إعفاء األسر من هاد القفة اللي كتشكل أحياان عبئ عليهم؛ إيال
السيد الوزير مشينا فهاد اإلعفاء الضرييب من هاد  tvaهادي
غنوفروا للمندوبية السامية للسجون  %01كمداخيل كمكن أهنا

 8101مت حتويل هاد القطاع هاد التدبري وهاد العملية لشركات
خاصة ،وأمام ضعف اإلعتمادات املرصودة للمندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج ،يف الربملان يف هذه اجللسة دائما كانت
هناك أسئلة حول السجون وحول السجناء وحول املؤسسات

تستعملها يف إعادة اإلدماج أوال يف التهيئة دايل البنية التحتية
كنتمنا السيد الوزير أنكم متشيوا يف هاد التعديل ،وشكرا.

السجنية ،هذا أيضا مترير ملا نقوله وما نطالب به ،هاد التعديل
من شأنه حتسني مباشرة اعتمادات هاد اإلدارة أوال إلعادة
اإلدماج ،واثنيا هادي ماشي بدعة ،يف نفس هاد املقتضيات

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد الوزير.

السيد الوزير مطبقة على مؤسسات التعليم اخلاص ،ونفس هاد
املقتضيات مطبقة على اجلمعيات ذات النفع العام ،لذلك رد
السيد الوزير ال يصمد أمام هاد اإلستثناءات املوجودة ونعتقد أن
السجناء هم األكثر حاجة لذلك ،مع كل ذلك نعترب جواب

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
يعين قبل ما نرجع لذاك الشي اللي قلنا هذا أان كنفضل
إيال كانت إدارة السجون عندها الغرض ب %01زايدة تنعطي
ها هلا من امليزانية ولكن كنحافظوا يعين نزيدوا هلا يف امليزانية إيال
كان عندها مشكل يف الطعام ما كافيهاش نزيدوها  ،%01ولكن
كنحافظوا على داك السلسلة كيف قلت لكم وعلى يعين،
وشكرا.

أعرض التعديل للتصويت:

السيد الرئيس:

املوافقون111 :

الوزير تعهدا برفع اعتمادات املندوبية العامة إلدارة السجون السنة
املقبلة ،شكرا.
السيد الرئيس:

مؤيد أان يف حاجة ملعارض.

املعارضون188 :
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املمتنعون :ال أحد

كافية واملنظور غيكون كيعتمد أساسا على اإلعانة املباشرة
للمواطن بدال من التحفيزات اللي كاينة اليوم.

منر إىل املادة  7كاملتعلقة بشروط اإلعفاء ،تعديل من
فريق األصالة واملعاصرة التعديل رقم  07اخلاص مبساحة السكن
الرئيسي.

السيد الرئيس:
تفضل السيد الرئيس.

النائب السيد عادل البيطار:

النائب السيد عادل البيطار:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس احملرتم،

هذا التعديل يروم إىل رفع الضرر الذي يلحق مشرتي

السيد الوزير ،أسجل أبن احلكومة واعية ابلسلبية الناجتة

السكن اإلجتماعي يف طريقة احتساب مساحة السكن
االجتماعي يف حدها األدىن ،حبيث أن املشرتي للسكن
اإلجتماعي يكون أحياان عرضة جلشع بعض املنعشني العقاريني
الذين ينجزون مساكن إجتماعية تقل عن  11مرت مربع وذلك

عن هاذ الصياغة دايل املادة  21والضرر الذي يلحق املواطنني
ولكن أريد فقط أن أذكر السيد الوزير وأنتم تعلمون وزير املالية
أبنه فعال هاد املقتضيات طبقا للمدونة دايل الضرائب كتبقى
سارية يف  ،8181ولكن جيب أن تعلموا أبن اإلستفادة من
التحفيزات سوف تستمر إىل غاية 8181السيد الوزير ابعتبار أن

ابحتساب األجزاء املشرتكة يف حد أدىن أقصى دايل ،%01
حبيث أنه ينجزون شقق ال تتعدى مساحتها  46مرت مربع
مستغلني الصياغة الغري موفقة للمادة  ،21وابلتايل هاد التعديل
يروم إىل رفع هاد الضرر ،شكرا.

اإلتفاقيات املوقعة يف  8181تستمر يف مفعوهلا إىل غاية 8101
وابلتايل أنتم ملزمون بوقف هذا النزيف وهاد احليف ،مننتظروش
حىت ل 8181ونقولوا غنجيبوها يف شكل جديد ابعتبار أن هاد
املقتضى غيبقى يطبق حىت  8181السيد الوزير وهي نصف املدة

السيد الرئيس:

اللي حدداهتا احلكومة ابعتبار أن هاد الربانمج بدا يف 8101
وغيستمر حىت ل 8181وليس  ،8181وشكرا.

الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

السيد الرئيس:

أوال ،نذكر أبن يعين الربانمج احلكومي فيما خيص السكن
اإلجتماعي غينتهي يف  ،8181ومبا أنه غينتهي يف  8181فاحنا
ما بغيناش ندخلوا عاوداتين تعديالت جديدة ،ويف العمل

أعرض التعديل للتصويت تنسحاب السي اللبار ابغي أيخذ
الكلمة كنت غادي نقولوا ال.
املوافقون111 :

احلكومي غادي سنة  8102غادي يتم إعادة ترتيب يعين كل
املنظور اللي تيهم السكن اإلجتماعي بصفة عامة ،ألن كما
كتعرفوا كاين واحد يعين البيع اللي قالل بزاف وابلتايل خاصنا
حتفيزات من نوع آخر ابش ميكن منكنوا من اقتناء السكن

املعارضون188 :
املمتنعون1 :

اإلجتماعي من طرف شرحية اجملتمع اللي ما عندهاش املداخيل
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الشيء اللي غادي نوصلوا لوا ،وابلتايل ميكنا نتأانو شي شوية
وعاواتين نزيدوا ،ماشي كل عام نزيدوا ،جنيبوا ارتفاع هلاذ..

دائما يف إطار مناقشة املادة  7اجلانب املتعلق ابألسعار
اخلاصة ،تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية التعديل
رقم .08

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

شكرا السيد النائب السي العمراوي.

املوافقون111 :

النائب السيد عالل العمراوي:

املعارضون131 :

شكرا السيد الرئيس،

املمتنعون :ال أحد

السيد الوزير ،أغلب دول العامل كنتكلم على أغلب دول
العامل تتنهج سياسات وإجراءات كرتوم كلها إىل حماربة أو على

دائما يف إطار املادة  7يف اجلانب املتعلق ابإلعفاءات،
تعديل من فريق األصالة واملعاصرة التعديل رقم .02

األقل احلد من استهالك اخلمور ،أخذا بعني اإلعتبار طبعا اجلانب
السليب ،اجلانب الصحي واجملتمعي ،على األقل على سبيل املثال
منظمة ، OCDEمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية يف تقرير
هلا أثبت يف دراسة اعتمدت عليها أنه الرفع من مثن الكحول

النائب السيد عادل البيطار:
شكرا السيد الرئيس،
دائما يف إطار دفاع فريق األصالة واملعاصرة على الفئات

ب ،%01تيمكنا من تقليص اإلستهالك ب %1وتيخفض
نسبة الوفيات املرتبطة ابستهالك الكحول ب ،%18هاد التعديل
السيد الوزير تنقدموا إبسم الفريق اإلستقاليل وتنقرتحوا فيه رفع

اإلجتماعية املستضعفة وخاصة املستفيدين من برامج اإليواء إعادة
اإليواء يف إطار الربامج الوطنية ملدن بدون صفيح واألحياء غري
الصحية و املباين اآليلة للسقوط ،هاذ اإلعفاء يروم إىل مواكبة

الضريبة على القيمة املضافة من  011ل 811درهم وذلك
ألسباب اللي تكلمت عليها ،ولكن أيضا للرفع من امليزانية وهذا
شيء إجيايب امليزانية العامة ملواجهة جمموعة من التكاليف ذات
الطابع اإلجتماعي والصحي ،شكرا.

هذه الفئة من خالل إقرار واجب اإلعفاء من التسجيل ابلنسبة
لعقود اقتناء عقارات هؤالء املستفيدين ،خاصة وأننا نعرف أن
الظروف اليت تعرفها بالدان مؤخرا وعرفته من أحداث يف بعض
برامج الرتحيل يف الدار البيضاء ،يسائلنا مجيعا ومبا أن هاذ احلكومة

السيد الرئيس:

تقول أبن الطابع دايل هاذ قانون املالية لسنة  8102هو طابع
اجتماعي ابمتياز نتمىن أن تقبل احلكومة هذا التعديل ألنه فعال
يرفع الضرر عن هاذ الفئة املستضعفة ،وشكرا.

الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

السيد الرئيس:

يعين كما كتعرفوا متت الزايدة يف السنوات األخرية يف هاد
اخلمور ،وبلغت اآلن واحد املستوى اللي إيال زدان فيه عاوداتين
يعين كنخافوا ابش يكون عاواتين اإلرتفاع دايل التهريب ،هاد

الكلمة للسيد الوزير.
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السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

دائما يف إطار مناقشة املادة  7اخلاص اجلانب املتعلق
ابلواجبات النسبية تعديل من طرف السيدين النائبني مصطفى
الشناوي وعمر بالفريج.

شكرا السيد الرئيس،
أوال نبغي غري نذكر أبن املقتضيات احلالية املدونة العامة
للضرائب تنص على اإلعفاء من واجبات التسجيل خبصوص

النائب السيد عمر بالفريج:
شكرا السيد الرئيس،

العقود املتبثة للبيع أو الكراء عن طريق اإلجار احلكري ،لقطاع
أرضية من ملك الدولة جمهزة من طرفها أو من طرف اجلماعات
احمللية ،وخمصصة إلعادة إيواء سكان األحياء غري صحية أو مدن
الصفيح ،يعين هاذ الشي كاين.

هذه املادة  011دايل مدونة الضرائب هاذي بعدا أوال
كنشكر احلكومة واألغلبية حيث كان شق أول تقبل ،اللي كان
كيتعلق إبعفاء املنزل الرئيسي يف الضريبة على اإلرث اإلحصاء
عن الرتكات اللي هي ضريبة على اإلرث اللي كاينة يف املدونة،

السيد الرئيس:

داب ما بقاش الواحد ملي كيتوىف املنزل الرئيسي ما كتحسبش ابش
حنسبو الضريبة ،الشق الثاين و هو هذا كيتعلق اشنو؟ قلنا يف
نردوها عادلة
عوض ما يبقى تبقى ذيك الضريبة حمدودة يف ّ %0
وتصاعدية 1% ،إىل حدود  011ألف درهم من غري bien

تفضل السيد الرئيس.
النائب السيد عادل البيطار:
يعمق النظر
ال غري فقط للتوضيح للسيد الوزير وأرجو أن ّ
فهاذ املسألة ،أبن هاذ الفئة اليت نتحدث عنها وهاذ الربامج هاذ
الناس كيخلصو واجبات التسجيل دايل نقل امللكية وال تستفيد

 surحيدانها من دايل الرئيسي 011 ،ألف إىل مليون درهم
 ،%1من مليون درهم إىل مليار دالسنتيم  %01واحنا طالعني
حىت كنوصلو فوق  01داملليار دالسنتيم كإرث ،كتكون %11
على غرار مجيع الدول املتقدمة جمتمعيا واجتماعيا ،حىت كنفوتو

من هاذ املقتضى السيد الوزير ،ورمبا إيال كان سوء فهم لدى
اإلدارة يف استخالص هاذ الواجبات جيب أن يصحح ،ألنه ما
يقع عمليا هوأن هاذ الفئة تؤدي واجبات التسجيل على هاذ
العقود ،وشكرا.

 01د املليار أما يف األول كتكون هكذا ،هاد الضريبة تكلمت
عليها البارح يف مداخليت كنعتربها من أهم ،امسح يل السيد الرئيس
ما كنسمع عرفيت كاين واحد الضجيج ما كنسمعش حىت راسي
منني.

السيد الرئيس:
أعرض هاد التعديل للتصويت:

السيد الرئيس:

املوافقون111 :

نعم نظرا ألمهية املوضوع.

املعارضون188 :

النائب السيد عمر بالفريج:

املمتنعون :ال أحد

آه كنعتربو ال ال ماشي أان اللي كنسمع كنسمع اهلضرة.
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

ال ال كنستمعو لك السيد النائب أان متأكد أهنم
كيستمعو لك.

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

النائب السيد عمر بالفريج:

املقرتح ميكن اإلنسان يفكر فيه شوية ،غري هو نذكر
ابللي معمول به اليوم ،املرتوكة إضافة إىل خضوعه لواجب
التسجيل  %0املطبق إثر إحصائه خيضع أيضا لواجبات التسجيل

أان ما كنقدش نتكلم إيال كنت كنسمع ،الناس كيتكلمو
ورائي زعما امسح يل السيد الرئيس كنت غندير نقطة نظام فهاد
املادة ولكن غري يف هاد النقطة خليوين غري نتكلم.

دايل  %0.1إثر عملية القسمة بني الورثة ،وابلتايل كاين يعين
التسجيالت واملقرتح هو يعين يكون داك الشي تصاعدي وهذا
كيف قلنا ميكن يكون التفكري فيه من بعد.

السيد الرئيس:
أمتم السيد النائب ،تفضل السيد النائب كملو.

السيد الرئيس:

النائب السيد عمر بالفريج:

منر إىل ،ال غري مقبول وذلك مت يف إطار اللجنة ،تفضل
السيد الرئيس ،ومن بعد انتما تفضل السيد الرئيس.

هاد الضريبة كنعتربها أان هاد املسامهة من أهم الضرائب
اللي حقات يف أقطار أخرى ،تنمية بعض الدول ،بدات هاد

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي:

الضريبة يف الثروة األمريكية هادي أول ضريبة اللي بناو هبا اجملتمع
دايهلم ،هاد التضامن حول اإلرث ،تضامن بني األجيال ،الثورة
الفرنسية ومجيع الدول اللي تقدمت يف واحد الوقت يف التاريخ
دايهلا حققات هادي ،اشنو املفهوم احنا اقرتحنا حىت هادوك

نديرو شوية د املعارضة السيد الرئيس ،احنا هاد بطبيعة
احلال هاد الضريبة على اإلرث نعارضها ،ابعتبار أن أوال اإلرث
هو من بني األمور املهمة يف توزيع الثروة وإعادة توزيعها هادي

املبالغ اللي زاد يف ميزانية الدولة نستثمروها يف واحد اجملال حمدد
اللي هو الدعم للرتبية قبل املدرسة فهاديك  1داملليار درهم اللي
خترج من هنا متشي للرتبية قبل املدرسة إلعطاء اجلميع أوالد هاد

األوىل ،اثنيا هاد اجلانب دايل اإلرث سواء تعلق األمر ابلعقار أو
بغري العقار هادوك الورثة من بعد اي إما تيكملو العملية دايل
األنشطة القائمة أو تيقومو ابلبيع دايل العقارات من بعد راه تيأديو

الوطن الفرصة يف التمدرس املبكر احنا عارفني ،اجلميع يعرف أبن
التمدرس املبكر هادي مرتبطة بواحد اخللق دايل الصندوق لدعم
التعليم ،أان كنعترب أبن هاد اإلجراء ال من مرجعية يسارية أكيد
الناس يتافقو عليه ولكن مرجعية ليربالية كذلك راه األمريكيني ما

الضريبة على األرابح ،ما ميكنش يكون ضريبة على اإلرث وضريبة
على األرابح التضريب تضرب مرتني ،اثلثا ماذا سنضرب واحد
السيد توفاه هللا خال عقارات غادي جتي عند الورثة دايلو ميكن
صغار مها عندهم ذيك العقارات اشنو غتاخذ من عندهم؟ يعين

عمرهم ما كانو يساريني ،كيحاربو الريع ابش حىت تكون السيولة
دايل املال يبقى يدور املال ،ماشي غري الواحد يبقى شاد الفلوس
دايلو ،فكنتمىن يكون جتاوب إجيايب مع هاد املقرتح ،وشكرا.

غادي نزيدو الباقي استخالصه نزيدو نعمروه مزاين ،ألن أان ورثت
واحد األرض غادي جتي عندي تقول يل هاذ األرض تتدير املليار
عليها  %11آش غنعطيك %11أان ما زال صغري كاع! مازال
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ما عارفتش ذيك املليار شنو هي ،وابلتايل خص واحد املسألة

وذاك الشي كلو حيتفظ لوليداتو أكيد أبن هو راه هذاك الفلوس

تكون معقولة ،إيال بغينا نديروواحد الوعاء ضرييب راه من بني
اإلشكاليات دايل الضريبة ودايل الباقي استخالصه هو ملّي
تيكون الوعاء غري مضبوط ،وفهاذ احلالة الوعاء غري مضبوط
والناس اللي توصلو هباديك الثروة يالّه عاد غادي يشوفو فيها.

بغا خيلّيهم لوليداتو صحيح ما قلناش الّ بصحتهم وراحتهم ولكن
ماشي عيب  %11ملّي كتوصل فوق  01دايل املليار إعادة
التوزيع الثروات وال كيفاش غنديرو إعادة توزيع الثروات؟ منني
غنجيبو هاذ الفلوس؟

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:
شكرا ،أعرض هذا التعديل للتصويت:

السيد النائب.
النائب السيد عمر بالفريج:

املوافقون1 :

شكرا السيد الرئيس،

املعارضون188 :

هذا هو النقاش اللي بغينا فهاذ حتت هاذ قبة الربملان،
يكون نقاش اختالف زعما االختالف راه بناء ابلنسبة لبالد
وابلنسبة للمجتمع خنتلفو ما كاينش مشكل وانقشو وحناولو نقنعو
مع بعضيتنا ،بعدا أالحظ إجيابيا أبن حىت واحد ما بقى تيقول يل

املمتنعون111 :
دائما يف إطار املادة  7اخلاص اجلانب املتعلق ابحلد
األدىن للضريبة تعديل من فريق األصالة املعاصرة رقم  02السيدة
النائبة.

كمنوعة يف الدين ،حيث جتبدات يل ماشي من طرف فريق معني
من طرف احلكومة يف السنوات السابقة ،مزاين احلمد هلل ما
بقاتش كتجبد ،عنداكم يعاود جيببدها شي حد مستقبال ،هاذي

النائبة السيدة زهور الوهايب:
شكرا السيد الرئيس،

من جهة اجلهة الثانية هنا كذلك خصنا نتجنبو املغالطات وانخذو
العربة على الدول اللي فاتوان واللي سبقوان واللي طورو أكثر منا،
كي دارو ليها ؟ حىت مها راه كان عندهم نفس املعضلة نفس
املشكل ،ذاك الشي عالش هذاك اإلجراء األول دايل حنيّدو نعفيو

السيد الوزير ،ابلنسبة للمادة  044اللي كتحدث على
احلد األدىن للضريبة حددتو جمموعة دايل املواد الغذائية هنا
ابإلسم ،عفوا نقرتح يف فريق األصالة املعاصرة استبدال
هاذ 0.25 %ابلنسبة للعمليات اليت تقوم هبا املنشآت التجارية

املنزل الرئيسي كيحل جزء من املشكل ما تنقولش تيحل املشكل
كلو ،كيبقى هاذ املشكل دايل العقار والورثة صغار وشي حاجة
كاينة حلول ،كتطبّق يف أورواب ويف أمريكا لقاو ليها حلول ،هنا

املتعلقة ببيع وتوزيع املوارد احملددة أمثنتها بنصوص تنظيمية ،هاذ
اإلجراء السيد الوزير غيعطينا إمكانية أنكم تصدرو لنا مرسوم
لتحديد تسقيف األسعار واألرابح وبيع وتوزيع احملروقات ،وشكرا.

هاذ اإلجراء اللي مهم فيه هو كيفاش هاذيك الضريبة تويل
تصاعدية يف عوض ما تبقى  0والّ  %8.1إيال تكلمنا على ذاك
رسم التسجيل كذلك ،ابش تويل تصاعدية ابش هذاك اللي ورث
 01دايل املليار ،كندوي على  01دايل مليار يف أراضي وأسهم

السيد الرئيس:
كلمة للسيد الوزير.
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السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

السيد الرئيس:

هو مشكل معاجلة تسقيف أسعار وأرابح وبيع وتوزيع
احملروقات جيب أن تتم يف اإلطار القانوين والتنظيمي اخلاص هبا،

أعرض التعديل للتصويت :
املوافقون111 :

عندها واحد اإلطار خاص وماشي يف إطار املدونة العامة
للضرائب ،وابلتايل ماشي هو زعما هذا هو.

املعارضون188 :
املمتنعون1 :

السيد الرئيس:

املادة  7دائما يف إطار نفس املوضوع ،احلد األدىن
للضريبة ،تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،السيدة
النائبة.

تفضل السيد النائب ،تفضل السيد املهاجري تفضل.
النائب السيد هشام املهاجري:
السيد الوزير ،احنا كنلقاو إحراج يف احلقيقة منني كنبداو

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:

نديرو إعفاءات فئوية ،يعين احلكومة كل سنة ،رمبا ترضخ لضغط
فئات معينة ،وتكلمنا داخل اللجنة أبن الفئوية خاصها حتيد من
الربملان ،الربملان كيشرع للمغاربة جمموعني ،هاذ السعر املخفض
دايل  %1781فيه جمموعة من املنتجات ،منها املنتجات النفطية

التعديل فيه املادة  044والفقرة "هـ" تسوية احلد األدىن
للضريبة ،النص األصلي كيقول أبنه خيصم احلد األدىن من مبلغ
الضريبة على الدخل غري أن الفرق يظل كسبا للخزينة إذا تبني أن
اجلزء املطابق للدخل املهين أو الدخل الفالحي أو مها معا ،من
الضريبة على الدخل ابلنظر إىل الدخل اإلمجايل املفروض عليه أقل
من مبلغ احلد األدىن احملدث ،نقرتح يف الفريق اإلستقاليل أن
تغريالفقرة "هـ" اليت ختص طبعا تسوية احلد األدىن أبنه خيصم احلد

الغاز ،الزبدة ،الزيت ،السكر ،الدقيق ،املاء ،الكهرابء ،وأغلبية
هاذ املواد حمددة أبسعار ،وهلذا أش تنقولو؟ عوض جتينا فئة آخرى
غدا وال بعد غدا تقول تقول أان تندير آ شي chiffre
d'affairesأو تدير وتدير كذا ،احنا منشيو يف القانون ،يعين
اللي عرفناه احنا حددان لو الربح دايلو وحددان لو الطريقة ابش
غادي يشتغل ،إيال أعطيناه هاذ اإلمتياز دايل  %1781عوض
 %1771يعين مقبولة ،ولكن كل سنة جنيبو فئة ،احنا ولينا

األدىن من مبلغ الضريبة على الدخل الذي يفوق مبلغ الضريبة
املؤدى عنها سنة حماسبية معينة من مبلغ الضريبة الذي يزيد عن
مبلغ احلد األدىن املستحق عن السنة احملاسبية املوالية؛ طبعا السيد
الوزير لنربر هاذ التعديل احلد األدىن هو كيتعترب هو حد أدىن
للضريبة اللي يقد يعطيها وال خيلصها اخلاضع للضريبة على
الشركات أو الضريبة على الدخل ،وخا يف غياب الربح ،إذن من
غري املنطقي أبنه ،ومبا أنه حد أدىن ،أن املبلغ األقل الذي مبا أن

كنتخلعو راه كنبغيو نصوتو وخملوعني ،راه غدا أو ال بعد غدا
يتهمنا شي واحد بشي حاجة ،راه أنتما شفتو كيفاش طرا العام
اللي فات ،وهلذا اقرتحنا هاذ التعديل يف إطار جتويد النص ويف
إطار الشفافية ،أودي إيال بغييت تدخل تستافد من هاذ السعر
خاصو يكون عندك  ،ppmولكن احلكومة الدفوعات دايهلا
ما.

احلد األدىن هو مبلغ األقل اللي يقد يعطيه اخلاضع الضريبة على
الشركات أو الدخل للخزينة ،إذن ما كيحقش للخزينة أهنا حتتفظ
ابلفرق إال كان هاذ احلد األدىن كيفوق احلد دايل الضريبة اللي
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خاصو خيلصها اخلاضع ،وكنظن السيد الوزير أبننا يف اللجنة وقفنا

األدىن كيتخلص واخا يف غياب الربح والفقرة واضحة يف النص

عند هاذ النقطة واحد املدة الزمنية الأبس هبا يف النقاش ،وكان
السيد املدير العام حاضر وجبدان القانون التنظيمي ،راه من غري
املنطقي والواضح أبن احلد األدىن للضريبة يفوق احلد اللي هو
فوق الضريبة وتويل اخلزينة تستخلص ذاك الربح وال la marge

األصلي كيقول أبن احلد األدىن إيال كان كيفوق احلد دايل
الضريبة يعين داك الفرق بني احلد الضريبة اللي خاضع هلا الشركات
أو الضريبة على الدخل كتسرتجعو اخلزينة ليلها احنا كنقولو ماشي
معقول إيال كان احلد األدىن كبري على احلد أو املبلغ دايل الضريبة

وال  la différanceاللي كاينة ،هذيك جيب أن يستعيدها
اخلاضع للضريبة وليس اخلزينة ،وشكرا.

خاص املستخلص دايل الضريبة يرجعهوم ليلو ألن ما ميكنش
تديهوم اخلزينة مبعىن ما فهمتش اجلواب دايلك السيد الوزير.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت:

السيد الوزير.

املوافقون111:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املعارضون188 :

احلد األدىن للضريبة هو يعترب تسبيقا على الضريبة
احملتسبة على األرابح احملققة ،وهاد نظام اخلصم احلد األدىن
للضريبة مت التخلي عنه يف قانون املالية ل ،8106قانون املالية
 8106حسم يف هاذ القضية ،وذلك بغية تكريس مبدأ املسامهة
بتحمل تكاليف الدولة عن طريق أداء حد أدىن للضريبة وكيف

املمتنعون1 :
املادة  7اخلاصة بتعريفة الواجبات تعديل من الفريق
االستقاليل للوحدة والتعادلية التعديل رقم .04
النائب السيد عالل العمراوي:

قلت لكم كاين أكثر من  41ألف شركة مغربية كتعلن سنواي على
الربح السليب طول يعين الزمن ،وابلتايل يعين كاين واحد احلد أدىن
دايل الضريبة دايل املسامهة يف يعين حتمل تكاليف الدولة ،وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،
مرة أخرى ابسم الفريق االستقاليل ومراعاة لصحة وأمن
املواطنني وخاصة منهم الشباب تنعيد عاواتين واحد التعديل للحد
حملاوالت احلد وال حماربة استهالك اخلمور وكنت كنتمىن انه يكون

السيد الرئيس:
أعرض دائما مؤيدة تفضلي.

واحد التفاعل مجيعا واحد التفاعل إجيايب حبال اللي كان تفاعل
اللي كان يف حماربة االستهالك املفرط دايل السكر والعواقب دايهلا
على الصحة العمومية السكر أيه اخلمور ال هادي مفارقة عجيبة،

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
النقاش اللي عرفناه يف اللجنة ،اجلواب دايلكم كان
جواب يف اللجنة واليوم يف اجللسة العامة جاوبتينا واحد اجلواب
آخر اللي هو صراحة ما قنعنيش ألن انتم كتكلمو السيد الوزير
على الشركات اللي علنات  déficitولكن الفقرة راها واضحة

كنت أمتىن أن أمسع دفوعات رأي معارض قنعوان أان تنتمىن
يعاونوان أننا ندعمو التوازن دايل امليزانية العامة أوال وأيضا ندعمو
التوازن دايل اجملتمع دايل أمن املواطنني األمن الروحي والتوازن
أيضا دايل املستهلك ،شكرا.

كتقول لك أبنه إيال كان احلد األدىن كيفوق احلد دايل من احلد
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

السيد الوزير جاوب غادي أيكد ما قاله السيد الوزير
لكم الكلمة.

السيدات والسادة النواب نستمعو لبعضنا من فضلكم،
نستمعو لبعضنا ،تفضل السيد النائب.

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

النائب السيد هشام صابري:

شكرا السيد النائب احملرتم ،هاد القطاع يتحمل أصال
كافة الضرائب املنصوص عليها يف املدونة العامة للضرائب

أنه على غرار اإلعفاء الذي تستفيد منه سيارات األجرة
أو الطاكسيات املرخص هلا مبوجب قانوين ،نطرح التعديل إبضافة

ابإلضافة عندو واحد الالئحة مهمة دايل الرسوم احمللية وكذا
املكوس اجلمركية كاينني هاد الشي هذا ،وحنيلك اجلواب اللي
عطيتك قبل قليل ،وشكرا.

السيارات املستعملة يف النقل املزدوج ،وذلك من أجل حتقيق عدالة
جبائية بني العامل القروي والعامل احلضري ،نقرتح هذا التعديل لدى
إمعاننا يف خطاابت صاحب اجلاللة ،الذي ما فتئ يؤكد على

السيد الرئيس:

ضرورة حتملنا كاملنا املسؤولية سواء كحكومة معارضة وأغلبية من
أجل أحقاق أو من أجل العمل ،من أجل إحقاق العدالة اجملالية،
هذا من جهة؛ أما من جهة أخرى ،أنه العامل القروي كان جزءا
أساسيا الذي أشار له أيضا صاحب اجلاللة ،كركيزة من أجل

أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون111 :

خلق طبقة متوسطة داخل العامل القروي ،النقل املزدوج موجود
فقط أو بنسبة أكرب داخل العامل القروي ،العامل القروي اهتمت به
الدولة من خالل خلق جمموعة من الصناديق ،سواء صندوق
التنمية القروية أو صندوق التضامن بني اجلهات من أجل دعم

املعارضون131 :
املمتنعون :ال أحد
املادة  7اجلانب املتعلق ابإلعفاءات ،تعديل من فريق
األصالة واملعاصرة ،آ السيد النائب ،املعارضون ال يعين شيء آخر،
ال يعين شيء آخر ،التعديل الوارد من فريق األصالة واملعاصرة،
التعديل رقم  818اخلاص ابلسيارات املستعملة يف النقل املزدوج
يف العامل القروي.

العامل القروي ،مقرتحنا دائما هو يف نفس السياق من أجل املسامهة
من أجل دعم املستثمرين يف قطاع النقل املزدوج داخل العامل
القروي الذي ما فتئ يطالب به السيد وزير النقل يف هاته القبة
وقال لينا هذا  sous ce termeأنه إيال عندكم أي واحد
اللي بغى يستثمر يف النقل املزدوج داب راه وجدان دفرت التحمالت
جيبوه نعطيه الرتخيص داب ،إيال السيد الوزير اللي هو جزء من
احلكومة كيطالب ابإلستثمار فيه ،هاذ القطاع كنظن أبنه إيال كان

النائب السيد هشام صابري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،أنه التعديل اللي تنتقدمو به يف فريق
األصالة واملعاصرة خبصوص هاذ املادة ،هي أنه على غرار اإلعفاء
الذي تستفيد منه سيارات األجرة.

اإلشتغال أفقي داخل القطاعات احلكومية أو الوزارات ،جيب أن
أظن أنه وزارة املالية أيضا هي ملزمة أن تفكر يف نفس الدينامية
أو املطالبة اليت طالب هبا وزير النقل ،وتدعم أو حتفيز اإلستثمار
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يف هذا القطاع اللي هو القطاع دايل النقل يف العامل القروي ،النقل
املزدوج ،شكرا.

فقط أنه احلكومة ما تتلتفتش هلاذ الفئة ؟ نعرفوها وصايف هللا جيعل
الربكة ،وشكرا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت:

الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املوافقون111 :

حاليا تستفيد هاذ العرابت من اإلعفاء من الضريبة
اخلصوصية السنوية على املركبات ،عندما تكون معدة للنقل
العمومي لألشخاص ،ويقل أو يساوي وزهنا  1طن1111 ،

املعارضون188 :
املمتنعون1 :
املادة  7اجلانب املتعلق بتعرفة الرسوم تعديالن من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية رقم  01ورقم  ،06لكم الكلمة
السيد النائب.

كيلوغرام ،أما يف ما خيص نفس العرابت إيال جتاوز الوزن دايهلا
 1طن فإهنا ختضع لألسعار املخفضة للضريبة على أساس الوزن
وليس على أساس القوى اجلبائية ،وذلك على غرار ابقي أصناف
العرابت املخصصة للنقل العمومي لألشخاص.

النائب السيد حممد احلافظ:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

أعتقد نتقدمو شوية إذا مسحتم ،بعرض التعديل
للتصويت ،الرسالة وصالت بكيفية بليغة ،السيد النائب ،تفضل.

التعديل خيص املادة  824والفريق اإلستقاليل يقرتح
حذف الفقرة الثانية اليت تنص على ختضع للرسوم بنسبة %01
على عملية التأمني املؤقت يف حالة الوفاة املكتتبة لفائدة املؤسسة

النائب السيد هشام صابري:

املقرضة ،وهنا السيد الوزير خصنا نعرفو أبن املواطن املغريب دائما
يراوده اقتناء السكن الرئيسي ولكن تنعرفو املعاانة السيد الوزير
اللي تيلقاها من أجل احلصول على هاذ القرض وعلى هاذ السكن
من صعوابت مجة يف التعقيدات يف اإلجراءات والتكاليف

أان عندي احلق يف التعقيب.
السيد الرئيس:
عندك احلق يف التعقيب.
هللا جيازيك خبري أعطيين حقي ،السيد الوزير أنه الرفض

املختلفة ،ابإلضافة إىل النسبة املرتفعة لنسبة الفائدة والشروط
اجملحفة اليت تفرض عليه ،زائد التكاليف املرتفعة لتكوين ملف
القرض وفرض التأمني خاصة على الوفاة مرتبط هباذ القرض هاذ

حىت وحدة فيهم ،ما ابن لياش النقص ما ابنش يل مناظرة واش

النقطة نقولو مهمة ،ولكن فينا هي الفائدة ابش نزيدو فائدة دايل
الرسوم على هاذ l'assuranceهاذي ابلذات؟ واش احلكومة
ما تيكفهاش أبن هاذ الفئة دايل هاذ املواطنني عندها ضغوطات
مادية وفرضت عيلها رسوم إضافية؟ هاذ اإلجراء السيد الوزير

النائب السيد هشام صابري:
دايل هاذ املقرتح أان ابلنسبة ليا غري مربر ،ألنه كاع اإلقرتاحات
اللي درانها سواء التربير أنه نؤجلها إىل نقاش من داخل املناظرة
الوطنية أو النقص يف مداخيل الدولة هنا هذا جواب ما عطاين
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تيضرب يف العمق الطبقة املتوسطة والفقرية خاصة اليت غالبا ما

قبيل كنا كنتكلمو على درهم تنضاف خلصوم املواطنني

تتحمل خمتلف التدابري اجلبائية والضريبية ،كما يزيد يف التأزم دايل
األوضاع عند هاذ الفئة من اجملتمع ،لذا نقرتح إلغاء هاذ اإلجراء
السيد الوزير.

وقلتو عندها تكلفة مالية كبرية دايل  6دايل املليار يف الشهر
قلتيها السيد الوزير ،واآلن كتكلمنا على  1دراهم والّ  6يف الشهر
للمواطن كتضريب على أتمني اللي غياخذو على القروض دايلو
كتقول حاجة عادية؟ يعين ابلنسبة للمواطن عادي خيلصها؟

السيد الرئيس:

ولكن واحد احلاجة مهمة اللي كتغفلها احلكومة هو التضامن غري
املواطنني يضامنو وأنتما ضامنو شوية مع املواطن ،راح حىت احنا
قبيل طلبنا غريدرهم ختفض يعين التكلفة درهم اللي غيتزاد على

لكم الكلمة السيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
هي عقود دايل التأمني كلها خاضعة لواحد الضريبة

املواطن ،هذا غيخلص  1درهم ،واحلاجة اللي مهمة كتغفلها
احلكومة وكنغفلوها هي أنه الوقع النفسي دايل املواطن ملّي
كيعرف أنه تزادت لو ضريبة وخا تزيد لو سنتيم ،راه نفسيا غيقول
أان تضربت وهاذ الناس راه انزلني عليا الضرائب واملشرع ما كيعمل

كتكون ما بني  0111و 1111درهم شهراي يعين ماشي احنا
كندويو على شي تكلفة ابهضة ،وأان متفق معكم املشكل هو
أنه هذا ماشي زدانها كاين واحد املادة غادي جنيو هلا فيها هاذ
املداخيل دايل هاذ الضريبة غتمشي كلها لصندوق التماسك

والو ما كيدافع علي ،فلهذا السيد الوزيرجيب أن اتخذو هاذ
الكالم بعني اإلعتبار ،وشكرا.

وعندها يعين نصوص تنظيمية فني كتمشي هاذ الضريبة ،إال هاذ
العقد دايل التأمني على الوفاة واللي التأثري دايلو ما غيتع ّداش 1
دراهم وال  6دراهم شهراي على الناس اللي غيقتنيو الديور ،والفوائد

السيد الرئيس:
أعرض التعديل األول للتصويت:

اإلجتماعي ،إذن الغرض من هذا هو أننا خنلقو مدخول قار
لصندوق التماسك اإلجتماعي ،املسألة عادية يعين ملّي كتاخذ
ذاك النص التنظيمي دايل عقود التأمني كتلقى هذا هو اللي ما

املوافقون111 :
املعارضون188 :

عندوش ،ألنه قدمي من  0216وهو موجود إذن هاذي كانت
املناسبة ابش خنلقو مدخول قار وماشي زعما يعين اآلاثر دايلو
على املغاربة هو ضعيف جدا.

املمتنعون1 :
أحد مقدمي التعديل الثاين ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد حممد احلافظ:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس،

تفضلي السيدة النائبة املنصوري تفضلي.

تعديل خيص املادة  824األشخاص املفروضة عليهم
املسامهة ،هنا السيد الوزير هنا قامت احلكومة إبحداث واحد
املسامهة إجتماعية للتضامن عن األرابح اللي تتحملها واحد
الشركات ،ولكن يف حد ذاتو ما عرفتش عالش احلكومة استثنات

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
شكرا السيد الرئيس،
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واحد اجملموعة دايل الشركات؟ هللا أعلم ،عالش هاذ الشركات

القطب املايل للدار البيضاء راه حىت هو منطقة حرة ،غري هو

استثناو بدون موجب حق؟ وقد تساءلنا عن السبب األساسي يف
استثناء هاذ املقاوالت من املسامهة يف التضامن االجتماعي
فاملواطنة احلقيقية تتطلب أن تنخرط مجيع الشركات يف هذه
املسامهة التضامنية ،لذلك السيد الوزير نقرتح الرتاجع عن استثناء

هاذيك للخدمات واألخرى للصناعة ،نفس املنظور ،وابلتايل ما
كاين ال استثناء ال والو كاين احرتام إلتزامات دايل الدولة فيما
خيص استقطاب واحد العدد دايل املستثمرين ،وشكرا.
السيد الرئيس:

الشركات املعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة،
والشركات اليت تزاول أنشطتها داخل املناطق احلرة للتصدير
وشركات اخلدمات املكتسبة لصفة القطب املايل للدار البيضاء

أعرض التعديل الثاين للتصويت:
املوافقون111 :

من أداء املسامهة االجتماعية للتضامن ،فاجلميع جيب أن يساهم
يف هاذ اجملهود التضامين وخاصة وأن هاذ اإلجراء مل يدم أكثر من
سنتني ،هنا السيد الوزير خصنا انخذو بعني اإلعتبار أبن هذا
غنعطيوه مدلول حقيقي يف مسامهة اجتماعية للتضامن ،شكرا
السيد الوزير.

املعارضون188 :
املمتنعون1 :
دائما يف نفس اإلطار مناقشة املادة  7اجلانب املتعلق
ابألشخاص املفروضة عليهم املسامهة ،تعديل من فريق األصالة
املعاصرة التعديل رقم  ،80تفضل السيد النائب.

السيد الرئيس:

النائب السيد هشام صابري:

لكم الكلمة السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس،

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

السيد الوزير ،إن نسبة هلاد املادة نقرتح يف فريق األصالة

أوال هاذي ماشي ضريبة ،مسامهة تضامنية ملدة سنتني
فقط ،وماشي للرفع من الضغط اجلبائي يف املغرب ،ألن وإالّ

املعاصرة إضافة فقرة أخرى أن حتدت مسامهة إجتماعية للتضامن
على الدخل ،يتحملها األشخاص الذاتيني اآليت ذكرهم ،أعضاء
احلكومة ،أعضاء الربملان ،رؤساء اجلهات ،املدراء التنفيذيون يف
القطاعني العام واخلاص واحملدد صفاهتم بنص تنظيمي والذين

املغرب يعين كبلد يعين تيحاول يستقطب اإلستثمار وخاصة
يويل عندو واحد الضعف يف هاذ اجملال،
اإلستثمار األجنيب غادي ّ
اثنيا :الدولة الزم تلتزم وحترتم االتفاقيات اللي دارت ،ما ميكن
شي لواحد السيد جتيبو ملنطقة حرة وتقولو أسيدي استثمر وغادي

حيصلون على دخول األجور والتعويضات والدخول املعتربة املعتربة
حكمها كما هي حمددة يف املادة  ،16نقرتح هذا التعديل لسبب
بسيط أنه ملا نتكلم عن التضامن ما ميكنش أننا نتكلموا عليه وما

ختلص ق ّدا وق ّدا وغدا جتي تقول ليه زيد  %8.1زيد  %1ما
ميكنش ،يعين احرتاما إللتزامات الدولة مشييت جبتيه وبقييت كتد ّوز
الوقت ابش جتلبوا للمغرب وملّي جبتيه ودار منطقة وبدا كيصنع

نبداوش من أنفسنا ،أول واحد اللي خاصوا يساهم فيه مها احنا،
ما ميكنش أننا نديرو املسامهة للتضامن لشركات ونشرعوا ليها ال
سواء حكومة وال برملان واحنا ما نسامهوش ،أما غنكونوا على

شي حاجة وبدا كيصدر تقول لو أسيدي الّ غدا عندي خصك
تدير التضامن معااي ،ما ميكنش هذا سواء يف املناطق احلرة والّ
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األقل من أجل حنتارمو نفوسنا خاصنا نسامهو ،وتنطلب من

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

آ معارض ،طيب ،إذن من بعد تفضل السيد النائب،
راه املعارضة هي األوىل تفضل السيد الرئيس تفضل السي عبد
هللا.

احلكومة أنه متشي تقبل هاد التعديل ألنه هو احرتام لنا مجيعا،
وشكرا.
السيد الوزير.

النائب السيد عبد هللا بووانو:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

غري لكي يقع واحد النوع من اإلنسجام يف التعديالت،
التعديل رقم  ،7دايل الفريق احملرتم سحب يف خمتلف الدخوالت،
وابلتايل حىت إذا كان غيتقدم يبقا يف هداك الشي دايل احلكومة
والربملان ،أما املدراء سحب التعديل وابلتايل الدخوالت دايل
املدراء التنفيذيني سواء يف القطاع اخلاص أو مل يبق له معىن ،شكرا.

حنا كنتفهموا أبن التضامن تيخصوا يهم اجلميع ولكن
الصيغة ابش جبنا هاد التضامن حنا من األشخاص املعنيني ،وكان
يعين واحد التجربة يف املاضي اللي عملنا فيها تضامن يف الشركات
وفيه أيضا األشخاص الذاتيون ،واللي كان عندها الوقع دايهلا على
األطر املغربية يعين ما كانش كان سيء ،سيء ألن أوال الشركات
لقات نفسها يف غالب األحيان كتعوض داك املسامهة لألطر

السيد الرئيس:
تفضل السيد النائب أخذا بعني اإلعتبار املالحظة دايل
السيد الرئيس.

دايهلا ،واحنا يف واحد الوقت اللي ما عقلتش على النائب اللي
كان دخل على اهلجرة دايل األدمغة ،وخاصنا نساعدوهم ابش
يبقاو وابلتايل فهاد املسامهة التضامنية حاولنا تكون على الشركات

النائب السيد عدي بوعرفة:
ال ال أتشبت مبوقفي ،السيد الوزير ،سبق لفريق األصالة
املعاصرة أن قدم مبادرة رائعة ،أال وهو إرجاع جمموعة دايل

اللي يف واحد املستوى والعدد دايل هاد الشركات اللي غتساهم
 182يعين واحد العدد قليل ولكن غادي متكن الدولة وامليزانية
دايل الدولة من مداخيل دايل  8مليار درهم سنواي ،يف هاد
العامني يعين  4مليار اتلدرهم ابش يعين حنققوا داك يعين األهداف
ايل صدرانها يف مشروع قانون املالية ،وشكرا.

اإلعتمادات املالية ،اليت صرفت للربملانيني الثالث شهور األوىل،
كان هناك البلوكاج دايل احلكومة ودايل الربملان ،الربملان وحىت
يسكتوا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

انقشنا هاد اإلجراء مرتني ،أعتقد منر إىل عرضه
للتصويت ،تفضل السيد النائب ،امسح يل دقيقة كاينة نقطة نظام.

نستعملوا لبعضنا البعض ،السيد النائب ما عندكش
الكلمة من فضلك السيد النائب ،إذا مسحت ،كمل السيد
النائب.

النائب السيد عبد هللا بووانو:
ال ماشي نقطة نظام معارض.
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النائب السيد عدي بوعرفة:

السيد الرئيس:

السيد الوزير ،فريق األصالة واملعاصرة قام مببادرة رائعة،
أال وهي إرجاع العتمادات مالية ،دايل  1األشهر أان رديت 2

كمل السيد النائب إبختصار ،كمل ابختصار ،استمعوا
للسيد النائب وأطلب منه إذا مسح ابختصار إذا مسح.

مليون و 711ألف فرانك ،وجمموعة دايل النواب ردو هاد
اإلعتمادات.

النائب السيد عدي بوعرفة:
األخ بووانو ما احتفظش يل ابلكلمة داييل ما ساعدنيش
على الكالم األخ بووانو ،طيب ،على أي ،ابلنسبة للسيد الوزير

السيد الرئيس:

هناك كالم بغيناك الوزير دايل املالية تعطينا توضيحات ،هناك
كالم على أنه حينما يتم تنصيب الوزراء ،كياخذو  71مليون،
وحينما يغادرو الوزارة كياخذ  71مليون ،مبعىن آخر هذا كالم،
بغينا التوضيح من السيد الوزير يعطينا ،النقطة الثانية..

السيدات والسادة النواب ،نستمعوا لبعضنا لبعض،
السيد النائب تفضل كمل ،السيدة النائبة تفضل أمتم..
النائب السيد عدي بوعرفة:
أعود وأقول السيد الوزير ،أن حزب األصالة واملعاصرة أن
حزب األصالة واملعاصرة..

السيد الرئيس:
أمتم السيد النائب ،نستمعو لبعضنا البعض ،هو تيطرح
أسئلة ولو أهنا ماشي يف املوضوع بكيفية مباشرة ،تفضل السي
عدي تفضل ،ابختصار إذا مسحت.

السيد الرئيس:
شوية داهلدوء مازال غادي انشتغلوا حىت نكملوا اجلزء
األول ،وهلذا شيء ما من الصرب من فضلكم ،عاونوان ابش نتقدموا
ابش نكملوا اجلزء األول ،من فضلكم ،شكرا تفضل السيد
النائب.

النائب السيد عدي بوعرفة:
نقطة أخرى كذلك ،هل يعقل أن الوزراء ايخذو تقاعد
دايل  12ألف درهم ،فواحد الزمن معني بينما تدخل امللك
الراحل احلسن الثاين هللا يرمحو إيال كان بعض الوزراء يعين ملي
كيخرجو كانت عندهم اإلمكانيات ،داب األغلبية دايل الوزراء

النائب السيد عدي بوعرفة:
يف املداخالت داييل على القطاعات اإلجتماعية غادي
ندير املداخالت السياسية وغادي نقول شي كالم ،ما عليناش

عندهم الفيالت وعندهم إىل ما ذلك ،إعادة النظر يف التقاعد
دايل الوزراء ،ال يعقل واحنا عندان أزمة مالية ،إيال كان التضامن
ابلفعل مجيع املواطنني سواسية أمام القانون ،حنن دولة املؤسسات
واملواطنة ،على الوزير أن يتحمل املسؤولية ..،السيد الوزير،

على أي السيد الرئيس ،السيد الوزير ،حزب األصالة واملعاصرة
دار واحد املبادرة طيبة ورائدة ،أال وهي إرجاع اإلعتمادات املالية
دايل  1شهور ،وهادي سابقة البد أن نسجلها ابرتياح ،الدليل
واضح على املسامهة دايل الربملانيني كذلك ،هلذا نقول أبنه ال

الرئيس ،ألن واحد القضية اللي كاينة ،احنا ربط املسؤولية
ابحملاسبة ،راه فواحد الزمن معني يف السبعينات كانت احملاكمة
دايل مخسة الوزراء ،واعتقل مخسة الوزراء ،البد من احملاسبة،

يعقل أنه الوزراء السيد الوزير وأنت تعرف ذلك ،عند تنصيبه
كياخذ  71مليون ،التنصيب دايل الوزراء ،وهاذ الكالم بغبناك
أتكدوا لينا..
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التعديالت أن نبقى يف صلب موضوع دايل التعديل ،نبقاو يف

ماشي غري املواطن الصغري واملوظف الصغري ،حىت الوزير خاصو
يتحاسب من بعد الزلزال السياسي.

التعديالت وكنطلبو من احلكومة جتاوب فهذاك الشي اللي دايل
هذا ،ابش نتقدمو وإال غادي نبقاو هنا ابألسئلة ،هاذي ماشي
جلسة دايل األسئلة الشفوية ،شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا ،أعرض التعديل للتصويت ،السيد النائب ،نقطة

السيد الرئيس:

نظام يف التسيري ،إذا مسحت ،تفضل السيد الرئيس ،آ شوية دايل
السيد النائب ،وهللا يهديكم ،شيئا ما من اإلنضباط ،شيئا ما من
اهلدوء ،من فضلكم ،شيئا ما من اهلدوء ،تفضل السيد الرئيس.

متاما ،شكرا لكما ،تفضل السيد الرئيس ،نستمعو
للرئيس كذلك.

النائب السيد حممد اشرور رئيس فريق األصالة واملعاصرة

النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي (نقطة نظام):

(نقطة نظام):

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

كما جاء يف التدخل دايل السي بووانو ،فعال خصنا
حنصرو النقاش دايلنا على التعديالت ،ألن أي نقاش آخر خصو
تعقيب والرد عليه والتوضيح عليه ،السيد النائب احملرتم قال الوزراء
كيشدوا  71مليون ملي كيدخلوا و 71ملي تيخرجوا ،و12

غري السيد الرئيس كنطلب منكم ابش تضمنو جلميع
األخوات واإلخوان النائبات أو النواب اللي اللي كيدخلو ابش
يكون واحد اإلحرتام ،السيد النائب تيتكلم يقدر يكون عن خطأ
أو عن صح ،خنليوه حىت يكمل وإيال كاين شي حاجة السيدات
والسادة النواب اللي يبغيو يعقبو وال يدخلو راه عندهم ،عندهم
يعين مراسالت كثرية ،كنظن أبن هاذ الشي أبنه ما خصوش يعاود

ألف درهم التقاعد ،ما ميكنش نسكتو هكاك ،راه هاد الشي
غادي يصبح يف اجلرائد ،كأنه صحيح ،هاد أان شخصيا كنت
وزير ما شديت  71ال ملي دخلت وال ملي خرجت.

يتكرر أو وقعو بزاف األمور فهاذ الليلة هاذي تنتمناو أنه منني
يكون شي واحد كيدخل خليوه يكمل التدخل دايلو وإيال كاين
شي واحد اللي ضراتو شي حاجة يقدر يعاود يعقب وال ايخذ
نقطة نظام مكاين حىت مشكل ،شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،أعرض التعديل للتصويت،
السيدات والسادة النواب ،أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون111 :

السيد الرئيس:

املعارضون188 :

شكرا السيد الرئيس ،تفضل السيد الرئيس.

املمتنعون :ال أحد

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):

املادة  7اجلانب املتعلق ابلتصفية ،التعديل من فريق
األصالة واملعاصرة ،التعديل رقم .88

السيد الرئيس أؤكد على ما قاله السيد الرئيس ،كيما
كيقولو فاملاط نديروهم فاكتور هذا يعين اجلميع ،اثنيا السيد
الرئيس احنا اتفقنا يف ندوة الرؤساء ،كنظن مع الرؤساء أثناء تقدمي
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النائب السيد هشام صابري:

أمام الضريبة ،اليوم الناس اللي مشاو واشتغلوا من أجل أهنم يكونوا
شفافني أمام إدارة الضرائب تيلقاوا أنه كاين إجحاف يف حقهم،
يف حني انس اخرين اللي بقوا  personne phisiqueأهنم
ما يسامهوا ما ات شي حاجة ،وغادي يبقاوا مها يستمروا يف احلال
الذي كانوا عليه ،وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،خبصوص التعديل الذي نتقدم به يف فريق
األصالة املعاصرة خبصوص هاد املادة ،هو أنه ،كما فرضت
مسامهة من طرف شركات ،نتمىن أيضا ،تطبيقا ملبدأ أنه التضامن
هو تضامن مجاعي تضامن جمتمعي ،يساهم فيه اجلميع وكل
الفاعلني اإلقتصاديني ،نطالب إبضافة املسامهة لألشخاص
الذاتيني املذكورين ،حتتسب مسامهة على الدخل أو الدخول

السيد الرئيس:
السيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

الصافية من الضريبة من مصدر املغرب املشار إليه يف املادة 867
أعاله ،املكتسبة واحملققة واليت يعادل مبلغ دخلها أو دخوهلا 161
ألف درهم وفق جدول اللي مقدمينو يف التعديل ،الغاية من هذا

هي أوال مسامهة ،ماشي تضريب وابلتايل ما كاينش،
يعين ،ندويو ،يعين ،املساواة يف التدخل؛ اثنيا ،يعين ،حنااي يف
هاد القانون ،مشروع قانون املالية كلّو ما جبنا حىت شي تعديل

التعديل ،هو أنه كما تعلمون السيد الوزير ،أنه منذ ،8112
قوانني املالية دائما كانت كتجيب واحد mesures
complementaire les mesures drogatoire
وكان فيهم واحد املقتضى اللي كان دائما يتم التجديد دايلو ،اللي

على الضريبة العامة على الدخل ،يعين ،دران ،يعين كمبدأ هاد
نضربو وال نقيسو فيها األشخاص
املشروع قانون ما بغيناش ّ
الذاتيني ،وابلتايل فهاد املسامهة أيضا ما بغيناش جنيبو نقولو هلم
ما قسناش الضريبة الدخل وجبنا لكم مسامهة ختلصو عاواتين من

هو تقدمي كمتلكات املالية الشخصية كحصة يف املنشآت
والشركات، l'apport du patrimoine personnel
كنقول أبنه هاد الناس اللي اثقوا يف التشريع املغريب اثقوا يف التشريع

األجور دايلكم وشكرا ،امسح يل السيد الرئيس يعين نفس التعقيب
على كل التعديالت فيما خيص هاد املسامهة.
السيد الرئيس:

الضرييب وقاموا ابلتقدمي داملمتلكات دايهلم وانتاقلوا من la
 forme juridiqueدايل الشخص الطبيعي إىل شركة ،أنه
غادي يكونوا كيحسوا بواحد اإلجحاف ،ما كاينش هنا عدالة،
ألنه هاد العدالة اجلبائية تنبغيوها ابش تطبق على اجلميع ،هاد

أعرض التعديل للتصويت:
ابش نتقدمو شوية السيد النائب ،أعتقد أن فيه الكفاية
بكل ،يعين ،بكل موضوعية ومع احرتامي لك ،مع احرتامي لك،
راه انقشنا نفس التعديل على األقل ثالث مرات ،تيخصنا انخذو
بعني االعتبار حىت الوضع العام دايل النائبات والنواب ،ألن،

املسامهة نبغيوها تطبق على اجلميع ،ماشي اللي مشى اثق
ابلتشريع الضرييب ودار هاد التقدمي وحتول لشركة كمكن يلقى نفسو
أنه تيأدي هاد املسامهة اإلجتماعية ،يف حني أنه ،مع العلم ،أنه

بصراحة ،انقشنا واحد اجملموعة دايل التعديالت على األقل ثالث
مرات يف نفس املوضوع ،وهلذا العقلنة دايل العامل الزمين واحنا
نريد أن نعقلن املالية العامة ،من الضروري أن حنرتم اجلو العام،

pourمن أجل الشفافية الضريبية هاد التحفيزات ت ّدارت دايل
تقدمي املمتلكات املالية ،ابش ،من أجل أننا نوصلو لواحد la
 ،transparence fiscaleونكونو متساوين أمام مين ال
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السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

بصراحة ايال جينا نعقبو على كل تعقيب غادي نبقاو هنا حىت
الفجر ،أان شخصيا ما عندي مانع ولكن أحرتمكم كاين اللي
عندو إلتزامات عائلية ،كاين اللي عندو إلتزامات من نوع آخر،
وهلذا ،يعين ،السقف الزمين ،تيخصنا حنرتموه ،طيب ،أعرض
التعديل للتصويت:

قلت لكم السيد الرئيس ايال مسحتو ،يعين ،عندي نفس
التعقيب على كل ما يتعلق ابلتعديالت اللي كتهم نفس املادة.
السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت ،إذا مسحتم:

املوافقون111 :

املوافقون111 :

املعارضون188 :

املعارضون131 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املادة  7اجلانب املتعلق ابلتصفية ،تعديل من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،التعديل رقم .07

املادة  7اجلانب كذلك املتعلق ابلضريبة التضامنية،
تعديل من السيدين النائبني مصطفى الشناوي وعمر بالفريج،
تفضل.

النائب السيد حممد احلافظ:
شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد عمر بالفريج:

ارتباطا السيد الوزير مع التعديل رقم  06السابق املقرتح
املادة  824من طرف الفريق اإلستقاليل ،نرى أن تطبيق املسامهة
اإلجتماعية للتضامن ،وتنخص ابلذكر املسامهة السيد الوزير فقط
على الشركات اليت تفوق أرابحها  41مليون درهم ،احنا تنعرفوا

شكرا السيد الرئيس،
من املؤكد غادي تكونوالحظتيو أبن احنا التعديالت
دايلنا كلها ما كتنقصش من مداخيل الدولة ،هذا مبدأ أساسي
اللي اشتغلنا عليه فوقما حىت إيال نقصنا شي حاجة كنلقاو ابش
نديرو ، l'equilibreهاذ املسامهة غنركز على نقطة واحدة اللي

أبن هاد التطبيق السيد الوزير غادي يستثين جمموعة من الشركات
من االخنراط يف هاد العملية التضامنية ،غري أننا نرى أن من واجب
اجلميع االخنراط يف هذه املسامهة كل حسب إمكانياته ،كما نقرتح

مازال ما جتبدات حيث جتبدات يف الضريبة على الشركات وما
جتبداتش هنااي ،قلنا مبا هاذي مسامهة استثنائية وكاين أمر
استثنائي واقع هاذ السنة  ،8102وهي هاذيك مهمة استطالعية

يف التعديل رقم  02املوايل ،لذلك نقرتح يف هذه املادة توسيع
قاعدة املنخرطني يف املسامهة التضامنية بقاعدة احتساب املسامهة
اإلجتماعية للتضامن من  41مليون درهم إىل  81مليون درهم،
وهذا تيظهر يل أبن شيء إجيايب ابلنسبة للحكومة السيد الوزير.

على احملروقات وللتذكري كنت كنتظر من السيد الرئيس ذيك
املهمة هو اللي جبدها ولكن نذكر أبن أان كنائب عضو يف
هاذيك اللجنة أان األول اللي طلبت هاذيك املهمة ،وكانت
ترفضات ليا ألسباب مسطرية ،زعما غري هاذ الشي الواحد يعرتف

السيد الرئيس:
الكلمة لكم السيد الوزير.

به ،ولكن تبنيت عدد دايل األفكار اللي كانت فهاذيك املهمة
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السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

االستطالعية واختلفت مع بعض األفكار ،ولكن تبنيت عدد
دايل األفكار ومنها كان واحد الفكرة خرجات كتوصية اللي
كتعلق مبجلس املنافسة ،داب جملس املنافسة كو كان واجد وما
جممد يف املغرب كان غيقوم ابلدور دايلو كان من حقو
كانش ّ
وهاذ الشي يف القانون القانون التنظيمي دايل جملس املنافسة يطبق

مطول يف اللجنة دايل
هو كيف ذكريت كان جواب يعين ّ
املالية ،رمبا نذ ّكر غري بنقطة واحدة فيما خيص يعين اخلوصصة،
احنا دخلناها يف إطار إعادة هيكلة املؤسسات العمومية ماشي
خوصصة فقط يعين الستدراك اخلصاص يف امليزانية دايل الدولة،
فهي كما غادي تشوفو يعين هي وأعين اخلوصصة عندها واحد

تبني
 %01على رقم املعاملة دايل الشركات دايل احملروقات اللي ّ
أبهنا تواطأت مع بعضيتنا من خالل اخلالصات دايل املهمة
االستطالعية ،فهاذ التعديل هذا جاي فهاذ اإلطار ،مع عندان

وغادي جنيبوها للربملان عما قريب ،فيما خيص يعين هذا ويكون
عندان مناسبة ابش ن ّذكرو فيها بتفصيل.

جممد الربملان جملس النواب والّ الربملان بغرفتيه ميكن
جملس منافسة ّ
لو أيخذ قرار ،هاذ القرار أشنو هو؟ كنقولو غنطبقو ضريبة مسامهة
وخا هي مسامهة
حيث أي حاجة يف مدونة الضرائب ضريبة ّ
مسامهة استثنائية لسنتني على هاذ القطاع دايل احملروقات ب

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت:
ال نفس القاعدة أ امسح يل ابلنسبة جلميع املتدخلني ،هاذ النقطة

 %1على رقم املعامالت ،وق ّدرهتا كمداخيل إضافية مليزانية الدولة
نكمل ابش حىت األرقام نعرفو
ب  1دايل املليار إضافية يف السنةّ ،
آش غنديرو هباذ الفلوس ،احنا قلنا هاذي مناسبة جبتينّا فهاذ

هاذي اخذات ما يكفي من الوقت ما يكفي من الوقت نتكلم
عن العقلنة نبدأ أبنفسنا ال معذرة معذرة؛
أعرض هذا التعديل للتصويت:

القانون املالية واحد الفكرة دايل اخلوصصة قلتوا ابش تسدو
تسرعوش ما يكونش اإلرجتال
اخلصاص اللي عن الدولة ،قلنا ما ّ
يف اخلوصصة ،ما نبيعوش كمتلكات الدولة ابلزربة حىت نفكرو
سياسيا واقتصاداي واألثر يكون إجيايب اقتصاداي بصفة عامة على

املوافقون1 :
املعارضون188 :
املمتنعون111 :

الشغل وعلى النمو وعلى عدد دايل األشياء ماشي غرياجلانب
دخلناها من قطاع
املايل ،فهاذ  1دايل املليار درهم إضافية غيال ّ
احملروقات هباذ املسامهة ميكنها مت ّكن احلكومة جتنّب ذيك اإلرجتال

املادة  7اجلانب املتعلق ابألسعار تعديل من فريق األصالة
املعاصرة التعديل رقم  ،81أحد مقدمي أو إحدى مقدمات
التعديل ال أحد مت سحب التعديل السيد الرئيس تفضل سي
صابري.

يف جمال اخلوصصة ،تيبان يل هاذ الشي منطقي كنتمىن السيد
نكمل غري مجلة واحدة
الوزير جياوبين ّ
وخا جاوبين يف اللجنةّ ،
السيد الرئيس ،حيث هو ماشي نفس الطرح ابش يكون حىت
النقاش مفيد ،شكرا.

النائب السيد هشام صابري:
شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

غري اللي بغيت نقول قبيلة السيد الرئيس أنه ابلنسبة

شكرا ،السيد الوزير.

التعديل رقم  88والتعديل رقم  donc 81مادام السيد الوزير
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املوافقون111 :

السابق أبنه التعقيب دايلو هو نفسو خبصوص املواد املتعلقة هباد
البنود دايل املسامهة التضامنية ،ابلتايل ما تقندمومهش ألنه مامها
إال مالءمة ،وشكرا.

املعارضون131 :
املمتنعون :ال أحد

السيد الرئيس:

املادة  7نفس اجلوانب ورد بشأن هذه املادة تعديل من
السيدين النائبني مصطفى الشناوي وعمر بالفريج ،تفضل السيد
النائب.

شكرا لك ،بدون تقدمي التعديل للتصويت ،سحب،
املادة  7دائما اجلانب املتعلق ابألسعار تعديل من الفريق
االستقاليل للوحدة والتعادلية تعديل رقم  02ما فيها ابس السيد
الرئيس السيد احلافظ حنافظوعلى الوقت ،تفضل السيد النائب.

النائب السيد عمر بالفريج:

النائب السيد حممد احلافظ:

شكرا السيد الرئيس،

ما كاين ابس السيد الرئيس ،غري فهاد السياق هذا البد
من التذكري السيد الوزير أبن حدد التعديل الوارد يف مشروع قانون

بداية كنطلب منكم دميا تبقاو على نفس املرونة وطبقو
العدالة دميا حىت يف اجللسات الشفوية وكل شي معنا هادي نقطة
مهمة السيد الرئيس ماشي غري يف هاد ضغطو علينا فهاد
فالتصويت اللي احلقوق دايلنا كاينة يف النظام الداخلي يطبق علينا
النظام الداخلي إيال كانت املرونة تكون دميا ماشي غري اليوم.

املالية أساس الربح الصايف الذي سترتتب عليه املسامهة االجتماعية
للتضامن يف  41مليون درهم ،غري أنه يف ابلكم السيد الوزير
املغرب عاش واحد التجربة كماثلة تطبيقا بني سنة  8101وسنة
 ،8101كانت قد حددت هذه األساس يف  01مليون درهم كما

السيد الرئيس:

مسح للجميع ابملشاركة يف املسامهة التضامنية ومن أجل متكني
الغالبية من الشركات واملقاوالت من االخنراط يف هذه املسامهة،
نقرتح عليكم السيد الوزير ختفيض األساس الذي سترتتب عليه

تفضل السيد النائب.
النائب السيد عمر بالفريج:

املسامهة من  41ملييون إىل  81مليون وحتديد نسب املسامهة
حسب إمكانية كل ملزم  %0من مبلغ الربح الصايف ما بني 81
مليون و 11مليون درهم  %0.1من الربح الصايف ما بني 81
و 11مليون الدرهم و %8من الربح الصايف الذي يفوق 011
مليون درهم ،وشكرا السيد الوزير.

السيد الرئيس ،كنسمع هباد الكالم ما نبغيش نعقب على
هاد الكالم اللي كيطيحو املستوى دايل..
السيد الرئيس:
وأان ال أريد التعقيب عما قلت ال ماشي عليكم ما
كندويش عليكم كنسمع كالم من جوايه أخرى.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

نفس املوضوع السي احلافظ ،السيد الوزير يعترب أنه تقدم

تفضل السيد النائب.

جبميع املعلومات الضرورية ،لذلك نعرض هاد التعديل السيد الوزير
نفس اجلواب ،نفس التعقيب ،أعرض التعديل للتصويت:
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النائب السيد عمر بالفريج:

السيد الرئيس:

هاد املسامهة هادي هذه ضريبة وال مسامهة تصاعدية
على رأس املال والّ ضريبة على الثروة منخفضة معقولة وتصاعدية

أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون:

كتبدا فوق املتم ّكن للشخص كتكون املمتلكات دايلو فاتت 1
دايل املليون دايل الدرهم نصف مليار ،كنبداو  %1.0هى 1
آالف درهم يف العام واحنا طالعني حىت لفوق حىت للسعر األعلى

من فضلك السيد النائب هذه قاعدة اتفقنا عليه اآلن،
الّ اتفقنا عليها اآلن بكل صدق السي بالفريج احنا اتفقنا عليها،
اتفقنا أن التكرار ابلنسبة لبعض األشياء اللي تناقشات مطوال

كتويل  %1.1هي جد
حىت كتفوت  8مليار دايل الدرهم ّ
منخفضة مقارنة مع ما جيري يف الدول األخرى ،هاذ الضريبة
تصاعدية على رأس املال هاذي يف الدول املتقدمة جمتمعيا
واجتماعيا جاري هبا العمل ،من أجلها كتنقص الضريبة على

بكيفية معمقة يف اللجنة من الصعب جدا أن نكرر ما متت
مناقشته يف اللجنة ،لذلك أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون :

الدخل مثال على األجراء ،فمن املمكن إيال طبقنا هاذ النوع من
املسامهة مزيد من  4دايل املليار دايل الدرهم يف يف ميزانية الدولة،
وكنقرتحو احنا أن تدفع هذه املداخيل اإلضافية يف الصندوق

ال ال ال أمسح بذلك نفس القاعدة نفس القاعدة تطبق
ابلنسبة جلميع النائبات والنواب ،ما كاينش امتياز ما كاينش امتياز
نفس القاعدة نفس القاعدة نعرض التعديل اجلواب من طرف
احلكومة ،ومنر إىل التصويت:

اخلاص الذي سيتم إنشاؤه إن شاء هللا ،اللي كاين يف مشروع
قانون دايل إصالح التعليم اللي مسيتو صندوق دعم عملية تعميم
التعليم اإللزامي وحتسني جودته ،ومثال بفضل هذه املداخيل ميكن
للصندوق أن يوفر النقل املدرسي لفائدة  4مليون طفل وطفلة يف
العامل القروي وهوامش املدن ،فهذا هو املقرتح ،وشكرا.

املوافقون1 :

السيد الرئيس:

املعارضون188 :

أعرض التعديل للتصويت:
استمعت إليكما..

شكرا ،تفضل السيد الوزير.

املمتنعون111 :

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

أعرض املادة أعرض املادة  7املتعلقة..

هاذ املسامة كتاخذ قيمة األموال الثابتة واملنقولة كوعاء
لفرضها ،عوض معيار الدخول وابلتايل فكاين واحد الصعوبة يف

املوافقون188 :
املعارضون111 :

االحتساب دايهلا ،نظرا لعدم توفر املعطيات املرجعية اليت متكن
من ضبطها وابلتايل هذا مقرتح ميكن ّيل الدراسة دايلو ولكن ما
ميكنلوش يتدخل يف مشروع قانون املالية ،شكرا.

املمتنعون :ال أحد
املادة السي الشناوي ..أان أحرتمكم أكثر كما تعتقد..
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أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون188 :

املوافقون188 :

املعارضون111 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  01للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  2كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون188 :

املوافقون188 :

املعارضون111 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  04للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

منر اآلن إىل املادة  ،01ورد بشأهنا تعديل من فريق
األصالة واملعاصرة ،التعديل رقم .84

املوافقون188 :
املعارضون111 :

النائب السيد هشام املهاجري:

املمتنعون :ال أحد

كنسحبو السيد الرئيس.

أعرض املادة  01للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس:

املوافقون188 :

شكرا ،أعرض املادة  01للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون111 :

املوافقون188 :

املمتنعون :ال أحد

املعارضون111 :
أعرض املادة  00للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

تعديل من النائبني عمر بالفريج ومصطفى الشناوي يرمي
إىل إضافة مادة جديدة حتمل رقم املادة  01مكررة ،أي إحداث
مادة جديدة ،لكم الكلمة السيد النائب.

املوافقون188 :

النائب السيد عمر بالفريج:

املعارضون111 :

نبدا أوال ،السيد الرئيس كنتمىن تصلح هاد اخلطأ يف حقنا
دايل إعطاء نقطة نظام من بعد هاد التعديل ،نقطة ،كيما جا يف

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

النظام الداخلي أي انئب ميكن لو يطلب نقطة نظام ويبقى يف
احرتام هاد املؤسسة .هاد التعديل ،اهلدف منو إحداث هاد

أعرض املادة  08للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون1 :

الصندوق ،صندوق دعم عملية تعميم التعليم اإللزامي وحتسني
جودته ،هاد الصندوق راه كاين يف واحد املشروع اللي كيتناقش
حاليا يف الربملان ،فيه مشروع قانون دايل إصالح التعليم ،احنا
اقرتحنا ومكتوبة فهداك مشروع قانون أبن يتخلق وال يتنشأ يف
قانون املالية ،فقلنا يف عوض ما اننتظرو عام آخر ،يف الوقت اللي

املعارضون188 :
املمتنعون111 :
أعرض املادة  06للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

اإلسرتاتيجية دايل التعليم يف املغرب مسيتها 8111-8101
ننتظرو حىت ل  8181من دااب ننشأو هاد الصندوق ،واقرتحنا
من أجل خلق مداخيل هلاد الصندوق نديرو  %011من حصيلة

املوافقون188 :
املعارضون111 :

إحصاء عن الرتكات %011 ،من حصيلة املسامهة التضامنية من
أجل النهوض ابلتعليم %0 ،من حصيلة الضريبة على الشركات،
و %0من حصيلة الضريبة على الدخل ،وهاد الشي كيجي إنشاء
صندوق كيبان لنا شي حاجة مهمة ،زعم الصندوق خصو يتنشأ

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  07للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون188 :
املعارضون111 :

ألن ابش نعطيو إشارة قوية أبهنا اخلطاب الرمسي اللي كيقول أبن
التعليم أولويتة ،ها هو غيبان لنا من هاد السنة ،من ،8102
شكرا .نتمىن يكون جتاوب ونقاش.

املمتنعون :ال أحد
تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة مادة
جديدة حتمل رقم املادة  07مكررة ،الكلمة ألحد مقدمي التعديل
تفضل السيد النائب السي املهاجري.

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

النائب السيد هشام املهاجري:

مشروع قانون اإلطار اللي أشار لو النائب احملرتم ملنظومة
الرتبية والتكوين والبحث العلمي ال زال يف طور الدراسة واملصادقة
عليه من طرف الربملان ،وإحداث أي حساب خصوصي للخزينة،
جيب مراعاة أحكام القانون التنظيمي لقانون املالية ،وخصوصا

السيد الوزير ،يهدف هذا التعديل حقيقة إىل اإلعتناء
ابلطرق الغري املصنفة يف العامل القروي ،خصوصا أبن احلكومة
واجلهات عندهم استثمار اللي كيظن كيفوت  14مليار دايل
الدرهم يف العامل القروي فهاذ اخلمس السنوات املقبلة ،وما ميكنش
السيد الوزير نديرو استثمار أموال الدولة يف طرق غري مصنفة،
وزارة التجهيز كتقول غري مسؤولة عليها ،اجلماعات القروية ابلطبع

تلك املتعلقة بشروط إحداث احلساابت املرصدة ألمور
خصوصية ،يعين ،خاص تكون عندك واحد  %41من املوارد
الذاتية ،وهاد املسائل كلها ما زال ما عندانش.

ماغاديش تكون عندها إمكانيات من أجل إصالح هاذ الطرق
الغري املصنفة ،وهلذا جيب التفكري حقيقة يف إحداث صندوق
للطرق الغري املصنفة يف العامل القروي ،ما ميكنش نستثمرو 14

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت:
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املوافقون188 :

مليار بتوصية من جاللة امللك ،يف إطار برانمج تقليص الفوارق
اجملالية للعامل القروي ،وخنليوها غادية للضياع ،مدة العيش دايل
الطريق اإلقليمية والغري املصنفة ال تتجاوز مثان سنوات ،يعين
خاصنا نفكرو جداي يف إحداث صندوق للطرق الغري املصنفة،
وشكرا السيد الرئيس.

أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

السيد الرئيس:

املوافقون188 :

املعارضون111 :
املمتنعون :ال أحد

الكلمة للسيد الوزير.

املعارضون111 :

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املمتنعون :ال أحد

كان سبق لينا يعين كان عندان نقاش فهاذ الباب وكنت
قلت للسيد النائب احملرتم ،أبننا غادي نفكرو هباذ املوضوع يعين
مستقبال إن شاء هللا.

أعرض املادة  81للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :
املوافقون188 :
املعارضون111 :

السيد الرئيس:

املمتنعون :ال أحد

أعرض التعديل للتصويت:

أعرض املادة  80للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون111 :

املوافقون188 :

املعارضون188 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

تعديل آخر من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة

نفس العدد أي الرقم األخري اللي تقدمنا به ،إذا مسحت السيد
النائب.

مادة جديدة حتمل رقم املادة  07مكررة مرتني ،الكلمة ألحد،
تفضل السيد النائب.

املوافقون ابلنسبة على سبيل املثال التعديل األخري دايل املقدم من
طرف فريق األصالة املعاصرة.

النائب السيد هشام املهاجري:
رأفة بنا مجيعا نسحب التعديل ،وأرجو السيد الوزير
ايخذو بعني اإلعتبار ،شكرا.

املوافقون111 :

السيد الرئيس:

املعارضون188 :

أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املمتنعون :ال أحد
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املمتنعون :ال أحد

ال كاين املمتنعون ،كاين املمتنعون ،أان أصحح ،أصحح السيد
النائب .أنتما معارضون إذن 018؛ املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  87للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  88للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون188 :

املوافقون188 :

املعارضون1 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  82للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  84للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون188 :

املوافقون188 :

املعارضون111 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

تعديل من فريق األصالة املعاصرة يرمي إىل إضافة مادة
جديدة حتمل رقم املادة  82مكررة ،لكم الكلمة.

املادة  81كما صادقت عليها اللجنة ،عفوا ،ال املادة
 ،81ال ليس فيها تعديل ،آ تصفق عليها ،وهاذ الشي اللي
تنعمل ،آ ابغي تصوت ،وهذا خرب ليلي مهم جدا.

النائب السيد هشام املهاجري:
نسحب التعديل السيد الرئيس.

أعرض املادة  81للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس:

املوافقون188 :

شكرا ،كذلك تعديل رقم  82ابلنسبة للمادة  ،82نفس
الرقم ،سحب التعديل.

املعارضون1 :
املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  82للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

منني كتكون اجلبهة وازنة ،شكرا.

املوافقون188 :

املادة  ،86الرجوع إىل األصل.

املعارضون111 :

أعرض املادة  86للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون188 :

املادة  11كما صادقت عليها اللجنة ،ابقي ما هنيناش
اجللسة السيدات والسادة النواب ،احنا غادي نكملو ،شوية دايل
الوقت ،شوية دايل الصرب.

املعارضون111 :
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املوافقون188 :

السيد الرئيس:

املعارضون111 :

السيد النائب ،حىت جيلسو السيدات والسادة النواب،
شيئا ما من اإلنضباط من فضلكم ،السيد النائب من فضلك،

املمتنعون :ال أحد

السيد النائب اجللوس من فضلكم ،السادة النواب ،الصفوف
األخرية ،تفضل السيد النائب ،السيد الرئيس ،آ السي بووانو خلي
السي عدي يتكلم.

املادة  ،10السيدات والسادة النواب ،احنا يف عملية
التصويت ،السي السعيد ،السي أمسكان ،من فضلك ،املادة 10
كما صادقت عليها اللجنة:

النائب السيد عدي بوعرفة:

املوافقون188 :

السيد الرئيس ،السيد الوزير ،نسحبو هاذ التعديل ،ولكن
بغيت نقول للسيد الوزير ابللي أنه يف ضميم مضى تبىن واحد

املعارضون111 :
أعرض املادة  18للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املصنع دايل األدوية يف برشيد ،اعتمادات مالية كبرية ،وأجهزة
كبرية ،اللويب دايل األدوية عاملة على إقبار هاذ املصنع ،واي إما
وزارة الصحة أو احلكومة حتمل املسؤولية الكاملة لفتح هاذ املصنع
لصناعة األدوية ،واي إما يبيعوه ألنه راه مغلق منذ زمن ،وشكرا.

املعارضون111 :

السيد الرئيس:

املمتنعون :ال أحد

شكرا للسحب ،أعرض الباب األول من اجلزء األول
برمته للتصويت.

املمتنعون :ال أحد
املوافقون188 :

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة مادة
جديدة حتمل رقم املادة  18مكررة ،أحد مقدمي التعديل.

املوافقون188 :

النائب السيد عدي بوعرفة:

املعارضون111 :

السيد الرئيس ،السيد الوزير ،غنسحبو هاذ التعديل،
ولكن املطلوب من السيد الوزير.

املمتنعون :ال أحد
أهنينا املناقشة والتصويت على الباب األول ،غادين
نتناولو طعام العشاء مدة ساعة ،ف ،00نعم ،من بعد ،تيخصنا
ننهيو اجلزء األول كله السي بووانو ،تيخصنا ننهيوه ،غادي نعملو

السيد الرئيس:
السيدات والسادة النواب.

إذا مسحتم ،ابلنسبة لتنظيم العامل الزمين ،غادي نعملو لقاء مع
رؤساء الفرق حاال وبكيفية موازية تناول طعام العشاء ،تفضل،
السيدات والسادة النواب دقيقة من فضلكم.

النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الوزير غادي نسحبو هاذ التعديل ،ولكن بغيت
خنربك كوزير.
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املعارضون111 :

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):
أقل من دقيقة السيد الرئيس أرجو غري تسمعو لينا.

املمتنعون :ال أحد

السيد الرئيس:

املادة  ،14التعديل  0من فريق األصالة املعاصرة التعديل
رقم  ،11سحب ،إذن املادة  14التعديل من السيدين النائبني
مصطفى الشناوي وعمر بالفريج ،تفضل السيد النائب.

تفضل تفضل.
النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):

النائب السيد عمر بالفريج:

السيد الرئيس ،اجلزء األول خاصنا نصوتو عليه مابقاس

ما كنسحبوش هاد التعديل وال اللي من بعد ،ولكن
نرفض الكالم احتجاجا على ما قمت به السيد الرئيس.

فيه مواد بزاف ،ابقي فيه ثالثة دايل العديالت السيد الرئيس،
راب الباب الول ،راه الباب اللي دوزيت السيد الرئيس من اجلزء
األول ،يف ما يتعلق ابجلزء األول ابقي لينا حىت ل 11كلهم مواد

السيد الرئيس:

كاينة ،ابقي عندك ثالثة التعديالت ،ابش منني نوضو نتعشاو
غنمشيو للجان نصوتو ونرجعو.

شكرا للسيد النائب ،أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون1 :

السيد الرئيس:

املعارضون188 :

هذا اقرتاح إذا أردمت.

املمتنعون111 :

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):

املادة  14كما صادقت عليها اللجنة.

هذا هو السيد الرئيس.

املوافقون188 :

السيد الرئيس:

املعارضون111 :

مزاين ،إذن نواصل ،نواصل ،طيب ،إذن منر ،مزاين
السيد الرئيس ،أان رفقا بكم يف الواقع ،منر إىل الباب الثاين
السيدات والسادة النواب شيء ما من اهلدوء ،السيد النائب من

املمتنعون :ال أحد
تعديل من فريق األصالة املعاصرة يرمي إىل إضافة مادة
جديدة حتمل رقم املادة  14مكررة ،التعديل رقم  10املادة 11
كذلك تعديل من فريق األصالة املعاصرة التعديل رقم .18

فضلك اجللوس ،السادة النواب ننتقل إىل الباب الثاين اخلاص
ابألحكام اليت تتعلق ابلتكاليف السيد النائب؛
أعرض املادة  11هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها
اللجنة:

النئب السيد عدي بوعرفة:
شكرا السيد الرئيس،

املوافقون188 :
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السيد الوزير ،فيما خيص هاد التعديل هناك نقص مهول

والتربير هو اللي تيمكنا ابش حنددو العدد املناصب ،ولكن واحد

يف املوارد البشرية على مستوى التعليم وعلى مستوى الصحة،
هناك املغادرة الطوعية اليت أثرت سلبا على املوارد البشرية ،ولكن
جمموعة دايل األطر اللي توظفوا يف واحد الزمن معني كيخرجو
التقاعد ،اليوم وزير الصحة كيجي كيقول يل عندي4111

الوقت غادي جيي اللي ميكن بعض القطاعات ما تبقاش حتتاج،
البد تزيد ألن غادية املسائل ودايرة ،وابلتايل احنا بغينا حنبسو
اإلستثناءات فيما هو يعين موجود اآلن ،ويكون التفاوض يف ما
خيص خلق املناصب على حساب أوال اإلمكانيات واثنيا يعين،
شكرا.

منصب مايل جديد مزاين مهم ،ولكن خاص يقول لنا العدد دايل
الناس اللي كيمشيو التقاعد ،مبعىن آخر املطلب دايل حزب
األصالة واملعاصرة وفريق حزب األصالة واملعاصرة ،االحتفاظ هباد

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت:

املناصب املالية دايل الصحة والتعليم اللي كيمشيو له اإلخوان
للتقاعد بغينا أن وزارة الصحة وزارة التعليم حتافظ على هاد
املناصب املالية ،وشكرا.

املوافقون111 :
املعارضون188 :

السيد الرئيس:
معذرة.

املمتنعون :ال أحد

اإلبقاء أم السحب ،أعرض التعديل ،السيد الوزير

املادة  11تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية ،التعديل رقم .02

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:

االحتفاظ ابملناصب املالية اللي كتصبح شاغرة خالل
السنة قصد استعماهلا للتوظيف كاين عندو واحد االستثناء يف
بعض القطاعات كتعرفوها التعميم دايل هاد االستثناءات على

املادة  11كاين النص احلايل هو تغيري للمادة  41من
قانون املالية رقم  2.26والغاية منو أساسا هي حذف املناصب
املالية الشاغرة على إثر اإلحالة للتقاعد إال استثناء ،مبعىن ال تطبق

قطاعات التعليم والصحة غادي يويل ما بقاش استثناء غادي يويل
تعميم ،حنااي يعين اللي كيكون الطلب دايل إحداث بعض
املناصب حنا كناخذو بعني االعتبار يعين الناس اللي كيمشيو
للتقاعد وكتم مناقشة ما بني وزارة املالية وامليزانية وما بني القطاع

هاذ األحكام على املناصب احملتفظ هبا ملوظفي البالط ،إدارة
الدفاع الوطين ،رجال التسيري والصف ابلقوات املساعدة وموظفي
وزارة العدل ،وموظفي املديرية العامة ،وموظفي املديرية العامة
ملراقبة الرتاب الوطين ،واملندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج،

املعين سواء التعليم أو هذا ،إيال خدينا حبال هذا القطاع دايل
الصحة اللي ذكريت عندو  4111منصب اللي حتداثت وعندو
ما بني  411و 111منصب إضايف ابلنسبة les CHU

وموظفي املديرية العامة للوقاية املدنية ،حنن نريد أيضا ان يصل
هذا اإلستثناء إبضافة فقرة ،وال تطبق كذلك هذه األحكام
السابقة على املناصب الشاغرة املتعلقة ابألطر الطبية والشبه الطبية
لدى وزارة الصحة ،وتلك املتعلقة أبساتذة التعليم اإلبتدائي

عندهم يعين زايدة والعدد دايل اللي غيمشيو تقريبا واحد
 ،0111وابلتايل يعين اجملهود دايل الدولة راه كاين ،واملناقشة

والثانوي واإلعدادي والتأهيلي لدى وزاريت الصحة ووزارة الرتبية
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الوطنية والتكوين املهين والبحث العلمي ،وذلك ألن احلكومة أوال

أعرض املادة  16للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

مبا أن السيد الوزير يف إطار تعقيبه قال هناك احرتما إللتزامات
الدولة ،فاحرتاما إللتزامات احلكومة أبن جتعل من قطاع الصحة
والتعليم والتشغيل أولوية ،نطالب نظرا للخصاص املهول املوجود
يف الرتبية الوطنية يف مواد أساسية كالفيزايء واإلجنليزية وغريها،

املوافقون188 :
املعارضون111 :
املمتنعون :ال أحد

وكذلك يف جمال الصحة كما يؤثر على جودة التعليم ويؤثر على
كذلك اخلدمات املقدمة يف جمال الصحة ،نريد أن يشمل هذا
اإلستثناء هذين القطاعني ،وشكرا.

أعرض املادة  17للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون188 :
املعارضون111 :

السيد الرئيس:

املمتنعون :ال أحد

السيد الوزير.

أعرض املادة  12للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

املوافقون188 :

نعم أسيدي نفس التعليل ابلنسبة للسابق.
السيد الرئيس:

املعارضون111 :

السابق ،أعرض التعديل للتصويت:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون111 :

أعرض املادة  12للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون188 :

املوافقون188 :

املمتنعون :ال أحد

املعارضون1 :

دائما يف إطار املادة  11تعديل من السيدين النائبني
مصطفى الشناوي وعمر بالفريج .املادة  11أعرضها كما
صادقت عليها اللجنة :املوافقون حنن اآلن يف عملية التصويت
السيد النائب ،وأنتم تعلم ذلك جيدا.

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  41للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون188 :
املعارضون111 :

املوافقون188 :

املمتنعون :ال أحد

املعارضون111 :

أعرض املادة  40للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد
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املوافقون188 :

املعارضون111 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  47للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  48للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون188 :

املوافقون188 :

املعارضون1 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  42للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  41للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون188 :

املوافقون188 :

املعارضون111 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة  42للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  44للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون188 :

املوافقون188 :

املعارضون111 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض الباب الثاين من اجلزء األول برمته للتصويت:

أعرض املادة  41للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون188 :

املوافقون188 :

املعارضون111 :

املعارضون111 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

منر إىل الباب الثالث واألخري املتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة،
املادة  11ورد بشأهنا تعديل واحد من السيدين النائبني مصطفى
الشناوي وعمر بالفريج.

أعرض املادة  46للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون188 :
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النائب السيد عمر بالفريج:

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة مادة
جديدة حتمل رقم املادة  18مكررة.

ها هو التعديل بني يدكم عفاكم قراوه وشوفو رأيكم فيه
وشكرا ،وما كنسحبوهش.

النائب السيد هشام املهاجري:

السيد الرئيس:

السيد الوزير ،هاد التعديل من أجل دعم املراقبة الربملانية،
كتاخدو اإلذن من أجل إقرتاض مؤسسات اخلزينة ما كاين
مشكل ،ولكن ملي كنطلبو ابش ختربوان ابالقرتاضات اللي
كتديرها الدولة لصاحل اجلماعة الرتابية ،من ابب الشفافية ومن
ابب اإلخبار ،ليس مادة مكرر بسيطة ،جيب على احلكومة أن

السيد الوزير.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
التعديل غري مقبول ،نظرا لكونه خيل بتوازن موارد
وتكاليف الدولة.

تقوم إبخبار جلنيت املالية ابلربملان بكافة عمليات اإلقرتاضات
املضمونة من طرف الدولة لفائدة اجلماعات الرتابية ،هذا نوع من
الشفافية ،الكل كان ينادي هبا ،اشنو تغري ؟ إيال ما غنخربوش
الربملان هادي أموال الدولة ،عاله اجلماعات الرتابية غدا إيال ما

السيد الرئيس:
أعرض التعديل للتصويت :السيد النائب املادة  11أعرضها
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

عندهاش ابش ختلص ،الدولة غتخلص عليها ،وهلذا كنتمىن أن
اإلخوان يصوتوا معاان على التعديل من أجل الشفافية ،وشكرا.

املوافقون188 :
املعارضون111 :

السيد الرئيس:

املمتنعون :ال أحد

السيد الوزير ،هذا رجاء دايل آخر الليل.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

أعرض املادة  10للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون188 :

هو التقرير السنوي دايل الدين العمومي واإلقرتاضات
املضمونة من طرف الدولة لفائدة اجلماعات الرتابية ،التقرير
السنوي فيه هاد الشي ،غري أهنا لكوهنا مبالغ ضئيلة ابلنسبة مليزانية
الدولة ،ال يتم التطرق إليها ابلتفصيل .وإيال بغيتو مستقبال إلغناء
هذا التقرير مبزيد من املعطيات حول هذه اإلقرتاضات ،علما أن

املعارضون111 :
املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  18للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

القانون ال تنظيمي لقانون املالية ال يلزم احلكومة إبخبار الربملان
حول عملية اإلقرتاضات املضمونة ،وابلتايل ال تستدعي ضرورة
مثل هذا املقتضى مبشروع قانون املالية.

املوافقون188 :
املعارضون111 :
املمتنعون :ال أحد
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السيد الرئيس:

أعرض اجلزء األول برمته من مشروع قانون املالية للتصويت كما
صادقت عليه اللجنة:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون188 :

املوافقون111 :

املعارضون111 :

املعارضون188 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون ال أحد
أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أدعو السيدات والسادة النواب للتصويت على امليزانيات
الفرعية داخل اللجان الدائمة على أن تستأنف يف اجللسة العامة

املعارضون111 :

بعد ساعة وستكون خمصصة ملناقشة احملور األول يهم جلنة املالية،
جلنة القطاعات اإلنتاجية ،وجلنة البنيات األساسية والطاقة
واملعادن والبيئة ،القاعة املغربية ،ابلنسبة للسيدات والسادة النواب.

املوافقون188 :
املمتنعون :ال أحد
أعرض الباب الثالث من اجلزء األول برمته للتصويت:
املوافقون188 :
املعارضون111 :
املمتنعون :ال أحد
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