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 ملائةبعد ا لثماننياة و السابعحمضر اجللسة 
 

 (.9602رب نون 64ه )6464 بيع األولر  61 خلميسا:التاريخ

 .رئيس جملس النواب احلبيب املالكيالسيد : لرائسةا

ساعة ابتداء من ال دقيقة ونعشر و  اثنانو  اتساع مخس :التوقيت
 .ينعشر والة احلاديوالدقيقة  صباحا ةالتاسع

 األعمال:جدول 
االستماع جلواب السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة  - 

قانون  مشروعخبصوص  على مداخالت الفرق واجملموعة النيابية
 .0202للسنة املالية  92.69املالية رقم 

مشروع قانون املالية رقم التصويت على اجلزء األول من  -
 .0202للسنة املالية  92.69

 :جملس النواب، رئيس اجللسة السيد احلبيب امللكي رئيس

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وعلى آله وصحبه أمجعني،

 افتتحت اجللسة،

 السيد الوزير،

نواصل السيدات والسادة النواب، الدراسة والتصويت على 
، وذلك 0202للسنة املالية  92.69مشروع قانون املالية رقم 

ب السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ابالستماع جلوا
على مداخالت الفرق واجملموعة النيابية، بعد ذلك، كما يف 
علمكم، سننتقل إىل التصويت على اجلزء األول من مشروع قانون 

املالية، الكلمة للسيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، 
 .فليتفضل مشكورا

 :ةر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدار السيد حممد بنشعبون وزي

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد رئيس جملس النواب،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أقف اليوم جمددا أمام جملسكم املوقر جوااب على تدخالت    
ية مبناسبة لنيابالسيدات والسادة الرؤساء وممثلي الفرق واجملموعة ا
 .0202املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية 

أود بداية أن أشيد ابلنقاش اهلادف والبناء الذي ميز أشغال هذه  
اللجنة هذه اجللسة العامة، وميز كذلك أشغال جلنة املالية والتنمية 

 .وكل اللجان القطاعية حول مشروع القانون االقتصادية

والنواب  لكافة النائبات واالمتنانناسبة أتوج  ابلشكر وهبذه امل
ة احملرتمني يف األغلبية واملعارضة على روح املسؤولية وعلى التعبئ

الكبرية واألجواء اإلجيابية واجلادة اليت طبعت املناقشة والتصويت 
على اجلزء األول من مشروع قانون املالية داخل جلنة املالية والتنمية 

إىل و  حيث اشتغلت هذه اللجنة بشكل متواصل ،االقتصادية
أوقات متأخرة من الليل، وأود أن أتوج  ابلشكر كذلك لرئيس 
جلنة املالية على تدبريه اهلادئ والرزين جملرايت النقاش داخل هذه 
اللجنة، وذلك من منطلق احلرص على االرتقاء مبستوى هذا 

يعا ينا مجالنقاش ملساءلة القضااي والرهاانت اليت ينبغي عل
االنكباب عليها يف إطار املرحلة اجلديدة اليت أكد عليها جاللة 

 .امللك، حفظ  هللا

وقد حرصت على التفاعل بكل إجيابية مع كل مالحظات 
وتساؤالت وانتقادات السيدات والسادة النواب من خالل تقدمي 
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األجوبة الشفوية واملكتوبة معززة مبعطيات مرقمة، كما حرصت يف 
وقت على التجاوب مع التعديالت املقدمة سواء من طرف نفس ال

األغلبية أو املعارضة، مبا ينبغي من اجلدية والدراسة املوضوعية، 
لكل املقرتحات اليت من شأهنا إغناء مقرتح هذا املشروع وجعل  
منطلقا ملرحلة جديدة يف املسار التنموي لبالدان، مرحلة إلعادة 

ريع ده وقدرهتا على التفاعل السالثقة للمواطن يف مؤسسات بال
مع اخلطب امللكية السامية، وما حددت  من أولوايت لتقليص 
الفوارق وإنعاش االستثمار ودعم املقاولة هبدف الرفع من دينامية 

 .النمو وخلق فرص الشغل للشباب

تعديال مت تقدميها خبصوص اجلزء األول من  096فمن بني 
من  %04تعديل أي أن  16مشروع قانون املالية، مت سحب 

جمموع التعديالت مت سحبها، ومن بني التعديالت املتبقية أي 
تعديال، وهذه أرقام استثنائية تعكس األجواء  94مت قبول  021

اإلجيابية اليت مر فيها النقاش والتصويت على مشروع قانون املالية 
والتجاوب والتفاعل الكبري للحكومة مع تعديالت كل الفرق 

ة النيابية أغلبية ومعارضة، ولعل ما يعكس أكثر هذه واجملموع
من  9األجواء اإلجيابية هو التوافق بشأن صياغة مشرتكة للمادة 

مشروع قانون املالية والتصويت عليها إبمجاع كل الفرق النيابية، 
وهذا ما يؤكد حرصنا مجيعا حكومة وأغلبية ومعارضة على إجياد 

ني يف ملرفق العام وضمان حق املتقاضالتوازن الالزم بني استمرارية ا
احلصول على حقوقهم كاملة، من خالل تقييد منع احلجز على 
أموال وممتلكات الدولة مبجموعة من الضوابط اليت تضمن تنفيذ 
األحكام القضائية عرب توفري االعتمادات املالية الضرورية يف آجال 

مت  دحمددة، وقد مت تدعيم مقتضيات هذه املادة بتدبري جدي
مكررة "مينع على اآلمرين ابلصرف أو  8التنصيص علي  يف املادة 

من يقوم مقامهم االلتزام أبي نفقة أو إصدار األمر بتنفيذها يف 
إطار االعتمادات املفتوحة ابمليزانية العامة إلجناز مشاريع استثمارية 
على العقارات أو احلقوق العينية ابالعتداء املادي ودون استيفاء 

طرة القانونية لنزع امللكية ألجل املنفعة العامة ابالحتالل املس
املؤقت"، وهذا تدبري هام سيمكن من تفادي االعتداء املادي 
على عقارات الغري دون سلوك املساطر القانونية لنزع امللكية ودون 

 .توفر االعتمادات املادية الضرورية لذلك

امة التعديالت اهل فقد تفاعلنا مع جمموعة من 9وإىل جانب املادة 
ل طابعا اجتماعيا وهتدف إىل دعم تشغي اليت تكتسي ابألساس

 :الشباب واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني ومن أمهها

الشباب خللق مقاوالت ذاتية ودعم إدماجهم يف سوق  تشجيع-6
الشغل عرب رفع سقف رقم األعمال السنوي احملصل علي  لتطبيق 

 ؛نظام الربح اجلزايف

اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ابلنسبة للبيوع -0
واخلدمات اليت ينجزها األشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي 

 622اخلدمات الذي يساوي رقم أعماهلم السنوي أو يقل عن 
 ألف درهم؛

 6منح اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خالل -3
 امارس ل ابلنسبة للشركات اليتالسنوات احملاسبية األوىل الستغال

داخل أو خارج  l'offshoring أنشطة ترحيل اخلدمات أو
املنصات الصناعية املندجمة املخصصة هلذه األنشطة وتطبيق سعر 

 بعد هذه املدة؛ 02%

املتعلقة  اإلجرائيةمن حصيلة املسامهة  %62ختصيص -4
خلارج ابابلتسوية التلقائي برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة 

 لصندوق التماسك االجتماعي؛

 اإلبقاء على إعفاء التمور امللففة املنتجة ابملغرب؛-6

اإلبقاء على سعر الضريبة على القيمة املضافة املطبق على -1
 السيارة االقتصادية؛
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إعفاء األشخاص الذاتيني من الضريبة برسم األرابح العقارية -9
الغري الرحبية   ملكية مجعياتعند حتويل ممتلكاهتم عن طريق اهلبة إىل

 املعرتف هلا بصفة املنفعة العامة؛

ختفيض املبلغ املستثمر يف إطار خمطط ادخار األسهم ويف -8
 ألف درهم؛ 022إىل  122املقاوالت من 

اإلعفاء من رسوم التسجيل ابلنسبة لعقود اقتناء العقارات من -9
دون مدن ب طرف املستفيدين من إعادة اإليواء يف إطار برانمج

 صفيح أو املباين اآليلة للسقوط؛

إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف األحزاب السياسية -62
والالزمة ملمارسة نشاطها من واجبات التسجيل ويطبق اإلعفاء 

 .0202ملدة سنتني ابتداء من فاتح يناير 

 السيدات والسادة،

جملسي  املقد أكد جاللة امللك، نصره هللا، يف خطاب  األخري أم
اسية الربملان مبناسبة افتتاح السنة التشريعية احلالية أبن الطبقة السي

ابألساس مبا يف ذلك احلكومة والربملان مسؤولة عن توفري شروط 
النجاح ألهم التحدايت والرهاانت االقتصادية والتنمية اليت 
تفرضها املرحلة اجلديدة، وهذا يتطلب بطبيعة احلال اخنراط اجلميع 

يد من الثقة والتعاون والوحدة والتعبئة من أجل ترصيد مبز 
املكتسبات اليت راكمتها بالدان، حتت القيادة الرشيدة، جلاللة 
امللك، نصره هللا، وجعلتها حتظى بثقة املؤسسات الدولية 
 واملستثمرين، وينبغي يف نفس الوقت رفع مستوى التعبئة من أجل

د ميكن ار منوذج تنموي جديالدفع ابملسار التنموي لبالدان يف إط
 .من حتقيق نسب منو أعلى وإدماج أكثر للفئات اهلشة والفقرية

وما من شك، أبن هذا االخنراط والتعبئة والوعي اجلماعي بدقة 
املرحلة والرهاانت اليت حتملها، سيمكننا من تقوية اماسك واللحمة 

رتبصني الوطنية اليت طاملا ميزت بالدان عرب التاريخ يف مواجهة امل
ابستقرارها، يف ظل ما تعرف  املنطقة من توترات كبرية يف ظل 

كما أكد على ف، استمرار املناورات الفاشلة خلصوم وحدتنا الرتابية
ذلك جاللة امللك، حفظ  هللا، يف خطاب  األخري مبناسبة الذكرى 

للمسرية اخلضراء فقد ظل املغرب واضحا يف مواقف ، خبصوص  44
ل ومؤمنا بعدالة قضيت  ومشروعية حقوق ، وسيواص مغربية الصحراء

العمل بصدق وحسن نية طبقا للمقاربة السياسية املعتمدة حصراي 
من طرف منظمة األمم املتحدة وقرارات جملس األمن من أجل 

 التوصل إىل حل سياسي واقعي عملي وتوافقي؛

ل ليت تبذهلا كات ايوال يفوتين هنا التنوي  جمددا ابجلهود والتضح
القيادة  تجندها الدائم حتتبلقوى األمنية مبختلف تشكيالهتا و ا

لصاحب اجلاللة، للدفاع عن الوحدة الرتابية للوطن  ،الرشيدة
وصيانة أمن  واستقرار، وأقول أقول لكل من يزايد هبذا الشأن أبن 
احلكومة حريصة على توفري اإلمكانيات املالية والبشرية الضرورية 

كنها نا األمنية مبختلف تشكيالهتا يف ظروف املضمان اشتغال قوات
من أداء دورها على الوج  األمثل يف محاية أمن الوطن واملواطنني، 

 ليس ل  مثن يف ظل ما يعرف  الوضع اإلقليمي واالستقرارفاألمن 
من توترات خطرية، فتحية فخر واعتزاز لكل املغاربة األحرار الذين 

يف ظل الوحدة واألمن ضحوا من أجل حرية وتقدم املغرب 
 ؛واالستقرار

 السيدات والسادة،

إن أكرب رهان لدينا اليوم كسياسيني بغض النظر عن موقعنا يف 
احلكومة أو الربملان يف األغلبية أو املعارضة، هو أن نستعيد ثقة 
املواطن يف مؤسسات بالده ويف إرادهتا الصادقة وقدرهتا على 

ى لن ملؤكد أن بلوغ هذا املبتغحلاجيات  امللحة، ومن ا االستجابة
لة ابخلطاب السياسي واملسامهة الفاع االرتقاءيتأتى إال من خالل 

يف بلورة احللول الكفيلة لتجاوز العراقيل، اليت تواج  منوذجنا 
التنموي على مستوى خلق الثروة وعلى مستوى تقليص الفوارق 

 لابخلطاب السياسي يكون من خال واالرتقاءوتشغيل الشباب، 
النقاش اجلاد واملسؤول الذي يستحضر املصلحة العليا لبالدان 
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ومصلحة املواطنني، فليس من مسؤوليتنا كسياسيني أن نزرع اليأس 
لدى املواطنني وأن نشكك يف كل ما أتيت ب  احلكومة من تدابري 
عرب القول أبهنا تشجع التملص الضرييب، أو عرب تقدمي بعض 

ضخيم اخلالفات بني مكوانت األرقام مبعزل عن سياقها وت
ياق التحليل س األغلبية، إىل غري ذلك من املواضيع اليت حتيد عن

قانون املالية، الذي أردان من خالل  عاملوضوعي ملضامني مشرو 
إعداده وتقدمي  جمللسكم املوقر أن يشكل منعطفا يف مسار 

 .التأسيس ملرحلة جديدة قوامها الثقة واملسؤولية لبناء مغرب الغد

جمموعة  قتقأننا متفقون مجيعا أبن بالدان ح فمما الشك في ،
من الرتاكمات اإلجيابية بقيادة ملكية حكيمة، ومتفقون كذلك 
أبن هناك جمموعة من العوائق تعرتض مسار بالدان التنموي على 
مستوى التوازن اإلجتماعي واجملايل وبطالة الشباب واهلجرة 

ومة شكاالت تنكب عليها احلكوإشكالية التعليم والصحة، وهذه إ
بكل حزم وجدية تفعيال للتوجيهات امللكية السامية، ابعتبارها 
أوراش استعجالية؛ ويف أفق بلورة منوذج تنموي جديد يساهم في   
كل الفاعلني، وأن نكون متفقني خبصوص األولوايت اليت حددها 

ت  ر أن يكون لدينا نفس التصور ملا ميكن بلو  جاللة امللك، ال يعين
لى املطروحة ع واالقتصاديةمن حلول لإلشكاليات اإلجتماعية 

بالدان، فنحن نرحب ابلنقد املوضوعي، ونرحب كذلك 
ابالقرتاحات البناءة، وقد تفاعلنا برحابة الصدر مع انتقاداتكم، 
وجتاوبنا مع مقرتحاتكم اليت تتوافق مع التصور الذي حددانها 

 .0202ملشروع قانون املالية 

 الرئيس،السيد 

إن احلكومة يف هيكلتها اجلديدة، بكافة أعضائها، ابنتماء حزيب 
أو بدون ، ما هي إال استمرار للحكومة اليت حازت على ثقة 

، على أساس التعاقد الذي جيسده 0269مؤسستكم املوقرة سنة 
الربانمج احلكومي، وابلتايل فاملسؤولية السياسية للحكومة قائمة 

لتزمت ب  يف إطار برانجمها، فكل حكومات ومستمرة يف إطار ما ا

العامل تتوفر على وزراء بدون انتماء حزيب، وال ميكن أبي حال من 
 .األحوال، أان تقول أبن يف ذلك إضعاف لألحزاب

وهذا يقودوين إىل طرح السؤالني التاليني: أال تستعني األحزاب 
بكفاءات خارجية يف خمتلف أنشطتها الفكرية والعلمية؟ وهل 
يشكل ذلك إضعافا ألطرها؟ ونفس الشيء يسري على احلكومة 
اليت حظيت بشرف تعيينها من طرف جاللة امللك، حفظ  هللا، 
حيث أن استقطاب الكفاءات يشكل قيمة مضافة إلضفاء مزيد 
من النجاعة والفعالية على عملها، كما ال يعين وجود وزراء دون 

ارج إطار العمل حزيب أن لكل وزير برانجم  اخلاص خ انتماء
احلكومي املنسجم، الذي يستجيب لألولوايت اليت حددها جاللة 
امللك، و للربانمج احلكومي، بل أن احلكومة بكل مكوانهتا هلا 

دية، واضحة وإرا واجتماعيةتصور مشرتك واختيارات اقتصادية 
اختيارات مت حتديدها يف إطار إعادة ترتيب أولوايت الربانمج 

 .للتوجيهات امللكية األخرية ةاستجاباحلكومي، 

هي اليت أطرت إعداد مشروع قانون املالية لسنة  االختياراتوهذه 
، فقد أكد جاللة امللك، يف خطاب العرش، على أن 0202

املرحلة اجلديدة اليت حنن مقبلون عليها، حافلة ابلعديد من 
التحدايت والرهاانت الداخلية واخلارجية، اليت يتعني كسبها، ويف 

قدمتها رهان توطيد الثقة واملكتسبات، لكوهنا أساس النجاح م
وشرط حتقيق طموح وثقة املواطنني فيما بينهم، ويف املؤسسات 

إذا كان  وواإلميان يف مستقبل أفضل، بل أبدالوطنية اليت جتمعهم، 
املغرب حيظى بثقة ابخلارج، فإن رهان اليوم هو أن نعيد هذه الثقة 

وضع أسس ملرحلة جديدة شعارها داخليا، حىت نتمكن من 
 .املسؤولية واملواطنة احلقيقية من أجل بناء املستقبل

ومما الشك في  فإن بناء املستقبل يتطلب مسامهة اجلميع، من 
الطوعي يف أداء الضريبة، وأنتم تعلمون أن تغيري  االخنراطخالل 

 السلوك الضرييب، ينبين على إعادة الثقة للفاعلني االقتصاديني و
لكل امللزمني، وإذا كنا قد اتفقنا يف املناظرة الوطنية حول 
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اجلباايت، على التأسيس لنظام ضرييب عادل، فإن بلوغ هذا املراد 
يقتضي التأسيس ملرحلة انتقالية، تقطع مع مرحلة انعدام الثقة 
وامكن من الولوج إىل مرحلة بناء أجواء التفاهم والوعي أبمهية 

ن يتم تبخيس أ تايل فال ميكن أن أقبل أبداالضرييب، وابل االمتثال
هذا اجملهود وهذه االسرتاتيجية الواضحة لتنزيل رؤية لإلصالح 
الضرييب، اتفقنا عليها مع كل الفاعلني يف إطار املناظرة من خالل 
اهتام احلكومة بتشجيع التملص الضرييب، فبالدان بكل مؤسساهتا 

سل األموال دولية حملاربة غمنخرطة اخنراطا كليا يف االسرتاتيجية ال
وامويل اإلرهاب، كما ال ميكن القول أبن احلكومة أخلت 
ابلتزاماهتا فيما خيص تنزيل خمرجات املناظرة ومشروع قانون املالية 

يتضمن جمموعة هامة من التدابري اليت تندرج ضمن هذه  0202
تدبريا مقرتحا يف إطار هذا املشروع،  33التوصيات، فمن أصل 

تدبري منبثقا عن توصيات املناظرة الوطنية حول  00هناك 
اجلباايت ومشروع القانون اإلطار مت إعداده وهو يوجد قيد 
الدراسة من طرف مصاحل األمانة العامة للحكومة يف انتظار عرض  

 .على مسطرة املصادقة وتقدمي  جمللسكم املوقر يف أقرب اآلجال

ءات االحتاد وال ميكن أن نقول أبن احلكومة خضعت إلمال
األورويب فيما خيص النظام اجلبائي املطبق على املناطق احلرة اليت 
ستسمى من اآلن فصاعدا مبناطق التسريع الصناعي والشركات 
املكتسبة لصفة القطب املايل للدار البيضاء، وهلذا أود التأكيد 
على أن املغرب اختذ التدابري املدرجة يف هذا املشروع بكل سيادية 

ريص على محاية مصاحل  االقتصادية املرتبطة أساسا وهو ح
بتشجيع االستثمار وخلق فرص الشغل، وابلتايل فلم يتم اختاذ أي 
تدبري دون تقييم دقيق ألثره على املقاوالت الوطنية وعلى 
االستثمار بشكل عام، كما أود التأكيد على أن النظام الضرييب 

ناطق، ن قبل يف هذه املاحلايل يظل ساراي على الشركات القائمة م
يف حني أن الشركات اليت ستستقر فيها إبمكاهنا االستفادة من 

 .سنوات من الضريبة على الشركات 6اإلعفاء ملدة 

 السيدات والسادة،

إن املشكلة اليوم ابلنسبة للمقاوالت وابألخص الصغرى واملتوسطة 
والصغرية جدا ليس مرتبطا ابلضغط الضرييب ألن تطبيق السعر 
التصاعدي للضريبة على الشركات ساهم يف تقليص هذا الضغط 
بشكل كبري، وابلتايل فاإلشكالية اليت تواجهها اليوم هذه 
املقاوالت مرتبطة ارتباطا كبريا ابلولوج للتمويل، وهذا ما أكد علي  
جاللة امللك، حفظ  هللا، يف خطاب  السامي أمام جملسكم املوقر، 

ل اقرتاح إحدا  صندوق دعم وتنكب علي  احلكومة من خال
ماليري درهم على  1امويل املبادرة املقاوالتية الذي سرتصد ل  

سنوات يف إطار الشراكة بني الدولة وبنك املغرب  3مدى 
واجملموعة املهنية لألبناك، ويهدف إحدا  هذا الصندوق 
ابألساس لدعم اخلرجيني الشباب عن طريق تسهيل الوصول إىل 

لتمويل مشاريعهم ودعم املشاريع الصغرية  القروض املصرفية
واملتوسطة احلجم، العاملة خاصة يف جمال التصدير، وال سيما إىل 
افريقيا والسماح بتحقيق إدماج وتكامل اقتصادي أفضل للمشاريع 
املدرة للدخل للقطاع الغري املهيكل، وكذا املقاوالت الناشئة 

ات اململكة اف كل جهاملبتكرة واملقاولني الذاتيني، وسيتم استهد
مبا فيها ذلك العامل القروي، ويضاف هذا الصندوق إىل اجملهودات 
املبذولة من طرف احلكومة لتحسني منظومة امويل املقاوالت 

إعادة هيكلة وجتميع منتوجات الضمان،  بشكل عام من خالل
وربطها بتحسني احلكامة والشفافية على مستوى التدبري، وهذا 

إطار  الوطنية للشمول املايل ووضع االسرتاتيجية إضافة إىل إطالق
مرجعي لكل التدابري اليت تستهدف هذه املقاوالت هبدف 
تبسيطها وتسهيل الولوج إليها، ويندرج يف هذا اإلطار إحدا  

كآلية جديدة لتمويل  Crowdfunding التمويل التعاوين
 مقاوالت الشباب واملقاوالت املبتكرة؛

 السيدات والسادة،
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د تطرقت بعض التدخالت إىل كون مشروع قانون املالية ال لق
تؤطره أية رؤية اإلجتماعية ويضرب القوة الشرائية للمواطنني، وهنا 

 :أود أن أجيب من خالل تقدمي التساؤالت التالية

هل من املنطقي أن نقول أبن مشروع قانون املالية ال يتوفر على 
من امليزانية العامة  %32رؤية اجتماعية وقد مت ختصيص أكثر من 

من املناصب املالية لقطاع الصحة  %46للدولة وأكثر من 
مليار درهم لتقليص الفوارق يف إطار  68والتعليم، وما يفوق من 

برامج املساعدة الطبية واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرانمج 
ر ستقليص الفوارق ابلعامل القروي وبرانمج املساعدات املباشرة لأل

 الفقرية من أجل تعليم أبنائهم الذي بلغ عدد املستفيدين من  مليون
؟ وهل 0269-0268ألف تلميذة وتلميذ برسم موسم  822و

من املعقول القول أبن هذا املشروع يضرب القوة الشرائية 
مليار  66مليار درهم لدعمها، منها  01للمواطنني وقد خصصنا 

مليار درهم ملواصلة  66ايل درهم برسم زايدة أجور املوظفني وحو 
دعم أسعار غاز البوطان والدقيق والسكر؟ وهذا دون احتساب 

من األجراء أي  %66اإلعفاءات الضريبية حيث أن حوايل 
ألف أجري يستفيدون حاليا من اإلعفاء من الضريبة على  922

الدخل، ويبلغ جمموع مبالغ اإلعفاءات الضريبية املوجهة لدعم 
ماليري درهم، وقد كانت آخر أهم  1للمواطنني  القدرة الشرائية

، 0269التدابري اليت مت اختاذها هبذا الشأن يف إطار قانون املالية 
اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ابلنسبة لبعض أنواع 
األدوية نظرا ألمهيتها يف عالج العديد من األمراض ذات التكلفة 

منها  368دواء،  862نة العالية، وهو ما مكن من ختفيض أمث
لية الثمن، كما يتضمن مشروع قانون املا الباهظةتعترب من األدوية 

تدبريا هاما خيص إعفاء اللقاحات من الضريبة على  0202
 .القيمة املضافة

 

 

 السيدات والسادة،

إن تقليص اخلصاص اإلجتماعي وخلق فرص الشغل، ال ميكن أن 
ازنة يف التنمية الشاملة واملتو يتحقق إال من خالل الدفع بدينامية 

إطار جمهود مجاعي للدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية 
واجلماعات الرتابية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، واحلكومة 
حريصة على توفري شروط اخنراط كل الفاعلني يف اجملهود التنموي، 

 :وخاصة من خالل

سني اع اخلاص عرب حتاإلطار القانوين لتحفيز القط توفري-أوال
مضامني قانون الشراكة مع القطاع العام، وإصالح املراكز اجلهوية 

وإعادة إطالق  لالستثماروإعداد ميثاق جديد  لالستثمار
عمليات اخلوصصة يف إطار هيكلة شاملة للمحفظة العمومية 
وحتسني أدائها، وإعادة تركيز املؤسسات واملقاوالت العمومية على 

سية، وهذه كلها إشارات ينبغي للقطاع اخلاص مهامها األسا
دينامية  يف إعادة واملستثمرين التقاطها من أجل املسامهة الفاعلة

 اقتصادية وخلق فرص الشغل؛

الدعم واملواكبة الالزمة للجهات من منطلق إمياننا أبن  تقدمي-اثنيا
اجلهوية امثل أجنع الطرق ملعاجلة املشاكل االجتماعية واالستجابة 

طالب السكان وتقليص الفوارق وخلق فرص الشغل، واحلكومة مل
 حريصة على تفعيل التوجيهات امللكية السامية ابلعمل على حتقيق
تنمية متوازنة ومنصفة بكل جهات اململكة، وأن تستفيد على قدم 
املساواة من البنيات التحتية ومن املشاريع الكربى، وأن تتوفر كل 

ة االقتصادية حسب مؤهالهتا جهة على منطقة كربى لألنشط
 .وخصوصياهتا

 السيدات والسادة،

لقد جاء يف بعض التدخالت أبن مشروع قانون املالية مبين على 
رؤية حماسباتية ويعكس تصورا تقنينا لتدبري العجز إىل غري ذلك 

 :من التعبريات اليت حتمل نفس املضمون وجوااب أود أن أؤكد
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من أجل ضمان استدامة امويل  إن التوازانت املالية ضرورية: 1
خمتلف السياسات االقتصادية واالجتماعية، فلو مل تقم بالدان 
ابجملهود العام الستعادة واحلفاظ على هذه التوازانت، ملا كنا اليوم 
 نناقش بكل سيادية اختياراتنا يف اجملال االجتماعي واالقتصادي؛

ة ى رؤيهل من املنطقي أن نقول أن هذا املشروع مبين عل: 2
ماليري درهم، والتزمنا  6حماسباتية، وقد رفعنا استثمارات امليزانية ب

 62مليار درهم يف إطار احلوار االجتماعي، وحولنا حوايل  66ب
مليار درهم لتصفية دين  62ماليري درهم للجهات، وخصصنا 

 الضريبة على القيمة املضافة؛

اقتصادية عية و يتوفر مشروع قانون املالية على أولوايت اجتما: 3
واضحة، عملنا على توفري اإلمكانيات الالزمة لتمويلها، وكان 
لدينا ما يلزم من اإلرادية واجلرأة والشجاعة من أجل البحث عن 
موارد بديلة ومبتكرة، مبا يف ذلك عملية التدبري النشيط ألمالك 
الدولة بشراكة مع مؤسسات عمومية، وسيمكن اللجوء إىل هذا 

مويالت من ضمان موارد تعزز توازانهتا املالية، النوع من الت
وستمكن من امويل األولوايت االجتماعية دون اللجوء إىل املزيد 

 .من الدين وهذا ما فتئتم تطالبون ب 

فعلينا أن خنتار إما أن نبحث عن موارد بديلة وهذا ما قمنا ب ، 
أو أن نقول أبن  ليست لدينا إمكانيات مالية لتمويل احلوار 

الجتماعي وبناء املراكز االستشفائية والطرق أو أن نلجأ إىل ا
ة الدين، وحنن مل خنرت احللول السهلة بل جلأان إىل التمويالت املبتكر 

وأطلقنا عمليات اخلوصصة يف إطار إعادة هيكلة احملفظة 
العمومية، وقمنا بتقليص النفقات املرتبطة ابلسري العادي لإلدارة 

وأخص ابلذكر النفقات املرتبطة ابلتنقل أبكثر من مليار درهم 
داخل وخارج الوطن واالستقبال والفندقة وتنظيم الندوات وكل 
املصاريف املرتبطة ابقتناء وصيانة سيارات الدولة والدراسات، 
وهذه كلها إشارات قوية تؤكد عرص احلكومة على تفعيل 

ع و التوجيهات امللكية السامية وترمجتها بشكل فعلي يف إطار مشر 
قانون املالية مع توفري املوارد الضرورية لذلك واحلفاظ على 

 .التوازانت املالية

وجوااب على املالحظات املثارة خبصوص ارتفاع نفقات التسيري، 
ليار م 13البد من التأكيد أبن  فعال قد انتقلت هذه النفقات من 

، وهذا جيد أن 0202و 6999بني مليار درهم  006درهم إىل 
مليار  40بساطة، يف ارتفاع نفقات أجور املوظفني من تفسريه ب

مليار درهم، منها  99مليار درهم، أي بزايدة  669درهم إىل 
 .احلوار اإلجتماعي التزاماتكأثر مايل لتفعيل   11

من مشروع قانون املالية، واليت أصبحت  46أما خبصوص املادة 
زء من يذ ج، فاألمر ال يتعلق بوقف تنف41املادة بعد التعديالت 

بيق ، وإمنا برتخيص مينح  الربملان للحكومة بتطاالستثمارنفقات 
، مما االستثمارمن ميزانية  %66احتياطات اعرتاضية يف حدود 

نة، وربطها خالل س االستثمارسيمكننا من التدبري الفعال لنفقات 
مبستوى تعبئة املداخيل املدرجة يف إطار اآللية اجلديدة للتمويل، 

، على أن يتم اإلذن بصرف 0202املربجمة سنة  االستثمارملشاريع 
 .هات  االحتياطات بصفة تدرجيية خالل السنة

وعندما أقول أن  ميكننا، فأان أعين احلكومة والربملان، فبالرغم من 
من القانون التنظيمي للمالية، تتيح للحكومة خالل  10أن املادة 

ن هذا ، فإاراالستثمسنة، إمكانية وقف تنفيذ بعض نفقات 
 اإلجراء حيصر دور الربملان يف اإلخبار املسبق للجنيت املالية، بينما

من مشروع قانون املالية، دورا أكرب للمؤسسة  41تتيح املادة 
التشريعية، يف احلفاظ على توازن املالية العمومية، كما نص على 

من الدستور، وقد مت استلهام هذه املادة من  99ذلك الفصل 
ملالية ات الدولية، وخاصة يف فرنسا، اليت يتم إرفاق قوانينها االتشريع

ة على كل املطبق االعرتاضية االحتياطاتسنواي، بتقدمي لنسب 
النفقات، مبا يف ذلك نفقات املوظفني، وذلك يف إطار احلفاظ 
على التوازانت اليت بنيت عليها قوانني املالية، اليت صوت عليها 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102أكتوبر    

 -  

 

8 

تمد د  عن التوازانت املالية، فاملفهوم املعالربملان، ومبا أننا نتح
من طرف املؤسسات املالية الدولية، ابلنسبة لبالدان فيما خيص 
احتساب حجم الدين، فهو دين اخلزينة، وهو ال يتعدى حاليا 

من الناتج الداخلي اخلام، وقد أثبت اختبار القدرة على  16%
ى عل حتمل الصدمات، املنجز من طرف صندوق النقد الدويل

مستوى الدين احلايل، أن دين اخلزينة يبقى مستداما، وابلتايل فال 
داعي للتهويل وتقدمي أرقام يتم احتساهبا على أساس جممع للدين 
العمومي، يف حني أن الطريقة السليمة الحتساب دين القطاع 
العمومي أو دين قطاع اإلدارات العمومية، كما هو متعارف علي  

اانت ة، ترتكز على اللجوء إىل مبدأ توحيد البييف املعايري الدولي
وإلغاء أصول وخصوم الدين بني الوحدات املكونة للقطاع 

 .العمومي، لتفادي احلساب املزدوج للديون

أما خبصوص ما امت إاثرت  خبصوص احلساابت اخلصوصية 
للخزينة، وكوهنا صناديق سوداء يصوت عليها الربملان ويراقبها 

ساابت هذه احل استعماللتأكيد أبن إعداد الربامج الربملان، فأود ا
وتنفيذها، ختضع ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية، 
ولقواعد احملاسبة العمومية، ومرسوم الصفقات العمومية، وتتم 
مراقبة تنفيذ نفقاهتا من طرف اجمللس األعلى للحساابت، وابلتايل 

 .اابتفال جمال للتشكيك يف شفافية هذه احلس

 السيدات والسادة،

لقد استند إعداد مشروع قانون املالية إىل معطيات دقيقة لتطور 
م إعدادها يت االقتصاديةفالتوقعات  الظرفية الدولية والوطنية

ابعتماد مناذج ماكرو اقتصادية وبناء على جمموعة من الفرضيات 
داد السياق الدويل والوطين الذي مييز فرتة إع االعتبارأتخذ بعني 

هذه التوقعات، وابالستناد إىل التتبع الدقيق واملستمر ملعطيات 
الظرفية اليت توفرها املؤسسات الوطنية والدولية، والبد أن أؤكد 
على مسألة مهمة وهي أن التوقعات تبقى جمرد توقعات ميكن 
مراجعتها وفقا لتغري معطيات الظرفية الدولية والوطنية، كما أن كل 

ة تضع توقعات معينة مثال للنمو العاملي مث املؤسسات الدولي
ندوق النقد وجيوسياسية، فص االقتصاديةتراجعها وفقا للمتغريات 

الدويل يف تقريره األخري الصادر منتصف شهر أكتوبر خفض من 
نقطة ابلنسبة لسنة  2.3توقعات  خبصوص النمو العاملي ب 

، كما هو الشأن 0202نقطة برسم سنة  2.0، و ب 0269
لنسبة للعديد من املنظمات الدولية وذلك يف ظل وجود العديد اب

من املخاطر كتزايد التوترات التجارية واستمرار عدم اليقني املرتبط 
ياسي األورويب وكذا تزايد اخلطر اجليوس االحتادخبروج بريطانيا من 

واألمين، وابلتايل فالفرضيات اليت اعتمدانها يف إعداد مشروع 
 بنية على معطيات واقعية وموضوعية للسياق الدويلقانون املالية م

وما يكتنف  من متغريات متواترة، وحىت ال أطيل عليكم يف شرح 
معطيات الظرفية الوطنية والدولية اليت انبنت عليها فرضيات 
مشروع قانون املالية سأقتصر على نسبة النمو، فعندما نقول أبن 

فذلك راجع  %3.9النمو املتوقع حتقيق  السنة القادمة هو 
 :ابألساس للنقط التالية

التحول اهليكلي للقطاع األويل لصاحل األنشطة الزراعية غري  :أوال
احلبوب اليت تقلصت نسبتها يف القيمة املضافة للقطاع بشكل 

 ؛%64.8ملحوظ حبيث ال تتجاوز 

 تنويع النسيج الوطين لإلنتاج وظهور قطاعات جديدة؛ :اثنيا

مرار عناصر الطلب يف لعب دور رئيسي يف استثمار است :اثلثا
 اراتلالستثمبفضل التطور اإلجيايب  االقتصاديدعم النمو 

العمومية واخلاصة، وأخريا االنتعاش املرتقب للطلب اخلارجي 
املوج  إىل املغرب الذي سيؤدي إىل ارتفاع حجم الصادرات معززة 

لسيارات ا بدينامية القطاعات ذات القيمة املضافة العالية كصناعة
 .وإللكرتونيكوالطريان 
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 السيدات والسادة،

لقد حرصنا مجيعا حكومة وأغلبية ومعارضة على أن امر ظروف 
مناقشة والتصويت على مشروع قانون املالية يف أجواء إجيابية، من 
خالل النقاش اجلاد والصريح واملسؤول حول كل جوانب  

ها ى وعلى رأسومضامين ، فما ينتظران مجيعا من رهاانت كرب 
املسامهة الفاعلة، املسامهة الفاعلة يف إعادة بلورة رؤية جديدة 
لنموذجنا التنموي يتطلب منا تغليب منطق العمل املشرتك وقيم 
الوطنية الصادقة، وإذا كنتم امدون لنا اليد للتعاون فنحن مندها 
لكم أيضا حىت نبين أواصر الثقة يف العمل السياسي ويف مصداقية 

سات، مبا خيدم املصاحل العليا لبالدان ومصاحل املواطنني املؤس
، سنة 0202ابلدرجة األوىل، فهدفنا مجيعا هو أن جنعل من سنة 

 يف إطار التأسيس للمرحلة اجلديدة اليت نصبو مجيعا، ألن انتقالية
تكون مرحلة املسؤولية والتحلي ابلوطنية الصادقة من أجل بناء 

 .لشاملة واملتوازنةمغرب الغد، مغرب التنمية ا

وقد اختذان يف هذا اإلطار جمموعة من التدابري إلعادة الثقة ملختلف 
 رساءإالفاعلني وامللزمني بشكل عام، كخطوة أساسية يف مسار 

االمتثال الضرييب واالخنراط الطوعي يف اجملهود التنموي الوطين،  
كما حرصنا على تفعيل التوجيهات امللكية السامية من خالل 

دا  صندوق خاص لدعم امويل املبادرة املقاوالتية، تساهم في  إح
بشكل متساو من أجل توفري التمويالت الالزمة  األبناكو الدولة 

ملشاريع الشباب واملقاوالت املصدرة ودعم اندماج القطاع الغري 
املهيكل، واختذان جمموعة من التدابري على مستوى ختفيف الضغط 

لمقاوالت لكبة والولوج للتمويل ابلنسبة الضرييب وعلى مستوى املوا 
 على تقدمي الدعم الالزم للقطاعات االصغرى واملتوسطة، وحرصن

اإلجتماعية ويف مقدمتها التعليم والصحة، وأعطينا األولوية للربامج 
 .املوجهة لتقليص الفوارق ودعم القدرة الشرائية للمواطن

لتفعيل ومة على اوإذا كان حتقيق هذه األهداف مرتبطا بقدرة احلك
السريع ملختلف التدابري املتضمنة يف هذا املشروع فهو مرتبط  

 االقتصادينيكذلك مبدى تفاعل وجتاوب الفاعلني 
، وعلى رأسهم القطاع اخلاص من أجل رفع واالجتماعيني

الرهاانت والتحدايت اليت تواج  بالدان، واملرتبطة ابألساس 
شغل لفوارق وتوفري البتحقيق العدالة اإلجتماعية وتقليص ا

 االنتظارللشباب، وهذه كلها رهاانت مستعجلة ال تقبل 
واحلساابت الضيقة، بل تتطلب استنهاض اهلمم ونكران الذات 
والغرية الصادقة على مصاحل الوطن واملواطنني، فبالعزمية واإلرادة 
والصدق يف العمل سنبلغ ما نصبو إلي  مجيعا من تقدم ورخاء 

ينا، بقيادة عاهلنا املفدى، جاللة امللك، حممد لبالدان ومواطن
ليجزي هللا الصادقني " :السادس، نصره هللا، مصداقا لقول  تعاىل

والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل  ،، صدق هللا العظيم"بصدقهم
 .وبركات 

 :الرئيسالسيد 

مرة أخرى السيدات والسادة النواب جندد الشكر للسيد وزير 
وإصالح اإلدارة على مسامهت ، ومنر اآلن إىل  واملالية االقتصاد

عملية التصويت على اجلزء األول من مشروع قانون املالية للسنة 
، ونبدأ ابجلزء األول اخلاص ابألحكام املتعلقة 0202املالية 

ابملوارد العمومية يف ابب  األول، املادة األوىل ورد بشأهنا تعديل 
حد ، الكلمة ألواالشرتاكيةوحيد من اجملموعة النيابية للتقدم 

 .مقدمي التعديل السيدة الرئيسة

 :النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية

 شكرا السيد الرئيس،

إن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية تقدمت بتعديل يف املادة 
األوىل يف الفقرة الثانية من هاذ املادة اللي كتكلم على يؤذن 

رى واللجوء إىل كل أداة مالية أخ ابالقرتاض التمويل للحكومة يف
وفق الشروط املقررة يف هذا القانون، والتعديل اللي تقدمت ب  
اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، يضيف إىل هاذ اإلذن، يؤذن 
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للحكومة يف التمويل ابالقرتاض والتمويل إىل كل أداة مالية أخرى 
ق ذا القانون شريطة عدم تفويت املرافوفق الشروط املقررة يف ه

العمومية ذات الصبغة اإلجتماعية، وقد تقدمت اجملموعة النيابية 
بعد ما المسنا وبعدما الحظنا   التقدم واالشرتاكية هباذ التعديل

أبن احلكومة يف اآلونة األخرية بدات التوج  للحلول السهلة 
الدين  وء إىللألسف لتمويل التكاليف دايل الدولة سواء ابللج

 .العمومي سواء الداخلي أو اخلارجي

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة للسيد الوزير، التعليل إذا ارأتييت 
مناسب على مستوى التعقيب فيما بعد يف إطار التأييد، السيد 

 .الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

غري مقبول ألن احلكومة للتمويل االقرتاض املباشرة هاد التعديل 
عرب إصدار سندات اخلزينة يف السوق الداخلية أو السوق الدويل، 
وفيما خيص يعين هاد التمويالت املبتكرة، فاحنا يعين مقتضى 

 .خاص للتطرق إليها

 :السيد الرئيس

 .السيدة الرئيسة

 :يةابالنائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة الني

يف اجملموعة دايل التقدم واالشرتاكية كنتحفظو ابش مننحو اإلذن 
املطلق احلكومة يف هاد اجملال، ألن  ماشي غري غادي ثقل الكاهل 
دايل الدولة غادي نرهنو املستقبل دايل أبناء وبنات الوطن، وأيضا 
احنا كنعتربو اللجوء احلكومة اآلن إىل اخلوصصة وإىل تفويت 

ابع اجتماعي ميكن لو جيهز على املرفق العمومي قطاعات ذات ط
والصبغة االجتماعية، وابلتايل ماشي غري كنطلبو ماشي كنتحفظو 
على هاد املادة، هادي مناسبة كنتوجهو للسيدات والسادة النواب 

ممثلي األمة ابش يكونو حريصني وهادي مسؤولية وطنية أبن  ما 
ملان هو اللي  نعطيوش واحد التفويض مطلق، ألن احنا الرب 

كريخص احلكومة وما نعطيوش هاد التفويض املطلق للحكومة 
 .ألن  ميكن أن يضر مبصلحة املواطنني واملواطنات، وشكرا

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 123املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

ئبني وحيد من النا دائما يف إطار املادة األوىل ورد بشأهنا تعديل
عمر بالفريج ومصطفى شناوي، أحد مقدمي التعديل، النتيجة 
يف النهاية على التصويت العام سيكون أحسن حال، هذا هو 

 :التقليد اللي اعتمدانه ومعارضة قوية على يساري، طيب

 11املوافقون: 

 123املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 .ى شناويأحد مقدمي التعديل السيد النائب مصطف

 :النائب السيد مصطفى شناوي

 شكرا السيد الرئيس،

حنا اقرتحنا هاد التعديل للحكومة بعد إخبار اللجنتني املكلفتني، 
قلنا اإلخبار ما نتكلمناش على املوافقة، إخبار اللجنتني املكلفتني 

رورة ابملالية بغرفيت الربملان يف التمويل ابالقرتاض، هذا يعين هاد الض
  من أجل التقليص من اللجوء بشكل مستمر للمزيد هادي ألن

 .، شكرا06من املديونية نظرا الرتفاعها، كذلك على غرار املادة 
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 :السيد الرئيس

السيد الوزير، الطريقة دايل التدبري دايل الدين العمومي، السيد 
 .النائب من فضلك اجللوس، السيد الوزير معذرة

 :دارةواملالية وإصالح اإلالسيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد 

 نعم، هاد املادة كتجي سنواي يف يعين مشاريع قانون املالية وتدبري
ويعين التدبري العادي للدين العمومي ال يسمح إبخبار هذا، ألن   

 .كيتعمل غي ابلتليفون هاد الشي هذا، وشكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 123املعارضون: 

 متنعون: ال أحدامل

 :أعرض املادة األوىل كما صادقت عليها اللجنة

 123املوافقون: 

 11املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها  0املادة 
 .اإلمجاع :اللجنة

ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، أحد  3 املادة
ى تفهمكم، تفضل سي احلجرية، مقدمي التعديل، شكرا عل
 .تفضل السيد النائب، تفضل

 :النائب السيد هشام املهاجري

 السيد الرئيس،

د تنتقدموا ب  دائما فيما خيص أداء الفرق، يعين واح السيد الوزير،
السيد كيجيب واحد السلعة، اجلمرك كيحجزها، مثن السلعة زائد 

ولو خيلص ك وكتقمثن اجلمرك كتبيعو السلعة أبقل من سعر اجلمر 
الفرق، يعين في  واحد الشوية دايل الظلم، انتم للي كتبعو السلعة 
حاولو تعفيو هداك الراجل، ما يتم خبصوص بيع هاد السلعة يهم 
اإلدارة، كيف يعقل أبن امللزم يؤدي مثن السلعة ويطالب بثمن 
اجلمرك، وملا كتحجز وكتباع يطالب أبداء الفرق، هذا هو، يعين، 

 .محاية هاد امللزم والّ اإلدارة دير خدمتها بشكل أحسن من أجل

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هو األمر يتعلق بضرائب ورسوم مجركية مستحقة، يتم حتصيلها 
حلالة ا لفائدة اخلزينة العامة، والعملية دايل بيع البضائع يف هاد
 بد من املتخلى عنها تعترب مبثابة عملية تعشري للبضائع، وابلتايل ال

 .التحصيل دايهلا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 33املوافقون: 

 123املعارضون: 

 2املمتنعون: 

ورد كذلك بشأهنا تعديل من اجملموعة النيابية للتقدم  3املادة 
 .، السيد النائبواالشرتاكية

 :كرميي  بنشقرونائب السيد مجال الن

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، احنا يف هذه املادة املتعلقة ابألشياء واملعدات ذات 
الطابع الرتبوي والعلمي والثقايف، حنا كنقولو أبن خص يّضاف 
هلا "والتكوين ابملؤسسات العمومية" على اعتبار أبن اليوم اجنزان 

 ستوى التشريعي، أال وهو القانون إطارواحد اإلجناز كبري على امل
وابلتايل علينا امكني املدرسة العمومية من التجهيزات ومن املوارد 
دايهلا حىت ميكن أن حنقق نوع من التوازن اإلجتماعي داخل 

 .اجملتمع

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 اد التعديل غري مقبول، ألن األمر يف احلقيقة يتعلق إبدراجهنااي ه
اإلعفاء املنصوص علي  يف مقتضى اتفاقية اليونسكو، وهاد 

سواء  وميةالعمعفي أصال كل املؤسسات التعليمية كت  االتفاقية
 .اخلصوصية أو يعين دايل التابعة للدولة على حد سواء

 :السيد الرئيس

 .لنائبأعرض التعديل، تفضل السيد ا

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

السيد الوزير شكرا جزيال، لكن أننا انضمينا هلذه االتفاقية سنة 
ما كانش التعليم اخلصوصي هباد البالد كان غري التعليم  6913

العمومي، وابلتايل ما ميكنش هنائيا ما كاينش عندان شي حاجة 
املدرسة العمومية  كان عندان  6913امسيتها التعليم اخلصوصي يف 

وكاىف، وابلتايل اليوم ما كاين شي إعفاء شي مساعدة خصها 
تنصب حنو املدرسة العمومية اللي كتعاين اليوم جمموعة من 

 .االختالالت

 

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 121املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :يها اللجنةللتصويت كما صادقت عل 3أعرض املادة 

 121املوافقون: 

 11املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

متعلقة بتعرفة الرسوم اجلمركية ورد بشأهنا تعديل وحيد  4املادة 
 .من فريق األصالة املعاصرة، السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلجرية

 السيد الرئيس،

 خخبصوص هاد املادة نقرتح يف فريق األصالة واملعاصرة أن ينس
من مشروع قانون املالية ألن  مل  4البند األول الروماين من املادة 

يتم استثناء عدد مهم من املواد نصف املصنعة واملداخالت اليت 
تقتنيها املقاوالت الوطنية اليت يتوخى هذا اإلجراء محايتها، مما 
سيؤدي إىل نتائج عكسية وإىل الزايدة يف كلفة اإلنتاج وتدهور 

ة اوالت، وحرصا منا أن نساهم يف تقوية املقاولة الوطنيتنافسية املق
ندفع يف اجتاه نسخ هذه املادة، من شأن  أيضا هذا التدبري زايدة 
الضغط على القدرة الشرائية للطبقة املتوسطة، حبيث أن رفع رسم 

الضعف،  أيضا سيزيد هذا 32إىل  06االسترياد من املادة من 
 ري هو الرفع من املداخيل اجلمركيةمما يعين أن اهلدف األول واألخ

وليس ابلضرورة محاية اإلنتاج الوطين، يف حني حنن ندفع يف اجتاه 
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أن  اإلنتاج الوطين جيب أن جنتهد كثريا من أجل محايت  ومن أجل 
أن تكون ل  تنافسية، وابلتايل ندفع يف اجتاه أن يتم نسخ هذا 

 .البند األول

 :السيد الرئيس

 .رشكرا، السيد الوزي

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أوال هذا من املقتضيات املهمة دايل هاد قانون املالية ألن اهلدف 
منو هو محاية املنتوج الوطين ألن املنتوجات اللي هي عندها الرسوم 

هي املنتوجات املصنعة ابملغرب واليت تتم محايتها،  %06دايل 
 %69.6و 62الناس املزمع فهي يعين معنية ب أما املنتوجات

وابلتايل ال دخل هلا هباد املوضوع، وابلتايل فهذا التعديل غري 
 .مقبول

 :السيد الرئيس

 .أعرض التعديل للتصويت، آه تفضل السيد النائب تفضل

 :النائب السيد حممد احلجرية

السيد الوزير، كنتكلمو على الشركات اللي عندها اللي تدير 
ا ترياد دايهلا بشكل قانوين وكتخلص اجلمرك دايهلا رفعتو عليهاالس
على جمموعة دايل املواد، ونعي ما نقول السيد  %36 06من 

الوزير، هادو شركات كيخلصو لكم الضرائب، كيخلصو اخلدامة 
يف املغرب، وهاد املنتوجات سواء رفعتيها أو قلصتيها هي  

بسها،  الربملانيني ال كيشريوها املغاربة، وأكثر من النصف دايل
كتشريها الطبقة املتوسطة ومادام كرتفع هلا السعر يف املغرب 
يلجأون إىل طرق أخرى وكيجيبوها من املدن االسبانية وكيجيبوها 
من جنوب املغرب وهلذا واش غنشجعو الشركات اللي كتستورد 
وكتجيب لك السلعة دايهلا يف املرسى وكتخلص لك اجلمرك 

االقتناء بطرق غري مباشرة وكذلك بتشجيع  ودايلك وال غتشجع

بعض الدول اللي عندان معهم اتفاقيات التبادل احلر، يعين دااب  
كنشجعو تركيا وكنشجعو جمموعة دايل الدول اللي عندان معها 

 .درهم 2اتفاقيات كتأدي 

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 132املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4عرض املادة أ

 132املوافقون:

 14املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

املتعلقة دائما يف إطار الفصل األول املتعلقة ابلضرائب  6املادة 
ن الفريق م تثالثة تعديالالداخلية على االستهالك ورد بشأهنا 

امل تقدمي ش االستقاليل للوحدة والتعادلية إذا كان من املمكن
 .، السيدة النائبة3للتعديالت 

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 ..داخل ضالالنالسيد الرئيس، أييت هذا التعديل يف إطار استمرار 

 :السيد الرئيس

السيدات والسادة النواب شيئا ما من اإلنصات هادي حلظة مهمة 
 ةجدا كما نعلم مجيعا شيئا ما من اإلنصات السيدات والساد

 .النواب تفضلي السيدة النائبة
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 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

السيد الرئيس، قلت أبن هاد التعديل تيجي يف إطار استمرار 
النظال داخل املؤسسة التشريعية واللي غتستمر إىل أن يتحقق هذا 

ي  الضريبة الداخلي على االستهالك الل املكسب يهم هذا التعديل
ها الشركات اللي كتستعملهاش اللي كتنتجكتهم املنتوجات دايل 

الشركات اللي كتستعمل السكر املدعم، العام اللي فايت نشكر 
احلكومة أهنا تفاعلت إجيااب مع قبول التعديل الشركات اللي  
كتستعمل السكر املدعم، اليوم كنقولو يف الفريق االستقاليل أبن  

داخلية على لمن غري املعقول أننا نقبلو تعديل وفرض الضريبة ا
االستهالك للشركات اللي كتدير املشروابت الغازية واحملالة اليوم  
كنطالبو احلكومة أهنا تستجب أيضا هاد التعديل وأهنا ترفع 
الضريبة الداخلية على االستهالك للشركات اللي كتستعمل 
البيسكويت واملنتجات املماثلة، كذلك الشركات اللي كتستعمل 

 احلليب احمللى، طبعا هذا التعديل ما جاشاحلليب ومشتقات  أو 
ابش نزلو الضريبة األفقية نظرا اللي كنعرفو أن الشركات ما ميكنش 

كات نفاجئوهم برفع ضرييب، اقرتحنا يف الفريق االستقاليل أننا الشر 
اللي كتستعمل العصري ومشتقات  اللي كتحتوي على السكر من 

من السكر يف كل غرام  6اللي إبضافة نسبة سكر أقل من  6%
ميليلرت  622غرام يف كل 62ل  6درهم، كذلك من  46ميليلرت 

درهم إىل غري ذلك التعديل راه عندكم، نتمىن من احلكومة  62
أن تستجيب هلاد التعديل، ألن  أوال كيحافظ على الصحة 
داملواطنني، اثنيا كيمنع الشركات اللي كتستعمل السكر املدعم 

لو صندوق املقاصة، وابلتايل دعم واللي كتحمل اخلسائر داي
 .الطبقة الفقرية واهلشة واملتوسطة، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أوال احلكومة كتفهم املواقف اللي عربو عليها بعض الفرق، فيما 
 ستهالك دايل السكر بعضخيص يعين العالقة دايل السكر واال

املرات املفرط يف بعض الصناعات، ولكن احنا يعين املوقف دايلنا 
هو أن  هاد التعديالت غري مقبولة ماشي مبدئيا ولكن ضرورة 
دايل الدراسة دايل الوقع دايل هاد التعديالت على القطاعات 
 املعنية، ويعين الدراسة مع القطاعات الوزارية الوصية والفاعلني يف

 .القطاع ومت قبل البت في  إن شاء هللا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

  14املوافقون: 

 134املعارضون: 

  ال أحد املمتنعون:

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 14املوافقون: 

 131املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 .638إذن تقوية األغلبية بصوتني 

 :التعديل الثالث

 11 ن:املوافقو 

 131املعارضون: 

 2املمتنعون: 
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، دائما يف إطار الضرائب الداخلية على االستهالك، ورد 6املادة 
، أحد رتاكيةواالشبشأهنا تعديل واحد من اجملموعة النيابية للتقدم 
 .مقدمي التعديل، السيدة الرئيسة؟ السيد النائب

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

ن اإلجراء دايال لسنة املاضية، اللي كان السيد الوزير، حنن نثم
اهلدف دايلو احلفاظ على صحة املواطن من استهالك مادة 
السكر، واليوم كنطلبو يتضافو العصائر احملضرة من احلليب 
ومشتقات ، ألن  فعال اليوم، احلماية دايل املواطن من مرض 
السكري وكذلك احلفاظ على املصاريف اليت تؤدى من خزينة 

يف الصحة العمومية وأيضا من جيوب املواطنني فهاد  ة،الدول
اإلجتاه، وابلتايل كذلك هذا مورد إضايف خلزينة الدولة نتمناو السيد 

 .الوزير أنكم تستجيبو ل 

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 فس التعليل اللي قدمناه للفريقهذا التعديل غري مقبول لن
 .للوحدة والتعادلية االستقاليل

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

  14املوافقون: 

 134املعارضون: 

 ال أحد املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6أعرض املادة 

 134املوافقون: 

 11املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

لة املعاصرة يرمي إىل إضافة مادة جديدة تعديل من فريق األصا
مكررة من مشروع قانون املالية، املتعلق ابلنظام  6حتمل رقم املادة 

 .اجلبائي التفضيلي، أحد مقدمي التعديل

 :النائب السيد هشام املهاجري

 .يسحب

 :السيد الرئيس

تعادلية للوحدة وال االستقاليليسحب، شكرا. تعديل من الفريق 
املكررة من مشروع  6فة مادة جديدة حتمل رقم املادة يرمي إىل إضا

قانون املالية اخلاص ابلنظام اجلبائي التفضيلي، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد حلسن حداد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هذا التعديل يهدف إىل إلغاء عامل السن ابلنسبة 
من رسم  %92صم الستفادة املغاربة املقيمني ابخلارج، من خ

 املطبق على السيارات، فقط أن  يعين املغريب املقيم يف االسترياد
سنني أقام ابخلارج ميكن لو أن  يستفد،  62 اخلارج إذا أثبت أبن 

وعامل السن ما خصوش يدخل فهاد املسألة هادي، إيال كان 
سنوات،  62عام وإذا كان طالب وقضى  61و ال  69عندو 

د املسألة هادي، وهاد اخلصم هذا ميكن لو ميكنلو يستفد من ها
ني ابخلارج، مجيع املغاربة املقيم جيري على جلميع املغاربة املقيمني

 .شكرا

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير
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 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 ،مها املغاربة املقيمني ابخلارج كيستافدو من عدد دايل اإلعفاءات
فيما خيص استرياد يعين السيارات املستعملة، وبصفة يعين جمملة 

ألف  18ألف درهم يف كل سيارة مقابل  68يف املعدل كيخلصو 
درهم فيما خيص يعين النظام العام، وابلتايل هاذ اإلقرتاح اللي 
عندو ابإلضافة هلاذ الشي اللي قلت عندو واحد األثر مايل دايل 

 .وابلتايل غري مقبولمليون درهم سنواي،  402

 :السيد الرئيس

 .أعرض، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 كنتفهمو الرفض دايلكم هلاذ التعديل ولكن من غري السيد الوزير،
املقبول أننا دائما كناديو أبن احلكومة كتقول كتدعم الشباب 

ية دايلنا اللي للجال les jeunes وكتدعم الطاقات الشابة وخنّليو
عام،  12مشاو اما كيشتغلو واللي مشاو يقراو أن  حىت يوصلو 

مبعىن ما يقدر يسوق ذاك السيارة ما كيشوف صحتو مشات، 
وابلتايل ما فائدة هاذ التعديل لغيو يف مرة صايف وخليو الناس 

دايهلا، لغيو هاذ املادة كلها وخّليو الفلوس  les impôts ختلص
واحد ما  حىت لشي االستفادةالدولة وما تعطيو  عند اخلزينة دايل

 .دمتم رهنتو هاذ احلاجة ابلسن، وشكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 14املوافقون: 

 131املعارضون: 

 2املمتنعون: 

ورد 0دائما يف إطار رابح مناقشة املدونة العامة للضرائب املادة 
املعاصرة، أحد مقدمي  بشأهنا تعديل واحد من فريق األصالة

 .4التعديل، 

 :النائب السيد سعيد الضور

هناك عدد من الشركات اللي تتشتغل فهاذ القطاع هذا وتتحقق 
أرابح كبرية، هناك دول اللي احنا عادة تنقلو منها حبال فارنسا 
بدا التضريب دايل هاذ اجملال هذا، فتنقرتحو نظرا لتوّسع دايل 

ات ابش يكون تضريب وابلتايل من املعامالت دايل هاذ الشرك
 .الطبيعة تقوية املداخيل دايل الدولة، شكرا

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أوال فيما خيص الشركات اليت تتعامل يف املغرب واللي عندها مقر 
يبة على هلا، فهي معنية ابلضر يف املغرب كيفما كانت األنشطة داي

فكيما كتعرفو كاين  gafa الشركات، فيما خيص هاذو ما يسمى
يعين واحد العمل مكثف من طرف يعين واحد العدد دايل 
املؤسسات الدولية، واللي املغرب نشيط فيها واللي احنا كنتبعوها 
ومبجّرد ما تكون يعين قرارات موحدة املغرب غادي ينخرط فيها 

 .يتم التضريب دايهلا يعين على صعيد املغرب، شكراوغادي 

 :السيد الرئيس

 .أعرض، تفضل السيد النائب

 :لبارالنائب السيد عزيز ال

شكرا السيد الوزير، حقيقة هاذ املشكل كيما قلت يف اللجنة 
هاذ الناس هاذو راه الدول األوروبية وعلى رأسها  gafa نطاق

دايل املليار دايل  4ب  حىت فرنسا راها دعت وصلت وحكمو هلا
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األورو، هنا هاذ الشركات اللي كيخدمو داخل املغرب وما 
تيصرحوش ابلعملة الصعبة دايهلم كلها تتخّلص على برا، ال يعقل 
السيد الوزير أبن هاذ الناس هاذو ما تضربوهومش هاذو خصهم 
خيلصو الضرائب ألن كيما مطبقة عليهم يف األمور األوروبية ولو 

ان الغرض هبم خص الزم من تطبيق التضريب على هاذ احنا عند
 .الشركات، وشكرا السيد الوزير

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 15املوافقون: 

 131املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 تعديالت من الفريق 3اخلاصة ابإلعفاءات  1ورد بشأن املادة 
 .بةاالستقاليل للوحدة والتعادلية، السيدة النائ

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، هاد التعديل كيجي يف إطار اإلعفاءات على الضريبة 
على الشركات، كنقرتحوا إضافة الوكالة الوطنية للتأمني الصحي 

مبثابة مدونة التغطية الصحية  16احملدثة مبوجب قانون رقم 
ول أو عملياهتا، وكذا الدخاألساسية، ابلنسبة جملموع أنشطتها 

ن احملتملة املرتبطة هبا، طبعا هذا التعديل السيد الرئيس، كنعرفو أب
أبهنا  0224  ، وتفاجأت يف0220هاد الوكاالت أحدثت ف 

طالبت أبداء الضريبة على الشركات، يف حني أن هاد الوكالة 
 la CNOPSدارت للتأمني اإلجباري، وابلتايل على غرار

من  L'IS ال يتم إعفائها؟ ملاذا مت تضريبها منملاذا  CNSSو
الضريبة على الشركات؟ وابلتايل نطلب منكم السيد الوزير، أنكم 

 .يتم اإلعفاء دايهلا الكلي من الضريبة على الشركات، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير، لكم الكلمة

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هو مبدئيا كل املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري هي معفية 
من الضرائب، ولكن اللي ما معفيش مها العمليات ذات الرحبية، 
سواء كانت جتارية أو مالية اللي خارجة على املهام األصلية دايهلا، 
حبيث إذا عملت جتارية هادوك العمليات اللي فيها الرحبية، هي 

ت ى الشركات، وابلتايل هاد للنقطة اللي أشر معنية ابلضريبة عل
  .هلا، كتهم هاد النقط هادي، شكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 15 املوافقون:

 131 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 11 املوافقون:

 115 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :تصويتالتعديل الثالث لل

 15املوافقون: 

 131 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد
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اخلاصة ابإلعفاءات، ورد بشأهنا تعديل  1دائما يف إطار املادة 
 .الرئيسة ، السيدةواالشرتاكيةوحيد من اجملموعة النيابية للتقدم 

 :النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية

 السيد الرئيس،

زاول ياز الضرييب اللي كتمتع ب  املنشآت اليت تابلفعل هاد االمت
نشاطها يف مناطق التسريع الصناعي، حنا كنطالبو أبن يتم 
التوسيع دايلوابش يشمل أيضا املقاوالت اللي كتزاول األنشطة 
دايهلا ابملناطق النائية، ألن من شأن هاد اإلمتياز الضرييب، أبن  

لتنمية، شأن  أن خيلق ا يشجع اإلستثمار يف املناطق النائية، ومن
خيلق حركية اقتصادية واجتماعية فهاد املناطق، ومن شأن  أيضا 
أن  يقلص من الفوارق اجملالية، وهلذا مطلب، وعلي  إمجاع وطين 

 .تقليص الفوارق اجملالية، وشكرا هو

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :ةر السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدا

هو طبيعي أن  يكون حتفيزات للمناطق النائية، احنا كنقولوا أبن 
اجلهوية املتقدمة هي أحسن وسيلة ملواكبة احتياجات دايل هاد 
املناطق النائية، فيما خيص الضريبة، حنا ملي كنشوفو الشركات 

هي كتخلص  %96املتواجدة يف هاد املناطق النائية، أكثر من 
بة على الشركات، وابلتايل عندها الشطر األول دايل الضري

، وابلتايل املشكل دايهلا اليوم ماشي هو الضريبة على 62%
الشركات، ولكن الكل، يعين مناخ األعمال واملناطق االقتصادية 

 .اللي خصها يعين يتم التعميم دايهلا عرب الرتاب الوطين، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .اللبار ضل السينعرض التعديل للتصويت، املوافقون، ..، تف

 :النائب السيد عزيز اللبار

على أي، كنأييد تدخل السيدة الرئيسة حول هذا التعديل، 
حقيقة، ال يعقل السيد الوزير، يف نطاق تشجيع االستثمارات، 
وخاصة يف القرى، وسيدان نصره هللا، اندى بتشجيع هاد 

 يف هاد..، إذن اللي خصهم فعال اإلعفاءات االستثمارات
والت الصغرى واجلد صغرية ما تتعفاش، واحنا جايني يعين املقا

بعض النقط من بعد، والشركات اللوبيات الكبار اللي مدعمني 
من جهة كل شي تيعرفهم ومها اللي كيستافدو، إذن تنأيد وأان مع 
السيدة النائبة احملرتمة يف هاذ الشأن هذا وفهاذ التعديل هذا، 

 .شكرا السيد الوزير

 :سالرئيالسيد 

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 15 املوافقون:

 111املعارضون :

 ال أحد املمتنعون:

 3اخلاصة ابإلعفاءات ورد بشأهنا  1دائما يف إطار املادة 
تعديالت من النائبني عمر بالفريج ومصطفى شناوي أحد مقدمي 

 .التعديالت الثال  إمجاال، السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى شناوي

 لسيد الرئيس،شكرا ا

املتعلقة ابإلعفاءات، احنا كنقرتحو  1يف املادة  6ابلنسبة للتعديل 
أن حتذف اإلعفاءات من الضريبة على الشركات ابلنسبة للقطاع 
الفالحي، القطاع الفالحي ألن  الفاّلحا الصغار على كل حال 
معفيني، ولكن من أجل توحيد النظام الضرييب ويطّبق عليهم نفس 
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ضرييب على الشركات، هذا من أجل تكريس دولة القانون النظام ال
 .واملساواة والعدالة الضريبية

هذا يهم مؤسسات مؤسسة بقانون وهي  0ابلنسبة للتعديل 
مجعيات للنهوض ابألعمال اإلجتماعية لفائدة العاملني ابلقطاع 

أن هاذ املؤسسات كلها قد أحدثت بقوانني من  العمومي، ابعتبار
لفائدة موظفني ابلقطاعات  اجتماعيةمات أجل تقدمي خد

العمومية، وهي ال تسعى إىل الربح وهي ممولة من طرف الدولة 
وعلى غرار مؤسسة حممد السادس للرتبية والتكوين، ألن هذا 
حيف أن  املؤسسة يعين دايل رجال التعليم، فقط تستفيد من هاذ 

ن ساإلعفاء يف الوقت املؤسسات كلها وعلى رأسها مؤسسة احل
الثاين للنهوض ابألعمال اإلجتماعية لفائدة العاملني بقطاع 
الصحة ومؤسسات أخرى يف قطاعات حكومية ال تستفيد من 
هاذ اإلعفاء، لذا نطالب هباذ اإلعفاء من الضريبة اللي غادي 

 جتماعيةايوفر ليها مواد مالية أكثر وغيمّكنها من تقدمي خدمات 
 .أفضل

مع حىت املوقف املعرب عن  من طرف  انسجاما 3ابلنسبة للتعديل 
احلكومة يف اجتاه اللي كيعترب أبن  التعليم أولوية، ومن أجل دعم 
يعين الواجب تقدمي  للتعليم العمومي واجلامعة العمومية وكذا احلد 

 املمنوحة ملؤسسات التعليم والتكوين املهين اخلاص، االمتيازاتمن 
سعى ن هاذ املؤسسات توتعامال ابملثل يعين كباقي الشركات أل

إىل الربح ال جيب ختفيض قيمة الضريبة ابلنسبة هلاذ املؤسسات 
 .اخلاصة، شكرا

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير لكم الكلمة

 

 

  ة:االقتصاد واملالية وإصالح اإلدار وزير  السيد حممد بنشعبون

فيما خيص القطاع الفالحي كما كتعرفو يعين كان غري معين : أوال
هو اللي  0264، وقانون املالية دايل 0263ريب إىل غاية ابلتض

، ابلتدرج وهبطنا يعين من 0269جا بنظام انتقايل إىل غاية آخر 
مليون درهم، وغادي منرو  62مليون درهم إىل  02السقف من 

دايل املليون درهم كسقف، وابلتايل احنا يف  6، ل 0202لسنة 
 تتالية؛طرف احلكومات املإطار تطبيق ما يعين مت التعّهد ب  من 

فيما خيص يعين تضريب املؤسسة ذات األعمال اإلجتماعية : اثنيا
هي بصفة عامة كلها كيف قلنا يعين قبل قليل أبهنا غري معنية 
ابلتضريب فيما خيص املهام دايهلا، ولكن إيال قامت بعمليات 
جتارية أو مالية اللي عندها رحبية فهي البد ختّلص عليها يعين 

 .ضريبة كما هو يف النظام العامال

 :السيد الرئيس

 .التعديل الثالث؟ نفس املوضوع

السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح 
  :اإلدارة

 .نفس التعليل

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب إبجياز قدر اإلمكان

 :النائب السيد مصطفى شناوي

طبقو ر احملرتم غري مقنع، إيوا ناّل يعين اجلواب دايل السيد الوزي
هاذ الشي حىت على املؤسسة دايل الرتبية والتكوين مؤسسة حممد 
السادس، عالش غنستثنيو املؤسسات اإلجتماعية األخرى؟ واّل 

 .بقانون، والقانون صادق علي  اجمللسني حنيدوها ؟ وهاذي مؤسسة
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 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 13 املوافقون:

 112املعارضون: 

 ال أحد املمتنعون:

 :التعديل الثاين

 13املوافقون: 

 112املعارضون: 

 ال أحد املمتنعون:

 :التعديل الثالث

 13املوافقون: 

 112املعارضون: 

 ال أحد املمتنعون:

، اخلاصة ابلتكاليف القابلة للخصم، ورد 62فيما خيص املادة 
ادلية، للوحدة والتع االستقاليلبشأهنا تعديل واحد من الفريق 

 .تفضل السيد النائب 1السيد النائب، املادة 

 :النائب السيد حلسن حداد

السيد الوزير، هاد التعديالت اللي جا هبا مشروع قانون املالية 
، احتفظت املنشآت الصناعية ومنشآت القطب املايل 0202

ى عل من اإلعفاء على جمموعة الضريبة ابالستفادةابلدار البيضاء، 
الشركات، طوال اخلمس سنوات املوالية لإلحدا  دايهلا. ولكن 
يف املقابل، حرمت املنشآت املصدرة للمنتجات واخلدمات من 

تدفق و  االستثمارهاد احلق، وهذا غيكون عندو أتثري على حجم 
االستثمارات. هلذا نقرتح أن تتمتع هاد املنشآت املصدرة 

صدرة ء املنشآت املللمنتجات واخلدمات بنفس يعين ابستثنا
 .للمعادن، بنفس اإلعفاءات، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أوال فيما خيص الشركات الصناعية املصدرة، فكنظن ذكريت هبا، 
يا ؛ اثناالستغاللالسنوات األوىل من اتريخ  6عندها إعفاء ل 

ضحنا بشكل يف واحد املقتضى، أبن شركات ترحيل احنا و 
، االمتيازكلهم عندهم نفس  offshoring اخلدمات دايل

سنني، وملي كنحيدو الشركات  6وابلتايل عندهم حىت مها 
من  %91الصناعية وهاد شركات اخلدمات، كنكونو تطرقنا ل 

. ةجمموع الشركات املصدرة، وابلتايل كنعتربو أبن هاد التدابري كافي
والنقطة األخرية رمبا اليت جيدر اإلشارة إليها، حنا على اتصال 
مباشر مع اجلمعية املغربية للمصدرين، واتفقنا معهم على أننا 
غنديرو واحد العدد دايل التدابري املواكبة، ابش نشجعوهم أوال 

 .، واثنيا على التصدير، وشكرااالستثمارعلى 

 :السيد الرئيس

 :نعرض التعديل للتصويت

 12املوافقون: 

 111املعارضون: 

 2املمتنعون: 

اخلاصة  69من مشروع قانون املالية، املادة  1دائما يف إطار املادة 
ألصالة من فريق ا تثالثة تعديالبسعر الضريبة، ورد بشأهنا 

 .واملعاصرة، السيد النائب
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 :النائب السيد عزيز اللبار

 شكرا السيد الرئيس،

التصاعدية املبينة فاجلدول التايل،  حقيقة هادي حول األسعار
وهنا هاد األسعار التصاعدية دائما غتجي من جيوب املواطنني، 
هنا نقرتح استثناء املقاوالت السياحية من تطبيق أي زايدة يف سعر 
الضريبة على الشركات، واإلبقاء على ما هو مطبق، حاليا على 

ا القطاع يعيشهاألقل، وذلك لألسباب التالية: نظرا لألزمة اليت 
عام يف الفرتة احلالية، ونظرا لعدم  60فوق  وخاصة اللي عاشها

امتيع هاد القطاع أبي دعم من قبل الدولة، على غرار القطاعات 
اإلنتاجية األخرى، وخصوصا القطاع السياحي، وهنا ولو رمبا أان 
مسعت اجلواب دايلكم إبن اليوم ما جاش يعين إعفاءات، ولكن 

ن اإلعفاءات، كلها أو جلها معطية للفالحة، الكل يعلم أب
بوحدها اللي عندها إعفاءات وخاصة  وابلتايل الفالحة هي

للشركات الكربى أو الفاّلحا الكبار ويعين حرمان الفالح الصغري 
اللي هو الشغل الشاغل واللي هو كيخّدم اليد العاملة يف القرى، 

ع من اآلاثر لقطا ونظرا لتخوفات الفاعلني واملستثمرين يف هذا ا
السلبية ألي زايدة يف الضغط الضرييب على هذا القطاع، والكل 
يعلم أبن السياحة على سبيل املثال هي اليت تشّغل الكل يف الكل 
وخاصة الصناعة التقليدية وكتستهلك املواد الغذائية دايل 
الفالحة، ومّلي كنهضرو على الصناعة التقليدية جيي الزرايب وجيي، 

الفئات االقتصادية هي األغلبية الساحقة اللي خطب  إذن ذاك
عليها سيدان، نصره هللا، هي املقاوالت الصغرية واجلد صغرية 

 .واملتوسطة، شكرا السيد الرئيس

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير

 

 

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

كل ما خيص الضريبة على   يعين يف :أوال واحد املالحظة عامة
الشركات هي تؤدى من بعد ما كيتخصمو مجيع النفقات، والربح 
األخري تتخلص علي  الشركة واحد النسبة مئوية، مّلي كنقولو 

فهذا يعين أن  يعين املستثمر أو يعين املقاول  %02غادي ختلص 
 .ليلو %82تيخلي 

 3622ن يفيما خيص السياحة ابلضبط خصنا نعرفو أبن كا :اثنيا
اللي كتصرح ابلرحبية، وأبن هاذ يعين هاد اآلثر  822شركة وفيها 

دايل املليون دايل الدرهم، واحنا مستعدين  8املايل لكل قطاع هو 
مليون دايل الدرهم ملواكبة القطاع آلن  622ابش نديرو يعين 

عندان الغرض هباذ القطاع يتوسع، ولكن ماشي عرب الضريبة على 
رب حتفيزات ابش يتنما القطاع وعدد الوافدين الشركات ولكن ع

 .للمغرب يكرب

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

جمموعة دايل املناطق يف الوطن العريب وجمموعة دايل مناطق أخرى 
ستفيد كذلك أن ي  اللى فيها توترات وكان من املفيد ومن األفيد

وطننا وبالدان من السياحة، مبعىن آخر جيب تشجيع السياحة 
ببالدان السياحي السياح اللي كان منتظر أهنم جييو لبالد دايلنا  

للربتغال دااب وكيمشيو إلسبانيا، اليوم هاذ القضية دايل  كيمشيو
إثقال كاهل دايل جمموعة دايل املستثمرين يف اجملال السياحي أان  

تقد أبن  ما غيشجعش، ابلعكس هناك جمموعة دايل مقاوالت كنع
دولية، واحنا عارفني أبن جمموعة دايل شركات دولية اليوم غادي 
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جتي للمغرب ابش تستثمر يف الفنادق كبرية وكبرية جدا واحنا 
نعرفها، ولكن خصنا نشجعو يعين السياحة ببالدان ألهنا مورد 

 .شكراأساسي ابلنسبة للمالية العمومية، و 

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 13 املوافقون:

 113 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 11 املوافقون:

 113املعارضون: 

 ال أحد املمتنعون:

 :أعرض التعديل الثالث للتصويت

 11 املوافقون:

 113املعارضون: 

 ال أحد املمتنعون:

إطار نفس املادة اخلاصة بسعر الضريبة ورد بشأهنا دائما يف 
و  9رقم للوحدة والتعادلية، تعديل االستقاليلتعديالن من الفريق 

 .السيد النائب 62

 :النائب السيد حلسن حداد

 شكرا السيد الرئيس،

 .السيد الرئيس 9تعديل رقم  السيد الوزير،

 

 :الرئيسالسيد 

 .62و 9فضل، ولكن سعر الضريبة على الشركات، ت 62و  9

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 .الضريبة على الشركات 9ال السيد الرئيس، رقم 

 :النائب السيد حلسن حداد

 .9التعديل رقم 

 :السيد الرئيس

 .تفضل، تفضل

 :النائب السيد حلسن حداد

السيد الوزير، السيد الوزير نقرتح، نقرتح أن تستفيد الشركات 
رتجعة نجز أشغاال ابألقاليم املغربية اجلنوبية املسواملقاوالت اليت ت

من اإلعفاء الكلي من الضريبة على  6999و 6996سنة 
 .، وشكرا0242الشركات إىل غاية سنة 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

يري املالية ما جاب أي تغ أوال الزم التذكري أبن هذا املشروع قانون
اثنيا احنا كنقولوا يعين أحسن  ضرييب فيما خيص األقاليم اجلنوبية؛

وسيلة للتطرق هلذا املوضوع هي، يعين، عرب اجلهوية املتقدمة، 
 .وابلتايل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد حلسن حداد

 لة هادي، هاد الوضع تيدفعالسيد الوزير، ابلنسبة هلاد املسأ
املستثمرين بعدم املغامرة أبمواهلم هباد األقاليم، ألن  ما كاينش إدارة 
الضرائب ابلنسبة هلم اللي عندها مصاحل المركزية، واحلكومة 
التزمت منذ سنوات ابش تلقى شي حلول واقعية ومنصفة هلاد 

عين ياملشاكل، ولكن واقع احلال بقي على ما علي ، هاد تيعترب 
 .إجحاف يف حق املقاولة املستثمرة يف األقاليم اجلنوبية

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 13املوافقون: 

 113املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :التعديل الثاين

 13املوافقون: 

 113املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

للتقدم  يابيةورد بشأن نفس املادة تعديل وحيد من اجملموعة الن
 .، السيد النائبواالشرتاكية

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، طموحنا اجلماعي هو تكريس العدالة اجملالية والعدالة 
اإلجتماعية، ولكان شي امتياز ضرييب، السيد الوزير، اليوم 

طى فرصة، تعالشركات خصو يتوج  للمناطق النائية واجلنوبية و 
فرصة اليوم، أبننا املمركز دايل الشركات ما بني حمور الدار البيضاء 

اد املناطق ه وورززاتالرابط قنيطرة طنجة ميشيوا للرشيدية وزاكورة 
ما من حقهاش يكونو فيها شركات، وابلتايل هاد الشركات 

دايهلا والفروع  des filières الكربى تعطاها احلق أهنا تدير
كون معفاة من الضريبة، عفيوها اسيدي بشكل تلقائي دايهلا وت

من كل الضرائب، هاختدم لنا الناس، هاد نعش لنا االقتصاد 
اجلهوي، هاختلي لنا الناس يبقاو مستقرين يف األماكن دايهلم وما 
تكونش عندان هجرة، راه كاينة معاانة كبرية وراه امركز الثروة يف 

 .وسط البلد خطر على هذا الوطن

 :يد الرئيسالس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

سبق يل يعين جاوبت على هاد على النقطة واعطيت التعليل  
 .دايهلا، وابلتايل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 .تفضل

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل )نقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،

ماشي من األجدر أن  التعديالت اللي كيقدمها واحد الفريق واش 
 يف نفس املادة نفس الفريق ميشيوا ابلتتايل عوض منشيو كل فريق

نفس  C'est a dire يقدم مادة ونعاود نرجعو للفريق، واش
التعديالت، ابش حنيد عليك فريق ودوز  3الفريق نفس املادة..
 .الفريق اآلخر، وشكرا

 :السيد الرئيس

يصعب، هذا املنطق، لكن املنطق السياسي يفرض منطقا آخر، 
 .أعرض، أتييد؟ احنا غادي نستمعو ل ، الرفض



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102أكتوبر    

 -  

 

24 

 :أعرض التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 111املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

دائما يف إطار نفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد من النائبني 
 .نائبعمر بالفريج ومصطفى شناوي، السيد ال

 :النائب السيد مصطفى شناوي

 شكرا السيد الرئيس،

ويف نفس االجتاه من أجل يعين املالءمة مع التعديل السابق يف 
ج، انطالقا من الدعم الواجب تقدمي  للتعليم  6ج،  0، 1املادة 

العمومي واجلامعة العمومية وكذا احلد من االمتيازات املمنوحة 
ابقي   اخلاص تعامال ابملثل معملؤسسة التعليم والتكوين املهين

الشركات، ألن هاد املؤسسات دايل التعليم اخلاص تسعى إىل 
ة الربح ال جيب ختفيض قيمة الضريبة ابلنسبة هلاد املؤسسات اخلاص

بتطبيق نفس الرتتيب، يعين ما يكونش إعفاء أو ختفيض كذلك 
وي لانسجاما مع املوقف دايل احلكومة اللي كتقول أبن  التعليم أو 

واش كنشجعو املدرسة العمومية أو نستمر يف دعم القطاع اخلاص، 
 .شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير لكم الكلمة

 

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هو التعليم اخلاص ما كيستافدش من نظام ضرييب خاص، هو 
من السنة القادمة  ابتداء %02عندو واحد يعين التخفيض دايل 

 .سنوات من بعد تيدوز للنظام العام 6مدة 

 :السيد الرئيس

أعرض هذا التعديل للتصويت، تفضل السيد النائب تفضل السي 
 .شناوي

 :النائب السيد مصطفى شناوي

غري ابش تكون واحد النوع د االنسجام يف املوقف ويف الرؤية، 
شي حاجة أخرى؟ واش كندعمو املدرسة العمومية أو ال كندعمو 

 %02دايل اإلعفاءات وعاد كاين الشرحية  3دايل الضرائب  3
عوض هاد الشي اللي كيطبق هادي شركات تسعى إىل الربح ال 
تقدم شي حاجة فابور املغاربة والد املغاربة، ابلعكس تثقل كاهلهم 

 .وزيد نعفيوهم من الضرائب هذا غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 2املوافقون: 

 111املعارضون: 

 11املمتنعون: 

دائما يف إطار نفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحيد من الفريق 
 .االستقاليل للوحدة والتعادلية أحد مقدمي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 السيد الرئيس،

 التعديل كاين يف التكاليف القابلة للخصم ونقرتح يف الفريق
االستقاليل إضافة التكاليف القابلة للخصم اللي كتشمل على 

تكاليف االستغالل املتكونة طبعا عند  8حسب مدلول املادة 
اللي   3املشرتي يف البضائع املعادية، حنا نقرتح إضافة النقطة 

كتهم عملية االبتكار والبحث العلمي التطبيقي وذلك يف حدود 
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يل ت، الغرض من هذا التعديف جمموع تكاليف هاد العمليا 62%
 .هو تشجيع املقاوالت على البحث واالبتكار

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هو البد من توضيح واحد النقطة هي أن  التكاليف دايل البحث 
ات ما  كهي اخلصم دايهلا من يعين من مجلة النفقات دايل الشر 

  le كاينش مشكل هنااي على ما فهمت بغيتو ديرو حبال
crédit d'Amo   بغيتو ديرو حنا كنقولو أبن  كاين واحد

الصندوق الوطين لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية رمبا 
يعين تكون خمصصات أكرب مستقبال هلاد الصندوق بدل 

 .اإلعفاءات الضريبية، شكرا

 :السيد الرئيس

 .يدة النائبةالس

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

غري السيد الوزير إيال كان التوج  دايل احلكومة هو دعم املقاوالت 
واإلجناح دايهلا وخنليوها تعيش يف السوق يف انتظار أن هاد 
 الصندوق يتفعل وكون دعم أكرب هلاد النقلة يتقبل هاد التعديل

voilà. 

 :السيد الرئيس

 :لتصويتأعرض التعديل ل

 11املوافقون: 

 111املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

دائما يف إطار نفس املادة، ورد بشأهنا تعديل واحد من اجملموعة 
 .، السيدة الرئيسةواالشرتاكيةالنيابية للتقدم 

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

 شكرا السيد الرئيس،

لوزير، احنا كاين هناي تعديلني، تعديل كيغيت جتويد السيد ا
الصياغة اللغوية ماشي مشكل، ولكن اللي أساسي هو اخلصم 
من الضريبة على الدخل على واحد النسبة دايل اللي جايبة ب  

من األجور، احنا هذا كنطلبو هنبطوه  %62اآلن احلكومة دايل 
  يوسع ، عالش؟ ألن هذا من شأن هاذ التدابري أبن%02ل

املداخيل دايل الدولة، خصوصا يف األجور دايل املرتفعة، واحنا  
كنعرفو السيد الوزير أبن  جمموعة، احنا هذا قدمتوه لينا، قدمتوه 
لينا مشكورين يف اجلدول اللي كيعطي للمداخيل دايل الدولة على 
الدخول دايل األجور، وعرفنا أبن النسبة الكبرية دايل حصة 

ألف درهم هي اللي كتعطي حصة  682وق األسد كتمشي لف
، واحنا كنعرفو أبن  هاذ اإلعفاء هذا %82األسد، أي ما يفوق 

اللي تتعطى هاذ اللي تيتعطى بواحد احلصة كبرية من األجور اللي  
كتمشي، كيمشيو يبالصيوها، بعض األجراء اللي احنا كنقولو 

أمني تالكبار ألن عندهم أجور كبرية، كيمشيو يبالصيوها يف ال
على التقاعد، في  نوع، نوع من التملص ونوع من التهرب 
 الضرييب، وهاذ النسبة اللي تكلمنا عليها كتبقى منطقية وكتبقى

، %62معقولة، وراه الدول، الدول غري جماورة راه كتعمل غري ب
احنا هذا كنقولو كفى من التملص الضرييب، كفى من التهرب 

ميشي  لو مسؤوليتهم اللي بغىالضرييب، وهاد الناس خاصهم يتحم
يدير التأمني دايلو على التقاعد أيدي بعدا، أيدي الضريبة على 

 .الدخل فهذاك الشي عاد ميشي يبالصي ماشي هذا، وشكرا
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 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

ي ان العقود دايل التأمني التقاعد هالزم هناي ابلتذكري أبن عند
، 0266إيال كان يعين كانت من بعد  %62معفية يف حدود 

وبقات واحد املقتضى تيقول أبن  إيال كان داك الشي قبل من 
، وابلتايل هاذ %622ميكن لو يستافد منو إىل غاية  0266

جلميع العقود،  %62املادة جات لتسقيف وتوحيد النسبة دايل 
 .ذا يعين كإجراء أويل، وشكراوابلتايل ه

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 111املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 ستقاليلااليف إطار نفس املادة، ورد بشأهنا تعديالن من الفريق 
 .للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

يهم سعر الضريبة والشركات يسحب، التعديل األول الذي 
 .والتعديل الثاين

 :السيد الرئيس

 .سحب التعديل األول، شكرا، التعديل الثاين

 :النائب السيد حلسن حداد

التعديل الثاين يهم الشركات اإلتصال والشركات اإلسترياد وتسويق 
احملروقات، هاذو شركات تتحقق أرابح كبرية وتتقوم ابسترياد 

ذلك يعين شركات اإلتصال هلا يعين رقم معامالت  احملروقات وك
كبري، وكذلك حتقيق أرابح كبرية هلذا بغية الرفع من مداخيل 

للضريبة على الشركات يعين  %39اخلزينة، نقرتح تطبيق سعر 
 .على هاذ النوع من املقاوالت، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :اإلدارة ية وإصالحالسيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملال

 .حتدثي على االتصاالت وال غري احملروقات

 :النائب السيد حلسن حداد

 .االتصاالت واحملروقات

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

لضريبة فهو يعين اتبع للنظام العام ل االتصاالتيف ما خيص ميدان 
وعندو واحد العدد  على الشركات، ولكن عندو قانون خاص

 %0دايل املسامهات إضافية اللي عندو يف القوانني دايل وكتهم 
 lesمن رقم املعامالت، يف ما خيص يعين اخلدمة الشاملة و

services universels   وعندو مسامهات أيضا يف يعين
ل ما يتعلق ك صناديق البحث العلمي والتكوين، يف ما خيص يعين

، فأان كنظن أبن اإلشكالية دايل ما بسميتو هادوك احملروقات
يتعلق بتسقيف األسعار ويعين ضمها ألمسو، هو كيخصو يدوز 
يف واحد، يعين، يف األنظمة اخلاصة ب  وخاصة يعين كل ما يتعلق 

 .ابألسعار واملنافسة، وشكرا

 :السيد الرئيس

أعرض التعديل الثاين، السيد النائب داعما ل، طيب، الكلمة 
ض، انت داميا معارض السي بووانو، وهلذا غتاخد للمؤيد واملعار 

 .الكلمة فيما بعد، احرتاما للمعارضة
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 :النائب السيد حلسن حداد

 السيد الرئيس،

احنا ما فهمناش أبن  احلكومة ترفض أبن  تزيد يف الواردات دايل 
دالنقط يف الضريبة للشركات راه ماليري من الدراهم  1اخلزينة، 

نسبة للشركات اللي هي ما كتعملش رقم وهذا ما كنقولوهش ابل
معامالت كبري وال أرابح طائلة، هذا تنقولوه ابلنسبة للشركات 
اللي كدير أرابح طائلة، وعندها، يعين، واحد رقم معامالت كبري 
وهذا غادي يساهم يف اخلزينة دايل الدولة وهذا هو يّل مّول، 

ملسائل ابيعين، املسائل اللي تتعلق ابلطبقة الوسطى وتتعلق 
االجتماعية، إذن ابلنسبة لنا هذا راه تعديل أساسي وهذا يعين 

، عالش البنوك وعالش %39فقط، يعين، إنسجاما مع الضريبة 
 .شركات التأمني إىل غري ذلك، شكرا

 :السيد الرئيس

السيد الرئيس، سي بووانو، آه السيدة النائبة، سي بووانو ميارس 
 .اءالتوزيع الدميقراطي لصاحل النس

 :السيدة النائبة لبىن الكحلي

كندخل كمعارض للتعديل على اعتبار أن يف اجلزء املتعلق 
ابلشركات دايل احملروقات، على اعتبار أن هاد املوضوع دايل 
شركات احملروقات كان موضوع تقرير مهمة استطالعية دايلنا يف 
الربملان، وخرجنا بواحد اجملموعة التوصيات اللي احلكومة 

ة بت هلا مشكورة، بقى واحد التوصية متعلقة ابلنقطة املتعلقاستجا
ابهلوامش دايل الربح واليوم التعديل كيتكلم على الضريبة على 
الشركات دايل احملروقات، األصل أننا، نفكرو يف ضريبة على 
هوامش الربح دايل احملروقات، ألن  هو اللي كاين في  إشكال، مث 

ة، هم اليوم كاين تقرير جملس املنافس األمر الثاين اللي متعلق أبن
دايل الشركات، أشعرها على ارتكاب خمالفات منافية للمنافسة  8

هنا فني خصنا   doncمع بعضها لتوحيد األسعار،  واالتفاق

بقينا نديرو جمهود ومطلوبة احلكومة أيضا أهنا تدير جمهود فهاد 
ر دايل ااألمر، مث التوصية املتعلقة ابملرصد، مرصد تتبع أسع

شركات احملروقات، نتمىن أن يتم اإلسراع إبخراج  يف أقرب وقت، 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

أعرض التعديل، السادة النواب، السيدات والسادة النواب، 
 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 11املوافقون: 

 111املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

مر د من انئبني عيف إطار نفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحي
 .بالفريج ومصطفى شناوي، لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى شناوي

شكرا، يف نفس اإلجتاه، أان غادي نذّكر مرة أخرى ابالمتيازات 
املتعددة املمنوحة ملؤسسات التعليم اخلاص، هذا يتناقض مع 

يض فرض فالتوج  اللي اعلن علي  السيد وزير املالية احملرتم، التخ
مؤقت للضريبة أبسعار خمفضة، التعديل االول ترفض، كذلك 

يون السعر ابلنسبة للشرحية اللي كيفوق مبلغ الربح الصايف دايهلا مل
، %02درهم، كتكلموعلى الربح الصايف، يعين نطبقو عليها غري 

 واالمتياز الثالث هلاد املؤسسات دايل التعليم، يعين، هذا امتياز
يبة على الدخل، هذا ماشي منطقي وماشي اخلاص يهم الضر 

معقول هلذا يعين انطالقا من الدعم الواجب تقدمي  للتعليم 
العمومي واجلامعة العمومية، كنطالبو حبذف هاد اإلمتيازات 

 .املمنوحة ملؤسسات التعليم والتكوين املهين اخلاص
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 :السيد الرئيس

 السيد الوزير

 :إلدارةواملالية وإصالح االسيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد 

 .التعديل غري مقبول لنفس التعليل اللي قدمتوه قبل قليل

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 2املوافقون: 

 111 املعارضون:

 14املمتنعون: 

دائما يف إطار نفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحيد من فريق 
 .األصالة واملعاصرة، السيد النائب

 :حممد احلجرية النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

دائما يف إطار البحث عن موارد مالية لتدعيم اخلزينة العامة 
للمملكة، طبعا وبشكل عادل، نقرتح يف هذا الباب أن  إضافة 

عات إىل القطا االتصاالتاملقاوالت الكربى الفاعلة يف جمال 
 CDGو االئتماناألخرى اليت كبنك املغرب وكذلك مؤسسة 

قاوالت مقاوالت التأمني وإعادة التأمني، وهنا اهلدف األول وامل
واألخري هو أن  هاد املؤسسات واملقاوالت الكربى الفاعلة يف هاد 

ت اجملال طبعا تستفيد من البنية التحتية املغربية، ويف نفس الوق
حتقق أرابح حمرتمة ومقدرة، إذن نقول أبن  جيب أن تساهم بنفس 

اب ابقي القطاعات اليت تشتغل يف هاد الب املسامهة اليت تقدمها
وستضخ أموال جد حمرتمة للخزينة العامة  %39واليت تبلغ إىل 

للدولة، وما تبقاش احلكومة جتي تربر تقول أودي ماعندانش 

إمكاانت، ها اإلمكاانت فني كاينة خاص احلكومة تكون عندها 
 .جرأة وامشي هلاد الباب

 :السيد الرئيس

 .لسيد اللبار بسرعةالسيد الوزير، ا

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

احنا التعديل دايل الرفع من الضريبة على الشركات بصفة عامة 
داجلوانب؛ اجلانب األول هو أن  اإلجتاه العام  0هو يعين عندو 

يف العامل هو لتخفيض الضريبة على الشركات ابش ما ميشيوش 
س األموال لدول أخرى وأان تنظن أبنكم كتفهموه؛ اثنيا يعين رؤو 

فيما خيص يعين إىل خدييت حبال دااب صندوق اإليداع والتدبري هو 
 .خصو حيقق أرابح ابش عاد ميكن ل  خيلص الضرائب، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب

 :النائب السيد عزيز اللبار

 تثماريةاالسلشركات، السيد الوزير، احنا ما تنتكلموش على هاد ا
اللي جاية ابش تستثمر يف املغرب احنا تنتكلموا على الشركات 
الكربى ومنها حىت الشركات العمومية، ويف هاد الشأن هادي هاد 
الشركات كيستافدوا من استغالل بنيات حتتية، وابلتايل البد من.. 

ألن هاد اللوبيات الكبار كيما   %39هذه الشركات على أقل ب 
ا دميا يف امليزانيات دايلكم ولألسف، السيد الوزير، إال كتجيو 

اللوبيات الكبار وشي احنا مع الشركات الكربى، وعلى سبيل 
املثال بعض الشركات العاملة ال ذكر اإلسم دايهلا راه كل شي  
كيعرفها راه كتقيل كتحفر يف الطرق ويف األراضي ويف األزقة 

د هضر وحرمان مقاوالت جوممتلكات املواطنني وما كاينش اللي ي
جد صغرية من التشغيل وحرماهنم حىت مها من يتقاتو كيما كيقولوا 
القوت العيشي دايهلم، إذن حرمان حىت داك املقاوالت الصغرى 
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واجلد صغرية تيحرموهم حىت من التشغيل من الطرق وزدها، إذن 
احنا كنقولوا داميا السيد الوزير على سبيل املثال حىت داك 

وهي  %02ل  69.6الت املصدرة عالش زدتوها من املقاو 
ا الوحيدة اللي تتشغل الشغل الشغيل مجيع امليادين وابلتايل تطلعو 

الشركات اللوبيات اللي جبميع الوسائل وال ذكر لبعض األسامي 
 ..ألن رمبا غادي نضرب بعض األسامي وغنقوهلا حىت أمام

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض التعديل للتصويت

 11وافقون: امل

 111املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

يف إطار نفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحيد من النائبني عمر 
 .بالفريج ومصطفى شناوي أحد مقدمي التعديل السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

هادي كنقرتحو حنا حذف اإلعفاء الضرييب على الدخل ابلنسبة 
قطاع الفالحي، والتعليل ابش التفسري ابش اجلميع يفهم هاد ال

الشي ما كيعنيش األجراء الصغار وال الفالحة الصغار اللي أصال 
مها غيكونو معفيني، غري ولكن انسجاما مع املوقف دايلنا اللي  
 كنقولو خصنا توحيد النظام الضرييب املغريب وابألخص فيما يتعلق

 .اابلضريبة على الدخل، وشكر 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 .هو سبق يل قدمت تعليل على نفس املوقف

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 2املوافقون: 

 114املعارضون: 

 14املمتنعون: 

يج ر يف إطار نفس املادة تعديل واحد من النائبني عمر بالف
 .ومصطفى الشناوي الكلمة ألحد مقدمي التعديل السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى شناوي

وهو ابلنسبة للضريبة على الدخل انطالقا من أن املتقاعدين سواء 
من القطاع العام أو اخلاص وأجراء سابقني وسبق هلم أن سامهو 
طوال سنوات متعددة نشاطهم يف الضريبة على الدخل انطالقا 
أن هؤالء األجراء يسامهون بقسم أكرب يف حجم موارد الضريبة 

من جمموع الضريبة على الدخل  %96على الدخل اليت تتجاوز 
ونظرا أن هاد األجراء هم أفضل داعم يف دافعي الضرائب بشكل 
مستمر ودائم ألن  يتم االقتطاع من املنبع، وابلتايل ال يتملصون 

ة ظرا هلزالة املعاشات ابلنسبمن دفعها كما هو الشأن للبعض ون
للعديد من املتقاعد تزيد احلاجيات دايهلم بسبب عوامل السن 
واملرض من أجل حتفيز املتقاعدين على املزيد من العطاء واملسامهة 
يف التنمية االقتصادية واالجتماعية البالد واالستفادة من اخلربة 

صنيف ب تدايهلم ومن التجربة دايهلم، فإننا نعترب أن  ال جي
ومعتربة يف حكم  comme revenu املعاشات كدخول

األجور وابلتايل جيب تطبيق الضريبة على الدخل على معاشات 
 .املتقاعدين، وشكرا
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 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير لكم الكلمة

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

يها، ظمة والزم الوضوح فهو هاد النقطة يعين كرتجع بصفة منت
أوال أول نقطة خاصنا نتفامهو عليها هو أن  املسامهات دايل 
األجراء، فيما خيص التقاعد دايهلم هو معفي من الضرائب ما 
تنقولوش خلص علي  الضرائب ما كنخلصش علي  الضرائب 
املسامهة دايل األجراء فيما خيص التقاعد دايهلم يعفى من 

م هو عمل دايهلم، وابلتايل التضريب دايهلالضرائب طيلة يعين ال
حبال إيال تيوصل حىت لسن التقاعد وملي تيوصلو لسن التقاعد  

ألف  618إىل  %66كاين اخلصم، االستفادة من اخلصم دايل 
وابلتايل كياخذ استفاد  %42درهم سنواي ومن بعد كاين اخلصم 

 ادرهم شهراي عندو إعفاء اليوم، وابلتايل حن 1622من يعين 
من الناس اللي  %90يعين كنقولو أبن  يف الوقت الراهن عندان 

عندهم املعاشات مها معفيني من الضرائب يف هاد اإلطار، والباقي 
درهم شهراي فتيسامهو مع  1622اللي عندهم يعين كاين كثر من 

 .االستفادة من اخلصم اللي تكلمت علي ، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب إضافة مركزة

 :النائب السيد مصطفى شناوي

ال هو ولو أن نسبة كبرية ولكن على األقل يتم الرفع من يعين 
 6000السقف دايل االقتطاع والسقف اللي تكلمتو علي  دايل

راه سقف سقف اللي انزل خصو يرتفّع؛ اثلثا أن  املتقاعدون ومنذ 
زمان ال يستفيدون، يعين نفس القيمة دايل املعاش كتبقى، ال 

 il n'y a pas deتفيدون من أي زايدة وأي يف حتفيز، يس

valorisation  دايل املعاش، وهاد الشي عالش كنطالبو
 .هباد..، شكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 2املوافقون: 

 114املعارضون: 

 14املمتنعون: 

لوحدة ل االستقاليلنفس املادة ورد بشأهنا تعديالن من الفريق 
 .ية، السيدة النائبةوالتعادل

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 السيد الرئيس،

هاد التعديل كيهم اخلصوم من جمموع الدخل اخلاضع للضريبة، 
من الفوائد  %62طبعا السيد الوزير كتعرفوا أبن  كيتم اخلصم دايل 

على القروض البنكية اللي كيديروها على املسكن الرئيسي، إيال  
ها إرادة حقيقية لدعم الطبقة املتوسطة وعدم كانت احلكومة عند

اإلجهاز علي  أكثر مما هي أجهزت علي ، نقرتح عليكم السيد 
 .، وشكرا%02إىل  %62الوزير رفع هاد النسبة من 

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 الستفادةالى حساب املعطيات للي عندان ابلنسبة لنا، يعين، ع
من جمموع الدخل املفروضة على الضريبة هو كايف  %62دايل 

 .لتغطية الفوائد املطبقة على القروض، وابلتايل تعديل غري مقبول
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 :السيد الرئيس

 .أعرض التعديل، السيد النائب، بكيفية مركزة

 :النائب السيد حلسن حداد

 السيد الوزير، هذا تيهم الضريبة علىمركزة جدا السيد الرئيس، 
القيمة املضافة ابلنسبة لفائدة القروض دايل السكن األويل، تيتم 

 %62دايهلا عرب الضريبة على الدخل يف حدود  االسرتجاع
سنواي، وتيتم تعبئة واحد امللف، ما فيهاش بزاف، ولكن هادي 

رئيسي، لمهمة ابلنسبة للطبقة الفقرية والطبقة املتوسطة املسكن ا
غري مكلفة ابلنسبة للخزينة ولكن مهمة  %02إيال درانها ل

 .ابلنسبة للطبقة الوسطى

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 14املوافقون: 

 114املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 14املوافقون: 

 114املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 .دائما نفس املادة

يل فريق االستقالالالنائب السيد نور الدين مضيان رئيس 
 :للوحدة والتعادلية

راه ايلاله التعديل األول، حتدثنا عن التعديل األول، مل نقدم 
 .التعديل الثاين أنتم مشيتوا للتصويت مباشرة

 :السيد الرئيس

األسلوب اللي اعتمدانه السيد الرئيس السي مضيان هو تقدمي  
مجلة واحدة، السيدة النائبة رمبا ميكن تبقى كل التعديالت 

استثناء، إذن معذرة، إال إذا كان هناك خمتلف كليا، السيدة النائبة 
 .هاد املرة التنبي ، التنبي  معذرة، تفضلي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حلسن حداد

هذا فقط يعين ابلنسبة للمنشآت اللي هي كتصدر خدمات 
ات قلنا أبن ، يعين، تكون فيها نفس اإلعفاء وكذلك منتجات اللي

اللي كانت على الضريبة على الشركات، اآلن ابلنسبة للضريبة 
على الدخل ألن كاينة شركات اللي هي كتعمل الضريبة على 

 ..لىاللي قلنا هبا ابلنسبة للضريبة ع االستفادةالدخل، إذن نفس 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :ن، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارةالسيد حممد بنشعبو 

 .نفس التعليل اللي عملنا ابلنسبة للضريبة على الشركات

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 14املوافقون: 

 114املعارضون: 

 2املمتنعون: 

شكرا شكليا، التعديل اآلخر يف إطار نفس املادة من كطرف 
 كنت واالشرتاكية أحد مقدمي التعديل، أان اجملموعة النيابية للتقدم

 .يسحاب السحب
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 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، التعديل دايلنا هو غري ابلنسبة اإلعفاءات اإلضافة 
دايل املعاشات والتعويضات املدفوعة لألرامل واملتقاعدين وكذا 

يض عن البحث ضمن أجور جمموع املبالغ املخصصة كتعو 
ر الباحثني وأساتذة التعليم العايل، النقطة األوىل ابلنظر السيد الوزي

اهلشاشة دايل هاد الفئة هادي دايل األرامل واملتقاعدين واملبالغ 
اهلزيلة جدا لألسف اللي كيتقاضاوها كنعتربو أبن هاد اإلجراء 

وأن   ةغادي يساهم يف تدعيم قدرهتم الشرائية ومحايتها خاص
كنعرفو أبن ديك النزلة اللي كيهبط فيها هاد األجر اللي كتقاضا 
هاد الفئة كنعتربو حنا كدولة مشينا هلاد التوج  دايل دعم الفئات 
اهلشة كنعترب هاد اإلجراء ضروري أن  يتخاد بعني االعتبار املسألة 
الثانية اللي هي دعم البحث العلمي واألمهية دايل البحث العلمي 

تقدم دايل كل الدول واحنا عارفني اخلصاص اللي عندان يف يف ال
هاد اجملال فهاد اإلجراء كنعترب أبن  كذلك غيدعم البحث العلمي 

 .ببالدان وتطوير اجملال دايل البحث العلمي، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

املعاشات فيعين كما كتعرفو نظام املعاشات األرامل   فيما يهم
من املعاش اللي كان عنده، حيث إيال كان زوج  %62كياخذو 

آالف درهم فالزوجة دايلو أو األرملة دايلو  62املتوىف عندو 
آالف درهم  6آالف درهم، بغيت سبق التقدمي دايلو  6تتاخد 
ئب، درهم هي معفية من الضرا 6622آالف حىت  1حىت ل

وابلتايل هي عندهم يعين معاشات ضعيفة، اليوم راهم معفيني 
أصال سواء كانو أرامل أو يعين على قيد احلياة، فيما خيص البحث 
العلمي أان تقدم يل سبق يل قدمت واحد التعديل، فيما خيص 

واللي هو مهم هو أن    0226يعين هو تواجد الصندوق منذ 
 .د الصندوق يعين هذا هوكيخصنا يعين الدعم املباشر عرب ها

 :السيد الرئيس

 :أعرض هاد التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 111املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

يف سياق مناقشة نفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحيد من اجملموعة 
 .النيابية للتقدم واالشرتاكية املعاشات

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

ايل السيد الوزير، هو هاد املسألة دايل النسبة دايل التعديل املو 
من املبلغ اإلمجايل السنوي اللي كيساوي أو يقل على  66%

ملا زاد عن ذلك، احنا كنقرتحو أوال ما  %42ألف و 618
، كذلك نعتربو هاد %12يبقاش هاد البارمي يتوحد البارمي وميشي 

الوطن يف  االفئة فنات حياهتا فنات صحتها يعين يف خدمة هذ
الوقت دايل التقاعد، كيحني الوقت البالد أهنا حتمي قدرهتم 
الشرائية عفوا وكذلك الدعم هلا وهلذا جينا هباد االقرتاح السيد 

 .الوزير، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير، لكم الكلمة

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

مليون  622ندو واحد تكلفة مالية مهمة دايل هاد االقرتاح ع
 .درهم سنواي، وابلتايل هذا غري مقبول
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 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 111املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

يف إطار مناقشة نفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحيد من فريق 
 .إذا ارأتيتم حذفها األصالة واملعاصرة، السيد النائب إال

 :النائب السيد حممد احلجرية

األخذ والعطاء ولكن  حاولنا مرارا مع احلكومة هاد العملية دايل
لألسف احلكومة ال تستجيب ابلشكل الذي جيب، لذلك هاذ 
اجلانب املتعلق ابلبحث عن مزيد من موارد اخلزينة العامة 

ن  الضريبة جتاه أللمملكة، ال نعرف حلد اآلن السيد الوزير يدفع اب
على الشركات كاين توج  عاملي دايل التقليص منها، يف حني 
يعين ابقي املؤسسات الصغرية واملقاوالت الصغرى والصغرية 
واملتوسطة التضريب فيها رغم اجملهودات اللي كتّدار ابش ندّعمو 
ولكن التضريب مازال مرتفع، والنسيج االقتصادي واإلجتماعي 

ة هو من هاذ املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطدايلنا غالبيتو 
جدا، لذلك كنقولو للحكومة أن  كاين جمال آخر فني ميكن جتيب 
إمكانيات وموارد خصها امشي لو وامشي هلاذ التضريب دايل 

، وهاذ الشركات استفدات من جمال دايل التحرير دايل 39%
يف  رالقطاع، احلكومة ما قدرتش جتيب التسقيف دايل األسعا

هاذ اجملال، لذلك كنقولو أبن  مازال فهاذ القطاع إمكانية دايل 
امكني اخلزينة العامة للمملكة من موارد مالية بالدان حمتاجها، 

 .شكرا

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

قراءة موضوعية  اّل غري زعما خصنا يكون عندان واحد يعين
للضريبة على الشركات، الدولة ما كنقولش حىت احلكومة، الدولة 
دارت جمهود استثنائي خالل السنوات األخرية ملواكبة يعين 
الشركات الصغرى واملتوسطة، ويعين وضع الضريبة على شركات 
تصاعدية، هو ملواكبة الشركات الصغرى، ما معناها تصاعدية؟ 

، %62ألف درهم كتخلص  322ل من الشركة اللي كرتبح أق
اللي هو النظام العام، وابلتايل كاين تصاعد  %36ما كتخلص 

ألف درهم، اثنيا   322ومّلي كرتبح مليون درهم كتستافد أوال من 
فقط على النسبة الثانية، وابلتايل إيال خذينا  %02كتخلص 

الشركات املتوسطة والصغرية ملي كنشوفو اهليكلة دايل نسيج 
فهاذ اجملال، ويعين  %96الوطين راه فيها يعين أكثر من  تصاداالق

هاذ اجلدول التصاعدي كلف اخلزينة  0269غري للتذكري يف سنة 
دايل الدولة مليار ونصف دايل الدرهم، ومبا أن أول سنة دايل 
الضريبة على الشركات كتكون فيها الضعف، فالتكلفة دايل هاذ 

الدرهم، وابلتايل زعما ما ميكنش  دايل املليار دايل 3اإلجراء هو 
نقولو أبن  ما كاينش يعين جمهود فيما خيص الشركات الصغرى 

 .واملتوسطة، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .أعرض، السيد النائب

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، أوال حتية نضالية اإلخوان دايل الشركة دايل 
تخدمني دايل السامري، كان من املمكن أن  ما ال سامري واملس

هنضروش على القضية دايل الزايدة ابلنسبة للضريبة على الشركات 
دايل احملروقات، لو كان هناك أتمني دايل شركة دايل السامري 

 اناسبة كنشكرو اإلخوان اللي أسسو اللي خصها ترجع، هباذ امل
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لذكر امري وأخص ابأخريا اجلبهة دايل الدفاع على دايل شركة الس
الرفيق اليمين، راه ال يعقل إىل حدود اليوم أن  هاذ البالد السعيدة 
وهاذ امليزانية بشكل عام والقانون املايل الذي بني أيدينا يكرس 
واحد الوضعية اللي هي مفارقة غريبة، وكيلمسوها الناس، احنا ال 

يد مزيد ر مزيد من إفقار الفقراء فهاذ الوطن، وال ن نريد ما ميكنش
من إغناء األغنياء واملصاريف، وال نريد إضعاف الطبقة الوسطى 
اللي هي صمام األمان لبالدان، هاذ البالد كاين مشاكل مالية، 
خص تضامن، اللي الابس علي  خصو يضامن، اللي كريبح بزاف 
خصو يّضامن، ما خصوش يربح بوحدو، كاين أزمة مالية إيوا 

نتمناو  غري املوظفني واملستضعفني..،خصنا نتعاونو عليها، ماشي 
السيد الوزير نستحضرو أن  الغرية دايلنا داخل فريق األصالة 
واملعاصرة هو أن  الكل جيب أن يشارك كذلك يف األزمة املالية 

 .اللي كتعرفها بالدان، وشكرا

 :الرئيسالسيد 

 :شكرا، أعرض التعديل للتصويت

 13املوافقون: 

 111املعارضون: 

 ون: ال أحداملمتنع

يف سياق نفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد من الفريق 
 .للوحدة والتعادلية، السيد النائب تفضل االستقاليل

 :النائب السيد حلسن حداد

 شكرا السيد الرئيس،

نفس التعديل اللي جبناه حول ضريبة على الشركات فيما خيص 
وبية غري معفية ة اجلناالقاليم املغربية اجلنوبية، هاد األقاليم املغربي

قانونيا، والشركات اللي قائمة هناك ما ميكنش هلا تسرتجع الضريبة 
على القيمة املضافة، ألن  ما كايناش إدارة الضرائب هناك، إذن 

بغينا هاد الشركات، االقرتاح هو تستفيد هاد الشركات كذلك من 
 .0242اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل إىل غاية سنة 

 :سيد الرئيسال

 .السيد الوزير لكم الكلمة

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هذا عندو نفس التعليل، ألن  تكلمنا على األقاليم اجلنوبية وقلنا 
أبن  ما كاين حىت شي تدبري خاص جاء ب  هاد مشروع قانون 

اد التطرق هل املالية فيما خيص هاد األقاليم، وأبن األجدر هو
 .املوضوع فيما خيص اجلهوية املتقدمة

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 145املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد من اجملموعة النيابية للتقدم 
 .، السيد النائبواالشرتاكية

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 السيد الرئيس، شكرا

السيد الوزير، السنة املاضية تكلمنا معكم على أننا يف إطار إعادة 
هيكلة منظومة األجور، وواعدتوان أبن  غتجيبو لنا فاملناظرة الوطنية 
للضرائب، أشطر جديدة للضريبة على الدخل، لألسف الشديد 
مازال ماشفناش هاد األشطر اجلديدة، وحنا فاجملموعة النيابية ، 

طوعنا وجبنا لكم مقرتح عملي اللي كينصف الفئات احملدودة ت
الدخل والطبقة الوسطى اللي كتعيش املعاانة وتندحر اآلن يوما 
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بعد يوم حنو الفقر، وابلتايل هي صمام أمان اليوم يف اجملتمع، 
وجيب احلماية دايهلا وجيب إحدا  أشطر جديدة السيد الوزير، 

هم لي كيأديوه األجراء لوحدمن أجل ختفيف العبء الضرييب ال
اآلن، يف إطار واحد التهرب كبري دايل الضرائب، يف إطار عدد 
من االختالل يف املوازنة الضريبية، واللي كتطلب اليوم واحد 

 .الصرامة وواحد احلزم من طرفكم السيد الوزير

 :السيد الرئيس

 .لكم الكلمة السيد الوزير

 :إلدارةواملالية وإصالح االسيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد 

هو هاد التعديل اللي جاو ب  عندو واحد األثر مايل كبري اللي ما 
 .ميكنش تستحملو املالية العمومية يف الوقت الراهن

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب بكيفية جد جد مركزة

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس،

رى حنا كنقدمو إعفاءات ضريبية لكبار فعال كاين أعباء أخ
الشركات، وسنة بعد سنة، وما كاينش األثر دايهلا. بغينا اجلدوى 
واألثر دايل هاد اإلعفاءات اللي كتحظى هبا كبارالشركات فهاد 
البلد، وابلتايل ما ميكنش نبقاو مثقلني على األجراء، ونتقلو على 

الء ة الشرائية وغصغار املوظفني، اللي اآلن كيعانيو مع القدر 
املعيشة السيد الوزير، جيب إنصاف هذه الفئة اإلجتماعية والنظر 

 .إليها كما تنظرون إىل الشركات السيد الوزير

 :السيد الرئيس

 .للتصويت: ال يسمح رغم جودة مسامهتك أعرض التعديل

 13املوافقون: 

 111 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

ج وحيد من النائبني عمر بالفري نفس املادة ورد بشأهنا تعديل
 .ومصطفى شناوي، السيد النائب لكم الكلمة

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

ملتوسطة ا هذا تعديل في  شقني، األول كيتعلق بدعم الطبقة
والنقص من غنقولو من الضريبة على الطبقة املتوسطة إىل مبفهوم 

يون كمدخل سنوي لألجراء مل 42واسع للطبقة متوسطة حىت ل
نقصو ليهم من الضريبة، ولكن ابش ما نقصحوش على ميزانية 

مليون  42الدولة كنقرتحو كذلك أشطر أخرى اللي انطالقا من 
مليون  622غيتزاد شوية دايل الضريبة على الناس، وإيال فاتنا 

سنتيم يف العام، غيتزاد واحد النسبة غتكون أعلى، وكذلك وهذا 
نوحدو النظام الضرييب على الدخل وما يبقاوش الناس مهم جدا، 

اللي كيقبطو الفلوس من الكراءات وال من األسهم وال شي حاجة 
يف الوقت اللي األجراء   %02وال  %66يف أسعار منخفضة 

، فهذا املقرتح %38، ل36، ل32كيوصل ذاك الشي حىت ل
الدولة،  ةالسيد الوزير، ابش ما جتاوبنيش إمنا غينقص على امليزاني

داملليار الدرهم  62احنا منني حسبناه لقينا أبن ميكن لينا نضيفو 
داملليار الدرهم، ميك لينا نستعملوها 62مليزانية الدولة، هباذيك 

للتقليص من اإلقرتاضات الداخلية، وختفيض نسبة العجز إىل 
 .من الناتج الداخلي اخلام، شكرا %3اللي تكون معقولة،  3%

 :السيد الرئيس

 .لكم الكلمة السيد الوزير
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 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أوال الزم التذكري أبن كل املداخيل دايل األشخاص اللي كتفوق 
، وهو نسبة مئوية %38واحد املبلغ، واحد السقف كتخلص 

 عالية، اثنيا يعين إيال خدينا الشق األول من اإلقرتاح، عندو واحد
مليون دايل الدرهم،  822داملليار و 6التكلفة ابهظة دايل 

 وتيبقى عدم اليقني يف ما خيص يعين املداخل األخرى وابلتايل غري
 .مقبول

 :السيد الرئيس

بكيفية مركزة السي بالفريج، بكيفية جد مركزة ألن قلت ما يكفي 
 .حىت األاثر ذكرتي  بكيفية رقمية

 :النائب السيد عمر بالفريج

كزة السيد الرئيس، واحنا ماقدمناش واحد العدد كبري من مر 
التعديالت ابش نكونو مركزين ومسؤولني، كان ميكن لينا نقدمو 

تعديل ونبقاو كل مرة، غري بسرعة للتجاوب مع السيد  622
السيد الوزير، غري التجاوب مع السيد الوزير، ما ميكن ليكش 

ا لتعديل، احنا درانهاتخذ السيد الوزير غري الشق األول دايل ا
بطريقة مسؤولة، كاين الشق األول دعم الطبقة الوسطى، والشق 

 من أثرايء هاذ الوطن، راه ماشي بزاف الثاين اللي كنطلبو جمهود
 .مليون يساهم شوية أكثر، شكرا 622واحد اللي كيفوت 

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 0املوافقون: 

 669املعارضون: 

 ...:متنعونامل

 .ما يعين واحد النوع دايل احلشمة مرفعتوش يديكم

 11املوافقون: 

 113املعارضون: 

 11املمتنعون: 

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية )نقطة نظام(

 .غري السيد الرئيس بطبيعة احلال

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الرئيس

سيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل النائب ال
 :للوحدة والتعادلية )نقطة نظام(

البد من أجل إشراك املواطنني يف متابعة يعين أشغال هذه اجللسة، 
طبعا ما كاينش النقل التلفزي، لألسف حىت املوقع اخلاص مبجلس 
النواب مل يواكب يعين هذه األشغال، شي خلل كاين السيد 

األقل املوقع اخلاص مبجلس النواب يعين كعادت   الرئيس، على
يواكب النقل املباشر ملثل أشغال هذه اجللسات، إذن فما عرفاش 

ين ايهلل كنبغيو بينتنا احنا هنا، املغاربة راه ما متبعني والو، جيب يع
ما وال هاد اإلرتباك نسمي  ك تصحيح هاذ العطب، رمبا هاذ اخللل

 .ني والوما بيننا واملواطنني ما متبعشئنا، ولكن لألسف نتناقش في

 :السيد الرئيس

ال أعتقد السيد الرئيس السي مضيان أبن املوقع اخلاص مبجلس 
النواب ال يواكب، إذا كان هناك عطب تقين ستتم معاجلت  حينا، 

 .وشكرا على التنبي 

 11املوافقون: 

 113املعارضون: 
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 11املمتنعون: 

ن ة، ورد بشأهنا تعديل وحيد مدائما يف سياق مناقشة نفس املاد
 .للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة االستقاليلالفريق 

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 السيد الرئيس،

هاد التعديل كيهم اإلعفاءات دايل الضريبة على الدخل، طبعا 
حنا كنقرتحو يف الفريق االستقاليل أبن املقاوالت اللي كتلتزم 

، أن  يتم إعفاء الضريبة على الدخل يف حدود أجراء 62بتشغيل 
آالف درهم، كنقرتحو أننا حنذفو اليت مت إحداثها حالل الفرتة  62

، طبعا 0202دمسرب  36إىل  0268املمتدة بني فاتح يناير 
السيد الوزير، إيال كانت الغاية من هاد اإلجراء املتضمن فهاد 

 ب الشغل، إذناملادة، أن  كنشجعوا املقاوالت على خلق مناص
عالش كيتم اإلقصاء دايل املقاوالت اللي كيتم إحداثها يف السنتني 
األخريتني وكيتم إقصاء املقاوالت األخرى اللي عندها طاقة كبرية 
 خللق مناصب الشغل؟ وابلتايل كنقرتحو عليكم تقبلوا هاد التعديل

 .وختليوها مفتوحة يف وج  مجيع املقاوالت، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هاد املقتضى كيهم املقاوالت الناشئة، ملدة كنعطيوهم سنتني، اللي  
كيكون فديك السنتني األوىل غيكون عندهم بعض الصعوابت،  
كنواكبوهم هباد الطريقة، يف حني كاين هناك يعين حتفيزات جد 

وكذا،  l'ANAPEC همة، كتهم ذاك الشي اللي كيكون فم
يعين عندو واحد دايل كذا اللي كتواكب الشركات يف مجيع 
األدوار دايهلا، أي شركة بغات ختدم الناس اليوم، عندها إعفاء 

شهر تقريبا،  04ضرييب حىت لواحد املستوى اللي مهم ملدة 

 لوابلتايل كاين التحفيز العادي يف النظام العام 
l'ANAPEC وكاين هذا، إضافة لذاك الشي عاطيني هاد ،
 .اإلمكانية، وشكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 43املوافقون: 

 113املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

يف إطار نفس املادة، ورد بشأهنا تعديل وحيد من اجملموعة النيابية 
 ؟لنائبيسة، السيد اي، السيدة الرئ، أحد مقدمواالشرتاكيةللتقدم 

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

من جديد السيد الرئيس، السيد الوزير، حنا بغينا غري ابلنسبة 
 3122درهم ل  0612خلصم األعباء العائلية، أن  يرتفع من 

إىل اآلن،  0228درهم، ألن هاد اإلجراء ما تغريش منذ سنة 
 الوضعية ئية وحتسنيوكذلك سيساهم يف احلفاظ على القدرة الشرا

دايل األجراء واألسر كذلك، وابلتايل السيد الوزير، نرجو أن  ترفع 
درهم، وهذا في  واحد اإلضافة نوعية  122درهم إىل  312من 

 .للعائالت واألسر ولألجراء عموما االعرتافوواحد 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :ح اإلدارةصالالسيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإ

كنقلب على األثر املايل هلذا التعديل، األثر املايل يعين بصفة 
يما خيص ، فواالشرتاكيةعامة، كل املقرتحات دايل فريق التقدم 

مراجعة الضريبة على الدخل، سواء فيما خيص مراجعة اجلداول أو 
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داملليار  8فيما خيص هاد التعويضات العائلية، فالتكلفة دايلو 
 .يون درهممل 122و

 :السيد الرئيس

 أعرض التعديل، بعد الدعم

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

وس هو ابش جنيبو الفل االقرتاحاحنا السيد الوزير راه جبنا لكم 
الضريبة على الثروة، منولو هبا هاذ الشي كامل والتعليم والصحة 

 .شي، ترباك هللا عليكم وكل

 :الرئيسالسيد 

 :تصويتأعرض التعديل لل

 41 املوافقون:

 113 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

يف نفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحيد من فريق األصالة املعاصرة، 
 .أحد مقدمي التعديل السيد النائب

 :النائب السيد سعيد الضور

إذا كان هذا اإلجراء هو تشجيع املقاول الذايت وكذلك التحفيز 
غل يف غري مهيكل ابش خيرج، يشتاللي هو تيشتغل يف اقتصاد 

إطار نظام مهيكل فتنعتربو أبن  هاد السقف اللي حمدد غري كاف، 
ألف درهم إىل مليون درهم، ومن  622فلذا تنقرحو ترفع من 

ألف، ونعتقد أبن  هباذ التشجيع رمبا  622ألف درهم إىل  022
غادي نوصلو للهدف املنشود اللي هو ّدار على أساس واحد 

 .اإلجراء

 

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هو فيما خيص املقاول الذايت كاين إجراءات مهمة خذاهتا احلكومة 
السنة املاضية، حبيث تيخلص على رقم املعامالت لتبسيط يعين 

 0269يف  %62التضريب ورقم ذاك النسبة املئوية خفضناها ب
فهاذ السنة، وابلتايل زعما خص واحد التدرج يف املعاملة مع هذا، 
واحنا كنحاولو يكون واحد التشجيع مهم للمقاول الذايت ألن 
هي كيف قليت وسيلة للمرور من القطاع الغري مهيكل إىل القطاع 

 .املهيكل

 :السيد الرئيس

 .أعرض التعديل للتصويت، السيد النائب

 :لبارالنائب السيد عزيز ال

تتقولو السيد الوزير أبن تّدعمو يعين من الصندوق، إذن التدعيم 
دايلكم خص هاذ الفئة هي األوىل للّدّعم، أما يف نطاق فيما 
 يتعلق ابألنشطة الصناعية والتجارية واملصطلح علي  ابحلرفية، إذن
يف نطاق هاذ املقاول الذايت ونسيان الطبقة املتوسطة املنسية البد 

النظر يف إعادة الثقة بني اإلدارة واملقاولني وخاصة من إعادة 
املواطنني عامة، املقاول الذايت أي ملا تقنعون املواطن من أجل 
التضريب من أجل تسجيل ، وابلتايل الغاية يف األمر السيد الوزير 
تتقنعوه، راه مشكل، ألن جل املواطنني خاصة الفئة الفقرية 

الذايت يف  يني فهاذ امليدان املقاولواملتوسطة ويعين الصناع التقليد
 األول فاقد الثقة، من بعد تتشجعو تيدخل يف نطاق يعين حماربة

l'informel  سنني  3من بعد كيدخل ترتجعو لو عامني أو
للحياة دايلو السابقة، آشنو نسميو هاذ شي هذا؟ أبن اإلدارة  

ف ر كتقول رمبا هاذ املقاول تيتمّلص من الضرائب؟ أو نقولو من ط
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اإلدارة أبن  تتنصب علي ؟ خصنا نعرفو شكنو كاين، هاذ املقاول 
الصغري والذايت والصانع التقليدي خصنا نردو الثقة، وذاك املناظرة 
اللي كانت يف الرابط كانت من أجل رد الثقة ما بني املواطن 
واإلدارة، إذن ال بد من إعادة النظر فهاذ الشأن السيد الوزير، 

 .يسشكرا السيد الرئ

 :الرئيسالسيد 

 :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت

 42 املوافقون:

 142 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

نفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحيد من الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، السيد النائب

 :النائب السيد حلسن حداد

 السيد الرئيس،

غ التعديل تيهم جمموع املبال هاذ اإلعفاء واّل هاذ اإلقرتاح هلاذ
املخصصة كتعويض عن البحث ابلنسبة ألساتذة التعليم العايل، 

عليم األساتذة الباحثني وأساتذة الت هاذ اإلعفاء املربر دايلو هو أن 
العايل كاين واحد الضغط كبري عليهم، يعين ابلنسبة أن  عدد 

 0261طالب لكل أستاذ،  09كان   0262الطلبة انتقل من 
طالب  83والت  0268طالب لكل أستاذ ويف  69الت و 

طالب لكل أستاذ، إذن  32لكل أستاذ، بينما املعيار الدويل هو 
هذا يعين واحد اإلشارة اللي تيخفف املعاانت دايل األساتذة 

 .الباحثني وأساتذة دايل التعليم العايل، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :ارةالقتصاد واملالية وإصالح اإلدالسيد حممد بنشعبون، وزير ا

 ..يعين التعديل غري مقبول ألن طرقنا هاد املوضوع دايل البحث

 :السيد الرئيس

 .أعرض التعديل للتصويت، السيد الرئيس لكم الكلمة

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

يف  ضوع هاد املوضوع طرقنا لوال السيد الرئيس فعال أن  هاد املو 
اللجنة ابلتفصيل، ولكن األمهية ل  البد ابش نشريو أبن الفريق 
االستقاليل حني تقدم هبذا التعديل استحضر واقع التعليم العايل 
والبحث العلمي، ألن  شحال هاد عدم إلعفاءات كم سنوفر يعين 

حث بمن ميزانية الدولة؟ كم عدد األساتذة الباحثني وكم من ال
العلمي يف الوقت اللي كنطالبو برفع ميزانية البحث العلمي  
كأساس لإلبداع واالبتكار واالخرتاع يف هاد البلد؟ البحث 
العلمي يف البالد حنا كنعرفوه أبن  يعاين، األساتذة الباحثون  

من  %622كيعانيو، فلذلك كنعتقدو أبن هاد التعديل راه سليم 
 مي وقيمة األساتذة الباحثني،أجل الرفع من قيمة البحث العل

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 42املوافقون: 

 145املعارضون: 

 2املمتنعون: 

يف إطار مناقشة نفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد للنائبني عمر 
 .بالفريج ومصطفى شناوي، السيد النائب
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 :النائب السيد مصطفى شناوي

 شكرا السيد الرئيس،

و التعديل يعين اإلعفاء دون احلق يف اخلصم من الضريبة على ه
اللي فيها األدوية واملنتجات الصيدلية الغري  tva القيمة املضافة

الدوائية املخصصة للبشر كما هي منصوص عليها يف القانون رقم 
مبثابة مدونة األدوية والصيدلة، عالش؟ ألن أكثر من  69.24

ا األسر واملواطن املغريب من من مصاريف الصحة تتحمله 63%
جيبو وهاد اإلعفاء سيخفف من عبأ حتمل مصاريف العالج على 
املواطنني، كذلك بشأن هذا اإلجراء أن يساهم يف ختفيض مثن 
األدوية املرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية، وسيساعد على 
استهالك أفضل لألدوية وامكني املواطنني من ولوج أحسن 

ن من ختفيض فاتورة مصاريف مؤسسات التأمني للعالج، سيمك
على املرض املتعلقة ابألدوية واليت امثل جزء أكرب يف مصارفها 
ويساعد ابلتايل يف احلفاظ على توازانهتا املالية، كذلك سيساهم 
يف دعم الصناعات األدوية الوطنية لتوفر العديد من فرص الشغل،  

يف حوض البحر  كذلك وهذا واقع ألن أغلب الدول اجملاورة
األبيض املتوسط تعايف األدوية من الضريبة على القيمة املضافة إال 

على املرض وهذا غري مقبول، إشارة  %9املغرب اللي كيفرض 
األخرية غري مقبول السيد الرئيس أن  هاد اجللسة الدستورية ما 
دايزة ال يف القناة الداخلية وال على مستوى، بغينا نفهمو واش 

ار أو وال غري عطب تقين وهاد العطب التقين الصباح  هذا القر 
إىل حدود بداية النقاش كل شي  la transmission كانت

حتبس، بغينا نفهمو عالش؟ هذا السؤال موج  لكم السيد الرئيس 
بغينا اجلواب، ماشي حىت نساليو يعين هاد العملية دايل التصويت 

 .ça sert à rien عاد غادي يتم إصالح

 

 

 :الرئيس السيد

شكرا السيد الطبيب، العملية دايل املراقبة ابلنسبة للموقع جارية 
إذا كان هناك مشكل تقين ستتم معاجلت  حاال، إذا كانت ، اآلن

 .هناك أشياء أخرى سنخربكم بذلك، السيد الوزير لكم الكلمة

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

دايل الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص هاد اإلشكالية 
حنا،  0269الدواء، كنحاولو نطرقو هلا سنواي، حبال دااب يف سنة 

دواء، وهاد السنة  862اعفينا من الضريبة على القيمة املضافة 
دايل األمراض مزمنة ات هي ودخلناها يف  0خذينا واحد 

نا غاديني ايل احالتعديالت دايل هاد املشروع قانون املالية، وابلت
ابلتدرج، ولكن الضريبة على القيمة املضافة على كل حال هي 

 .كما ذّكر هبا السيد الربملاين  %9ضريبة خمفضة دايل 

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 145املعارضون: 

 13املمتنعون: 

لوحدة ل االستقاليلنفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحيد للفريق 
 .والتعادلية، تعديل وحيد السيد النائب أو السيدة النائبة

 :النائب السيد حلسن حداد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هذا التعديل كيهدف إىل إعادة النظر يف املنظومة 
الضريبية املفروضة على الدخل وهذا كيعزز القدرة الشرائية دايل 

ت امللكية تنفيذا للتوجيها الطبقات الوسطى و الطبقات الفقرية
يف هاد اإلطار، هلذا نقرتح جدوال جديد، ابلنسبة للضريبة على 
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ابلنسبة  %62ألف درهم،  31الدخل اإلعفاء ابلنسبة إىل حدود 
ألف  12إىل  62من  %61ألف درهم،  62وال  31للدخل 
ابلنسبة ل  32ألف درهم،  82إىل  12من  %04درهم، 

ألف،  312ألف إىل  602 %34ألف درهم  602 82من
ملا زد على ذلك، هذا يف إطار دعم القدرة الشرائية دايل  %38و

 .الطبقة الوسطى اللي هو يعين هدفنا مجيعا شكرا السيد الوزير

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير، لكم الكلمة

 :اإلدارة حصاد واملالية وإصالالسيد حممد بنشعبون وزير االقت

يعين، الضريبة على الدخل عند واحد هذا التعديل فيما خيص، 
 .مليون درهم 882مليار و 0األثر مايل دايل 

 :السيد الرئيس

 :أعرض، أعرض التعديل للتصويت

 41املوافقون: 

 145املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، 
 .السيدة النائبة

 :ور الوهايبالنائبة السيدة زه

 شكرا السيد الرئيس،

، السيد الوزير، فريق األصالة واملعاصرة يقرتح عليكم التعديل التايل
جدول احلساب الضرييب، نقرتح عليكم من أجل الرفع من القدرة 
الشرائية لألجراء وكذا تشجيع املقاوالت على تشغيل األطر، أن  

درهم تعفى ألف  31يتم ابلنسبة لشرحية الدخل اليت تصل إىل 

لشرحية الدخل اللي كيتجاوز وكتبدا  %8من الضريبة، ابلنسبة ل 
ابلنسبة ل  %66ألف درهم و 62ألف درهم إىل غاية  31من 
ابلنسبة  %06ألف درهم،  12ألف درهم إىل  62.226من 

ألف درهم  82ألف درهم إىل  12.226للدخل دايهلم من 
كيوصل إىل ألف درهم   82ابلنسبة للدخل دايهلم من  %32و

 %38ألف درهم، ابلنسبة اللي زاد على هاد املبالغ هادي  042
 .السيد الوزير نتمىن أنكم تقبلوا التعديل، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 682داملليار و 3ما كرهنا شي نقبلو التعديل ولكن التكلفة دايلو 
 .مليون درهم

 :السيد الرئيس

 :التعديل للتصويت أعرض

 41املوافقون: 

 145املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد للنائبني عمر بالفريج 
 .ومصطفى شناوي أحد مقدمي التعديل

 :النائب السيد مصطفى شناوي

 شكرا السيد الرئيس،

تها الضريبة على اإلر  اللي مسي يف احلقيقة هاد التعديل على
اإلحصاء على الرتكات العام اللي فات تقبل لنا واحد التعديل 
فهاد اجملال اللي هو إعفاء املنزل الرئيسي على اجلميع احنا سعداء 
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هبداك القبول من طرف احلكومة واألغلبية، ولكن ما استاجباتش 
ن هاد الضريبة مهلداك الطرح الثاين، للتعديل الثاين اللي هو جعلو 

اللي كاينة يف مدونة الضرائب، ضريبة عادلة، ماشي داك الفقري 
وال اجلد املتوسط خيلص حبال الغين، فبحال الدول املتقدمة نديرو 
سلم تصاعدي يف هاد اجملال، وهاد املقرتح اللي قدمناه من املمكن 

 د 3د املليار دايل الدرهم وكنقرتحو هاد  3يدخل للدولة املغربية 
 املليار درهم راه كاقرتاح يتصب كلو يف صندوق لدعم التعليم بغينا

 .نولو التعليم ها احللول السيد الوزير

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

د النقط أوال مبدئيا يعترب إجناز هاد  0هاد التعديل غري مقبول ل
إلحصاء املرتوك هو إجناز إجراء اختياري من لدن الورثة، اثنيا ا

املطبق  %6املرتوك إضافة إىل خضوع  لواحد التسجيل اآلن دايل 
إثر  %6.6إثر إحصائ  خيضع أيضا لواجبات التسجيل دايل 

 .عملية القسمة بني الورثة

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى شناوي

صار واخا ما يكونش البث املباشر أان كنعترب أبين ممثل لألمة ابخت
خاصين حناول نقنعهم، هاد الضريبة التصاعدية على اإلر  راه ما  
كديش شي دولة متقدمة وال تقدمت يف العامل ما اعتمداتوش 
ابش تقدم قلبو يل على شي دولة يف العامل اللي تقدمات بال ما 

عقولة ماشي شي حاجة اللي يكون عندها ضريبة على اإلر  م
أانخدو كل شي األغنياء معقولة، احنا غري معقول يف املغرب 

 .هادي دولة ليبريالية، شكرا %42حاليا الوالايت املتحدة عندها 

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 2املوافقون: 

 145املعارضون:

 42املمتنعون: 

ستقاليل من الفريق االمناقشة نفس املادة ورد بشأهنا تعديل وحيد 
 .للوحدة والتعادلية السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 السيد الرئيس،

هاد التعديل دائما دعما للسيد الوزير هاد التعديل يهم الدعم 
دايل الطبقة املتوسطة، والتخفيف من األعباء اليت تثقل كاهلها 

عو القيمة دايل وهو أن  نرفوحتسني القدرة الشرائية للطبقة املتوسطة 
 312اخلصم من األعباء العائلية على الضريبة على الدخل من 

درهم، أان كنظن السيد الوزير هاد التعديل اللي شفناه  122ل 
ماليني  62ما غاديش يكلف ميزانية الدولة ماليري الدراهم هي 

فقط أظن أبهنا أقل شيء ميكن أن  يدار الطبقة املتوسطة رأفة هبا 
 .ورمحة هبا، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 .مليون درهم سنواي 401هاد التعديل كيكلف 

 :السيد الرئيس

 .تفضلي السيدة النائبة
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 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

درهم هو  مليون 401السيد الوزير، هل ميكن أن نعطف هاد 
درهم ماشي زعما  401قبول ضمين هلاد التعديل، ألن  كنظن 

ليس ابألمر الكبري ابملقارنة مع أننا ندعمو الطبقة املتوسطة، 
وابلتايل اآلن أنتم أمام امرين زعما هادو راه كيمشي يف ميزانية 

، فلهذا le carburant je pense التسيري كيمشي غري ف
يعين أشرمت على أنفسكم أنكم خصكم توافقو غري إيال ما 

 .بغيتوش

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 41املوافقون:  

 145املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

للوحدة  االستقاليلنفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد من الفريق 
 .والتعادلية، السيد النائب

 :حدادالنائب السيد حلسن 

 شكرا السيد الرئيس،

 L'ANAM هاد التعديل تيهم الوكالة الوطنية للتأمني الصحي
أبن  املطالبة  0264ولكن تفاجأت يف  0220وهذه ختلقات يف 

دايهلا بتأدية الضريبة على القيمة املضافة ويعين ما كاينش شي 
حاجة اللي كتربر هاد املسألة وأدات هاد الضريبة اللي كنطالبوا 

أهنا تعفى من هاد  CNSS وإسوة ب CNOPS ب إسوة
املسألة دايل الضريبة ويتم إرجاع ما أدت  رمبا خطأ إلدارة الضرائب، 

 .شكرا

 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 تهو سبقنا حتدثنا على هاد النقطة، ولكن للتوضيح قلنا املعامال
 L'ANAM املالية والتجارية اللي ما كتدخلش يف املهام دايل

هي معنية ابلضرائب، وابش نعطيك واحد املثال إيال عندها أموال 
اك يعين يف اخلزينة فائض تيمكن هلا توظفوا حبال دااب يف األبناك ود
 .الفائدة اللي كتاخذ منها هي معنية ابلضريبة كما مجيع الفوائد

 :السيد الرئيس

 :رض التعديل للتصويتأع

 42املوافقون:  

 141املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد من اجملموعة النيابية للتقدم 
 .السيد النائب واالشرتاكية

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس،

لوطن، ا السيد الوزير، غري من أجل إنصاف الطبقة الوسطى فهاد
إذن واحد اإلمتياز ابلنسبة للسكن خلقنا دعم هذه سنني ابملاليري 
دايل الدراهم للسكن اإلجتماعي واستنفذان في  مجيع اجلهود، 
ولكن ما عمرهم اخنرطو يف شي ورش دايل سكن الطبقة الوسطى 
وما كاينش شي امتياز حظات ب  هاد الطبقة الوسطى ابلسكن، 

تيلتجأ ويقتين مساكن دايل السكن  اآلن واللي جزء منها بدى
اإلجتماعي وإيال دران إحصاء غنلقاو أبن نسبة كبرية وجلات هلاد 
السكن االجتماعي اللي هو ما خمصصش هلا، يف الوقت اللي 
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املنعشني العقاريني والدولة ما دارتش إجراءات من أجل حتفيز 
ولوج هذه الفئة إىل سكن منصف وعادل ممتلكني إجراء، اآلن 

هاد الورش  0202ن  نتمناو احلكومة بعد استنفاذ اآلن يف أل
املادة دايلوا أن جتيب لنا مقرتحات عملية اللي تشكل لنا عدالة 

 .اجتماعية يف جمال السكن يف هذا الوطن احلبيب، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

طبقة اهلشة أو يعين كل الفئات االجتماعية عندها حتفيزات هو ال
خاصة فيما خيص السكن االجتماعي حبيث معفية من اجلميع 
حىت دايل التنمرب وهذا ما غتخلصوش، اثنيا عندها إعفاءات فيما 
خيص تشجيع دايل املقاوالت ابش يبنيوا، فيما خيص يعين هاد 

جيي يشرف على  وغادي 0202الربانمج كان حمدد إىل غاية 
النهاية دايلو يف السنة املقبلة إن شاء هللا وغادي نبداو برانمج 
آخر كما دعى إىل ذلك صاحب اجلاللة، قال لنا بغينا غري اجلديد 

 القطاعية منها قطاع السكن، واحنا يف تفاوض االسرتاتيجياتمن 
اآلن مع الفيدرالية املعنية وغادي جنيوا إن شاء هللا بتشجيعات 

 .م مجيع الفئات اجملتمعية كماتته

 :السيد الرئيس

 .تفضل بكيفية مرة أخرى، كعادتك

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

شكرا السيد الوزير، نعترب هذا تعهد منكم أن السنة املقبلة غتجيبوا 
فقرية اإلجتماعية اهلشة وال لنا امتياز اللي كيوازي مجيع الفئات

 .كم وهللا يعاونكمواملتوسطة، تبارك هللا علي

 

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 42املوافقون: 

 142املعارضون: 

 2املمتنعون: 

رمي إىل ي واالشرتاكيةتعديل آخر من اجملموعة النيابية للتقدم 
من مشروع قانون  6البند  1إضافة مادة جديدة حتمل رقم املادة 

 .النائباملالية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، السيد 

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرئيس،

دة، اجملموعة النيابية تقدمت هباد التعديل إبضافة ما السيد الوزير،
وهو يف البحث عن موارد جديدة ألن يف إطار األجوبة دايلكم 
على التعديالت السابقة دميا كتهضروا على التكلفة، اليوم جبنا 

على موارد جديدة لتمويل هاد التعديل من أجل، البحث 
التكاليف العمومية وتوسيع الوعاء اجلبائي والسعي حنو حتقيق 
واحد العدالة جبائية، وكذلك اهلدف منو هو احلد من الفوارق 
اإلجتماعية، وكذلك احلد من الغناء الفاحش لبعض األشخاص 
اللي اليوم من واجب التضامن اليوم هذا دين على األجيال دايلنا 

 .حتقيق واحد العدالة اجتماعية داخل املغرب، وشكرامن أجل 

 :السيد الرئيس

 السيد الوزير، نفس املوقف؟

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

نفس املوقف، هاد التعديل فيما خيص يعين زايدة الضرائب 
اجلديدة خصها دائما، واحد التدقيق فيما خيص يعين الدراسة 
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هلا قبل ما ميكن توافق عليها احلكومة، وابلتايل غري مقبول يف داي
 .الوقت الراهن

 :السيد الرئيس

 ..أعرض التعديل للتصويت، السيدة الرئيسة برتكيز كما

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

 برتكيز شديد السيد الرئيس،

 أنكم تعاملوا إجيابيا مع هاد التعديل الليالسيد الوزير، كنا أنمل 
عديل تقدمت ب  اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، ألن تنعتربوه ت

جوهري يف مشروع القانون داملالية، عالش؟ ألن  غري يف إطار 
التفعيل دايل واحد املبدأ، مبدأ التضامن اللي هو مبدأ دستوري 

ناخ اللي الظرفية، يف واحد املوكنعتربو نفسنا اليوم احنا يف واحد 
في  تنامي دايل الطلب اإلجتماعي، في  طلب على املدرسة 
  العمومية، في  الطلب على التشغيل، في  الطلب على هذا، وابلتايل
كنا كنعتربو اليوم كان آن األوان ابش يكون واحد االخنراط 
مجاعي، اخنراط إرادي لكل فئات هاد اجملتمع، لكل مكوانت 

ع، وكانت عندكم واحد الفرصة دايل املصاحلة دايل الفئات اجملتم
 ..امليسورة مع أوسع فئة

 :السيد الرئيس

 :شكرا السيدة الرئيسة، أعرض التعديل للتصويت

 41املوافقون: 

 142املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

دائما يف إطار مناقشة نفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد من 
 .ج ومصطفى شناوي، السيد النائبالنائبني عمر بالفري

 :النائب السيد عمر بالفريج

شكرا، هاد التعديل في  شقني، الشق األول كيتعلق بواحد هذه 
املسامهة اللي جابتها احلكومة السنة اللي فاتت ملدة سنتني، احنا  
كنقرتحو تبقى هاديك املسامهة مسامهة استثنائية على الشركات، 

مليون درهم  42ليون درهم إىل م 02ولكن نضيفو نبداو من 
، اإلبقاء على السعر اللي اقرتحت  احلكومة %6بواحد السعر دايل 
مليون  622مليون درهم إىل  42بني  %0.6ومطبق حاليا دايل 

، وكذلك %3مليون درهم يطبق السعر دايل  622درهم، وفوق 
ابملوازي مع هذا هذا طبقا لتوصيات دايل واحد املهمة استطالعية 

واحد الربملان وتصرحيات كثرية وكثرية جدا، تطبيق ب لي دارت يفال
على رقم املعامالت دايل الشركة احملروقات غري  %6السعر دايل 

سنة واحدة ما كنقولوش إىل األبد، سنة واحدة، هاد التعديل إيال 
داملليار الدرهم،  6قبلتيوه ميكن كيدخل الدولة امليزانية دايل الدولة 

مليار درهم ختصص ابش ما دخلوش  6وكنقرتحو هاد  السيد الوزير
يف هاديك السياسة دايل تفويت املؤسسات دايل الدولة وال 
تفويتها الشركات العمومية، فهذا تعديل معقول كنتمىن مرة أخرى 

 .تقبلوه

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير، تفضل

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

فيما خيص احملروقات يعين حتدثنا عليها فيما قبل، الشق األول 
 ..يتحد  على

 :السيد الرئيس

 .اجلانب األول
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 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

فيما خيص املسامهة التضامنية دايل الشركات فهي خلقناها سنة 
دايل  نون املالية، وكان تعهد من احلكومة يف مقتضى القا0269
أبن  غادي تكون فيها سنتني، وابلتايل خصنا حنرتمو أوال  0269

هاد املقتضى، ألن إيال دران تعهد مع الفاعلني االقتصاديني اللي 
زايدة على الضريبة على الشركات،  %0.6اليوم تيخلصوا 

اليوم اللي تنتحدثو  %39وللتذكري فحىت الشركات اللي كتخلص 
 األبناك وشركات التأمني وإعادة التأمني إىل آخره عليها حبال دااب

 %42، وابلتايل %0.6وزدان عليهم  %39هادوك تيخلصو 
دايل الضريبة على الشركات، وابإلضافة هلاد الشي ملي كيبغيو 

من داك الشي اللي   %66يديرو يعين توزيع األرابح تيخلصو 
 كيخلصو  %12ألن  % 62كيبقى، وابلتايل كيخلصو جمامال 

ما  %62هي  %42كتزاد على   %9تبقى يعين  %66فيها 
 la كندخلوه ف  %62ميكنش نطلبوه يعين منني كتفوت 

confiscation دا يعين الضريبة كتويل، وابلتايل احنا كنقولو بع
دوز هاد العمل وميكن اإلنسان يفكر يف تدبري آخر تضامين، 

ار دايل ملي 0اللي تيدخل  %0.6فشفنا كلنا جبنا التدبري دايل 
الدرهم سنواي، هاد التدبري يعين جاو في  اقرتاحات عدة من مجيع 
الفرق ميكن خنممو في  عاواتين يف السنوات املقبلة كيفاش ميكن 

 .لو يكون إيال كان في  يعين إلزام أوموارد إضافية

 :السيد الرئيس

 .يف رمشة عني

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

سي السيد الوزير ابش نبقاو هنا معقولني ومسؤولني ما  ال فقط ال
كنقرتحش نعاود نزيدو شي ضريبة جديدة هاد الضريبة اللي جات 
ملدة سنتني نعدلوها لسنة واحدة، هذا هو االقرتاح، ولكن اجلانب 

زائدة راه ماشي زعما  %66الثاين اللي تكلميت عليها ديك 
 les  الشركاتعاواتين الناس يفهمو كل شي راه ماشي غري

dividendes عند هاد السيد الشخص هو اللي خيلص ،
عليها، هديك ضريبة على الدخل، ماشي ضريبة على الشركات، 

وهذا  les dividendes الضريبة على الدخل، منني خيلص
بصحتو وراحتو خال ل  ابه  %66هذا غري عادل هو كيخلص 

 %66كيخلص  des dividendes وال شي حاجة وعندو
 %38كن األجري اللي ما خال ل  ابه حىت شي حاجة كيخلص ول

 .واش كتعترب هذه عادلة، شكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 142املعارضون: 

 13املمتنعون: 

 ريج ومصطفىبالف نفس املادة ورد بشأهنا تعديل آخر للنائبني عمر
 .شناوي، السيد النائب

 :بالفريجالنائب السيد عمر 

شكرا، سأختصر يف تقدمي هذا التعديل قدمناه العام اللي فات أو  
كاين واحد اخلطأ مادي يف املادة حينت احتفظنا بنفس الرقم 
دايل دايل العام اللي فات دايل املدونة، فكان معذرة، هاد 
التعديل هو ضريبة على الثروة، ولكن الضريبة على الثروة جد 

و،  زير شوفوا األرقام واألسعار اللي كنقرتحمعقولة، السي السيد الو 
من الثروة،  %2.6داملليون دايل الدرهم  6كنقرتحو، انطالقا من 

آالف  6مليون درهم غيخلص  6فبالتايل زعم واحد اللي عندو 
درهم يف السنة، هاد التضامن لكان ميكن لو يدخل للميزانية دايل 

منا ب  ولكن كنعاود داملليار دايل الدرهم، هذا دراسة ق 4الدولة 
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نركز الشيء اللي طلبتها من للحكومة، هي توفري لنا هاديك 
املعلومات حول الثروات العقارية دايل البالد ماشي ابألمساء حيث 
تروجت اهلدرة بنا كنقلبو على األمساء دايل األثرايء، ال ال، غري 

من األثرايء شحال عندهم كممتلكات عقارية  %2.6نعرفو 
مة دايهلا، واحنا غادين حىت نعرفو شحال دايل املغاربة واشنو القي

 .عندهم ممتلكات عقارية، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هو هاد الفكرة دايل الضريبة على الثروة جات، يعين، حىت يف 
الدراسة تيخص التدقيق فيها و املناظرة الوطنية للجباايت، واللي 

 دايهلا من طرف امسو ويشوف األثر دايهلا، على
comportement  دايل امللزمني، والتايل احنا، يعين، يف

إطار مشروع قانون املالية اليوم يعين يصعاب يتحد  عليها 
 .اإلنسان، وابلتايل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 2املوافقون: 

 142عارضون: امل

 43املمتنعون: 

، ما زال ما زال، ولكن هنيوها كما جاءت يف 1أعرض املادة 
مشروع قانون املالية وبعد ذلك سنمر إىل بعض التعديالت املتعلقة 

مكررة، هذا ما توصلنا ب ، السيد  1ببعض الفرق ستكون املادة 
 .السيد الرئيس

 

 :النائب السيد هشام املهاجري )نقطة نظام(

 يد الرئيس،الس

اخلاصة  603ابقي التعديل دايل فريق األصالة واملعاصرة يف املادة 
من مدونة الضرائب، ما ميكنش  1ابإلعفاءات، دخل املادة 

 .نصوتو على املادة قبل ما ندوزو التعديل

 :السيد الرئيس

أان آسف، ما توصلت ب  يتوقف عند آخر تعديل، ولكن هذا ال 
كما   1ت بعد املصادقة على املادة مينع، نعم، ال كاين تعديال

دائما،  1جاءت يف قانون املالية، دائما يف سياق مناقشة املادة 
 .تفضل السيد الرئيس

 :)نقطة نظام( النائب السيد عبد هللا بووانو

دااب السيد الرئيس، درتوا واحد املنهجية دايل التصويت ابش 
فيها  4فيها كما جاءت يف القانون   1ختتصر مزاين، غري املادة 

روماين اللي  0، وهادو كلهم يف 6، 4، 3، 0، واحد روماين 6
راه كاينة هاد املواد، فلذلك السيد الرئيس غري هاد  1اتبعا املادة 

الشي اللي تفضلوا ب  السيدات والسادة النواب راه كاينة يف املادة 
كما جاءت يف   1، أطلب ابش يتقدموا عاد ندوزو للمادة 1

 .ون املالية، شكرامشروع القان

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد هشام املهاجري )نقطة نظام(

 .ابقي تعديلني السيدة النائبة هي االوىل

 :السيد الرئيس

 .السيدة النائبة، تفضلي
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 :النائبة السيدة موىن أشريط

خبصوص اإلعفاء دون احلق يف اخلصوم  96تعديل يف املادة 
اليت تقول اخلدمات اليت تنجزها مقاوالت  3ادة وخصوصا امل

على عقود التأمني  التأمني وإعادة التأمني واخلاضعة للرسم
املنصوص عليها يف هذه املادة، امت إضافة وكذا العموالت 

املقاوالت لكل عون أو وسيط أو  واملكافآت اليت تدفعها هذه
ت وسطاء والار نظرا للعقود اليت يقدمها، مت اقرتاح إعفاء عمسمس

التأمني لألسباب التالية: على خالف املهن اليت تنفذ معامالت 
تتم حماسبتها للمستهلك النهائي على وج  التحديد ال يتقاضى 
وسطاء التأمني مكافآهتم من حاملي واثئق التأمني مباشرة ولكن 
يتقاضوهنا من مقاوالت التأمني مبوجب العقود اليت جيلبوهنا ويتم 

هذه الكفاءة من قسط التأمني على شكل عمولة مبلغ  اقتطاع
الذي  69.99من قانون مدونة التأمينات  9استنادا للمادة 

يدفع  الشخص املؤمن ل ، وها هي عملية غري منفصلة أو قابلة 
للفصل من عملية التأمني، وابعتبار هذه العمولة إحدى مكوانت 

رة مقسط التأمني اخلاضع حصرا للضريبة على عقود التأمني 
واحدة، فإن  جيب أن ال ختضع هذه العمولة للتضريب اإلضايف 

 .من خالل تطبيق الضريبة على القيمة املضافة، شكرا

 :السيد الرئيس

 السيد الوزير،

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أوال، هاد الضريبة على القيمة املضافة دايل وكالء أو وسطاء 
 هي متواجدة منذ عقود، ماشي جاهبا شي يعين ماشي التأمني

مقتضى دايل هاد قانون املالية؛ اثنيا يعين عندها كتمكن من موارد 
مليون درهم سنواي، وابلتايل طلب  422و  362الدولة ما بني 

 .اإلعفاء دايهلا غري مقبول

 

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سعيد الضور

لوزير، متافق معاك أبن  هي كاينة منذ عقود ولكن هاد السيد ا
احليف كاين منذ عقود، هاد احليف اللي عالش كنهضرو راه كاين 

 c'est une منذ عقود، خصوصا أن  هذا تضريب مزدوج
double taxation  وهاد الشي يقرون ب  حىت يف إدارة

 .TVA قبل وحتوالت ل TPS الضرائب، أن  هاديك كانت
 NE SONT الناس ماشي مستهلكني هنائيا هاد TVAو

PAS DES CONSOMATEURS FILO ،
ابلنسبة  0عندهم  TVA ضف إىل هذا السيد الوزير أبن هاد

 LES للمكاتب املباشرة اللي عند الشركات
BUREAUX DIRCETS  ،راه ما تيخلصوهاش

فلهذا احنا تنعتربوا أبن  هذا راه ماشي إعفاء، هذا تصحيح لواحد 
لي هو استمر منذ سنني، علما أبن هناك عدد من الدول احليف ال

اللي ختالت على هاد املسألة هادي، حبكم أن  كاينة بعدا يف 
 LA قسط التأمني يعين ديك الضريبة راه كاينة موجودة يف

PRIME TOTALشكرا ،. 

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 43املوافقون: 

 142املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 .لكم الكلمة السيد الرئيس 1ئما يف سياق املادة دا
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 :النائب السيد هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،

املتعلقة ابإلعفاءات والسيد الوزير  603التعديل فيما خيص املادة 
اتشبثنا ابش نطلعوا هاد التعديل للجلسة العامة لتوضيح جمموعة 

السيد وزير  من األمور، خصوصا ويف إطار التضامن احلكومي
الطاقة واملعادن خالل جلسة يف جملس املستشارين بعد مرور قانون 
املالية السنة اللي فاتت صرح للعموم أبهنا سيتم إعفاء منظومة 

 .الري كاملة ابلنسبة للفالح

السيد الوزير، اإلجراءات اللي جبتوها الضريبية فيما خيص الفالح 
النواب، حىت  هاد السنة نوضحوها لكم ونوضحوها للسادة

 LES اإلعفاءات اللي كانت عند الفالحة فيما خيص
MOTEURS LES POMPES 
EMERGERS LES VENTRES      

COMBUSTIBLES تراجعات عليها احلكومة  راه
املضخات املائية اليت  69وضربتها هاد العام، مع إضافة اجلملة 

 تعمل ابلطاقة الشمسية أو بكل الطاقات املتجددة واملستخدمة
يف القطاع الفالحي، وهذا السيد الوزير راه مغالطة للرأي العام، 

 UNE POMPE ليس هناك أي إعفاء ألن
EMERGER  البومبة اللي كتخدم ابلضو راه كتخدم

 le كيتسمى ابلطاقة الشمسية، يعين غنضيفوها واحد احملول
convertisseur  وغادي ختدم، يعين التناقض التام مع ما

ال  سيد وزير الطاقة واملعادن ومسعوه الفاّلحا، وإيجاء يف تصريح ال
كنتو فعال ابغيني تشجعو الفالح على إستعمال الطاقة الشمسية 
جيب إضافة األلواح الشمسية، ألن هي اللي مازال ما معفياش 

، وحّيدتو هلا اإلعفاء هاذ 0269أما البومبا راه كانت معفية يف 
للفاّلحا ألن الشركات  العام، أان كنقول هاذ الكالم ابش يوصل

اللي كتعمل يف القطاع مّلي كيمشي عندها الفالح كيقول لي  راه 

ي قالو لينا يف التلفزة كيقول لي  مول الشركة سري شريها التلفزة، ه
هاذي السيد الوزير، كيقول ليهم راكم معفيني وهاذ العام تزادت 

 ، ما عرفتش شكون اللي غادي نثيقو؟ واش احلكومة والّ 02%
 وزير املالية والّ وزير الطاقة واملعادن؟

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

النقط، النقطة األوىل هي ما خصش تكون املزايدة  0أوال كاين 
فيما خيص يف كل ما يهم التزام دايل الدولة يف املواكبة دايل القطاع 

، رمبا هو اللي كيستافد من أكرب عدد من التحفيزات الفالحي
فيما خيص خمطط املغرب األخضر إىل آخره، احنااي الحظنا أبن 
واحد العدد دايل املنتوجات اللي تيتم االسترياد دايهلا للمغرب 

مزدوج، هو بتوافق مع الوزارة املعنية حّيدان واحد  استعمالفيها 
وقلنا أبن عالش استعمال  العدد دايل املنتوجات وخّرجناها،

مزدوج؟ لقينا أبن ابملعدل الثلثني دايل الواردات تتمشي لغري 
القطاع الفالحي وكتستافد من اإلعفاءات الضريبية بصفة عامة، 
ولتصحيح هاذ املوضوع للتصحيح، أوال اتفقنا أبن الوزارة بقرارات 
يف إطار التحفيزات اللي كتعطى مباشرة للفالح اللي غيجيب 

 وثيقة أبن  خّلص غنرجعو لو فلوسو، أما ذاك اللي غيمشي يهزال
la pompe  ويديرها يف البسني هذاك عالش غيستافد من

 .اإلعفاء؟ ما عندو الش

 :الرئيسالسيد 

 .شكرا، السيد الرئيس إبجياز إذا مسحت

 :النائب السيد هشام املهاجري

 السيد الرئيس،
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اد، احنا هاذ عض املو هنا يف اجللسة غيكونو استثناءات خبصوص ب
 0التوضيح السيد الوزير ما كنزايدوش عليكم ب  احنا كنسمعو 

وزراء أنتما حكومة يف إطار التضامن احلكومي، وزير كيجي 
للجلسة العامة ويقول ابحلرف إعفاء منظومة الري، منظومة الري 
واضحة داب هاذ التوجي  اللي عطيتود السيد الوزير راه كنعرفو أبن  

اه إدارة اجلمارك وإدارة الضرائب مها اللي خصهم يتّبعو ولكن ر 
املنتوجات، ويكون التزام من احلكومة أبن  غرتفع من نسبة الدعم 
اللي كاين فهاذ القطاع فهاذ املنتوجات، ألن  راه غتكون التكلفة 
عالية على الفالح البسيط، وشكرا. واأللواح الشمسية ما 

نتكلم ه هي موضوع التعديل، أان كجاوبتنيش عليها السيد الوزير را
على األلواح الشمسية من أجل تشجيع الطاقة راه موضوع التعديل 

، إيال كنتو بغيتو تشجعو 68هو إضافة األلواح الشمسية يف 
 .القطاع

 :الرئيسالسيد 

 :أعرض التعديل للتصويت

 43املوافقون: 

 142املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 الستقاليلااملادة من طرف الفريق  منر اآلن إىل التعديل يف نفس
يف مجلة واحدة، هاذ املرة دفعة واحدة  0للوحدة والتعادلية، 

 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

السيد الوزير، هاذ التعديل كيهم تنزيل يف أهم خمرجات وتوصيات 
وارد املناظرة الوطنية للجباايت، كذلك أن  تيهم أننا نرفعو امل

للميزانية دايل الدولة، هاذ التعديل تيهم رفع الضريبة على القيمة 
، إذ من غري املعقول السيد %32إىل  02املضافة ملواد الرف  من 

الوزير، أبن  واحد الشخص قادر أن  يشري خيت وقادر أن  يشري 
جموهرات مثينة وقادر أن  يشري السجار ويشري اللوحات الفارهة 

 افةارهة، خيضع لنفس نسبة الضريبة على القيمة املضوالسيارات الف
 هالكيةاالستشأن  شأن سائر املواطن الفقري اللي كيشري املواد 

العادية اليومية، وابلتايل إيال كان اهلدف دايل هاد قانون املالية 
اآلن هو تنزيل توصيات املناظرة الوطنية للجباايت وأن اهلدف 

خيل دايل ميزانية الدولة، ها هي دايل احلكومة أهنا ترفع املدا
دايل املضامني،  0اآللية، السيد الوزير، ها هي اآللية لتنزيل هاد 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

  شي؟ غتقدم كل

 :السيد الرئيس

نية  حترتمي مرة اثهذا تقدمي التعديل األول وال الثاين، إذن مل
املنهجية املتبعة منذ البداية، طيب التعديل، طيب السيد الوزير، 

 .السيد الوزير سنمر تعديال تعديال، السيدة النائبة

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

فيما خيص الضريبة على القيمة املضافة هناك توصيات دايل 
يل للجباايت ومن مجلة هاد التوصيات هو يعين تقل املناظرة الوطنية

عدد النسب املئوية اللي متواجدة اآلن فيما خيص الضريبة على 
و عندان  %64وعندان  %62وعندان  %9القيمة املضافة، عندان 

وغادي نزيدوا وحدة أخرى يف عوض ما نقلصوا هادي  02%
يات دايل لتوصاملسألة األوىل، وابلتايل احنا يف إطار تنزيل هاد ا

املناظرة دايل اجلباايت، جبنا كيف قلت لكم يعين يف املداخلة 
توصية، بدينا التنزيل دايهلا اآلن واحنا دران  00األوىل أبن  جبنا 
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 6أبن  غايكون تدرج يف املعاملة مع التوصيات على مدى 
سنوات، ما ميكنلناش نديروا كل شي يف وقت واحد فيما خيص 

بدما نلقاوا ل   عالق، االقرتاحلتايل كتبقى هاد التفعيل دايلو، واب
 .الوسائل ألجرأت 

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 43املوافقون: 

 142املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 .التعديل الثاين السيد النائب

 :النائب السيد حلسن حداد

 شكرا السيد الرئيس،

يتعلق ابألدوية اللي ت ستقاليلاالهذا التعديل الثاين ابلنسبة للفريق 
هي إما مستوردة أو مصنعة حمليا وغالية الثمن تتعلق ابلسرطان 
والتهاب الكبد إىل غري ذلك، كان واحد املرسوم اللي كيحدد 

درهم لألدوية اللي  322يعين هامش الربح يف جزايف ابلنسبة ل 
درهم ابلنسبة لألدوية  422درهم و 6911و 688هي ما بني 

، دااب الصيادلة ما بقاوش كيجيبو هاد 6911أكثر من اللي 
األدوية، عالش ما كيجيبوهاش ألن غالية الثمن كتزيد يف الرقم 
دايل املعامالت دايهلم وكيكون عليهم يعين ترتيبات ضريبية، إذن 
حنن نقرتح أن نستثين هاد رقم املعامالت دايل هاد األدوية من 

اوش للصيدليات، ال ما بقالضريبة، ابش ميكنليهم أهنم جيبو 
جييبوهم الصيادلة ألهنم تيخسروا فيهم هاد الصيادلة نظرا لوجود 

 .الثمن، ألن الربح اجلزايف وكذلك الغالء دايل الثمن دايهلم

 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 هي أن  هاد اهلامش دالربح دايل دالنقط النقطة األوىل 0هو كاين 
درهم اللي حمدد مبقتضى مراسيم مع الصيادلة،  622أو  422

دايل هامش  % 62و  1هو تيمثل يعين بنسبة مئوية ما بني 
يف األدوية العادية، وابلتايل هاد احلد  % 32الربح، مقارنة مع 

من رقم املعامالت،  % 2.06األدىن من الضريبة هو تيمثل 
اللي هو السبب يف عدم استرياد األدوية، عدم استرياد  ماشي هو

األدوية رمبا داك هامش الربح ما كافيش، وإيال كان ما كافيش 
خصنا نرجعوا للمرسوم ونديرو إعادة النظر في ، ماشي منشيو 
للضريبة على الشركات ونغريوها، وهذا هي النقطة الثانية اللي 

ا نقصوا من رقم بغيت نقول لك وما داخلش يف ابش نبداو 
املعامالت يف شي حوايج وكذا، ما داخلش يف احلكامة الضريبية 

 .يعين كما اللي ابغي املغرب ينخرط فيها

 :السيد الرئيس 

 .تفضل السيد الرئيس ال املعارض هاد املرة هو األول

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

درهم،  322، وT3و T4 بال ما ندخلو يف التفاصيل دايل
درهم ابلنسبة للدوا، من الناحية  0222درهم، فوق  422

التشريعية حنن برملان، احنا كنشرعو، كنصدرو قانون، ما ميكن 
ليش أان كربملان منشي نشرّع مبرسوم، كنقول أان كنشرّع كنخرّج 
القانون وغادي منشي لواحد املرسوم وخصين نعّدل هذاك املرسوم 

رسوم، ما ميكنش من ابستثناء هذاك الشي اللي جا فهذاك امل
وهاذ الشي خص ميشي لوزارة الصحة  T3 T4 الناحية التشريعية
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والوزير يغرّي املرسوم، والسيد وزير املالية مستعد أن  يناقش مع وزير 
 .الصحة ابش يغريو املرسوم، شكرا

 :الرئيسالسيد 

 .السيد النائب تفضل السي عدي

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس،

يد الوزير، لنا يعين فهاذ البلد خمطط وطين حملاربة السرطان، الس
 les ولكن املعضلة الكبرية بزاف هي األدوية دايل

chimiothérapies غالية وغالية بزاف، كاينني des 
cures  دايل املليون،  0اللي تيديروle minimum دايل 

les cures  دايل 1اللي كيديرو املواطن بشكل عام مها les 
cures دايل املليون يف  0مليون، هاذ الدوا كيدير  60، هي

درهم يف اهلند، ما قال  النائب احملرتم صحيح  0222بالدان كيدير 
ابقتناء األدوية ابش  les pharmacies ابش غادي نشجعو

يكون يف متناول دايل الناس وما خيسروش أان كنعتقد هذا هو 
ة؟ حتدد أمثنة األدوي العقل؛ النقطة الثانية عالش وزارة الصحة

وعالش مديرية األدوية يف وزارة الصحة؟ العقل السليم اليوم ببالدان 
انخذو التجربة دايل فرنسا ودايل مرييكان، وكالة وطنية لألدوية 
واملستلزمات الطبية وامللف دايل األدوية ببالدان راه كاين الفساد 

محكمة، لوأنت تتعرفو السيد الوزير، وهذاك امللف خصو ميشي ل
 وخص املتابعات القضائية، إيال كنا ابلفعل يعين كنربطو املسؤولية
ابحملاسبة، هاذيك املديرية فيها العجب، وفيها مشاكل، وما 
خصناش اللويب دايل األدوية يويل يسيطر علينا فهاذ البالد، خصو 
يساهم كذلك، ألن راه جمموعة دايل األمثنة دايل األدوية راه  

 .ايل املواطننيكتفوق التصور د

 

 :الرئيسالسيد 

 :شكرا، أعرض هذا التعديل التصويت

 43املوافقون: 

 142املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 .التعديل الثالث واألخري السيد النائب طيب صايف

 :النائب السيد حلسن حداد

 3السيد الوزير، هذا تيهم تنزيل توصيات املناظرة الوطنية 
لي الشركات أو يعين األنشطة الللجباايت هذا فيما خيص يعين 

هي يف القطاع الغري مهيكل واللي هي كتبغي أول مرة أهنا تدخل 
القطاع املهيكل، كان واحد اإلعفاء دايهلا ابتداء من فاتح يناير، 

إىل غاية  0202ولكن بغينا أن  يتم نفس العملية ابتداء من يناير 
الوعاء ، ابش ميكن لينا أن  نوسعو من 0206متم يعين سنة 

اجلبائي خصوصا ابلنسبة لألنشطة اللي كانت موجودة يعين 
سنني، ميكن لينا أن  اآلن  9سنني واّل  1موجودة هاذي واحد 

 .تدخل فهاذ اإلطار دايل اإلعفاءات، شكرا

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير، وضح طبيعة السؤال

 :النائب السيد حلسن حداد

صة ة الوطنية للجباايت خاهذا يف إطار تنزيل توصيات املناظر 
 املتعلقة منها بتوسيع الوعاء اجلبائي، تشجيع القطاع الغري املنظم
لالخنراط يف املنظومة الضريبية، نقرتح امديد استفادة دايل هؤالء 
امللزمني من تسجيل يف اجلدول الرسم املهين على أساس الدخول 

غاية  إىل 0202املكتسب والعمليات املنجزة ابتداء من يناير 
، 9، وهذا يعين تفاعال مع املقتضيات املتضمنة يف املادة 0206
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، 0266من فاتح يناير كانت موجودة يف  ألن  كان هاذ املسألة
 .، هذا القطاع غري املهيكل0206-0202اآلن بغينا ابلنسبة ل 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :ارةدالسيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإل

نشوفوش ما ك وابلتايل حناهاد التدبري ما عطاش النتائج دايلو، 
 .فيها زعما شي غاية لتمديده

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل الثالث للتصويت

 41املوافقون: 

 142املعارضون: 

 2املمتنعون: 

وأعرضها للتصويت كما صادقت  1خلصنا من مناقشة املادة 
 :عليها اللجنة

 142املوافقون: 

 44املعارضون: 

  املمتنعون: ال أحد

إضافة  للوحدة والتعادلية، يرمي إىل االستقاليلتعديل من الفريق 
املكررة مرتني من مشروع قانون  1مادة جديدة حتمل رقم املادة 

 .املالية، السيد النائب

 :النائب السيد حلسن حداد

 شكرا السيد الرئيس،

ي يون العمومية، هادالسيد الوزير، هذا خيص مدونة حتصيل الد
، وهاد التعديل هذا كيهم 624و 620و 622فيما خيص املادة 

يعين إشعار الغري احلائز، اللي هو أن   l'ATD ما يسمى ب
إدارة الضرائب ميكن هلا امشي مثال إىل بنك معني وميكن هلا حتجز 
على األموال دايل يعين ملزم، املشكلة دايل هاد املسألة هادي، 

، مت التطبيق 6999ن يعين هو هذا القانون تريجع ل وهو أن  كاي
، أشنو في ؟ كاين واحد اإلشكالية دايل 0222دايلو يف عام 

ترمجت ابلتسليم الفوري،  ATTRIBUTION :الرتمجة
احنا تنقولو نعاودو الرتمجة دايهلا ألهنا مهمة، أن  يبقى هذا يعين 

ي للقضاء وال شختويل فوري، إىل حني أن  هداك امللزم ميكن لي  مي
ميشي أمام اللجنة الوطنية يف هاد اإلطار هذا، وعاد ميكن أن  

 .يسحب هداك املبلغ

كاين التعديل التايل حىت هو مرتبط ب ، السيد الرئيس، .. املادة 
624 .. 

 :السيد الرئيس

 .فيما بعد، السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

حنا عندان قناعة أبن خصنا املراجعة دايل مدونة حتصيل  هو
الديون العمومية، وكيف قلنا جاء يف اللجنة دايل املالية، اتفقنا 
على أن  غادي جنيو إبعادة النظر يف هاد املدونة ككل، وغنجيبو 
 .لكم مقرتح متكامل، ابش ما نديروش في  يعين إصالحات جزئية

 :السيد الرئيس

 .ديل للتصويت..، تفضل السيد النائبأعرض هذا التع

 :حوو النائب السيد عبد اللطيف بر 

 شكرا السيد الرئيس،
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حنن نعارض هذا التعديل لسبب بسيط، وهو أن تعديل مدونة 
حتصيل الديون العمومية جيب أن ال يقتصر على تعديل شكلي، 
خاصة فيما يتعلق ابإلشعار الغري احلائز، حنا يف جلنة املالية قدمنا 

عديل عميق، فيما يتعلق ابلضماانت اليت جيب أن ختول لألغيار، ت
للحائزين، الضماانت للشركات، لرجال األعمال إىل آخره، ولكن 

سنة من تطبيق مدونة حتصيل الديون العمومية والتزام  02بعد 
السيد وزير املالية، أن  غادي تكون مراجعة عميقة ملدونة حتصيل 

إلشعار حنا سحبنا التعديل دايلنا على ا الديون العمومية، فبالتايل
الغري احلائز، انتظار هلاد اإلصالح العميق، اللي فقط ما غيقتصرش 
على ما هو شكلي، وإمنا غادي يدوز لضماانت حقيقية وغادي 

 .حيل إشكاالت حقيقية، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب، نفس الرتكيز املعهود فيك

 :النائب السيد حلسن حداد

 السيد الرئيس،

اللي هي كتقول أبن   9بنفس الرتكيز، إيال بغينا أننا جنحو املادة 
  لزمو السرتجاع الديون، البد أن غادي نعطيو واحد املقاربة إبرائية

الطيب هذا ماشي تعديل  la TVA على هاذ املسألة دايل
شكلي، هذا هو اجلوهر دايل املسألة، ألن  املسائل دايل التبليغ 

ئل دايل هاذي راه موجودة يف املسطرة املدنية، وميكن انخذو واملسا
ما هو موجود يف املسطرة و نعملوه مع هاذ ولكن هذا هو التعديل 
 .األساسي وهذا هوالتعديل اجلوهري الذي جيب أن يكون، شكرا

 :الرئيسالسيد 

 :أعرض التعديل للتصويت

 41 املوافقون:

 142 املعارضون:

 2 املمتنعون:

ضافة للوحدة والتعادلية يرمي إىل إ االستقاليلالفريق  تعديل من
املكررة مرتني من مشروع قانون  1مادة جديدة حتمل رقم املادة 

من مدونة حتصيل الديون العمومية، 624املالية، وهتم واملادة 
 .السيد النائب

 :النائب السيد حلسن حداد

دونة مابلفعل السيد الرئيس، هذا واحد املقتضى اللي كاين يف 
تتقول أبن  هاذوك  624حتصيل الديون العمومية يعين املادة 

األغيار اللي مها أبناك وال موثقني وال اللي عندهم يعين أموال 
ينطبق عليهم ما ينطبق  626دايل امللزمني، إيال ما طّبقوش املادة 

على هاذوك امللزمني، إاّل اإلكراه البدين تنقولو احنااي ما ميكنش 
ة أهنا تكون ابلنسبة لألبناك وابلنسبة هلاذ املوثقني، هاذ املسأل

تنزيدو واحد اإلضافة وذلك بعد استصدار سند تنفيذي من لدن 
رئيس احملكمة اإلدارية بصفت  قاضيا لألمور املستعجلة ابش ميكن 

 .لينا كذلك حنميو هاذ األغيار احلائزين، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :ن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارةالسيد حممد بنشعبو 

عندي نفس اجلواب ابلنسبة اللي قلنا، غادي يكون يعين مراجعة 
 .دايل مدونة دايل حتصيل الديون العمومية بصفة عامة

 :الرئيسالسيد 

 :أعرض التعديل للتصويت

 41 املوافقون:

 141 املعارضون:

 2 املمتنعون:
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املالية ورد بشأهنا تعديل واحد  من مشروع قانون 9منر إىل املادة 
 .من اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

تعديلنا السيد الوزير ينصب على نسخ هذه املادة اللي تنسميوها 
 التسوية الطوعية للوضعية اجلبائية للخاضع الضرييب، ألهنا تكّرس

قاب، وال تساهم يف تعزيز عالقات الثقة ثقافة اإلفالت من الع
ابملواطنني وإدارات الضرائب، عالوة على أن هذه اإلجراءات من 
شأهنا أن تطفي الشرعية على أنشطة غري شرعية يعاقب عليها 

 .القانون

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

غري مقبول، ألن  يعين تعديل يف جوهر ما جاء ب  هذا التعديل 
 .مشروع قانون املالية

 :الرئيسالسيد 

 :أعرض التعديل للتصويت

 44املوافقون: 

 141املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأهنا تعديل واحد من النائبني عمر بالفريج 
 .ومصطفى شناوي، السيد النائب لكم الكلمة

 :د عمر بالفريجالنائب السي

نفس التعديل فقط إضافة للتعديل اللي قدمتو اجملموعة النيابية، 
اقرتحنا عليكم كذلك بديل، فتح نقاش حقيقي حول الضريبة 

 وأمهية الضريبة ابلنسبة هاذ التوعية اللي خصها تكون يف اجملتمع،
شهور نديرو واحد  3وما بعد بعد هذا النقاش بعد شهرين وال 

معرتف ب  يف العامل كلو، ابش ماشي ما، كنقرتحو  اإلجراء اللي
شهور جلميع املواطنني  1عليكم حلول، نعطيو واحد املهلة دايل 

 اللي بغاو يسّويو وضعيتهم، وكنقولو هلم ابللي غنغريو األلوان دايل
فما بغينا، فيها بتيفيناغ كي األوراق البنكية، وابملناسبة نكتبو

، هادوك الناس اللي ما بغاوش أشهر 1وهاديك احلالة من بعد 
يردو ديك الفلوس غتبقى عندهم ديك الفلوس خاسرة يف الدار، 
وكنطلبوا، عندكم مديرية الضرائب اللي تبارك هللا عليها فيها  
كفاءات، تدار واحد الوحدة لتسوية الوضعية دايل املواطنني، 

،  02، كاين اللي ميكن جتي  62كاين اللي جتي    %6ماشي ب 
 .، وشكرا%622، وال 92للي ميكن جتي  كاين ا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 .نفس التعليل اللي قدمناه قبل قليل

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

موال، وهذا تبييض األ السيد الوزير، ما بغيناش احلكومة تساهم يف
نوع من تبييض األموال، يعين ابش واحد ما عرفناش هاد الفلوس 

كفى   %6منني جاهبم، املصادر دايهلا، كتقول لي  جيبها وعندك 
املؤمنني شر القتال، هاد الشي دايل عفا هللا عما سلف، احملاسبة 

حملاسبة االسيد الوزير، أرجوك السيد الوزير، احملاسبة، مث احملاسبة، مث 
 .وأداء الضريبة وفق القانون وما يشرع ب  القانون
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 :السيد الرئيس

 .شكرا، أعرض التعديل السيد الرئيس

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

 الرأي العام، ألن القانون غري ابش ما نغلطوش أنفسنا ونغلطو
ن هاد الشخص املشروع ملي جا، راه داير واحد الشرط أساسي، أ

 اللي غيستفد، غيكون عندو مصدر مهين أو فالحي، يكون
identifié ف les impôts ماشي غادي جيي من برا ،

وجييب فلوس وجيي حيطهم يف البنك، ونقول لي  تبييض األموال، 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 44املوافقون: 

 141املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9ض املادة أعر 

 141املوافقون: 

 44املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

املكررة، الكلمة  9، املادة 9هناك إضافة من طرف اللجنة للمادة 
لكم السيد الرئيس لتنويران، صايف مصادق عليها؟ لقد صادقت 

 .رةاملكر  9اللجنة على إحدا  مادة جديدة حتمل رقم املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

وهذا يبشر ابخلري، سيكون اإلمجاع فيما خيص قانون املالية  
 .كذلك، شكرا

لوحدة ل االستقاليل، ورد بشأهنا تعديل من الفريق 8منر إىل املادة 
 .04والتعادلية، رقم 

 :النائب السيد حلسن حداد

 شكرا السيد الرئيس،

املوجودة  كذلك املمتلكاتهذه ابلنسبة للمقاربة اإلبرائية لألموال و 
، وعطات 0264يف اخلارج، احلكومة عملت هاد املقاربة يف 

الثمار دايهلا، ولكن اآلن اإلرسالية اللي تنقولو للناس، هو أن  
، وتعاود 0264ميكن لك تدخل يعين هديك األموال دايلك ف 

خترجهم ونعاودو نسمحو ليك، إذن احنا اللي كنقرتحو، أن  هاد 
، من قبل 0264طبق فقط على الناس اللي مها قبل من املسألة تن

، اللي ما امكنوش ابش أهنم يصرحو 0264من فاتح يناير
ابملمتلكات دايهلم، وال ابلودائع املالية اللي عندهم يف اخلارج، 
ويستافدوا من هاد املسألة، ولكنهم مها اللي جاو من بعد هاد 

اربة نعطيوش مقالتاريخ هذا، ينطبق عليهم قانون الصرف، ما 
إبرائية، ألهنم كانوا خمالفني مرة، ما ميكنش لينا نديرو استثناء، 

 .واستثناء اإلستثناء يف هاد اإلطار هذا، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

، وهاد 0264احلكومة جابت نفس املقتضى اللي كان يف 
هو  وبنّي على أن  انجع، واحنا اللي تبدل املقتضى يعين متكامل

 السياق الوطين ألن املغرب وافق، وقع على اتفاقية مع الدول دايل
O.C.D.E  وهاد اإلتفاقية مبوجبها غيكون التبادل اآليل

هي مناسبة أخرية لكل  0202للمعلومات، وابلتايل عندان سنة 
ارج ات أو يعين موجودات يف اخلاملغاربة اللي عندهم يعين ممتلك

ابش يسويوا الوضعية دايهلم أمام مكتب الصرف وأمام إدارة 
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ين على مها املغاربة كلهم يع الضرائب، ومن بعد هاد املدة فيعين ها
 .علم ويعين خصهم يتحملو التبعات دايهلا يف مجيع اإلشكال

 :رئيسلالسيد ا

 :أعرض التعديل للتصويت

 41املوافقون: 

 141ضون: املعار 

 2املمتنعون: 

دائما يف سياق نفس املادة، مناقشة نفس املادة ورد بشأهنا تعديل 
 .رئيسة، السيدة الواالشرتاكيةواحد من اجملموعة النيابية للتقدم 

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

 شكرا الرئيس،

بنسخ  بية للتقدم واالشرتاكية كتطلبالسيد الوزير، اجملموعة النيا
هذه املادة، حذف هاد املادة، عالش؟ ألهنا كنعتربو أبهنا فيها 
تطبيع مع سياسات عفا هللا عما سلف، ايلاله تدارت يف 

، وابلتايل كاين هادي انس، هادو انس منهم انس اللي 0264
والبالد   ،هرّبوا الفلوس لربّا، هرّبوا الفلوس مبا فيها من العملة الصعبة

كانت حمتاجة هلا يف ظرفية حمتاجة فيها البالد، ومشاو كيمولوا 
اقتصادايت وكينقذو اقتصادايت دايل بلدان أخرى، وابلتايل احنا  
كنقولوا كفى من سياسة عفا هللا عما سلف، هذا الناس ما جنيوش 
اليوم ونقولو هلم عفا هللا عما سلف، أجيوا ديروا واحد الربكة، 

وجنيوا ونديروا لكم اإلبراء دايل الذمة  %6الربكة هلذا،  أديوا واحد
وعدم املتابعة، هذا ما بقاش مقبول اليوم، وابلتايل خاصة، السيد 
الوزير، خاصة أبن اليوم املغرب يف إطار تنفيذ اإلتفاقية، يف إطار 
 دخول حيز التنفيذ االتفاقية اللي وقعها املغرب يف إطار

l'O.C.D.Eو؟ هادي الناس غادي جييوا ، هاد الناس أشن
حبكم القانون ألن العام اجلاي راه حبكم هاد القانون غادي يويل 
التبادل اآليل للمعلومات، وابلتايل احلكومة اللي غادي تقول لك 
ما ميكن ليش نعرف هاد الناس واّل غادي هذا، تقول لك غري 
اللي جا من عندهم دااب راه عندها اآلليات ابش قد تعرف هاد 

 ..لناس، وابلتايلا

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

دايل مقتضيات مهمة فيما خيص إعادة  6وال  4ايال مسحتو جبنا 
الثقة، وهاد فيما خيص التعليل دايل هاد املادة فأان سبق يل قدمت  

 .قبل قليل

 :سيد الرئيسال

 .تفضلي السيدة الرئيسة

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

 شكرا السيد الرئيس،

احنا بغينا غري نعرفو فني هي إعادة الثقة، هادي ابلعكس تتكرس 
لثقافة اإلفالت من العقاب وما كتعطيش إشارات، ما كتعطيش 

احنا حمتاجها البالدان، ابش نقولوا أبن  إشارات قوية يف ظرفية
حماربة الفساد ما كايناش إشارات قوية حملاربة الفساد، وابلتايل احنا 
ما كنعتربوهاش، ما غتعززش، ماشي رسائل اللي غتعزز الثقة، 
ابلعكس هي تكريسا لثقافة اإلفالت من العقاب، وابلتايل كنقولو  

 .كفى كفى كفى
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 :السيد الرئيس

 :التعديل للتصويتأعرض هذا 

 15املوافقون: 

 141املعارضون: 

 24املمتنعون: 

نفس املادة ورد بشأهنا تعديل من النائبني عمر بالفريج ومصطفى 
 .شناوي

 :النائب السيد مصطفى شناوي

 .هو يف احلقيقة نفس التعديل، شكرا

 :السيد الرئيس

نفس اجلواب، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت، السيد الرئيس 
 8و املالحظة دايلكم؟ امسح يل نعم التصويت ابلنسبة للمادة شن

 :ابلنسبة للتعديل

 :أجدد عملية التصويت

املوافقون عن التعديل املقدم من طرف اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واالشرتاكية

 11املوافقون: 

 141املعارضون: 

 12املمتنعون: 

ى شناوي، فالتعديل املقدم من طرف النائبني عمر بالفريج ومصط
 .لكم الكلمة نفس املوضوع

 

 

 :النائب السيد مصطفى شناوي

 كما قلت قبيلة نفس التعديل اللي قدماتو اجملموعة النيابية للتقدم
 .واالشرتاكية

 :السيد الرئيس

 :السيد الوزير نفس املوقف، أعرض التعديل للتصويت

 11املوافقون: 

 141املعارضون: 

 12املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 141املوافقون: 

 44املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :املكررة صادقت عليها اللجنة 8املادة 

 8وهذا مؤشر إجيايب كذلك، السيد الرئيس هو اللي قاهلا املادة 
 .املكررة السيدة الرئيسة ايك ما عيييت اإلمجاع

قانون املالية ورد بشأهنا تعديل من  من املشروع 9منر إىل املادة 
 .النائبني عمر بالفريج ومصطفى شناوي، السيد الرئيس

 :النائب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظام(

 السيد الرئيس،

كنتمىن تعطوين واحد الشويش دايل الوقت، طبعا ألن مع الدقيقة 
اللي حمددة يف إطار نقطة نظام، أوال طبقا للنظام الداخلي ال 
تعرض على اجللسة العامة إال التعديالت اليت عرضت يف جلنة 
املالية، ويف حالة إذا كانت ما تعرضاتش ختضع ملوافقة احلكومة، 
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واحلالة هذه فيما يتعلق هبذا التعديل، الوقائع السيد الوزير، السادة 
الوزراء، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب أن  على الساعة 

دران واحد اللجينة فيها السادة الرؤساء دايل  اثءمن يوم الثال 0
ة الفرق واجملموعة النيابية والسيد النائب بالفريج، وابملناسبة الساد

الرؤساء جاتين مالحظات من أغلبية ومعارضة حول نوعية اللجنة، 
شكون اللي خاصو حيضر، مع ذلك حتملت مسؤولييت أان كرئيس 

ا الرؤساء دايل الفرق كاملني دايل اللجنة حول هذه املادة، كانو 
مشكورين، مل يتغيب منهم واحد وكان عندان استثناء دايل احلضور 
إىل جانب سيد رئيس فريق األصالة املعاصرة سي عبد اللطيف، 
وكانوا من اإلدارة السيد الوزير املالية واألطر دايلو وكانوا أطر وزارة 

 4ادئ ادئ، مبالداخلية ملناقشة هذا املوضوع، اتفقنا على املب
حددهنا، قبل ذلك تكلمت ودرت واحد التوطئة اللي غنعاودها 

كيهضر على النظام الدستوري   6اآلن، طبقا للدستور الفصل 
دايل اململكة املغربية يقوم على فصل السلط وتعاوهنا وتوازهنا، 
احنا ما كنشرعوش ال احلكومة وال الربملان ما غيدخلش يف السلطة 

كل شي سواسية أمام القانون   1ع هلا، الفصل القضائية ابش يشر 
مبا فيها األشخاص الذاتيني واالعتباريني وكذلك املؤسسات 

 36العمومية والفاعلني، كل شي سواسية أمام القانون، الفصل 
اللي كيقول أبهنا تعمل الدولة واجلماعات احمللية على أن توفر 

ر هلم السكن توفللمواطنني واملواطنات أن تعبأ مجيع الوسائل ابش 
دايل نزع امللكية، أ السي نور  36الالئق وتوفر هلم، مث الفصل 

الدين، سأختم املبدأ األول هو أننا حريصني على تطبيق الدستور 
تكلمنا على أن  أي تعديل خصها تكون  0من مجيع اجلوانب، 

قلنا أن  هاد الشي كيخصو يتنفذ   3في  اجلماعات الرتابية، 
قلنا أودي هاد القضية دايل أان كنعاودهم  4كيخصو يتنفذ، 

السيد الرئيس، أان ميكن طولت يف الدستور، قلنا الدستور كمرجع، 
قلنا ندخلو اجلماعات الرتابية، قلنا األداء إذا امتنع هداك اآلمر 

هاد القضية دايل احلجز هذا  4ابلصرف أنديرو لو اآللية، وقلنا 

ظام لرئيس يف إطار نقطة نفيها كناقشو؛ وأان أؤكد لك السيد ا 4
أن مجيع السادة الرؤساء واحلضور كلهم، كل تنازل من جهت  ما  
كاينش شي واحد ما كاينش شي رئيس من هاد اإلخوان اللي 
حاضرين اللي ما تنازلش من جانب  على قضية من القضااي، بقى 

حوايج، من بعد ما رجنا السيد الوزير بقاو   0لنا السيد الرئيس 
السيدة الرئيسة د اجملموعة النيابية قالت يل غيتاحق من الرؤساء 

ميثلها السي بالفريج التحق ابللجنة ومل يعد، منني جاتنا الصياغة 
النهائية السيد الرئيس جاتنا الصياغة النهائية ولينا ذاكران بشكل 
خفيف ومت واالتفاق على أننا غادي نصوتو عليها وصوتنا عليها 

لى أي فريق، كل الفرق عندها تعديالت ع يف اللجنة بعد مل يقدم
كل الفرق أغلبية واملعارضة واجملموعة والسيدين النائبني،    9املادة 

كل مل نتقدم هات  املادة وهاد التعديل مل تعرض، وابلتايل صوتنا 
على املادة كما جاءت، بغيت غري من السيد الرئيس يف األخري 

د الوزير م عليها السيأن  الضماانت األخرى ميكن جتي ميكن يتكل
ما نتكلمش عليها يف حمل ، وهاد احلكومة ولكن هادومها على 

نة، مادة مل تعرض يف اللج املعطيات أبن  ال ميكن أن نعرض اآلن
 .شكرا

 :السيد الرئيس

إبجياز السيد النائب إبجياز، تفضل إبجياز، من فضلكم السيدات 
 .النائبات

 :ام(النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظ

دقايق وجتبدات امسييت مرارا، أان  6إبجياز ولكن اللي سبقين خذا 
شوف هذه ما كنفهمش الناس اللي خايفني من الدميقراطية، 
نتكلمو على كيفاش دازت األمور، أكيد أبن يف الساعة الثانية  
كان اجتماع مع السيد الوزير وداك الشي كل  وانقشنا ابلعموم، 

اللي غتكلف ابلصياغة، أان انئب  من بعد كانت واحد اللجنة
وحيد رجعت للجنة حيث كان التصويت، غنبقى يف هاديك 
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اللجنة دايل الصياغة وخنلي التصويت يدوز يف جلنة املالية، نكمل، 
دقايق، كان التصويت على أشياء أخرى  4جلنة املالية ال تكلم يف 

 .بدينا يف التصويت

 :السيد الرئيس

نواب، خليوا السيد النائب يكمل التدخل السيد النائب، السادة ال
 .دايلو

 :النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام(

 ..جا السيد رئيس جلنة املالية

 :الرئيسالسيد 

السيد النائب السي بنشقرون السيد النائب ونستامعوا لبعضنا 
 .ماشي هي العافية تفضل 9البعض، راه املادة 

 :ام(النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظ

 .ال وعالش العافية حىت حاجة ما عافية

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام(

دالليل وصلنا هلاد املادة، السيد رئيس  6دالليل وال  60ميكن 
اللجنة قرى واحد االتفاق اللي جا بيناهتم ديك اللجنة ما عطاانش 

ول لكم ما عمر ما كنصوت وال كنسين حىت ورقة نقراوها، أان تنق
على شي حاجة ما كنقراهاش، الورقة بني يدي، أان ماشي هبيمة، 
أان حىت كنقراها، هاد الشي اللي كاين، ما نسحبش، أان السيد 
الرئيس كلمة هبيمة مسحوبة مسحوبة، كلمة هبيمة، كلكمة هبيمة 

 .مسحوبة، ما كاين مشكل أان ما كنصوت إال حىت كنقرا

 

 :سيد الرئيسال

 .السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام(

سحبتها السيد الرئيس، كلمة هبيمة مسحوبة، صايف ما غنعتذر 
والو، اللي في  الفز كيقفز، أان شوف أان ما كنصوتش هذه خصكم 
تعرفوها انئبني من فيدرالية اليسار الدميقراطي كيحرتموا اجلميع، 

يوهم أوراق مكتوبة، ماشي بال شي حاجة ولكن احرتموهم، عط
فبالتايل السيد الرئيس هاد التعديل عفاكم كنطلب منكم اللي ما 

 3دارش، وتكلمت رجعوا للتسجيل داللجنة، راه تدخلت واحد 
داملرات يف الوحدة دالليل، اللي كان كل شي تعبان، قلت  4وال 

مجاع،  اإلهلم ردوا هاد الشي خصوا يتناقش، أان كنسجل ما كاينش 
كنصوت ضد هداك الطريقة ابش تقرات علينا وشكرا، عفاك 

 .التعديل يتقدم السيد الرئيس، وشكرا

 :السيد الرئيس

طيب، السادة النواب، السيدات والسادة النواب، احنا غادي 
 .نتقدموا إلجياد ما املي  املصلحة، تفضل السيد النائب السي وهيب

 :طة نظام(النائب السيد عبد اللطيف وهيب )نق

 شكرا السيد الرئيس،

  يف احلقيقة التقينا ما قال  السيد عبد هللا بووانو صحيح، التقينا
 كمعارضة وأغلبية بعد تقريرين مسعناهم، تقرير وزارة املالية وتقرير
وزارة الداخلية حول الوضعية املأساوية اللي صبحات فيها 

، ق املرفقاجلماعات، كان عندان حقوق املواطن، كان عندان حقو 
حقوق املرفق العام، كان نقاش حاد، ساعات راه من موقع 

 .املسؤولية ومل يكن حاضرا، )مضيان(
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 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس السي مضيان، السي وهيب ابغي تستمع ل  كالعادة

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام(

اختلفنا  الوطين، و ومل يكن حاضرا االنتماء احلزيب، كان حاضرا اهلم 
مكرر كانت من الشروط  8كثريا ولكن للتاريخ وصلنا إىل حل و

اليت طرحت ال من طرف األغلبية وال من طرف املعارضة، ابش 
نكونوا واضحني نتحمل كلنا مسؤولية هذا الفصل وهذه الفصول 
من موقع شعوران ابملسؤولية اجتاه املرفق العام، وقدمنا ضماانت 

نيا لبون والسيد الوزير التزم أخالقيا وسياسيا وقانو للناس الذين يطا
أبن  سيتكفل إبجياد حل للديون املرتاكمة على الدولة لفائدة 

ة ولفائدة املرتفقني هذه مسألة األوىل، املسألة الثاني القطاع اخلاص
امسح يل السيد النائب احملرتم حينما جاء السي بووانو قرأ أوال 

كانت   سي بووانو قرأ ما مت اإلتفاق علي ،جتمعنا الثقة واتفقنا وال
الثانية والنصف صباحا وقرأان فعال السيد النائب عرض وقال أان 
عارضت، ولكن للتاريخ وإذا كذبت راقبين، مل يقدم أي تعديل 
حول هذه املادة، وبناءا علي  ال ال، نقولوا احلقائق كما هي، كما 

لي  وفقا ديل يصوت عهي، ومن الناحية القانونية ما مل يتقدم بتع
 .ملصدر ال جيوز نقل  إىل القاعة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

السيد النائب، السيد النائب امسح يل، امسح يل السيد النائب 
السي بالفريج أن أطلب منك على ضوء ما استمعنا إلي  ما 
استمعنا إلي  يف إطار تقوية الثقة بيننا أن تسحب مع الزميل، أن 

 .ب التعديلتسح

وأعرضها للتصويت كما  9إذن منر إىل التصويت على املادة 
 :صادقت عليها اللجنة

 235ملوافقون: ا

 2 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 اإلمجاع :أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 62املادة 

السيدات والسادة النواب شيئا من اهلدوء  62، املادة 66املادة 
 :جو الئق يف عملية التصويتلنستمر يف 

 62املادة 

 املوافقون: شحال

كما صادقت عليها   62أعد معذرة، أعرض للتصويت املادة 
 :اللجنة

 232املوافقون: 

 .، تفضل62ابلنسبة للمادة  واالشرتاكيةجمموعة التقدم 

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل )نقطة نظام(

 62رتم عندك احلق املادة ما عندانش الصوت، السيد الرئيس احمل
 .احنااي مصوتني عليها هذه كتعلق ابملوارد املرصدة للجهات

 :السيد الرئيس

 .إذن اإلمجاع

 اإلمجاع :أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 66املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 60أعرض املادة 

 141املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 41املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 63أعرض املادة 
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 235املوافقون: 

 2املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 64أعرض املادة 

 235املوافقون: 

 2املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 66أعرض املادة 

ق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة مادة جديدة تعديل من فري
املكررة من مشروع قانون املالية، أحد مقدمي  66حتمل رقم املادة 

 .التعديل السيد النائب

 عبد الغين خمداد: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

جاء هذا التعديل من فريق األصالة واملعاصرة بشأن إحدا  
مى صندوق امويل منظومة حساب مرصد ألمور خصوصية يس

 :الرتبية والتكوين

 66.69من القانون اإلطار رقم  49ألحكام املادة  وتطبيقا-أوال
املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي والقاضية 
إبحدا  مبوجب قانون املالية لصندوق خاص لتنويع مصادر امويل 

تداء من فاتح بمنظومة الرتبية والتكوين وحتسني جودهتا، حيد  ا
حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى صندوق  0202يناير 

امويل منظومة الرتبية والتكوين، ويكون الوزير املكلف ابلرتبية 
 والتكوين آمرا بقبض موارده وصرف نفقات ؛

 هاد احلساب يف اجلانب الدائن املبالغ املدفوعة من يتضمن- اثنيا
 ابية، مسامهة املؤسساتامليزانية العامة، مسامهة اجلماعات الرت 

واملقاوالت العمومية، مسامهة القطاع اخلاص، اإلعاانت واملنح 
 الدولية، اهلبات والوصااي واملوارد املختلفة؛

وين يف اجلانب املدين النفقات املتعلقة بتمويل منظومة الرتبية والتك
والرفع من جودهتا، ويف التأخر يف إحدا  هاد احلساب سيكون 

املتعلق  66.69يل مقتضيات القانون اإلطار رقم معرقال لتفع
 49مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي الذي ينص يف املادة 

من  على تنويع مصادر امويل منظومة الرتبية والتكوين وحتسني 
جودهتا يف إطار الشراكة بني كل من الدولة واملؤسسات 

حدا  صندوق واملقاوالت العمومية والقطاع اخلاص، من خالل إ
 .وشكرا ،خاص هلذه الغاية

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أوال القانون اإلطار للرتبية والتكوين جاب هاد الصندوق إبحدا  
هذا الصندوق واحنا، يعين، مبدئيا متفقني على ابش يكون هاد 

 شكل، احنااي اللي كنا قلنا يف اللجنة املاليةالصندوق، ما كاينش م
هي فقط خصنا شوية دايل الوقت، يعين، رمبا غري بعض األسابيع 

كما هو، يعين، خاص يكون ملزوم ب  يف صناديق  ابش نضبطو
خصها جتي من املوارد الذاتية، وهادوك املوارد الذاتية  42%

، خنلقو عينخصنا نديرو هلم اجلرد دايهلم، ابش نكونوا، يعين ي
صندوق اللي غيتفّعل وإال كيف غنجيبوه، يعين، يف بعض امسو،  
كنبداو نلغيو واحد العدد الصناديق ألن ما عندهاش داك املوارد  
كما هو يعين مرصود لي ، وابلتايل غتسمحو لنا غري، يعين، بضعة 
أسابيع وال بضعة أايم وغادي جنيبو هذا املقرتح دايل إحدا  هذا 
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ا هو ألن راه كاين نفس التعليل، يعين نفس املدخلة الصندوق، هذ
 ..من عند

 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس، تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

بووانو دار العشا والغدا، داك الشي  9قالوا ديك املادة  راه-أوال
اشهر  4ابش دازت، أان ايال درت هذاك العشا وداك الغدا عندي 

 .العجز يف امليزانية دايل الدار، غري ممكن شهر دايل 6حىت ل 

فيما يتعلق هبذه املادة، السيد الرئيس، أعارضها من جانب أوال 
التسمية، التسمية اللي يف قانون اإلطار ماشي هي التسمية اللي 

 مكرر اللي جا هبا الفريق احملرتم؛ 66جات يف املادة 

عض اإلجراءات احنا دران يف املصادر دايهلا أن هاد ب أن -اثنيا
 امشي لو، قبلتها احلكومة؛ %62اللي جا هبا قانون املالية 

القانون التنظيمي حلد الساعة عاطي للحكومة كتوجد  أن -اثلثا
من امليزانية  42طبقا للقانون التنظيمي، هاديك  %42هاديك 

دايهلا، احنا كنتسناوها، طبعا التزام دايل السيد الوزير قال يف 
نية ن أنمل أن  بعد جملس املستشارين يف قراءة اثبضعة أسابيع، حن

دايلو  %42جيينا هلاد هلاد اجمللس، لكي نصادق علي  ب
وابإلجراءات األخرى اللي قدمنا كتعديالت يف قانون املالية، 

 .شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس،

تغيري الوضعية مث التعليم مث التعليم، لالسيد الوزير احملرتم، التعليم 
ما ببالدان على مجيع املستوايت، ال بد من التعليم، املقرتح دايلنا في

خيص هاد القضية دايل الصندوق لسبب بسيط، تساءلنا يف منذ 
البداية على هاد القانون اإلطار، اليوم مسعنا وزير التعليم يتحد  

داد ه هاد العام، ورمبا على امتأبن  رمبا قانون إطار ما غاديش نبداو 
سنوات، القضية دايل التعليم أساسية لسبب بسيط،  1رمبا على 

ألن ببالدان هناك ظالم السيد الوزير، هناك من يفكر ويكفر 
ببالدان، مبعىن آخر أان أعلن التضامن داييل مع األخت ماء العينني 

 عوأعلن تضامين كذلك مع عمر بالفريج وأعلن تضامين كذلك م
األخ مضيان، هاد القضية دايل اإلنسان اختالف الرأي ويكون 
التكفري دايل جمموعة دايل الناس، هذا أساسي وجوهري ابلنسبة 
لنا التعليم إيال بغينا نبدلو العقليات يف بالدان، وننهيو الظالم 
الذي خييل وال خييم يف املخيلة دايل البعض، وابلتايل أن  هاد 

ة أساسي وجوهري، احنا نتمسك هباد القضيالقضية دايل التعليم 
 ..دايل الصندوق ايال بغينا نعاجلو

 :السيد الرئيس

 :شكرا السي عدي، أعرض التعديل للتصويت

 41املوافقون: 

 141املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

إىل إضافة  ، يرميواالشرتاكيةتعديل من اجملموعة النيابية للتقدم 
املكررة من مشروع قانون املالية،  66 مادة جديدة حتمل رقم املادة

 .يف نفس املوضوع إذ قرأت جيدا نص التعديل

 :النائب السيد محال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس،
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أشرمت أبن نفس املوضوع، كان ابألحرى تقدمي مشرتك، ألن  يهم 
قطاع حيوي واسرتاتيجي وهو التعليم، السيد الوزير احملرتم راه احنا 

يف السجون و  ليوم أمام تعليم طبقي، والد الشعب يف الزانقيولينا ا
أيضا عالش؟ ألن هاذ التعليم اللي ختالت علي  الدولة أمام سياسة 
التقومي اهليكلي من الثمانينات اليوم يعاين، وابلتايل على مستوى 
املكسب القانوين اللي حتّقق فهاذ اجمللس دايل القانون إطار فاليوم 

 تلتزم معنا، ماشي تنتسناو حىت جمللس خص احلكومة فعال
املستشارين عاد جيي للمكتب التزم معاان اآلن، أبن  راه املوارد 

و دايلو ابينة واضحة ماشي حىت جنيوا للتعليم عاد نقولو باليت نفكر 
نقّلبو منني غادي جنيبو الفلوس، هاذ التعليم خصو يكون أولوية 

ة دايل لوحدة الرتابيوقضية وطنية اثنية بعد قضية استكمال ا
بالدان، واليوم عندان معاانة وعندان شرائح اجتماعية تعاين 
وإختالالت كبرية األساس دايهلا جاي واجلوهري جاي من 
منظومة التالبية والتعليم السيد الوزير، احنا جبنا السيد الوزير 
مقرتحات دايل التمويل دايل هاذ الصندوق، وما جبناش غري 

 الضريبة على الثروة جبنا نسبة الضريبة علىفقط هكذا، جبنا 
الدخل، جبنا هلم الضريبة على الشركات، جبنا من اهلبات ودايل 
منظمات دولية وغريها، السيد الوزير آن األوان أننا نصححو 
 االختالالت دايل توازن التعليم ببالدان، وخنّليوكم يف تكافؤ الفرص

ل ما لوزير، راه ال يعقويكون موحد كيما جاء يف الدستور السيد ا
 .نعيش  اليوم على مستوى املدرسة العمومية، شكرا

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير لكم الكلمة

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

احنا ما عندانش اختالف، احنا اتفقنا قلنا غادي جنيبوه، غادي 
ش ين بضعة أايم ما عنداننوضحو األمور وغادي جنيبوه لكم، يع

 .اختالف

 :الرئيسالسيد 

بدون شك سيكون اإلمجاع حول، السيد الرئيس مؤيدين أنتما؟ 
دائما تؤيدون التعديالت اإلجيابية واملصادقة عليها من طرف 

 .الوزير

 :النائب السيد هشام املهاجري

لألسف السيد الرئيس، احلكومة كتدفع بدفعات ولألسف زميلي  
من القانون التنظيمي  08بد هللا بووانو املادة كذلك السي ع

للمالية ما عندهاش إحراج، تتحد  عن الصناديق احملدثة لثال  
، واحنا بغينا إحدا  صندوق تعبريا 0261سنوات من بعد سنة 

عن نوااي احلكومة يف التنزيل احلقيقي للقانون إطار ملنظومة الرتبية 
أول إطار داز علي  لغط كبري و والتكوين، إيال كنزّلو ا واحد قانون 

إجراء أول قانون املالية هو لألسف مت صياغة املادة داخل القانون 
إالطار لألسف ما حّدداتش أبن قانون املايل املوايل لألسف، 

سنني عندك السيد الوزير، راه  3ولكن تعبريا عن حسن النية هنا 
 ، عاود%42سنني ما دارش  3إيال مادرتوش مداخيل يف ظرف 

غادي يتحذف وخارقني هاذ القانون مع جمموعة دايل الصناديق، 
خارقني أه احلكومة جمموعة دايل الصناديق حمدثة وما عندهاش 

وما راه خرج منها حىت رايل وما حتذفاتش! عالش وصلتو  42%
ية حىت للتعليم وما بغيتوش تعرّبو للمغاربة أبن  كاينة نوااي حقيق

مها  يدير الصندوق غيديرويديرو وراإلصالح التعليم، حّلوه غري 
دايرين علي  تذكريات كيما دريت لصندوق الزكاة كيما دريت جملموعة 

و دايل الصناديق جيب هللا التيسري جييب هللا التيسري، ولكن نعربّ 
 .أبن  كاين النيبة

 :الرئيسالسيد 

 :شكرا، أعرض التعديل للتصويت

 41 املوافقون:
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 141 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

التعديل كذلك يف نفس املوضوع من النائبني عمر بالفريج 
ومصطفى شناوي يرمي إىل إضافة مادة جديدة حتمل رقم املادة 

 .املكررة، السيد النائب 66

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

يف نفس اإلجتاه ابش ما يكونش تكرار أتفق مع السيد النائب 
و لشي اللي عاد قال، ابرز السيد الوزير! حىت تتجياملهاجري فهاذ ا

للتعليم كثر من ذلك هاذ القانون زعما كاين هاذ الشي اللي تكلم 
علي السيد املهاجري، ولكن كذلك القانون هاذ الرقم دايلو 

وهو كاين يف الربملان وداز يف احلكومة  0269، من 66.69
دوق،  هاذ الصنقبل العام اللي فات قدمنا نفس التعديل إنشاء 

كان عندكم أكثر من عام ابش تنشؤو هاذ الصندوق، ودااب جتيو 
تقولو لنا ثيقو، ثيقو تكون النية، أان النية اللي كيدوي يل على 

أان االستطالعية اللي هادي عام و  النية جياوبين غري على املهمة
طالبها يف جمال التعليم اخلصوصي وداك الشي كلو، ما كاينش 

واش إي  وال ال، فالبتايل كنركزو، خص إنشاء، حقيقة  حىت اجلواب 
كتعتربو أبن التعليم أولوية يف البالد، على األقل يتنشئ هاد 

  الصندوق، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أايم، وأان ، قلنا غنجيو بعد 0202دااب حنا قلنا غادي نشؤه يف 
 .سجلت املالحظات دايلكم، أش غنقول لكم

 :السيد الرئيس

 .تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

االحرتام، وإيال جينا  هاد الربملان أهم شيء كيعلم اإلنسان هو
نعقبو على بعضيتنا، أان غري هباد التجربة اللي عندي هنا، عندي 

هلاد الناس، كنقول األدوات ابش نرد برد قاسي، ولكن احرتاما 
أي واحد بغى يتدخل حيرتم راسو هو األول، فهاد القضية صودق 

أشهر هدي، واحنا   4على القانون اإلطار هذه السنة، ف ايهلل 
كأغلبية جبنا التعديل، وجبناه طبقا للتسمية اللي كاينة يف 
القانون، وخذينا التزام من احلكومة، وعطينا احلكومة مهلة ابش 

املستشارين، بناء علي ، قلت أبن النية كاينة وأان  امشي جمللس 
كنتفاعل مع السيد النائب املهاجري، ما عند احلق حىت شي 

 .واحد يتدخل فهاد الكلمة اللي قلت لو، شكرا

 :السيد الرئيس

 .يف نفس املوضوع؟ ولكن بكيفية مركزة، نستمعو للسيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

كنتوج  للسيد الوزير، ومهم احرتام الدميقراطية، السيد الوزير أان  
 .داك الشي راه تتعلم، راه ممارسة الدميقراطية

 السيد الوزير، ملي قلتيو بعض األايم، راه ببساطة جدا، إيال بغيتيو
تعطيو هاد الضمانة، نشأو هذا الصندوق، قبلوا هاد التعديل، راه 

ما ان طالبينو، كيفدايل املكوانت على األقل، وأكثر ك 3طالبينو 
قال لكم السيد النائب املهاجري، ما كاين حىت شي تكلفة، وقلبو 

 .من بعد جملس املستشارين، عالش غتديرو فهاد التعليم، وشكرا
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 :السيد الرئيس

السي بنشقرون هل من الضروري إضافة ما تفضلت ب ؟ أسي 
بنشقرون، السيد النائب، أنت وضعت معنا تعديل النظام 

ي احلايل، ال امسح يل، نقطة نظام كاينة يف التدبري، يف الداخل
التسيري، ما كاينش تطرح األسئلة، فالتعديالت، ال ال معذرة، 
وهلذا أان كنطلب منك، وكنلتمس منك، ال ال ال ما غاديش تتكلم 
بال يب، ال ال ما ميكن شي، كاين نظام داخلي، السيد النائب 

ى م الداخلي احلايل، انتهالسي بنشقرون، أنت من واضعي النظا
 .الكالم

أعرض التعديل للتصويت..، ال ال..، ما عندكش نقطة نظام..، 
ما كاينش شي واحد اللي تيعطي الدروس أسي بنشقرون..، ما  
كاينش اللي تيعطيك الدروس، أسي بنشقرون، حىت شي واحد 
ما كيعطي الدروس لآلخر، حنن.. ال أبدا، أبدا، أبدا، أان ما 

من أي جهة كانت، طيب شكرا،  ائيا أن هناك دروسفهمتش هن
السيد النائب شوف حىت شي واحد فينا ما غادي يتجرأ يعطي 
دروس لآلخر، احنا تيخصنا نعطيو دروس لنفسنا احنا، نفسنا 
قبل أن نعطيها لآلخرين، وهلذا شيئ ما من أان عارف أبن  كاين 

ولكن  تعبالتعب أان عارف ال كاين التعب، كاين شوية دايل ال
  .شي ابس ما كاين، شكرا لك شكرا

 :أعرض هاذ التعديل للتصويت

 43 املوافقون:

 141 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

إىل إضافة  يرمي واالشرتاكيةتعديل من اجملموعة النيابية للتقدم 
املكررة تتعلق إبحدا  صندوق  66مادة جديدة، حتمل رقم املادة 

م السي لألمازيغية، السيد النائب احملرت  مويل تفعيل الطابع الرمسي
 .بنشقرون تفضل

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 السيد الرئيس،

ىن فعال اآلن مكّوننا الثقايف كبري حنسد علي  وهو الغىن الثقايف والغ
دايل األمازيغية يف بالدان، اليوم حققنا وبعد تعثر كبري حققنا 

م اللي نني التنظيميني، فيهاملكسب دايل التصويت على القانو 
تصادق علي  و اللي ابقي مازال يف جملس املستشارين، لكن اليوم  
كنطالبو كمجموعة نيابية أن  يتحّل واحد الصندوق ابش يكون 
واحد اإلنصاف هلاذ املكّون التارخيي والقيمة الثقافية اللي كنفتخرو 

غة لب  يف بالدان، صندوق دايل دعم الثقافة األمازيغية، ال
األمازيغية، اإلعتناء ابملورو  الثقايف هلاذ البالد، كغريه من 
الصناديق اللي هي موجودة فهاذ قانون املالية السيد وزير املالية 
احملرتم، مع كامل التقدير واالحرتام، جبنا كذلك واحد العناصر 
دايل التمويل هاذ الصندوق اللي عندو إجيابية اليوم، اللي عندو 

الدان للحركة اللغوية يف بالدان، احلركة الثقافية يف ب إنصاف إنصاف
وإنصاف للغىن الثقايف ببالدان، وهلاذ املكون وللمكسب الدستوري 
أيضا دايل التصويت على القانونني التنظيمي يف هذه الوالية، 

 .حتيايت لكم

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير

 :ح اإلدارةالسيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصال

دايل املالحظات، أوال غنتافقو أبن هاذ الصناديق ماشي  0واحد 
سوداء بعدا هي األوىل، خصنا غري هاذ الصناديق ما نبقاوش 
نقولو عليها سوداء، ألن هي صناديق احنا كنداركو عليها يف 
الربملان وكنخلوقها مبوجب القوانني التنظيمية واملالية إىل آخره، 
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ملال ين جبميع الوسائل املتاحة فيما خيص يعين اوعندها تتبع يع
العمومي، ألن بعض املرات تيكونو تدخالت بعد املرات من قبة 

 .الربملان تيقولو صناديق سوداء، فهاذي ما تبقاتش

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الرئيس السي املهاجري، السيد الرئيس السيد املهاجري

 النائب السيد هشام املهاجري

 .دايل األسود هو الذي خييف فقطهذا اللون 

 :الرئيسالسيد 

 .الوزيرتفضل السيد 

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

احنا ما قلناش واحد الفريق، قلنا تقال هاذ كالم، ومسعتو أان البارح  
كنت جالس هنا يعين مدة طويلة مسعت كل واحد، جات فواحد 

الصناديق سوداء، ما هياش سوداء، هي  املداخالت ألن  هاذ
ح صناديق حمدث  بقوانني، ويعين هاذي يعين غري ابش يعين للتوضي

ألهنا مهمة، اثنيا املالحظة الثانية هي أن  ما خصناش خنتزلو كل 
دايل الدولة ودايل احلكومة ودايل هذا يف صناديق، فحال  عمل

تو نا هنا كنصو إيال ما كانوش الصناديق ما كاينش امليزانية، اح
مليار دايل الدرهم  90على امليزانية، إيال بغينا ندعمو..، واش 

اللي كتعطى، اللي غنصوتو عليها يف العشية دايل وزارة الرتبية 
والتكوين، راه كلها ميزانية، واش إيال ما كانش هداك الصندوق 
ما غاديش توقف وزارة التكوين، ما يتيح  الصندوق هي مسألة 

تعرفوها، مسألة واحدة: هي أن  الرصيد كيدوز من  واحدة خصكم
سنة ألخرى، هذا هو يعين اللي كرتبح من الصندوق، أما الباقي، 
فيعين االعتمادات اللي يف الصندوق والطريقة دايل التدبري دايلو 
وكل شي اماما كما هو يف امليزانية. امليزانية العامة والتدبري دايل 

 وحيدة اللي كرتحبوها، هو هداكالصناديق، فهي..، احلاجة ال

solde  كيدوز من عام لعام بال ما تكون املوافقة، يعين مبدئيا
دايل الربملان. هذا ابش نتفامهو، وابلتايل ملي كنقولو البد ما 
نديرو واحد الصندوق دااب ونديروا هاد املسألة راه مسألة وحدة 

انوش ك  اللي كرتبح فيها هي هاد الشي اللي قلت لكم، وإيال ما
املوارد قبلية، متفقني عليها، فال فائدة من إنشاء الصناديق، وحنا  
كيف قلت لكم ها حنا غندوزو من هنا شوية للصناديق اللي  
كنحذفوها، حنا تنقولو أوال، يعين من الناحية املبدئية، متفقني 
أبن هاد الصناديق اللي جات يف القوانني اإلطار أو يف قوانني 

، يكون التدبري حمكم، ملي خنلقوها نكونو أخرى ختلق. اثنيا
متفقني أبن ضمنا هلا واحد املوارد، وأبهنا غادي تعيش واحد 

 .املدة، هذا هو املبدأ

 :السيد الرئيس

شكرا، تفضل السيد النائب، نبداو ابملعارضة وعاد ندوزو 
 .لألغلبية، عاين السيد النائب، تفضل السيد الرئيس

 :انوالنائب السيد عبد هللا بوو 

 السيد الرئيس،

هاد اجمللس عندو ذاكرة، يف القانون التنظيمي لقانون املالية، قبل 
دايلو بعض الصناديق، حنا اللي كنا كنسميوها  8ما خيل يف املادة 

صناديق سوداء، حساابت اخلزينة وليست احلساابت اخلصوصية، 
، كاين بعض 6963ودخلناها آنذاك، ما كانتش داخلة من 

ما كانتش داخلة للميزانية العامة، أان   6963ايل الصناديق د
عفوا، فيما يتعلق  68كنهضر على احنا أشنو كنا كنقولو، املادة 

من الدستور  6ابألمازيغي، ال أحد، ألن فهاد املوضوع الفصل 
واضح، احلمد هلل دوزان القانون التنظيمي دايل اللغات، وكنحمدوا 

، بتة من أجل أن هاد اللغةهللا على أننا غادين بواحد اخلطى اث
 أهنا يتمكنو منها املغاربة، يف التعليم كاين تطور، اليوم إيال دران هلا
صندوق، ما نساوش، كيفما قال، السيد الوزير، احلسانية كيخصنا 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102أكتوبر    

 -  

 

68 

نديرو هلا حىت هي صندوق، ابش مننيوها، دااب املكوانت األخرى 
نا احنا الدعم بغياللي عندان يف الفصل اخلامس، خصنا ننتاهبو، إذا 

هلات  اللغة األمازيغية، نقلبو على األدوات، أما ايال دران هلا 
د  6صندوق خاص هبا، حذار أن  جهة، أطراف أخرى، ألن  راه 

املكوانت اللي كاينة، فكل وحدة غنبقاو نديرو هلا حساابت 
خصوصية، هادي هي اإلشارة اللي احنا ما بغيناش نعطيوها، 

 .الصندوق، شكرا مبوافقتنا على هذا

 :السيد الرئيس

السيد النائب، تفضل، أان عطفا على ما استمعنا إلي ، وعطفا 
بك، إذا كان ممكن، شي مقعد مريح حىت نستمع إليك، أنت 

 .بدعمنا مجيعا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال غري للتاريخ السي عبد هللا بووانو، أول من طرح مشكل 
، التدخل دايل السي فتح هللا 99أو  6998ناديق سنة الص

ة دارها أان قريتو واحد املداخل ولعلو هللا يذكرو خبري، وأان كنتذكر
يف الربملان حول الصناديق، وقال أن ذلك يتم هتريب ميزانية حىت 
ال ختضع للمراقبة مرة اثنية، ما تيمهش؟ آنذاك امسح يل اآلن أشنو 

صنا نعيدو فيها النظر على مستوى مطروح مشكل الصناديق خ
شي طرحنا هاذ ال املراقبة دايهلا، وإعادة النظر من انحية القانون،

يف القانون املايل التنظيمي إيال عقليت؟ وكان من وسائل الطعن، 
مشات يف اجتاه آخر ما تيهمناش، املسألة  االستئنافاحملكمة 

مشروع   ألن اثنية أخرى بغيت نقول لك، عالش األمازيغية ؟ أوال
وطين وطرحناها وماشي مشكل نديرو حىت احلّسانية حىت هي، 
ألن  املشكل دايل الصناديق أهنا تتعطي واحد السهولة يف إدارة 
األموال لدعم مشروع معني، ومبا أن  عندان هاذ املشروع دايل 
األمازيغية والرفع منها ما عندان مشكل نديروه يف احلّسانية ما 

روه يف األمازيغي، ولكن راه كنديرو صناديق عندان مشكل ندي

جلهات أخرى وما كنراقبوهاش اجمللس األعلى احلساابت اللي 
عندو احلق يراقبها، وهاذ املسائل اللي كيتجمع األمة املغربية اللي 
هي األمازيغية وغريها، ما كانديروش ليها الدعم املايل وحلد اآلن 

خواين يف الصندوق دايل اإل ما عندهاش الدعم املايل، حىت التفكري
دايل التقدم واالشرتاكية هو إنقاذ امليزانية، ألن ما دارتش واحد 
الدعم خاص هلاذ اللغة وهذا هو السبب، شكرا السيد رئيس 

 .وأعتذر

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض التعديل للتصويت

 15املوافقون: 

  141املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

إىل  للوحدة والتعادلية يرمي كذلك ستقاليلاالتعديل من الفريق 
مكررة مرتني يف إطار  66إضافة مادة جديدة حتمل رقم املادة 

مناقشة مشروع قانون املالية هاذ التعديل يرمي إىل إحدا  
 ابملناطق احلدودية، السيد االستثماريةصندوق دعم املشاريع 

 .النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

دان، ر، حقيقة ما بني املشاكل اللي كتعيق التنمية يف بالالسيد الوزي
هو هاذ املشكل دايل سوء التوزيع دايل هاذ اإلستثمارات 
وخصوصا دعم املسألة دايل اإلستثمار العمومي يف بالدان، واحنا 
يف الفريق اإلستقاليل من أجل تكريس هاذ املسألة دايل العدالة 

ب الغري دايل املغرب النافع واملغر اجملالية ونقطعو مع ذيك املقوالت 
النافع، ارأتينا أننا نقدمو هاذ التعديل هذا من أجل إحدا  واحد 
احلساب لتشجيع اإلستثمار بعض املناطق خصوصا املناطق 
احلدودية، عالش اختارينا املناطق احلدودية عالش؟ ألن نسبة 
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البطالة جد مرتفعة مشكل دايل اخلصاص كثري يف اإلستثمارات 
خلاصة ومشكل كذلك دايل أن الوضعية اإلقتصادية اهلشة، إذن ا

احنا ابش على األقل نشحعو االستثمارات بعض املناطق اهلشة 
يف بالدان خص احلكومة ّدير واحد الدعم من أجل حتفيز 
اإلستثمار، هنا ابش منشيو من أجل حتقيق هاذ املسألة دايل 

رب املنطق دايل املغ العدالة اجملالية، وما يكونش ما نكرسوش هاذ
النامي واملغرب النائي، وهلذا هاذ املسألة كنشوفوها ضرورية ضرورية 
ابش املغاربة حيّسو أبن كاينة فعال واحد اإلنصاف وكيستافدو  

 .كلهم من هاذ املال العام دايل بالدان، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير

 :إلدارةملالية وإصالح االسيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد وا

هو إيال كان الغرض من إحدا  هذا الصندوق هو دعم 
 يف بعض املناطق النائية احلدودية، فاحنااي يعين عندان االستثمار

اجة  ، ما كاين حىت شي حاالستثماراتصندوق تنمية صناعية هو 
كتمنع ابش هاذ الصندوق دايل االستثمارات يعين خيصص ميزانية 

 دية واملناطق النائية واملناطق، وابلتايل احنا كنشوفللمناطق احلدو 
 .ابلنسبة لينا يعين ال داعي خللق صندوق يعين خمصص هلذا الغاية

 :السيد الرئيس

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

، إبعداد 0266جاللة امللك، خطب يف خطاب العرش يف 
لة، طق البعيدة واملعزو وطالب احلكومة إبعداد خمطط تنمية املنا

املناطق احلدودية هي مناطق انئية معزولة، املناطق احلدودية ما 
عندهاش تنمية صناعية وال واحد التسريع صناعي وال كتشتغل 

 املناطق احلدودية حمتاجة لدعم حمتاجة لبنية la vision بواحد

حتتية لتنمية حقيقية للصحة، من تعليم، اآلن رد فعل احلكومة 
خطاب جاللة امللك، أهنا خلقت صندوق لدعم املقاوالت أمام 

الشابة، بغينا احلكومة أيضا تتفاعل، ألهنا تفاعلت بني عشية 
 1داملليار دايل الدرهم يف أفق أهنا ترفعها ل 0وضحاها ولقات 

داملليار دايل الدرهم، اآلن عندما يتعلق األمر ابملناطق دايلنا 
بل هاد والتهميش، ما بغاتش تق احلدودية اللي كتعرف واحد العزلة

 التعديل، هنا بغينا نعرفو املفارقة بنب خلق صندوق لدعم املقاوالت
اللي هو أصال كاين واحد اجملموعة الصناديق اللي كتدعمهم، 
وأنكم كرتفضوا خلق صندوق تنمية املناطق احلدودية. اآلن، السيد 

هنا كيف بني أبالوزير، بغينا احلكومة تعطينا منطق اإلجابة دايهلا 
عشية وضحاها كتلقاوا االعتمادات املالية خللق صناديق ما 
نعملوش لغاية يف نفس يعقوب من خلقها؟ ولكن املناطق اللي 
هي خصها، وكتعاين، وخصها تنمية حقيقية وكتعاين من مشاكل 

 .واقتصادية حقيقية كرتفض احلكومة اجتماعية

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 15املوافقون: 

 141املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 61أعرض املادة 

 233املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 2املمتنعون: 

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 69أعرض املادة 

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 68أعرض املادة 
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 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 69املادة أعرض 

 233املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 2املمتنعون: 

 69صادقت اللجنة على إحدا  مادة جديدة حتمل الرقم املادة 
 اإلمجاع :املكررة

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 02أعرض املادة 

 اإلمجاع :لجنةللتصويت كما صادقت عليها ال 06 أعرض املادة

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 00 أعرض املادة

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة مادة جديدة 
املكررة، يتعلق األمر إبحدا  صندوق  00حتمل رقم املادة 

 .أحد مقدمي التعديل، تفضل السيد الرئيساالجتماعي التأهيل 

 :هاجريالنائب السيد هشام امل

واخا التقدمي دايلكم السيد الرئيس ماشي هو هذاك، ولكن إيال 
املكررة واملادة  00، املادة 0مسحتوا يل بغيت نقدم التعديلني ب

 .مكررة، ألن  كيمشيو يف نفس اإلجتاه، وبداية السيد الوزير 04

 :السيد الرئيس

 04السيد الرئيس، سي املهاجري إيال مسحيت حىت نوصلو للمادة 
 .كررةم

 :النائب السيد هشام املهاجري

 .ما كاين مشكل

 :السيد الرئيس

 .من األحسن

 :النائب السيد هشام املهاجري

بداية كلمة صندوق سواء كان أسود أو كان أبيض، مل تعد واردة 
يف قوانني املالية ونتكلم هنا احلساابت اخلصوصية للخزينة، كلمة 

نا  والدفع دايلصندوق هي مسميات بقت من تسميات قدمية، 
كمعارضة من أجل إحدا  الصناديق أول حاجة كي قليت 
الرتحيل، اثين حاجة ألن  كتمنع احلكومة من أداء األجور 
والتعويضات الضخمة عن التنقالت وعن هذا وذيك الفلوس  
كتبقى خمصصة غالبيتها لالستثمار، هاد الشي عالش كنطالبو 

دا ية، لن نصفها أبإبحدا  هاد الصناديق كمعارضة بناءة ووطن
أبهنا سوء التدبري سيء للمالية العمومية، وانسجاما مع الدفوعات 
اللي تقدمتو هبا السيد الوزير فيما خيص اجلهوية املتقدمة والفصل 

من الدستور، واملسؤولية السياسية للسيد رئيس احلكومة  640
 على مجيع املغرب مبا في  العامل القروي والعامل احلضري، الفكرة
دايلنا ما دام كاين واحد الربانمج دايل تقليص الفوارق اجملالية اللي 
أمر ب  جاللة امللك، ودخلوا في  اجلهات وداخلة في  احلكومة 
مبجموعة دايل القطاعات وزارية، كنقولوا السيد الوزير خصنا 
نفّعلو صندوق التأهيل اإلجتماعي اللي منصوص علي  يف 

ة، منكم أبن  غيتفعل يف هاد الوالي الدستور، وكان التزام حكومي
داملليون دايل الدرهم؟ ما ميكنش، راه  62واش غادي نفّعلوه ب

مليون سنتيم لكل جهة، كنقرتحوا عليكم ابش  12جاايان 
املسؤولية السياسية دايل السيد رئيس احلكومة على قطاعات  
كاملني، ألن  ما ميكنش منشو للعامل القروي ويكون السيد وزير 

حة مسؤول على ميزانية التسيري داخل العامل القروي ووزير الص
الفالحة مسؤول على وزارية اإلستثمار، هذا في  واحد النوع من 
التناقض، هادو مغاربة كاملني املسؤول على تنفيذ ميزانية الدولة 

 .هو السيد رئيس احلكومة
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 :السيد الرئيس

 .شكرا

 :النائب السيد هشام املهاجري

 ..األخرى ونكملحىت املادة 

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أن كنسجل، يعين، هاد املالحظات دايل السيد النائب احملرتم، 
غري هو، يعين، حلد اآلن عندان هاد الصناديق عندهم يعين 

، التأسيس دايهلم، صندوق اختالف جوهري فيما خيص يعين
التنمية القروية ومناطق اجلبال راه معروف، ويعين، داخل يف إطار 

سنوات، يف الفرتة املمتدة  9التوجيهات امللكية السامية، وكيهم 
، يف حني هذا الصندوق دايل التأهيل 0203ل 0269من 

اإلجتماعي هو كيما ذكريت ب ، يعين، منصوص علي  يف الدستور 
وعندو واحد االختصاصات مغايرة، ولكن يعين  640ة يف املاد

هاد اإلقرتاحات دايهلا أان سجلتها وميكن لنا نتدارسها يف احلكومة 
 .وإيال كانت، يعين، نتجاوبو معها مستقبال إن شاء

 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس

 :النائب السيد هشام املهاجري

 640ملادة االقانون التنظيمي للجهات السيد الرئيس فصل يف 
فصلها، يعين اختصاصات صندوق التأهيل اإلجتماعي كنتكلمو 
على الطرق والصحة والتعليم والكهرابء واملواصالت، ومها نفس 

ألف مشروع اللي تكلم علي  جاللة امللك، فيما  00التوجهات، 
خيص تقليص الفوارق اجملالية، أين هو االختالف السيد الرئيس، 

دايل القطاعات كيعاين منهم املناطق  6السيد الوزير؟ هادو 
القروية واملناطق املهمشة داخل اجملال احلضري، وهتم كذلك 
صندوق التأهيل اإلجتماعي اللي مفصلة املواد دايلو يف املادة 

من القانون التنظيمي للجهات، األمور  036إىل املادة  009
واضحة السيد الوزير إيال كان خالف سياسي، حنن نسائل من 

سؤول السياسي على األقاليم القروية؟ من املسؤول السياسي يف امل
الصحة ويف التعليم؟ احنا بغينا حنملو املسؤولية لشي احد، جاللة 
امللك، عطات التعليمات دايلو على هاد الربانمج خصو يتنفذ، 
وإيال كانوا في  أخطاء، شكون اللي ارتكب هاد األخطاء؟ واش 

معني؟ ما ميكنش مغريب يكون  احلكومة واّل غنحاسبو قطاع
مسؤول علي  وزير الفالحة يف الصحة يف قطاع يف مدينة، ويف 

ى رئيس احلكومة هو املسؤول عل الرابط مسؤول علي  وزير الصحة
ايال كنا   normalement احلكومة، أان كنتشبت هباد الشي

 .كنهضروا ابملنطق راه اإلختصاصات واضحة

 :السيد الرئيس

 :التعديل للتصويت شكرا، أعرض هاد

 15املوافقون: 

 141املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

تعديل من اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية يرمي إىل إضافة 
مكررة اهلادفة إىل إحدا   00مادة جديدة حتمل رقم املادة 

 .صندوق النهوض بتشغيل الشباب، تفضل السيد النائب

 :يالنائب السيد مجال بنشقرون كرمي

شكرا السيد الوزير، األمر ال يتعلق إبحدا  صندوق، الصندوق 
موجود، احنا فقط نطلب بتغيري هذا الصندوق، البطالة السيد 
، الوزير يف تزايد خاصة يف صفوف خرجيي منظومة الرتبية والتكوين
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اآلن، وهاد اخلرجيني اآلن وىل مطلوب  %46 %42وصلت ل
ي لشواهد العليا، وختيلوا معمنهم إجراء املبارايت حىت حاملي ا

هاد الشباب اللي كيعاين اآلن من الفقر، من التهميش خصو 
ميشي يدوز مباراة وساكن يف طنجة ميشي للداخلة، ابش؟ ابش 
ما عندو والو، هللا غالب، صرفوا علي  والدي  ابش يقرا، صرفت 
علي  الدولة أيضا، اليوم كنطلبوا منو ابش أن  يبحث عن شغل، 

ب على مصروف اجليب من أي جهة أخرى، وهاد خصو يقل
الدولة خصها حتمل املسؤولية دايهلا، خص تعاون هاد الشباب، 
وتوقف معهم، عندان ثروة دميوغرافية هائلة دايل الشباب اليوم 
مهمشة، وابلتايل كنطالبو السيد الوزير أن  ختص واحد املنحة 

ذا مقرتح ه لفائدة الشباب حاملي الشواهد يف حبثهم عن الشغل،
قانون تقدمنا ب  واليوم كندجموه يف إطار هذا الصندوق، نتمناو 
جتاوبو معاه السيد الوزير وأن  يتحد  يف إطار النفقات املرتتبة 
وتقدمي منح هلؤالء الشباب وفي  خري هلذا الوطن، في  مصاحلة 
الشباب مع وطنهم وحبهم هلذا الوطن ومع السياسة ومع كل 

 .يف احلياة اإلجتماعية السيد الوزيراألمور وإدماجهم 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هو الصندوق، ايال مسحتو، يعين، بصفة عامة، حبال ايال مشييت 
فتحيت واحد احلساب يف البنك، ماشي معناها أنك صايف ولييت 

بعان واحد احلساب يف البنك ولييت ششبعان فلوس، إيال فتحيت 
فلوس؟ عندك حساب وصايف، ميكن ايخذو لك منو شوية 
املصاريف، هاد الشي، ايال عندك الزهر، هاد الشي اللي كاين، 
دااب، احنا ملي كتكون عندان شي فكرة ابش نديرو شي حاجة 
لواحد الفئة من اجملتمع ماشي ال بد خنلقو هلا صندوق، خصنا 

املبدأ دايل الفكرة والطريقة دايل التعامل معها، وهاد نتافقو على 

الصناديق أو احلساابت هي آلية، آلية يف آخر املطاف، إيال اتفقنا  
كيف قلت عندك مشروع قانون وداك الشي، ايال داز مشروع 
القانون، خصو يدوز جتي موراه اآللية وإيال كانت صندوق، وإيال  

 .الدولةكانت ميزانية الدولة راه ميزانية 

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

نؤكد السيد الوزير، القانون غادي جنيبوه ابش أيطرالعملية ، يؤطر 
العملية، شكون املستفيدين؟ كيفية اإلستفادة؟ وقلنا أبن  هاد 

أشهر، حىت القيمة  1املنحة ما غتكونش دائمة ملدة سنة جتدد يف 
 122أشهر ب 1ألف درهم شهراي، وجتدد يف  الية حددانهاامل

درهم، ألهنا فيها فائدة، مث أن الصندوق هو موجود السيد الوزير، 
وديك الربكة يل في  شوية مع الشباب حىت هو ندورو معاه، نعاونو 
الشباب، والشباب ابش ندعموهم ابش يبحثو على الشغل السيد 

وتوّقف  شئنا أم أبينا كاينة البطالة، الوزير ألن  اليوم كاين البطالة،
هذا قرار حكيم للتوظيف املباشر مزاين، ولكن املباراة ملن؟ 
للمحظوظني اللي عندهم إمكانيات ابش أهنم يتنقلوا، أهنم يوجدوا 
نفوسهم، وابلتايل العامل القروي، الشباب اللي هو فقري واللي األسر 

زير نتمىن الوطن السيد الو  دايهلم معدمة واللي أيتام، كثريون يف هذا
تشوفوا فيهم بعني الرمحة وتعاونوهم فهاد الصندوق هذا، وتبارك 

 .هللا عليكم

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 15املوافقون: 

 141املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد
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 :كما صادقت عليها اللجنة  للتصويت 03 أعرض املادة

 .اإلمجاع :املوافقون

 .اإلمجاع :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  04دة أعرض املا

 .أعرض الباب األول من اجلزء األول برمت  للتصويت

املوافقون، مع األسف كاين بعض البياضات من طرف اإلدارة، 
 .تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد هشام املهاجري

مكررة،  00مكررة السيد الوزير اماشيا مع املادة  04املادة 
ا السيد الوزير، راه مافيهاش محولة سياسية ضد أي كان، وصدقن

ولكن إيال كانت احلكومة منسجمة مع التوجهات الكربى دايل 
 جاللة امللك، يف تفعيل اجلهوية املتقدمة، يف تفعيل مبدأ التدبري

تور، احلر، يف تفعيل التفريع، مبدأ التفريع املنصوص علي  يف الدس
 التأهيل اإلجتماعي أوال، عالش؟احنا كنطالبو بتأهيل صندوق 

ألن اآلمر ابلصرف السيد رئيس احلكومة واآلمرين ابلصرف 
املساعدين هم السادة الوالة، والسادة الوالة يعقدون اللجنة 
االستشارية ابلسيد رئيس اجلهة، رؤساء اجملالس اإلقليمية، ممثلني 

ملشاريع، اعن اجلماعة الرتابية لتحديد الربانمج املتعلق بتنفيذ هاد 
يعين كاين إشراك املنتخب، إشراك اجلهة، والوايل والسادة العمال 

، يف اتاالحتجاجاللي كيعيشو املشاكل احلقيقية، يف ما خيص 
ما خيص النقص يف املاء، ويف الضوء ويف الطرق ويف الكهرابء 
غادي يكونوا عارفني حجم املشاكل، هلذا إيال كنا يف بالدان  

 وية املتقدمة على أساس امثيل املواطن يفكنمشيو كنطمحو اجله
القرار دايلو أو اإلدارة الرتابية يكون عندها إمكانيات ابش تشتغل، 
أان كنطالبكم صراحة بدون أي دفع، بدون أي خلفية سياسية 
إبرجاع األمور إىل نصاهبا وتفعيل صندوق التأهيل اإلجتماعي، 

سن أجنع وأحألن  التدبري دايلو مبا جاء ب  املشرع سيكون 

 لتعليمات جاللة امللك، يف تفعيل برانمج تقليص الفوارق اجملالية
 .ألف مشروع، وشكرا 00اللي خرج يف 

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 .مكرر 00هو حتدثنا على هاذ املادة يف 

 :السيد الرئيس

 :التعديل للتصويت أعرض هذا

 15املوافقون: 

 141املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :إذن أعرض الباب األول من اجلزء األول برمت  للتصويت

 141املوافقون: 

 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

تعديل من فريق األصالة املعاصرة يرمي إىل إضافة مادة جديدة 
 .دازت؟ صايف املكررة من مشروع، 04حتمل رقم املادة 

 .منر اآلن إىل الباب الثاين، يتعلق ابألحكام اخلاصة ابلتكاليف

 :عليها اللجنة للتصويت كما صادقت 06أعرض املادة  

 141املوافقون: 

 41املعارضون: 

 2املمتنعون: 
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ورد بشأهنا تعديل من النائبني عمر بالفريج ومصطفى  01املادة 
 .شناوي، الكلمة للسيد النائب

 :السيد مصطفى شناويالنائب 

شكرا، يروم هاذ التعديل إىل إحدا  مناصب مالية كافية يف 
 96قطاعني أساسيني وحيويني اللي مها التعليم والصحة، نقرتحو 

ألف منصب يف وزارة الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل 
والبحث العلمي، هي على الشكل التايل: إدماج األساتذة 

ألف منصب  06وظيفة العمومية زائد إحدا  املتعاقدين يف ال
جديد هاذ السنة، وكذلك ابلنسبة لقطاع الصحة نقرتحو إحدا  

، وهذا 4222ألف منصب جديد يف قطاع الصحة عوض  64
لن يعوض اخلصاص املهول والكبري اللي كاين يف قطاع الصحة، 
 هاذ امليزانية ميكن يتطرح السؤال منني غنجيبو امليزانية دايل هاذ
ابش امول هاذ املناصب بفضل حتويل جزء من امليزانيات دايل 

من بعد،  49قطاعات أخرى اللي غنشريو ليها هلا يف املادة 
 .شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

لتعليم اهو يعين الزم التذكري أبن  يف ما خيص هاذ امليادين دايل 
والصحة يعين كاين جمهود استثنائي من طرف احلكومة اللي خالل 

ألف منصب مايل  86سنني  6سنوات املاضية، حبيث يف  6هاذ 
حتد  لوزارة الرتبية والتعليم، ويف ما خيص يعين وزارة الصحة العام 

منصب  4222منصب، وهاذ العام  4222اللي فات أعطيناهم 
ين حبال داب يف وزارة الصحة هو أن  ما  إىل آخره، املشكل اللي كا

 4222كنقدوش نلقاو يعين املؤهلني لتوظيفهم، حبيث هذاك 
ألف منصب ما  64منصب ما كنوصلو هلاش، وابلتايل يعين 

 .عرفتش كيفاش غادي ميكن لينا حنققوها

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 2املوافقون: 

 141املعارضون: 

 41املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01ض املادة أعر 

 اإلمجاع :املوافقون

ليس هناك أي تعديل حسب امللف الذي بني أيدي، تعديل من 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يرمي إىل إضافة مادة جديدة 

مكرر، نستمعو ونرجعو ليكم السيد النائب،  01حتمل رقم املادة 
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 شكرا السيد الرئيس،

مكرر يف ما  01هاذ التعديل يرمي إىل إحدا  مادة جديدة 
خيص حذف املناصب املالية الشاغرة على إثر إحالة موظفني 
الذين يشرفون على التقاعد، طبعا السيد الوزير كنعرفو أبن قطاع 

ر، رد البشرية واألطالصحة كيعاين من واحد النقص مهول من املوا
وكيزيد هاذ األمر استفحاال هو أهنم كيخرجو واحد اجملموعة من 
األطر دايل الطبية وشب  الطبية على التقاعد، وابلتايل احنا  
م كنقرتحويف الفريق استقاليل أننا حنتفظو هباذ املناصب اللي كيت

من أجل سد اخلصاص فهاذ  شغلها بصفة إحالة على التقاعد
ي هو تيعرف واحد اخلصاص مهول يف هاذ املوارد القطاع الل

 .البشرية، وشكرا

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير
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 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هاذ التدابري اللي كيهم يعين التوظيف املباشر بال ما يكونو 
مناصب مالية، هذا يعين هو خمصص لبعض القطاعات، 

األمنية دايل العسكر والدرك والبوليس فقط، وابلتايل القطاعات 
فيما خيص القطاعات اإلجتماعية وخاصة يعين الرتقية يف التعليم 
والصحة، فاحنااي ها ها أنتما كتشوفو يعين سنواي كنجيبو يعين 

 .مجيع املناصب اللي كيكون توافق عليها مع الوزارة املعنية

 :الرئيسالسيد 

 .نائبأعرض، تفضل السيد ال

 :النائب السيد حلسن حداد

واحد املسألة السيد الوزير يعين أن  ابلنسبة للعذر اللي كتعطي 
احلكومة أبن  ما كيجيوش الناس ابش يتقدمو للمناصب دايل 
الصحة، هذا ليس عذر يعين مقبول ألن  ملاذا؟ هاذي مسألة دايل 
 ةالتدبري ومسألة دايل تواصل ومسألة دايل حتفيز، خاص احلكوم

تشتغل ابش ميكن ليها أن  يكون اهتمام هباذ املناصب دايل الشغل 
خصوصا يف ميدان الصحة، نعم تتكون مناصب دايل الصحة 
وما كيجيوش هلا يعين الكثري من املرشحني ولكن هذه إشكالية 

 .دايل التدبري، ماشي إشكالية دايل ما خصناش التو؟

 :الرئيسالسيد 

 :أعرض التعديل للتصويت

 15 فقون:املوا

 141 املعارضون:

 ال أحد ملمتنعون:ا

 .تفضل السيد النائب

 

 :النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام(

احنا صوتنا بال على املادة  01فقط للتأكيد السيد الرئيس، املادة 
غري نتأكدو عفاك من التصويت دايلنا، عنداكم تدخلوه فيي  01

كم حترتمو مسطرة اإلمجاع أنتما كتحرتمو املسطرة اان عارف
 .والدميقراطية

 :الرئيسالسيد 

 .كاينة ابحلرف املغريب

 :النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام(

 هللا يعطيك الصحة السيد الرئيس،

 :الرئيسالسيد 

 :كما صادقت عليها اللجنة  للتصويت 09 أعرض املادة

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :ضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنةأعر  08املادة 

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 دازت نفس العدد؟ 09املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 09أعرض املادة 

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:
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 15 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 32أعرض املادة 

 141 قون:املواف

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 36أعرض املادة 

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 30أعرض املادة 

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :صادقت عليها اللجنةللتصويت كما  33أعرض املادة 

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 34أعرض املادة 

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 36أعرض املادة 

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 31عرض املادة أ

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 39 أعرض املادة

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :كما صادقت عليها اللجنة  للتصويت 38 أعرض املادة

 141 املوافقون:

 ال أحد ون:املعارض

 15 املمتنعون:

 .: اإلمجاع39املادة 

 .0االمتناع: 

ورد بشأهنا تعديل من النائبني عمر بالفريج ومصطفى  42املادة 
 .شناوي أحد مقدمي التعديل، السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،
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ان داملليار دايل الدرهم، در  662عدلنا هاد املادة يف عوض ديك 
مليار  02مليار دايل الدرهم، والتربير هو أبن هاد املبلغ  02

درهم كيشكل سنتني من االعتمادات املالية السنوية اللي خمصصة 
هلاد الصندوق املسمى شراء وإصالح معدات القوات املسلحة 

مليار كافية ولكن يف حالة ضرورة  02امللكية، وكنعتربو أبن 
ملان مثال ميكن للوزير الرجوع يف الرب  وطارئة الدفاع عن األمن القوي

ونقضيو زعما نزيدو يف امليزانية يف أقرب وقت، ماشي مشكل، 
من جهة أخرى كنعترب أبن حان الوقت لكي نفتح نقاش حول 
فائدة وإمكانية خلق صناعة وطنية يف جمال الدفاع يف املغرب، ال 

لي لصناعة األسلحة، ولكن كذلك قطاعات األسلحة املعلوماتية ا
هي عندها تطور حقيقي على املستوى الدويل، فهذا كنتمىن يكون 

 .شي هنار النقاش داخل حتت قبة الربملان، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 .هاد التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 2فقون: املوا

 233املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 42أعرض املادة 

هذا التعديل اللي تقدمتو ب ، آه كما صادقت عليها اللجنة، آه 
كما   42سي بالفريج دائما ترتجعنا شوية اللور، طيب املادة 

 :صادقت عليها اللجنة

 233املوافقون: 

 2املعارضون: 

 ون: ال أحداملمتنع

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 46أعرض املادة 

 141 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 15 املمتنعون:

 :أعرض الباب الثاين من اجلزء األول برمت  للتصويت

 141املوافقون: 

 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 منر إىل الباب الثالث، يتعلق ابألحكام اخلاصة بتوازن موارد
ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة  40وتكاليف الدولة، املادة 
 .املعاصرة، السيد الرئيس

 :النائب السيد هشام املهاجري

السيد الوزير، استمعنا لكم أثناء تقدمي العرض دايلكم وكذلك 
اليوم فالصباح، أبنكم غادي تديرو واحد اجملهود مع القطاعات 

ان ليار دايل الدرهم، احنا قلنا كربملاحلكومية، رمبا توفرو واحد امل
من نفقات املعدات  %62بغينا نتعاونو معاك وخنفضو واحد 

املختلفة غرتجع عند هادوك الناس، قوهلم تقشفو، الربملان ها 
، خصوصا إيال عرفنا %62شحال عطاكم، نقصو ليك كربملان 

إىل اليوم  0260أبن هاد الفصل، السيد الوزير، من سنة 
النفقات واملعدات املختلفة،   0260عين من سنة تضاعف، ي

مليار، ممكن  49مليار، اليوم كنتكلمو على  04كنتكلموا على 
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تفهمو أبنكم درجتو رجال التعليم لسنوات داخل هذا، ولكن 
مليار فهاد املدة، رمبا غنعطيو  69د املليار، ولكن  1-6تزادت 

قات النف واحد اإلشارة سلبية ألن  الناس ملي كيتكلمو على
 les Hôtels 5واملعدات املختلفة، كيمشيو للماكلة و

Etoile  والدراسات، هداك الشي اللي قليت انت ماشي أان اللي
قلتو يف الصباح، وهلذا احنا بغينا الربملان يفرض عليك امشي 
للقطاعات احلكومية، كلشي يهبط، كل شي يتقشف، بال ما 

 نديروش بزاف دايلنبيعو املمتلكات دايلنا، نتقشفو، وما 
الدراسات، نفدو غري الدراسات اللي عندان، يعين التقشف فهاد 
العامني األخرية غيكون مفيد للحكومة، ألن حىت احلكومة اللي 

كل   %9غتجي من موراكم عتلقى املبلغ ارتفع بزاف، وغتبقى 
 .سنة، وميزانية التسيري عمران ما غادين حنبسوها، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .الوزير السيد

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هو كيف جا يف كالمكم السيد النائب احملرتم، هو تقريبا مند 
سنني، أول مرة جا للحكومة بتخفيض فيما خيص بعض النفقات، 

مليون دايل الدرهم اللي  632مليار و 6هاد التخفيض دايل 
لنفقات اللي حتدثي عليها، جبنا هاد السنة، فيما خيص ا

ابخلصوص املصاريف املتعلقة ابلدراسات والتنقل وحظرية 
السيارات والفندقة والندوات، مشينا للقطاعات كلها، ما عدا 
قطاعات األمن اللي نقصنا هلم كاملني، تقريبا نفس النسبة املئوية، 
وكان جمهود من طرف هاد القطاعات ابش يتفهمو هاد..، 

ا كنعتربوها أوال، أول خطوة واثنيا، رمبا بيداغوجية وابلتايل احن
 .للسنوات املقبلة ابش يكون يعين ترشيد النفقات

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 السيد الرئيس احملرتم،

السيد الوزير احملرتم، فيما يتعلق هباد التوازانت وموارد وتكاليف 
واعدتينا كذلك، وكنسجل التزام السيد الوزير، أبن  غيدير  الدولة،

دايل املؤسسات  les dépenses واحد املراجعة دايل هاد
واملقاوالت العمومية، خاصة أن  هادي ما بني التوصيات اللي 
جات يف املناظرة الوطنية حول اجلباايت والضرائب، واحد اجملموعة  

إلعتمادات، اللي كذلك دايل املؤسسات ما تتصرفش هاد ا
تتديرو انتما واحد اجملهود ابش توضعوه رهن إشارهتا، املسألة الثانية 

 la دايل القطاعات الوزارية، بعض القطاعات على حساب
Loi de Réglement قانون التصفية، ملي كيجي كيبني ،

لنا القطاعات ما كتصرفش الفلوس حىت هي، إذن واحد اجملموعة 
ب القطاعات احلكومية، ولكن يف األخري دايل االعتمادات كتتطل

ما كتصرفهاش، خصكم ديروا شي إسرتاتيجية إن شاء هللا، أن  
هاد القطاعات اللي ما كيصرفوش أو املؤسسات واملقاوالت 
العمومية اللي ما تيعرفوش يصرفو أو ما تيصرفوش، البد تدار شي 

 .عملية، وسجلت االلتزام دايلكم فهاد املسألة هادي، وشكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 41املوافقون: 

 141املعارضون: 

 2املمتنعون: 

نفس املادة ورد بشأهنا تعديل للنائبني عمر بالفريج ومصطفى 
 .شناوي السيد النائب
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 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

أان ما عمري ما كنعطل شي  donc ما اخديتش نقطة نظام
ال ونقول لك كنت غنجبد النقطة دايل وعالش ما حاجة، 

نديروش التصويت اإللكرتوين ابش نسهلو األمور وميشي هاد 
الشي دغية، نعاود أنكدها التصويت اإللكرتوين راه مهم، عندان 
اآلليات، فهاد املادة التعديالت دايلنا هادي نتيجة دايل 

دايل  صباحاالقرتاحات اللي قدمنا لكم، اللي تكلمنا عليها من 
تعديل بعض الضرائب اللي غتمكن من إضافة للدولة أكثر من 

مليار درهم إضافية، إيال زدان عليها داك التحويل دايل  66
امليزانيات من القطاعات األخرى مبا فيها هاد القطاعات اللي 
تكلميت عليها اللي ما دارش اجملهود يف النفقات املختلفة، وغنذكر 

ا  بعض املؤسسات الربملان هادي راه جبناههنااي ابملثل أبن حىت
من  %4ابش يدار مزاين القطاعات الوزارية اللي نقصات ب 

املعدات ولكن الربملان كذلك كينقص شوية من الوراق من 
 seconde classe تويل première classe السفرايت

فهذا شيء مهم ابش نعطيو إشارات قوية، فهاد التعديالت كلها  
ت ألخري ال تفويت هباد التعديالت دايلنا ال تفويكتعطينا يف ا

ألي شركة ممتلكة عمومية أو ممتلكات عمومية، إنشاء الصندوق 
داك النهوض ابلتعليم وكحصيلة النقص يف االقرتاضات الداخلية 

د املليار الدرهم نقصو من االقرتاضات، وكذلك عجز يف  3ب
اللي كاينة  %4.8ما منشيوش ل هاديك  %3امليزانية يف حدود 

 .حاليا، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

يعين هاد اجلدول املقرتح هو يعين إعادة النظر يف بعض مقتضيات 
مشروع قانون املالية اللي ما امش القبول دايهلا وابلتايل ما ميكنش 

 .القبول دايلو

 :لرئيسالسيد ا

 .إبجياز السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

شكرا السيد الوزير، احنا قدمنا مالمح مشروع اتفقنا مشروع 
بديل، ولكن كاين البديل يف هاد البالد الناس يعرفو أبن كاين 

 .البديل

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض التعديل للتصويت

 2املوافقون: 

 141املعارضون: 

 41املمتنعون:

اجلدول "أ" أعرض للتصويت موارد  40التصويت على املادة 
 :امليزانية العامة

 141 املوافقون:

 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 .أعرض للتصويت موارد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

 141 املوافقون:

 15املعارضون: 
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 املمتنعون: ال أحد

 :للخزينة أعرض للتصويت موارد احلساابت اخلصوصية

 141 املوافقون:

 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :احلساابت املرصودة ألمور خصوصية

 141 املوافقون:

 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :حساابت االخنراط يف اهليئات الدولية

 141 املوافقون:

 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :حساابت العمليات النقدية

 141 املوافقون:

 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :حساابت التمويل

 141 املوافقون:

 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :حساابت النفقات من املخصصات

 141 املوافقون:

 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 40أعرض املادة 

 141 املوافقون:

 15 املعارضون:

 ال أحد ون:املمتنع

ورد بشأهنا تعديل من اجملموعة النيابية للتقدم  43املادة 
 .واالشرتاكية

لتقدم اجملموعة النيابية ل النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة
 :واالشرتاكية

 شكرا السيد الرئيس،

غادي  0ب غنديرهم 44و 43احنا كاين تعديلني املادة 
اللي  املنطق دايل نقدموهم ألن عندهم نفس املنطق، وألهنم نفس

حكم اجملموعة النيابية دايل التقدم واالشرتاكية يف املادة األوىل يف 
 .الفقرة الثانية، وابلتايل احنا كنعتربو أبن منح اإلذن للحكومة

 :الرئيسالسيد 

 .السيدة الرئيسة، إيال امسحيت يل من األحسن
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تقدم لاجملموعة النيابية ل النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة
 :واالشرتاكية

صايف رامها نفس منطق دايل املادة االوىل، هذا حبرصنا من حرص 
اجملموعة على املرفق العمومي وعدم تفويت املرفق العمومي خاصة 

 .ذلك الذي يقدم خدمات إجتماعية

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هنااي املنظور بصفة عامة دايل اخلدمات اإلجتماعية، خصنا يعين 
نديرو الفرق ما بني اخلدمات اإلجتماعية وما بني يعين املنشآت، 

مدرسة مغلوقة مسدودة،  122احنا دااب اآلن حبال داب عندان 
وها هي عندان وها هي يف ملك دايل الدولة، واش هذا يعين أن  

وليدات ابلنسبة لينا مها املغاربة و  التعليم أحسن؟ إذن هنا اللي مهم
املغاربة يقراو يف مدارس مزاينة، وهاذيك املدرسة كاع لنفرض أهنا 
مكرية شنو هو املشكل ابلنسبة للمغريب؟ واش املغريب مّلي كيدخل 
سواء يف ميدان الصحة أو التعليم أو يف ميادين شىت أو تدخل 

زاف دايل ، راه بلشي على األقل شي موبل في  يعين إدارة عمومية
اإلدارات العمومية كارية، ولكن املهم هو اخلدمات املقدمة 
للمواطنني، واخلدمات املقدمة يف التدريس واخلدمات املقدمة يف 
الصحة، أما الطريقة دايل العمل هاذي حبال ذاك احلساابت، 
احلساابت ما تتعنيش أن  التمويل كاين ال نفس القضية، يعين اللي 

مّلي كنديرو واحد اخلدمات نقدموها للمواطنني مهم هو أن  
خصها تكون مزاينة هذا خصنا نكونو متفقني علي ، الطريقة ابش  
كنديروها ألن مّلي كتاخذ لنفرض حبال دابل بنييت سبيطار ودريت 
علي  الدين واش دايلك؟ راه هذاك مول الدين هو اللي عندو 

فة عامة تدبري ن بصنفس املنظومة. أما فيما خيص يعين تدبري الديو 
الديون يعين الطريقة ابش ميكن لو يّدبّر ميكن لو إاّل هباذ يعين، 

ألن  كيتم يعين ما ميكن لو يدبّر إال كيما هو اليوم، ألننا يف 
التليفون كنقررو ابش يويل إي  والّ ال، ما تيمكناش نبقاو كنتسناو 

 كيعين األسبوع املقبل، غادي يكون إقرتاض يعين دويل، هذا
االقرتاض الدويل راه غادي يكون ماشي غادي نعلمو غري الربملان 
غادي نعلمو الرأي الوطين كلو، غادي يعرف أبننا اقرتضنا كذا  

إىل آخره كل شي غادي يكون يعين  وابلنسبة للفائدةكذا، 
 .واضح

 :الرئيسالسيد 

 .أعرض التعديل، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

أما من انحية املبدأ كاين شوية دايل الوضوح، لكن  السيد الوزير،
اخلدمات اللي هي مهمة واللي كانت مدرة للدخل للدولة هي  
كنفوتو، قطاع االتصااللت مثال هواللي كان كيدخل الفلوس 
مزاين فوتناه للخواص، كل ما هي مزاينة وزوينة ودايل الدولة  

نا ايب لذلك، داب تكلمتيكنعطيوها وبدون أن خص األثر اإلجي
على امسيات يف املدرسة عمومية مغلوقة، اليوم غنكريوها للخواص، 
ابش يكرسو نفس الثقافة اللي كاين اآلن دايل تصنيع التعليم 
وتوضيع التعليم، إيال كنا غانديروها للخواص هذا نقاش آخر 
السيد الوزير، الشي عالش جينا احنا يف جمموعة النيابية نبغي 

لكم حفاظا اّل هاذو كاملدارس اللي مسدودين رّدوهم لينا  نقول
دور الشباب ردوهم لينا دورالثقافة دور السينما ردوهم على شكل 
 .مزاين، التنشئة االجتماعية غنكونو أول مشجعني وأول مصفقني

 :الرئيسالسيد 

 :أعرض التعديل للتصويت

 15 املوافقون:

 141 املعارضون:
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 ال أحد املمتنعون:
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 43ض املادة أعر 

 141املوافقون: 
 15املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد
من مشروع قانون املالية، انطالقا مما تقدمت ب  السيدة  44املادة 

 :الرئيسة، نفس النتيجة نفس العدد
 15املوافقون: 

 141املعارضون: 
 املمتنعون: ال أحد

 :ما صادقت عليها اللجنةللتصويت ك 44أعرض املادة 
 141املوافقون: 

 15املعارضون: 
 املمتنعون: ال أحد

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة مادة جديدة 
املكررة، أحد مقدمي التعديل، تفضل السيد  44حتمل رقم املادة 

 . النائب
 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 السيد الرئيس احملرتم،
 يد الوزير احملرتم،الس

 السيدات والسادة النواب،
 هاد التعديل جبناه اتلسنة املاضية يتعلق ابإلذن بتمويل اإلقرتاض
ابش كنطلبوا على أن  احلكومة ووزارة املالية يلتزموا بتحديد واحد 

يف دين اخلزينة من الناتج الداخلي اخلام،  %16السقف دايل 
هاد  ثة أو الرابعة اللي كيقرتحفريق األصالة املعاصرة املرة الثال

التعديل هذا، نظرا ملا وصلت إلي  املديونية العمومية بصفة عامة 
  وبصفة خاصة دين اخلزينة، خاصة أن  يتناىف مع

intendance اللي هي اليوم كتشّكل واحد النوع من 

intendance  تصاعدية خالفا للربانمج احلكومي اللي تيتكلم
غادة هتبط  0206يف أفق  la dette du tresor على أن 
، ملي تنشوفو أن  الواقع وغادي يف التصاعدي، %12على 

والربانمج احلكومي تتكلم على أن  دين اخلزينة غادي يكون إن 
واحنا اليوم دزان يف هاد السنوات  %12شاء هللا غادي يهبط ل 

، اليوم أان كنتساءل  16حنا يف  14-10-16األخرية من 
احلكومي غادي حيقق هاد اهلدف دايل يهبط ل كيفاش الربانمج 

، هنا فقط ابش نزيد نطلب منكم مرة أخرى من بعد ما 12%
طلبناها يف جلنة املالية، تنظن أن  احلكومة خاصها امشي تقّلب 

 les excedents على امليزانية وتقّلب على هاد الشي دايل
وصرف ميزانية ماشي معطيات خاصة مشي تقلب على هلا 

ما كاينش شي دولة يف العامل يف الدول املتقدمة تتقلب خصاص، 
، la dette على تسعود النفقات أو ال تصرف امليزانية ماشي من

، ما كاينش شي la croissance خصها امشي تقلب على
دولة يف العامل يف الدول املتقدمة تتقلب على تنفق او ال تصرف 

دها ا تكون عنامليزانية من اإلقرتاضات، راه مجيع الدول خصه
ماشي  la croissance واحد التصور ميشيو جييبو الفلوس من

 .la dette publique من
 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير
 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

هو فيما خيص الشق الثاين دايل التدخل دايلكم السيد النائب 
احملرتم، هو احنا متفقني يعين خصنا منشيوا للنمو والرفع من نسبة 
النمو، وابلتايل يعين هي مسألة دايل اإلقتصاد، يعين، من الناحية 
االقتصادية أكثر ما تكون من الناحية املالية أو التوازانت املالية، 
يف حني التسقيف هو غري مقبول، ألن  تيقدر يوضعنا يف واحد 

 .اخللل دايل التسيري أو التدبري اليومي للمرفق العمومياحلالة دايل 
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 :السيد الرئيس
 .تفضل املعارضة ومن بعد

 :حوو النائب السيد عبد اللطيف بر 
ال ماشي معارضة، رأي معارض، ال دوزانها ما عندان مشكل، 

 .دوزانها كاع، حنا وايهم، دوزانها انتما مازال
بقو  غري قولو لنا واش نطال هاد التعديل هذا عارضاه لسنوات دااب

القانون التنظيمي للمالية أوال نطبقو قانون املالية القانون التنظيمي 
املالية هو قانون تنظيمي وحيكم إعداد وتنفيذ قانون املالية كيقول 
أبن  ال ميكن أن يتجاوز مبلغ االقرتاض السنوي احملدد بقانون 

 اضحة جيتو يفاملالية ميزانية االستثمار زائد..، طيب هذا و 
مشروع القانون املالية كتبغيو تعدلوه كتجيبو معطى جديد الناتج 

دااب شنو غنطبقو هادي األوالنية من  %16الداخلي اخلام 
الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية هاد التعديل خمالف 
القانون التنظيمي املالية وال ميكن أن يدرج يف قانون املالية أو 

املالية، اثنيا املعايري اللي كاين يف العامل كامل عند  مشروع قانون
احتساب املعطيات واحلساابت دايل أي مشروع قانون املالية ما 
عمرو كيدخل في  الناتج الداخلي اخلام ما عمرو كيدخل في  هي 
فرضيات خاصنا منيزو ما بني الفرضيات وما بني املعطيات 

يف  %0.9  غنحققو واحلساابت ، الفرضيات حاجة كنقولو أبن
يف هادي، إيي  هادي توقعات ولكن منني كنجيو  %3.4هادي 

حنسبو مشروع قانون املالية مبلغ االقرتاض املتوقع جيب أن يكون 
حمدد ابملبلغ ماشي ابلنسبة، القاعدة د النسبة كاينة يف القانون 
التنظيمي للمالية، ولكن يف قانون املالية هذا خصها تقول لنا 

في  شحال غنقرتضو وكنصوتو شحال غنقرتضو، ما  احلكومة 
كيهمناش داك الساعة هلذا وهذا حمدد، أما إيال مشينا عملنا 

الناتج الداخلي راه نقدرو نعطيو احلكومة أكثر  %12وال  16%
 .مليار درهم كاع وهذا غري منطقي 022من 

 
 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد النائب
 :يالنائب السيد مجال بنشقرون كرمي

السيد الوزير، هنا فعال إيال كان الدين غيتوج  مباشرة االستثمار 
املنتج مزاين ويتوج  إىل القطاعات اللي هي عندها األولوية، ما 
بغيناش نرجعو كما كان يف الثمانينات، ملا مت اعتماد أن التعليم 

لدين ما نوجهمش دايل ا والصحة قطاعني غري منتجني، وابلتايل
ن اخلارجي اآلن إيال يتوج  جيي لقطاعات حيوية اخلارجي، الدي

اللي هي غتنعش اجملتمع وتعطينا قيمة مضافة، دون أن نسقط يف 
لسيد وسنوات، وابلتايل ا الدين الذي يرهق ميزانية الدولة ألجيال

الوزير نقلبوا على حلول بديلة اللي هي أفيد من أننا نلتجأو للدين 
دد دين الداخلي ونعتمدوا على عاخلارجي ملا ال نديروا اكتتاب لل

من املبادرات الوطنية الصادقة واعطينا واحد املبادرة قبيال، ما 
نية بغيتوش تعتمدوها اللي هي الضريبة على الثروة، تعترب مبادرة وط

  ..صادقة ونبيلة امول مشاريع
 :السيد الرئيس

شكرا، أعرض التعديل، ال انتهى ال واحد واحد. السي احجرية 
 .لم مثلي ما جيب القيام ب  وما ال جيب القيام ب ، شكراانت تع

 :أعرض التعديل للتصويت
  15املوافقون: 

 141املعارضون: 
 املمتنعون: ال أحد
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ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة املعاصرة، السيد  46 املادة
 .الرئيس

 :النائب السيد هشام املهاجري
وال  46عرفناش واش داب خاصنا حنتجو على السي عبد هللا ما ا

طرحنا فيها تعديل اللي والت املادة   46دروك، هي املادة  41
طبقا للتعديالت، وعطفا على ما قال  زميلي السي عبد  41

أان كذلك ابغي نرجع للقانون التنظيمي املالية  اللطيف برحو ،
ولإلشارة فقط السيد النائب ليس فقط الدين اللي هو افرتاضي 

يعطينا كلها راه افرتاضية، وقانون التصفية هو اللي كبل حىت ميزانية  
امليزانية احلقيقية حىت نفقات املوظفني اللي كتكون مؤكدة ليست 
عملية ولكن افرتاضية السيد الرئيس، نفس الدفع اللي دفع ب  

طبقا  الزميل داييل كنقول أن هذا اختصاص تنظيمي للحكومة
، ملاذا نلجأ 632.63 من القانون التنظيمي للمالية 10للمادة 

للربملان لإلعرتاض على ميزانية اإلستثمار؟ أين هو املوقف 
السياسي؟ وأين هي..، هاد الشي غادي يدوز وشكون القطاع 

؟ دااب احنا كربملانيني، راه عرفو راسكم %66اللي غنحيدو لو 
للسيد وزير املالية، أي قطاع  la main غتصوتو، غتعطيو

، ويقدر حيبسها %66ملادة، حيبس لو رشقات لو، طبقا هلاد ا
لقطاع واحد، وخيتارو وما يعطيهش ميزانية اإلستثمار، ألن املادة 
بقات مفتوحة، ولكن إيال خلينا القانون التنظيمي للمالية، والسيد 
رئيس احلكومة يصدر مرسوم وجييب اللجنة، وجيي يقول: أان 

كيف دار   ،عجزت على تنفيذ ميزانية اإلستثمار، وتعرف الصحافة
، هذا موقف سياسي، يعين 0264السي عبد اإلل  بنكريان يف 

احلكومة خصها تلتزم وجتي قدام املغاربة وتقول: عجزت عن تنفيذ 
ى ، ولكن ابش الربملان أيذن للحكومة للتعرض علاالستثمارميزانية 

، أمشن قطاع؟ وكيفاش داير هاد التعرض؟ إيال االستثمارميزانية 
إيال نقصت مليار، إيال، هذا حنا ما  ، PPP دبرت على

قوانني املالية، هباد  0كنديروهش السيد الوزير، وال خصنا نديرو 
 .A et Bقوانني املالية،  0احلساب راه كاينة بعض الدول دايرة 

وعندكم حىت اإلمكانية دايل قانون املالية تعديلي السيد الوزير، 
للمالية،  قانون التنظيميوهلذا أان، كربملان، كنقول حنا بعاد على ال

 .وشكرا
 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير
 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 شكرا السيد الرئيس،
دايل النقط: أوال، كنعطيو واحد  0، كنجيبو 46احنا هباد املادة 

من جمموع  %66الشرعية للتمويالت املبتكرة؛ اثنيا، كنسقفوها 
؛ اثلثا، كنقدموها بكل وضوح، كنقولو هاهوما ستثماراتاال

املشاريع اللي ميكن هلا تكون فهذا؛ وكنقولوا، كيف قلت لكم يف 
التدخل دايل الصباح، أبن  كاين يف املمارسات الفضلى دايل 
واحد العدد دايل الدول، كتدرج يف كل قانون املالية، كتدرج مادة 

 .بعد التعديالت 41أو  46حبال هادي اللي حنا كنسميوها 
 :السيد الرئيس

أعرض التعديل للتصويت: ... رأي معارض ومن بعد ندوزو 
 .للمعارضة

 :حوو النائب السيد عبد اللطيف بر 
 شكرا السيد الرئيس،

ابش منيزو ما بني املصطلحات، امليزانية ماشي افرتاضية، امليزانية 
لمالية، والفرق ل توقعية، وهاد الشي اللي كاين يف القانون التنظيمي

بيناهتم، فرق شاسع، احلاجة اإلفرتاضية حاجة، التوقعية حاجة 
أخرى، التوقعية كتكون عندك حساابت واضحة مضبوطة، عارف 
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شحال د الشركات عندك يف البالد غادي خيلصو إخل. فبالتايل 
 .هادي ابش نقادوها

تنفيد ميزانية االستثمار هومن اختصاص احلكومة، ماشي من 
اص الربملان، احنا سلطة تشريعية واحلكومة تدبر حمينها، اختص

هي السلطة التنفيذية، ما ميكنش نشرط عليها يف قانون املالية 
نقول هلا تنفذ اإلستثمار هنا وما تنفذوش هنا، ما عنديش احلق، 

من  96وإال غنمشيو للربامج املنصوص عليها يف الفصل 
ا جتي تثماراللي خصهالدستور، هو اللي كيهضر على برامج االس

 .للربملان وهاديك مسطرة بوحدها
رئيس احلكومة السابق، السي عبد اإلاله بنكريان مل يقل هاد 

وأان كنت برملاين بزاف كانو برملانيني، مل يقل عجزت عن   الكالم،
من  % 9.1تنفيذ ميزانية اإلستثمار، ال. قال العجز وصل ل 

مليار درهم، وابش نقول  12 الناتج الداخلي اخلام، مبا يقارب
لكم واحد القضية، هاد القضية توقيف دايل نفقات اإلستثمار 
راه دميا كاين، اللي ما كان شي خدام يف اآلليات د وزارة 

ن دميا كان، حن ما كيعرفش هاد القضية هدي، ولكن هو  املالية،
بدات نسبيا  جاءت يف إطار الشفافية، والشفافية  حنيي احلكومة،

اآلن جات إطار الشفافية مطلقة يف القانون املايل،  ، 0260ف 
فهذه   %66 أسيدي أان ايال وحلت، غادي نوقف كتقول

ابلعكس، خصنا نشجعو هاد اإلجراء هذا، ماشي نوقفو، كيفما  
 ..كان كيكون يف احلكومات السابقة، توقيف

 :السيد الرئيس
ي ش شكرا للسيد النائب، السيد الرئيس، السيد النائب تفضل، ال

 .ابس ما كاين
 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 شكرا السيد الرئيس،
احنا تنطلبو النسخ، عالش؟ طلبنا النسخ دايل هاذ التعديل هذا؟ 
ألن  يف احلكومة يف احلقيقة جات كتقول لينا يف مشروع قانون 

، وبنات هاذ الفرضية 3.6املالية أن  العجز دايل امليزانية غيكون 
مليار دايل الدرهم اللي ما  60ي توقع بناء على واحد اللي ه

 60املليار دايل الدرهم، هاذ  60عندهاش، ما عندش احلكومة 
املليار دايل الدرهم احنا آش تنقولو هلا؟ تنقولوهلا خص تقويل لينا 

 3.6احلقيقة، هاذ العجز اللي هو يف مشروع قانون املالية دايل 
كومة ما بغاش تقول هاذ إذن مبا أن  احل 4.8، 3.6ماشي 

املليار دايل  60الكالم، جات غتقول لينا إيال ما جابتش ليكم 
من اإلستثمار العمومي، إذن  %66الدرهم غادي حنّيد 

مليار دايل الدرهم، هاذ  98اإلستثمار العمومي ما غيوصلش ل 
 .الشي هو اللي خصنا نقولو للمغاربة، شكرا

 :الرئيسالسيد 
 :ويتأعرض التعديل للتص

 11 املوافقون:
 141 املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 46أعرض املادة 
 141 املوافقون:

 11 املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

 السيد النائب السي وهيب أان تنشفق عليك جالس؛
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 41أعرض املادة 

 141 املوافقون:
 11 ارضون:املع

 ال أحد املمتنعون:
 :الثالث من اجلزء األول برمت  للتصويت أعرض الباب

 141 املوافقون:
 11 املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:
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أعرض اجلزء األول برمت  من مشروع قانون املالية للتصويت كما 
 :صادقت عليها اللجنة

 141 املوافقون:
 11 املعارضون:
 ال أحد املمتنعون:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قبل رفع اجللسة، أطلب من السيدات والسادة النواب ورؤساء 
ابلقاعات املخصصة هلم من أجل  االلتحاقاللجن الدائمة 

التصويت على امليزانيات الفرعية قبل تناول وجبة الغذاء، 
 .وسنستأنف على الساعة الرابعة والنصف

  

 


