
 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

1 

 

 اخلمسنيحمضر اجللسة احلادية و 
 
 م(.7192نونرب  91) 9341صفر  72اخلميس : التاريخ
سلس رئيس جمل عبد العزيز العماري النائب األولالسيد : الرائسة

 النواب. 
را دقائق ابتداء من الساعة الرابعة عص عشرأربع ساعات و  :التوقيت

 .والدقيقة الثامنة
اجلزء األول من مشروع قانون  التصويت عسلى األعمال: جدول

   .7192املالية لسلسنة املالية 

واب، رئيس جملس النالسيد عبد العزيز العماري النائب األول ل
 رئيس اجللسة: 

رع شاء هللا، نشإذن عسلى بركة هللا، السيدات والسادة النواب، إن 
يف التصويت عسلى مواد اجلزء األول، املعطيات العامة لسلتوازن املايل، 

إىل املادة  9ابملوارد العمومية من املادة  الباب األول األحكام املتعسلقة
71: 

ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، تعديل  9املادة 
 .9، تفضل السيد النائب احملرتم، تقدمي التعديل رقم 9رقم 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

غري نظموا عاد وصسلت انت وسكتينا، غري بشوية، طبعا حنا االولني 
 ....داميا، هادي شاك فيه

 :السيد رئيس اجللسة

 .لنائب احملرتمتفضل السيد ا

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

التعديل األول، أننا أقرتحنا تعديل:" تقوم احلكومة إبخبار جلنيت 
املالية ابلربملان بكل...، هو هذا السلي كاين األول، حجم الدين، " 

من الناتج  %11عسلى أاّل يتجاوز حجم الدين لسلخزينة نسبة 
 ."7192الداخسلي اخلام مع متم سنة 

قدم واحد اجلواب فيه شوية دايل مسح يل، فيه شوية  ،لسيد الوزيرا
دايل التساؤل، حينت تنتكسلمو عسلى الدين، واش تنتكسلمو عسلى 
دايل اخلزينة وال الدين العمومي؟ حنا تكسلمنا عسلى الدين العمومي 

، انتما حولتوا الدين واختزلتوه يف الدين %21ألن وصل كذا و
نة قة، قولوا لنا، اشنو هو الدين دايل اخلزيدايل اخلزينة، قولوا احلقي

واشنا هو الدين العمومي؟ حنا حددان الدين، ابش ديك اإلستقاللية 
السلي كتكسلموا عسليها والسلي قسلتوا درانها مشرتكة واان ما تنثيقش يف 
هاد القضية ألن كنتو بوحديكم يف احلكومة كتديروا السلي بغيتو، حنا 

يف  %21لية، ألن ايال وصسلنا غدا وليتا كنشكو يف هاد اإلستقال
الدين العمومي ما بقاتش عندان اإلستقاللية، لذلك حنا كنطسلبو 

من الناتج  %11التعديل، "أال يتجاوز حجم دين اخلزينة نسبة 
 ."، شكرا السيد الوزير7192الداخسلي اخلام مع متم سنة 

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة، تفضل السيد الوزير

 :مد بوسعيد، وزير االقتصاد واملاليةالسيد حم

يف احلقيقة، شكرا السيد الرئيس، أان أريد أن اقرتح عسلى اجملسلس 
املوقر، إذا مل يكن هناك مانع، غري من ربح الوقت، ألن هذه 

ساعة يف املناقشة والرد والتفصيل،  91التعديالت قضينا فيها 
قتضيات بعض املمستعدة أن أقوم بنفس التمرين، أذا اراد، ولكن يف 

سوف أقتصر عسلى مقبول وغري مقبول حىت نربح الوقت إذا 
 ...ارأتى
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 :السيد رئيس اجللسة

 .مرحبا السيد الوزير، مرحبا

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

لكن، إذا كان هناك سؤال فسوف أجيب عسليه، والسؤال عن أي 
الدولية، هناك  املفاهيمدين نتكسلم؟ صحيح السيد النائب احملرتم، يف 

مفاهيم متعددة لسلدين، هناك دين اخلزينة وهو الذي نتكسلم عسليه منذ 
، معناه السلي كتسسلف  la dette du tresor البداية، دين اخلزينة

اخلزينة كل سنة داخسليا وخارجيا، هناك مفهوم آخر يسمى "دين 
مية و احلكومة املركزية " الذي يشمل اخلزينة ويشمل املؤسسات العم

السلي ما عندهاش طابع جتاري ويشمل واملنظمات اإلجتماعية، 
وهناك دين عمومي السلي هو أمشل من ذلك، وهاذ ثالثة دايل 
املفاهيم كسلها مقبولة ألنه السلي كيدير اإلحصائيات 

هو صندوق النقد الدويل السلي كيجي يراقب دول  statistiuqeو
م أننا قبها، وأبشركالعامل كسلها يف اإلحصائيات دايهلا كيجي يرا

نشتغل اآلن من أن ننتقل من دين اخلزينة إىل دين لسلحكومة املركزية، 
هناك بسلدان تستعمل الدين العمومي وهناك بسلدان تستعمل دين 

، أؤكد %13.2اخلزينة وهناك بسلدان تستعمل...، ملا أتكسلم عن 
أنكم كما جاء يف تدخسلكم السيد النائب احملرتم أنين أتكسلم عن دين 
اخلزينة، إذ سألتموين عن الدين العمومي هناك طبعا ماشي رمسيا 

مقاربة  des estimationsو % Des calcul هناك يعين
السلي كتوصل ذكرها، ال أدري ألننا ما ميكنسليش نعطيك رقم غري 
رمسي وغري مدقق، وهلذا اآلن عاود مرة أخرى، وكما جاء يف السلجنة 

 .هذا التعديل غري مقبول

 :س اجللسةالسيد رئي

 :طيب، مؤيد، معارض، أعرض التعديل لسلتصويت

 75:املوافقون

 921املعارضون: 

 03املمتنعون: 

 .إذن مل يقبل، املمتنعون ... إذن إيال امسحتو

 75:املوافقون

 921املعارضون: 

 02املمتنعون: 

إيال مسحتو السادة السادة النواب احملرتمني، هناك أمناء  أعرض..،
 .دايل اجلسلسة وإيال كان شي مالحظة السادة رؤساء الفرق مرحبا

 :أعرضها لسلتصويت 9املادة 

       911: املوافقون

 11: املعارضون

    47: املمتنعون

ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، يف  7منر إىل املادة 
 تسيري اجلسلسة؟

 :)عمر بالفريج )نقطة نظام النائب السيد

عندان التصويت اإللكرتوين وعالش ما نستعمسلوهش؟ عالش ما 
 نستعمسلوهش السيد الرئيس؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، بطبيعة احلال هذا األمر ينبغي أن يعتمد يف املستقبل وبكل 
ستعمل، أن تأتكيد ألنه يعطينا البطائق دايل التصويت من أجل 

سنحرص عسلى تفعيل هذا األمر مستقبال إن شاء هللا، املادة الثانية 
 7إذن ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة املعاصرة، تعديل رقم 

، الكسلمة لتقدمي التعديسلني ألحد مقدمي التعديسلني 4والتعديل رقم 
 .مشكورا، تفضل السيد النائب احملرتم



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

3 

 :النائب السيد هشام املهاجري

 السيد الرئيس،

التعديل دايلنا بسيط مجسلة واحدة، "تقوم احلكومة  السيد الوزير،
إبخبار جلنيت املالية ابلربملان بكل إستعمال لإلذن املشار ... يف هاذ 
اإلذن، كنعرفو أبن هاذ اإلذن السيد الوزير كيبغي السرعة وكينبغي 

الوطين، ولكن  املنتوجمرة احملافظة عسلى ، احملافظة عسلى القدرة الشرائية
من ابب اإلخبار السيد الوزير ما طسلبناش شي حاجة، عقد السلجنة 

ساعة، كنقراوه يف الصحافة حبالنا حبال  931ال يتطسلب أكثر من 
أيها الناس، واش عاجبكم هاد الشي السلي طاري هاد األايم، حنا 

كاتب عام، هذا تعفى هذا ما تعفاش،   93ما بقيناش عارفني إعفاء 
ش كاينة شي سسلطة عند هاد الربملان وال ال، يف احلني أ السيد وا

تقرير  94الوزيرالسلي كتجي دااب شوية وكتجي كتقول لينا جايب 
متقل هبا، جاي لسلمنصة وكتقول هذا ماشي امتياز كتعطيوه لينا 

من قانون  32السيد الوزير، هاد الشيء منصوص عسليه يف املادة 
ى، ز عطيتوه لسلربانمج يف تقارير أخر املالية، إيال كاين شي امتيا

وكنظن كتمررو واحد امليساج أبن مشروع جناعة األداء غتدخل يف 
حيز التنفيذ النوبة األخرى، السنة املاجية، راه دخل يف حيز التنفيذ 

، راه يف بداية يناير، إيال  7192إيال كان انقصو قانون املالية دايل 
 un دايل decalage ا ليناكان انقصو قانون املالية وغادي ديرو 

an  وهلذا يف هاذ 7192كنظن راه كناقشو قانون املالية دايل ،
إستعمال هاذ اإلذن، حنا كنعرفوا أبنه مهم، ولكن ما فيها ابس 

، وختربوا الربملان عسلى األقل ما 32تطسلبو انعقاد السلجنة يف 
نسمعوهاش يف الصحافة، كيما كنتساءلو خبصوص الكتاب 

ان هللا ينصرو صدر البالغ خبصوص الوزراء، ورائسة العامون، سيد
احلكومة ما قدراش تصدر لينا كنواب أمة وكرأي عام، آش واقع 

 .فيما خيص الكتاب العامون، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .التعديل الثاين أ السيد النائب قدموا كذلك، تفضل السيد النائب

 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

، 93ديل الثاين، يف احلقيقة يعين ما خربوانش بديك غنقدم التع
حىت داك الزلزال كنا بغيناه يتوسع شوية ولكن بقى..، عسلى كل 
 التعديل الثاين جيب أن تعرض املراسيم املشار إليه أعاله عسلى الربملان

لسلمصادقة عسليها يف أقرب دورة برملانية، كتعرفوا حيث جينا لسلقانون 
عندان واحد اإلشكال هو أنه كيف ميكن التنظيمي لسلمالية كان 

لسلحكومة أن تعدل القانون املايل يف طول السنة، وجا القرار دايل 
احملكمة الدستورية السلي تيقول أبن بواسطة القانون، بواسطة مشروع 
قانون، حنا جينا كنسلتمسوا أنه احلكومة قالت أبنه سيتم عرض هاد 

ة قررت قتارحوا عفوا احلكوماملراسيم يف أقرب دورة برملانية، حنا كن
ابش يكون هاد التعديل يف أقرب قانون مالية، أقرب قانون املالية 

اتلقوانني  91هو قانون املالية دايل السنة املقبسلة، ما ميكنش يكونوا 
املالية، ولكن حنا اقرتحنا يف أقرب دورة برملانية ألن املراسيم هلا 

ية تنع تدير هاذ القضأمهيتها، أان ما عرفتش عالش احلكومة كتم
 .هاذي، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، اجلواب لسلحكومة، تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .مجسلتان غري مقبول أو كسلمتان غري مقبول

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، أعرض التعديل األول لسلتصويت

 :األول لسلتصويت أعرض التعديل

 17: املوافقون
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 921: املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :أعرض التعديل الثاين لسلتصويت

 17: املوافقون

 921: املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

ورد بشأهنا كذلك تعديل من النائبني مصطفى الشناوي  7املادة 
 .تفضل السيد النائب لتقدمي التعديل ،وعمر بالفريج

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

سلة هذا املقرتح دايل احلكومة يف تغيري وتتميم القوانني املنتجات املتآص
والواردة من بعض الدول اإلفريقية، حنا متافقني معاه، ولكن قائمة 
الدول املذكورة كنقولوا خاصها جتي لسلربملان قبل ما تدوز عسلى طريق 

 .احلكومة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .احلكومة شكرا جواب

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .غري مقبول السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا،

 7: املوافقون

 921: املعارضون

 11 :املمتنعون

 :لسلتصويت 7أعرض املادة  

 921: املوافقون

 11: املعارضون

 47 :املمتنعون

رة، فريق األصالة واملعاصورد بشأهنا تعديل واحد من  4منر إىل املادة 
 .ائبةتفضسلي السيدة الن ،تفضل أحد النواب لتقدمي 3التعديل رقم 

 :حساةالنائبة السيدة مرمي و 

هاذ التعديل كيهم أن يقتصر إستعمال السالح غري عسلى احلاالت 
القصوى لسلخطورة، احلق يف الدفاع الشخصي هو كيخولو القانون، 

إستعمال السالح واحلذر ابش لذلك جيب أن يكون اإلحتياط يف 
ما ميشيوش أبرايء ونعطيكم السيد الوزير عسلى سبيل املثال ما وقع 
مؤخرا يف جهة الشرق يف منطقة بين درار وكاد أن يؤدي إىل أعمال 
عنف يف املنطقة، لذلك كنطسلبو ابش أنه يكون احلذر يف إستعمال 

 .السالح

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جواب لسلحكومةشكرا السيدة النائبة، 

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

يف النص احلايل تفي ابلغرض وال تثري أي لبس أو غموض،  ...
 .تعديل غري مقبول

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، مؤيد؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ى وزير احنا خفنا غري عسلإيال امسحيت السيد الرئيس، السيد ال
املدنيني، أن يفسلت يل جمرم ما عندي مشكل ولكن واحد املدين 
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بريء يتعرض إلطالق النار هذا التخوف داييل واحلكومة هي السلي 
خصها ختاف عسلى املواطنني ماشي احنا، هي السلي خصها حتمي 

 .املواطن ألن املواطنني هلم أسبقية أكثر من البحث عن اجملرم، شكرا

 :سيد رئيس اجللسةال

 17: املوافقون

 927: املعارضون

 47 :املمتنعون

مدونة اجلمارك، ورد بشأهنا تعديل واحد من  37الفصل  4املادة 
تفضل السيد النائب احملرتم  1فريق األصالة املعاصرة التعديل رقم 

 .1تعديل رقم 

 :النائب السيد حممد أبدرار

 شكرا السيد الرئيس،

من مدونة اجلمارك، هنا  37الفصل تيخص  1تعديل رقم 
تنتكسلموعسلى املراقبة الروتينية السلي تيديروها أعوان اجلمارك وما عندان 
ما نقولو عسلى العمسلية دايهلم، ولكن تيخص الطريقة دايل السلي 
تيحجزو هبا عسلى هاذوك الواثئق، فمن حقهم أي حاجة يديوها 

تعمال إسختص املهمة دايهلم، ولكن بعض املرات يقع شطط يف 
هاذ احلق، فتيمشيو إىل درجة أهنم حيجزو عسلى األمور الشخصية، 
نعطيكم مثال مثال إيال مشاو مثال يف مراقبة روتينية لواحد إدارة 
معينة يقدو حيجزو حىت احلواسيب مثال، احلاسوب ما فيهش فقط 
األمور السلي تتخص املهنة دايل هاذ الشخص وتتخص مسار 

عسليه  يه أمور شخصية، وهاذ األمر تيرتتبالتحقيق، ولكن تيكونو ف
واحد العدد دايل إفشاء األسرار الشخصية دايل هاذ الشخص، 
فبغينا نقننو العمل دايل اإلدارة يف هاذ املوضوع، وحىت إيال بغاو 
يقسلبو هاذ احلاسوب أو أي جهاز آخر السلي فيه أمور شخصية أنه 

 .يّدار يف عني املكان، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، اجلواب لسلحكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 السيد الرئيس،

داخل السلجنة مت تقدمي اجلواب، ولكن مسلي عاود جتبد، أن املراقبة 
دايل أعوان اجلمارك تنصب يف إطار مراقبة الغش اجلمركي عسلى 

نهم ممجيع الواثئق ومجيع األدلة اليت تثبت إدانة هاذ املعنيني، 
احلواسيب وهلذا إيال كنا عندان إرادة حملاربة الغش اجلمركي خصنا 
نعطيو مجيع الوسائل إلدارة اجلمارك من أجل تتبع هؤالء الذين 

 .يقومون هباذ العمسليات املدانة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 :لسلتصويتشكرا، أعرض التعديل 

 :املوافقون

 .مؤيد؟ تفضل السيد النائب

 :عبد اللطيف وهيب النائب السيد

جنسلسو هنا حىت نفضيو هاذ املشكل غيمشيو عام ما نشفوهش، الّ 
هو من حيث كتدير احلجز كتحدد اهلدف دايل احلجز، ومن حيث  
كتحدد هدف احلجز أول حاجة خص املسؤول األمين وال مسؤول 
مجركي هو محاية احلياة اخلاصة واملعسلومات الشخصية لسلشخص 

، معناه غتقول هلم ديرو السلي بغيتو يث كتجيواحلميمية دايلو من ح
وسري  l'ordinateur سريو دخسلو لبيت النعاس، وسري ادخل

ادخل لسلتصاور الشخصية، أش من محاية لإلنسان ابقي؟ ايال ولينا  
كنقولو خصنا حنميو وفقا حلقوق وحنمي وفقا لسلقانون الدستور السلي  

ص الن كينص عسلى احلماية الشخصية، وانت كتقول ليه خرق
الدستوري، سري اسيدي دير السلي بغييت، معناه العبث يف حياة 
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الناس، بغييت حتارب، ماشي عندك احلق، بغييت حتارب الفساد متشي 
حتاربوا هباد الطريقة، حتارب الفساد وفقا لسلقانون، حتارب الفساد 
وفق لسلمساطر، تبغي حتارب الفساد وفقا لسلحماية دايل املواطنني، 

ية تو هتضروا السرية دايل الناس، وهتضروا حياهتم الشخصإما ايال بغي
وحتسّلوا هاد الباب، اجلمارك راه ما غيحصرو حد، غيدخل لبيت 
النعاس والناس انعسني فيه، غيدخسلو لسلتصاور الناس ما اتهتمهمش، 
وهاد الباب السلي بغينا نسدو، ويال بغيتو تديرو داك الشي ديرو السلي 

 .بغيتو

 :السيد رئيس اجللسة

 :شكرا، أعرض التعديل لسلتصويت

 14: املوافقون

 923: املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

مكرر مرتني من مدونة اجلمارك، ورد بشأهنا  31الفصل  4املادة 
، تفضسلوا 1تعديل واحد من فريق األصالة املعاصرة، التعديل رقم 

 .السيد النائب احملرتم لتقدمي التعديل

 :ملاويالنائب السيد امساعيل 

 شكرا السيد الرئيس،

مكرر مرتني، كنظنو أبن هاذ  31هاذ التعديل كيتعسلق ابلفصل 
، 7192التعديل خصوصا من التعديالت املعقولة، خصوصا يف 

يوم ابش اإلدارات تعطي  911يف إدارة الرقمنة، كيف يعقل 
شهور ابش نعطيو جواب من اإلدارة دايل اجلمارك، مع  1جواب، 

يوم اتخذ  11اإلدارات القانون مسلزم ابش يف أجل العسلم أن مجيع 
اإلدارة موقف من طسلب املواطنني، لذلك تنشوفو أبن حىت اجلمارك 

يوم كأجل  11خاصها تكون حبال حبال مجيع اإلدارات واتخذ 

معقول وقانوين، ابش تسسلم، ابش تعطي موقف لسلطسلب دايل 
 .املواطن، وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .كومةشكرا، جواب احل

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

 .التعديل غري مقبول السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، مؤيد، معارض، مؤيد، مؤيد،

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

من الدستور، الرفض كيكون يف  22عدم القبول .....الفصل 
دم الرفض، الرفض، عاملوضوع، واش كيدير عدم القبول واّل يف 

 .من الدستور 22القبول كيكون يف إطار الفصل 

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير، التعديل مرفوض؟ اصرب، السيد النائب، تفضل السيد 
 .الوزير، تفضل

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

 .ال، السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .رفوض السيد الوزيرالتعديل واش مقبول والّ م

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

 .مرفوض وغري مقبول

 :السيد رئيس اجللسة
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طيب، أعرض، املوافقون التعديل، مؤيد، تفضل، مؤيد لسلتعديل، 
 .تفضل

 

 :النائب السيد هشام مهاجري

هنا كنسجسلو يف هاذ الرفض دايل احلكومة ازدواجية اخلطاب والسلي  
يم التقائية السياسات العمومية، يعين مسلي بغينا نغريو املراسكنسمعو 

محاية املستورد والناتج، اعطيناهم إذن ابش نرحبو الوقت، ولكن 
يوم،  11يوم طسلبنا غري  911محاية الشركات واملقاوالت احلكومة 

ما طسلبناش شي فرق كبري واحلكومة كرتفض وهاذ الشي يعين التقائية 
 .راه هي هادي

 :رئيس اجللسةالسيد 

 11: املوافقون

 921: املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

من مدونة اجلمارك، ورد تعديل من فريق  11الفصل  9. 4املادة 
 .، تفضل السيد النائب احملرتم2األصالة املعاصرة، التعديل رقم 

 :النائب السيد حممد أبدرار

 شكرا السيد الرئيس،

 ...، الصوت11الفصل 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد أبدرار

 شكرا السيد الرئيس،

هاذ الفصل هذا يتحدث عسلى الطريقة السلي تيعشروا هبا  11الفصل 
املستوردين كاينة واحد اإلرسالية دايل وزير االقتصاد واملالية، حدد 
واحد اآلجال معني السلي من خالل خاص حيرتموا املستورد حدد 

ما كاينش يف مدونة اجلمارك بعد  un circulaire، يوم 31
يوم حيق إلدارة اجلمارك أهنا حتجزعسلى هاد البضاعة، ماشي  31

، عسلى كل حال saisie فقط حتجز بل أهنا تدفعها لسلبيع، مبعىن
يوم ابش إعطاء  11يوم تنطالبوا ب  au lieu de 45 حنا

لوطين، وهذا االفرصة لسلمستوردين ويف نفس الوقت محاية االقتصاد 
ما عندو عالقة وال أيثر عسلى السريورة دايل العمل السلي كاينة يف 

 .املوانئ، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

يوم  11يوم كان العمل هبا ومت تقسليصها تدرجييا إىل  11هاذ املدة 
ن طرف فاقية الدولية املعمول هبا ميوم متاشيا مع مقتضيات االت 31

مجيع اإلدارات اجلمركية يف العامل، واليت هتدف إىل تقسليص مدة بقاء 
 .البضائع يف اجلمرك، وابلتايل فالتعديل مرفوض

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، أعرض التعديل لسلتصويت

 14: املوافقون

 921: املعارضون

 44 :املمتنعون

من مدونة اجلمارك ورد  22الفصل  من 9الفصل  4شكرا، املادة 
 .تفضسلي األستاذة 2تعديل من فريق األصالة املعاصرة، التعديل رقم 

 :النائبة السيدة أمال بوكري
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 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، خبصوص املقرتح دايلنا يف حزب األصالة واملعاصرة 
غريها و خيول صفة املسلزمني ابلرسوم اجلمركية  22نرى أبنه يف الفصل 

من الرسوم واملكوس الواجب أداؤها عند االسترياد والتصدير إىل 
موكل املصرح الكافل،  12من الفصل  9املصرح حسب املدلول 

وهنا السيد الوزير كنالحظوا أبنه من غري املعقول واملنطقي أن املعشر 
يتحمل املسؤولية دايل عدم أداء الزبون دايل هلاد الرسوم اجلمركية، 

طالب السيد الوزير، إبضافة يف حدود األخطاء املهنية ولذلك ن
 .، وشكرا22املتعسلقة ابلتصريح اجلمركي يف الفصل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

هناك مشروع لسلحكومة التزمت به داخل السلجنة، وهو إعداد مشروع 
 جدا ابملعشرين، هذه الفئة املهمة اليت تقوم بدور إجيايبقانون يتعسلق 

وطبعا ستتم معاجلة هذه املسألة ابلذات داخل هاذ املشروع القانون، 
 .وابلتايل فهذا التعديل مرفوض

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا،

 14: املوافقون

 921: املعارضون

 44 :املمتنعون

مربمج فيها تعديل من مدونة اجلمارك  911الفصل  4.9املادة 
، تفضل السيد 1واحد من فريق األصالة املعاصرة، تعديل رقم 

 .النائب

 :النائب السيد حممد أبدرار

 شكرا السيد الرئيس،

حنا هنا تنذاكروا عسلى واحد، يف غياب واحد النص،  911الفصل 
ألن فايت ذاكران يف هاذ املوضوع مع السيد الوزير يف السلجنة، يف 

ألن هو السيد الوزير قال ليا أبنه أي بضاعة  غياب نص قانوين
دخسلت لسلموانئ املغربية فاملفروض عسلى يعين املالكني دايل هاذ 
البضاعة مفروض عسليهم يعشروا، وهاذ القضية غري معقولة البضاعة 
جات امليناء من حق هداك السيد السلي جاهبا يعشرها أو ال إذا 

 ا، خاصها ترجعيعشرها مثال ما خسلصش مواله عسليه أنه تعذر
ملوالها شيء عادي، اجلمارك تتفرض عسلى أنه يتعشر وهذا فيه واحد 
النوع دايل الشطط، التعديل دايلنا تيقول ميكن إعادة تصدير 
البضاعة اليت مل يقدم يف شأهنا أي تصريح بعد رفع اجلمارك اليد 
عنها، مبعىن من حق املستورد يرد السسلعة ما دام أنه ما بداش 

 .شكراالتعشري، 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

عند رفع اليد عن البضائع يصبح مالكها حرا لسلتصرف فيها من 
 .أجل تصديرها أو بيعها يف السوق الداخسلي، وهذا التعديل مرفض

 :السيد رئيس اجللسة

 تفضل السيد النائب، شكرا السيد الوزير، مؤيد

 :النائب السيد حممد أبدرار

هاذ العبارة دايل رفع اليد هي السلي فيها الشطط ابلضبط، ألن إدارة 
اجلمارك تتحكم يف هاذ النقطة هاذي، رفع اليد راه ممكن كتقول 
لك ال ما غاديش نرفع اليد، هذيك البضاعة خسليها متا عشرها أو 

 .اإلشكالية ابلضبط، شكراال غادي نسيزيزها هادي هي 
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 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا،

 14املوافقون: 

 922املعارضون: 

 44املمتنعون: 

من مدونة اجلمارك، ورد بشأهنا تعديل من  913الفصل  4املادة 
، تفضل السيد النائب 91فريق األصالة واملعاصرة، التعديل رقم 

 .91لتقدمي التعديل رقم 

 :النائب السيد حممد أبدرار

 شكرا السيد الرئيس،

هنا تنتكسلموا عسلى البضاعة السلي  913، الفصل 91التعديل رقم 
 àتتكون يف مكاتب اجلمارك، سواء يف امليناء أو ال يف املطارات، 

l'aéroport ،تيقولوا أبنه إيال وقع فيها شي مشكل، تسرقات ،
تسلفات، وقع فيها شي حاجة تيقولوا حنا ما كنتحمسلوش املسؤولية 
دايهلا، هي يف وسط املكاتب دايهلم أو يف وسط املخازن السلي حتت 

 املسؤولية دايهلم، وتيقولوا أودي ال، حنا نشدو منك
dédouanement  نشدو منك الضرائب، ولكن إيال وقع فيها

شي حاجة ما تنتحمسلوش املسؤولية، أان كيبان ليا إيال كان شي 
 .كراه ما كاينش، ششطط يف حق ممتسلكات املواطنني حبال هكدا را

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة، السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

اجلمارك ال تعرتف مبسؤوليتها إال إذا ثبت أهنا فعال مسؤولة عن 
من مدونة اجلمارك ينص عسلى  747إتالف بعض البضائع والفصل 

سلف، ية اجلمارك عسلى التإمكانية التعويض يف حالة ثبوت مسؤول
ولكن داخل امليناء ليس هناك فقط رجال اجلمارك هناك عدة 
قطاعات، وهلذا فسلتبقى البضاعة حتت مسؤولية مالكها، ولكن مرة 
أخرى أؤكد إيال كان اجلمارك عندهم املسؤولية يتم تعويضه وافق 

 .مدونة اجلمارك، هلذا فهاذ التعديل مرفوض

 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد، تفضل السيد النائبشكرا 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال غري هاد الشي السلي تكتب راه خمالف لسلقانون، ألن كاينة نظرية 
احلراسة يف قانون االلتزامات والعقود، من حيرس الشيء كيبقى 
مسؤول عسليه إىل حني تسسليمه لصاحبه، هذا هو قانون االلتزامات 

الكارداين دايل طوموبيالت إيال  gardien والعقود، حبال داك
جاب هللا تسرقات كيتحمل املسؤولية، هادي هي النظرية دايل 
العمل القانوين، حيث كتجي كتقول ليا نعطيك انت حترس وما 
تكونش مسؤول واعطيين أان حنرس الراسي، ال مفهوم احلراسة هو 
مفهوم أنك كتوضعها حتت مسؤوليتك يف واحد البالصة، هاد 

ية هي السلي ما بغيتوش انتما توضعوها عندكم يف املخادع املسؤول
وتسدو عسليها ولكن ما حتمسلوش املسؤولية عالش ما حتمسلوش 
املسؤولية، ديروا التأمني، ديروا شي حاجة أخرى، دير ولكن حيث 

البالد حتت السسلطة دايلك، ميكن ليك تبيعها ملا  جتي تقول ليا
ة ما نتحمل املسؤوليعشرت، وتصرف فيها إيال معشرت، ولكن 

دايليت فيها، كيف درتو ليها، غري إال كانت مصسلحتكم تقبسلوها، 
أنك تبيعها وتصرف فيها بدون حكم قضائي وبدون فقط أبمر ألنه 
املدة القانونية تزاد عشرين مرات ولكن من حيث توقع فيها شي 
حاجة ال، احنا حنمسلكم املسؤولية فقط ألهنا حتت سسلطتكم يف امليناء 
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ن أان ما ميكن ليش ندخل امليناء، ألن امليناء خيضع لسسلطة أل
اجلمارك، ما دام خيضع لسسلطة اجلمارك أان ما عندي ما ندير، إال 
هذ امليناء هذا مسؤول فيه اإلدارة، مسؤولة فيه اجلمارك تكون 
مشرتك، اجلمارك ما تتخسليش تدخل أو املسؤول دايل امليناء مسؤول  

كيفاش أنتما تضغطو األشياء وما   كذلك، لذلك أان ما عرفتش
 .تتحمسلوش مسؤوليتها

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، أعرض التعديل لسلتصويت

 14: املوافقون

 922: املعارضون

  44 :املمتنعون

 99من مدونة اجلمارك، كاين التعديل رقم  911الفصل  4املادة 
 .لفريق األصالة واملعاصرة

 :هشام املهاجري النائب السيد

 .الرئيس كنسحبوه

 :السيد رئيس اجللسة

 عفوا 99التعديل رقم 

 :النائب السيد هشام املهاجري

 .يسحب، كنسحبوه 99رقم 

 :السيد رئيس اجللسة

 .يسحب، شكرا 99التعديل رقم 

من مدونة اجلمارك، تعديل فريق األصالة  911الفصل  4املادة رقم 
 .تفضسلي السيدة النائبة احملرتمة 97واملعاصرة، التعديل رقم 

 :النائبة السيدة وائم احملرشي

 .شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير ابلنسبة لسلفصل

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب، امسعو لسلسيدة النائبة

 :النائبة السيدة وائم احملرشي

 شكرا السيد الرئيس،

السلي كيخص بيع البضائع  911السيد الوزير، ابلنسبة لسلفصل 
املتخسلى عنها، واليت ال يغطي مثن بيعها جمموع الرسوم واملكوس 
املستحقة والسلي كيبقي الفرق الواجب أداؤه عسلى عاتق املسلزم، احنا 
يف فريق األصالة املعاصرة، كنشوفو السيد الوزير أنه من غري املنطقي 

ك ابملزيد من اخلسائر بعدما خسر البضاعة دايلو، إثقال كاهل املال
، 911من الفصل 4لذلك السيد الوزير كنطسلبو حبذف الفقرة 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

األمر يتعسلق بضرائب ورسوم مجركية مستحقة يتم حتصيسلها لفائدة 
 .العامة، وابلتايل هذا التعديل مرفوضاخلزينة 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، مؤيد تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد أبدرار

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، تيقول هذه مكوس مجركية السي وهيب، السيد الوزير 
تيقول هذه مكوس وضرائب مستحقة، احنا تنسائسلو عالش اجلمارك 

هذيك البضاعة أبكثر من مثن املبسلغ مستحق، صاحب ما تبيعش 
البضاعة ختسلى عنها، عندها واحد القيمة معينة، عالش إدارة شكون 
ا السلي تيبيع هاذ البضاعة؟ تتبيعها اجلمارك، وإذا أسيدي عالش تبيعه

أبقل؟ تبيعها أبكثر وتربح كاع هي، إذت السلي تيبيع هي اجلمارك 
ل أخرى قل، وبال ما ندخسلو يف تفاصيوهي السلي تتحمل أهنا ابعتو أب

فال يعقل أنه السيد سيزيتو ليه السسلعة وتعاودو تقول ليه خسلص 
 .البقية رغم أنه ما استافدش، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا،

 14: املوافقون

 922: املعارضون

 44 :املمتنعون

من مدونة اجلمارك، يف ...هذا مشينا لثالثة  913الفصل  4املادة 
الكسلمة  91، 93، 94تعديالت لفريق األصالة املعاصرة، التعديل 

 .ألحد مقدمي التعديالت الثالث، تفضسلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد هشام املهاجري

، هنا السيد الوزير كان نتكسلمو عسلى السيارة 94التعديل رقم 
حنا ابلفعل ااالقتصادية والسيارة النفعية اخلفيفة، احنا ما كنطسلبوش 

بغينا ألن هذه تكاليف جبائية مكسلفة، يف سنتني كاينة أكثر من 
مسليار السنتيم، احنا بغيناها توجه لسلفقراء، إنسجاما مع التوجه  21

احلكومي كيفما وقع يف املقاصة، هاذ السيارة اإلقتصادية كانت 
ا، هاإلنتاج دايل املغفور له احلسن الثاين هللا يرمحه، وكسلنا عاقسلني عسلي

مسليار السلي  21ولكن راه اندثرت من السوق، احنا بغينا هاذ 
تعطات يف عامني، نوجهوها لسلطبقة يعين حددان ليكم السقف يف 

 من ألف درهم، ألن هناك حتايل، هناك حتايل 11البيع دايهلا يف 
دايهلا  le prix بعض السيارات كتخرج واحد املاركة كيديرو

ناش و السعر دايهلا مرتفع، ما طسلباقتصادي ولكن مسلي كتزيد كنسلقا
شي حاجة كثرية، طسلبنا نوجهو هاذ هاذ اإلعفاء اجلبائي املكسلف 

ف مسليار توجه لسلطبقة املتوسطة والطبقة الفقرية، يعين حتديد سق 21
ألف درهم، ألن التوسع دايهلا التسمية سيارة  11السيارة يف مثن 

ادية، ما ارة اقتصاقتصادية، وطسلنا منك يف السلجنة غي مّسي لنا سي
قدراتش احلكومة تسميها لنا، اشنا هي السيارة االقتصادية يف 
املغرب اآلن ما زال ماعرفنهاش، وهلذا كنطسلبو منكم حنددو السقف 

 .دايهلا ويكون اإلعفاء مرتبط بسعر البيع لسلمواطن، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب 93شكرا، تقدمي التعديل رقم 

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 شكرا السيد الرئيس،

ل اإلنسان املعاق يعاين الشيء الكثري، نستحضر ابلفع السيد الوزير،
هاذ املبادرة دايل السيارات والكراسي املتحركة، هناك األدوات 
واملعدات السلي هي أساسية ابلنسبة لإلنسان املعاق، إيال كانت 

ومة إجتماعية، نريد أن احلكومة ابلفعل كتقول ابلسلي هي حك
نسجل هاذ النقطة ألن حق من حقوق اإلنسان، هناك عائالت 

، ألن 4واّل  7تعاين الشيء الكثري ماعندهاش معاق واحد واّل 
ابلفعل عنشوفو وزير املالية وغادي يعرّب يل عسلى الرأي دايلو يف هاذ 
املوضوع، هل هاذ احلكومة ابلفعل حكومة إجتماعية أم حكومة 

 .لكغري ذ

 :السيد رئيس اجللسة

 .، تفضل السيد النائب91شكرا تقدمي التعديل رقم 
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 :النائب السيد التوميي بنجلون

 السيد الرئيس،

 كتعرفوا أبننا اخنرطنا يف التوصيات دايلكم السيد الوزير،
COP22 وبدينا كننفذوها عسلى أرض الواقع، أنتما عارفني أبن ،

نكية وبعض األوراق الب كنستوردو به بعض البضائع  913الفصل 
والسلي كنجيبوها بواحد برسوم مجركية معفية وابلتايل حنااي زدان واحد 
البند جديد كيتعسلق ابلوقود املستخرجة من النبااتت، كنطسلبوا منكم، 
السيد الوزير، ابش أتخذوا بعني اإلعتبار هاذ الوقود السلي هي 

ب السلي هو ر مستخرجة من النبااتت ابش نكونوا فعال كنطبقوا املغ
 .، وشكرا السيد الوزيرCOP22 مشى يف هاذ التوصيات دايل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكسلمة لسلحكومة التعرض لسلموقف من التعديالت الثالث، 
 .التعديل األول

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

التعديل األول، املواصفات التقنية اخلاصة ابلسيارة اإلقتصادية 
واملواصفات دايهلا والثمن دايهلا تيكون يف موضوع اإلتفاقية بني 

 .الدولة واملصنع وليس يف إطار القانون

فيما خيص اآلليات واملعدات اليت حيتاج إليها األشخاص املعاقني يف 
وضعية إعاقة، حنن طبعا معها ولكن جيب التعريف هبا، ألنه حىت 

كونش فيه غموض أو يكون القانون وهذا اجملال القانون ما ي
إستعمال خارج إطار ما هو حمدد له، ما ميكنش حنن، ألننا حريصني 
عسلى ذلك وهلذا فهاذ القانون زدان من بعد السيارات، الكراسي 
الكهرابئية، ولكن هاذ املعدات واآلليات لسلرتويض إىل آخره، ميكن 
هلا تصسلح لألصحاء، وميكن هلا تصسلح لسلمعوقني إخل، يعين، كاين 

 .ال وهلذا مت الرفضإشك

ت، ابلنسبة لسلتعديل الثالث، فيما يتعسلق ابلوقود املستخرج من النباات
حنا السلي هنا كنهضروا عسلى استرياد الوقود املستخرج من النبااتت، 
إذا كان هناك استرياد هلذا الوقود، فهو جيري عسليه ما جيري عسلى 

و  نة هالوقود من استعماالت أخرى، املقصود هنا وكان يف السلج
كيف نطور هذا الوقود املستخرج من النبااتت يف بالدان، إيال كنا 

، شكرا COP 22 فعال ابش نبقاو متالئمني مع ما يتعسلق ب
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

، 94، كاين معارض، التعديل رقم 94شكرا، أتييد التعديل رقم 
 ..، مؤيد، تفضل. ماشي مشكل94ال، تعديل بتعديل، رقم 

 :النائب السيد صالح أبو أيوب

 شكرا السيد الرئيس،

ألف درهم ابلنسبة ملا يسمى  11حنا اقرتحنا هاذ هاذ السقف دايل 
ابلسيارة االقتصادية من غري هاذوك السلي كاينني يف اتفاقية الشراكة 

ي أ مع الدولة السلي مها داخسلني يف اتفاقيات الشراكة مع الدولة
بسيارة اقتصادية خاصو عسلى األقل يكون مصنع وأي إعفاء متعسلق 

عندو واحد النوع من الصفات السلي معقولة، بطبيعة احلال هاذ 
مسليار دايل الدرهم  44اإلعفاءات الدولة حمتاجة مداخيل، كاين 

دايل اإلعفاءات يف السنة، هاذ اإلعفاء هذا إيال كان يف حدود 
 اينشألف درهم، ما يسمى بسيارة اقتصادية، مرحبا ما ك 11

ألف درهم ما كتبقاش سيارة إقتصادية  11مشكل، ولكن فوق 
ابملفهوم اإلقتصادي، وابلتايل احنا بغينا نعاونو احلكومة ابش ترفع 
من املداخيل دايهلا وحتيد هاذ اإلعفاء من غري إيال كان داخل يف 

 .اتفاقيات شراكة مع شي مصنع أو دولة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .، ذوي اإلحتياجات اخلاصة93سلتعديل رقم شكرا، معارض ل
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 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

هاذ املوضوع انقشناه يف جلنة املالية، وكان التعديل السلي صادقو عسليه 
عدد من اإلخوان واألخوات هو جنيبو شي حاجة خاصة ابملعاق، 

  منني فمشينا لسلكراسي اآللية واحلكومة قبسلت مشكورة، اآلن
كنفتحو األدوات واملعدات كسلها، أعطيوين أي حاجة ونقول ليكم 

 même lesهذي كتصالح السلي صحيح والسلي ماشي صحيح، 
biquets  ايك مها حيث اإلعاقة شي حاجة دائمة، كيخصنا ليها

شي حاجة كذلك دائمة، ما ميكنش تكون حمل تزوير أو إستعمال 
و ويستعمسلو يف أمور أو ألن هاذو فسلوس، كيمكن شي واحد يدخسل

 .أخرى، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل 93، املؤيد طيب 91التعديل رقم 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

هو يف احلقيقة ما ميكن ليناش نضحيو ابملعوقني ألن كاين شي 
أصحة ميكن يستعمسلوه، هذي هي املأساة، كنضحيو بشي حاجة 

يستافدو، إليا كان شي أصحة ما حنا السلي كيهمنا مها املعوقني 
عندهومش ضمري ويستغسلوه أان ما عندي مشكل، ولكن املهم 
املعاق، وأان كنذكر، كنذكر يف الوالية السابقة أن السيد الرئيس 
السابق السي عبد اإلله بنكريان بكى هنا عسلى املعوقني، وهاذي 

 واحلكومة مستمرة حلكومة السي عبد اإلله بنكريان، بغيتهم يبكي
هاذ اخلطرة حىت مها ولكن اآلن تيمشيو يف التوجهات املضادة لسلسي 

 .عبد اإلله بنكريان العفو

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد 91مؤيد، رقم  91التعديل رقم 

 حياة املشفوع: السيدة النائبة

شكرا ابقي ما كمسلش، ابقي بغينا نديرو إبداء الرأي، ما   ،ال ال ال
 .الوقت السيد الرئيسكمسلش دقيقة، ابقي 

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .ماشي مشكل

 حياة املشفوع: السيدة النائبة

 .يف ما خيص هاذ النقطة هاذي. اليت هتم األشخاص ذوي اإلعاقة

 :السيد رئيس اجللسة

 .ال هو راه، األستاذة إيال امسحيت راه تكسلم

 حياة املشفوع: السيدة النائبة

اص خيتسلف عسليها اثنان، اخلاصة ابألشخال هللا خيسليكم اآلليات ال 
 .املعاقني ال خيتسلف عسليها اثنان

 :السيد رئيس اجللسة

ال إيال امسحيت السيدة النائبة احملرتمة، معذرة آ أستاذة، هناك نظام 
داخسلي فيه فقط حق ملؤيد ومعارض، السيد النائب من فريق األصالة 

سلمة يف نعطيو الكواملعاصرة أيد التعديل، فمعذرة ما ميكنش نعاود 
 .91تفضل. مؤيد التعديل  91نفس التعديل، التعديل رقم 

 :النائب السيد التوميي بنجلون

 شكرا السيد الرئيس،

كنتمىن السيد الوزير ابش هاذ الوقود املستخرج من النبااتت يكون 
التصنيع دايلو يف املغرب، احنا كنتمناو هاذ الشي وخاصنا منشيو 

ولكن مسلي ما كاينش راه خاصنا نستوردوه ابش يف هاذ اإلجتاه هذا، 
السلي  la COP 22 دايل les normes نبقاو يف هاذوك

احناي اتفقنا عسليههم، وهنار فاش يكون هاذ املصانع والبحث 
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العسلمي ونوصسلو هلاذ النتائج السلي خاصها تكون عندان حمسليا يف 
 ،املغرب، ذاك الساعات احنا غنطسلعو، حنيدوه من هاذ الفصل هذا

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .لسلتصويت 94أعرض التعديل 

 11 :املوافقون

 921 :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

 .93أعرض التعديل الثاين لسلتصويت، التعديل رقم 

 11 :املوافقون

 921 :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 .لسلتصويت 91أعرض التعديل الثالث رقم 

 14 :املوافقون

 921 :املعارضون

 43  :املمتنعون

من مدونة اجلمارك التعديل لسلفريق  913الفصل  4.9املادة 
واحد تفضسلي السيدة  9اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، التعديل رقم 

 .النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

مكرر النقطة واحد يهم هاذ  913إذن التعديل دايل الفصل 
األدىن  كتستافد من رسوم اإلستريادالتعديل، التعديل كيقول أبنه  

ومبعزل عن أحكام الفصل  4خالفا ألحكام الفصل  7.1بنسبة 

ة ، حنن نقرتح يف الفريق اإلستقاليل إضافة العصبة املغربية حملارب1
داء السل، مؤسسة حممد السادس لسلنهوض ابألعمال اإلجتماعية 

الصادر  9.1.711لسلقيمني الدينيني احملدثة ابلظهري الشريف رقم 
ربيع األول وإضافة مؤسسة احلسن الثاين لسلنهوض ابألعمال  2يف 

اإلجتماعية لفائدة العامسلني ابلقطاع العمومي لسلصحة احملدثة بظهري 
شريف يف هاذ التعديل أبهنم حىت هم يستافدوا من هاذ التخفيض 
مبا أهنا مؤسسات ال هتدف إىل الربح عسلى غرار املؤسسات األخرى، 

 .وشكرا

 :يد رئيس اجللسةالس

من املدونة داجلمارك،  913شكرا، احنا كنتكسلموا عسلى الفصل 
التعديل دايل الفريق اإلستقاليل السيد رئيس الفريق تفضل عندان 

من مدونة اجلمارك، تفضسلوا السيد النائب احملرتم، لتقدمي  913املادة 
 .التعديل

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

 شكرا السيد الرئيس،

رتح دايل الفريق هو أنه حذف "أو لفائدهتا" خبصوص يعين املق
اإلسترياد دايل حلوم الدواجن واألبقار عسلى أساس أنه قطع الطريق 

 .أمام املضاربني، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

األبقار ، حلوم الدواجن و السيد النائب احملرتم غري ابش تكمل اجلمسلة
واألغنام املستوردة من طرف القوات املسسلحة املسلكية أو لفائدهتا هو 
مكتب التسويق والتصدير السلي هو مؤسسة عمومية تقوم بذلك 

 .لفائدة املؤسسة العسكرية، وهلذا نرفض هذا التعديل
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد رئيس الفريق السي مضيان

 43 :املوافقون

 922 :املعارضون

 14  :املمتنعون

أهنا تعديل ورد بش 4يف املادة  7من مدونة اجلمارك  913الفصل 
تفضل  7وعمر بالفريج التعديل رقم  ياو النائبني مصطفى الشن

 .السيد النائب لتقدمي التعديل

 :النائب السيد عمر بالفريج

شكرا، نفس التعديل حنيدوا من اإلعفاءات عن ضريبة السلحوم 
والدواجن واألبقار واألغنام املستوردة من طرف القوات املسسلحة 
املسلكية ولفائدهتا ابش نقول اجلمسلة كسلها، السيد الوزير، هذا ماشي 
شي حاجة ضد القوات املسسلحة راه حىت شي واحد ما يتزايد عسلينا 
حىت شي واحد عسلى هاد الشي دايل القوات املسسلحة، هذه تنقولوا  

ين دة السلي كتكسلموا عسليها دايل دعم املنتوج الوطكاين تناقض بني إرا
من جهة ومؤسسة كبرية ما كتستهسلكش هاذ املنتوج الوطين، كاين 

 .الدجاج احنا عارفني ابلسلي كاين الدجاج يف املغرب، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة، تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .التعديل مرفوض السيد الرئيس

 :السيدرئيس اجللسة

املوافقون عسلى التعديل مؤيد مؤيد، مؤيد معارض، تفضل  شكرا،
 .السيد الرئيس

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

السيد الرئيس، هاذ األمر ال يتعسلق ابملزايدة، هاذ األمر كيتعسلق 
يش الرتكي ابلوضوح، يف كل اجليوش مبا فيها اجليش األمريكي واجل

واجليوش الكربى كسلها كتستعمل نفس العمسلية، كتستهسلك 
 le congelé من اجليوش الذي يستهسلك الكوجنسلي، وكاين اآلن

ألن عالش؟ اليوم كنتكسلمو بوضوح، هذي مؤسسة  9131دايل 
هلا سيادة، ال ميكن أن ندخسلها أبي حال من األحوال فشي متاهات 

 أن اجليش املغريب يتواجد حىت دايل عدم وجود هاته املواد، وخاصة
يف أقطار ويف قارات خارج املغرب، ال ميكن أن نتكسلم عسلى أن 
احملصول دايلنا من هذه الدواجن ومن هاته األبقار واألغنام هو  
كايف، يف كل سنة، حنا كنجيو لألغنام و كنقولو ها الرؤوس يف كل 

 جعيد أضحى، و كنقولو يف بعض األحيان كتخرج الدولة وكتخر 
احلكومة ببالغ كتقول أبنه يكفي، كيف اليوم أننا ميكن نوضعو 
واحد املؤسسة من النوع السلي كتحمي السيادة دايلنا، منشيو  

 .كنتشطرو يف هاد العمسلية هدي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 مؤيد لسلتعديل؟

 :بالفريج النائب السيد عمر

نقولو حنا آش ك كنقوهلا ونعاود أنكدها، بدون مزايدة يف هاذ اجملال،
إيال كان غيستوردو، يستوردو ختسلص عسليها الضريبة وماشي مشكل، 
الضريبة غتدخل لسلدولة، ولكن هذا شيء مهم جدا حيث جا فيؤ 

 le congelé ... النقاش فيؤ املالية، كنت نتمىن أن مجيع النواب
ابش تبيع  le congelé ما عندانش مقاوالت السلي قادة عسلى

سنني، كون  91لكن هاذ اإلجراء كاين هادي لسلقوات املسسلحة. و 
نعاونو دوك املقاوالت نديروأبن القوات املسسلحة تويل تشري 
الدجاج دايل املغرب، راه تسلقى مقاوالت السلي خيسلقو فرص الشغل، 
واحد القيمة مضافة يف املغرب، هاد الشي السلي كيدورو مجيع القوات 
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توردو، إيال  م ميكن هلم يساملسسلحة يف العامل كسلو وأمريكا، خيسليو معسلو 
كان خصاص وخيسلصو عسليه الضريبة ويدخل لسلميزانية دايل الدولة، 
القوات املسسلحة راها اتبعا لسلدولة، الدولة فيؤ الدولة، خصنا نشجعو 
املنتوج الوطين، خصو يتشجع وتعطى إشارة قوية ابش نشجعو 

 .املنتوج الوطين، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 43 :املوافقون

 922 :املعارضون

 14  :املمتنعون

مدونة اجلمارك، هناك تعديل فريق األصالة  727الفصل  4املادة 
 .، تفضسلوا السيدة النائبة91املعاصرة، التعديل رقم 

 :حساةالنائبة السيدة مرمي و 

ويقتضي حبذف  727هاد التعديل كيهم الفقرة الثالثة من الفصل 
م وال املسلزم يقدر جيي يقد الكسلمة دايل "غري التامة"، ألن الشخص

ونقولو لو أبن غري اتمة، هنا ما كاينش حىت  7واحد الوثيقة وال 
سي نص قانوين كيحدد لينا الواثئق الثبوتية حليازة البضاعة، هذا هو 
التعديل هو أننا حندفو فقط من الفقرة الثالثة كسلمة "غري اتمة"، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .، جواب احلكومةشكرا السيدة النائبة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

وهذا نفس التعديل ولكن ماعسليش ألن هذا نص التعديل تعديل  
كما حرر ماشي هو هذا. التعديل كيشطب عسلى كل مجسلة. ولكن 
ما كاين مشكل حنا تنقولومسلي كنهضرو عسلى الواثئق كنهضرو عسلى 

مطابقة. وإىل امسحو يل مزورة، غري صحيحة، غري اتمة، وغري 

 ,Mot Faux, inexact اإلخوان ألن بعض املرات لغة
incomplet, non conforme... Molière ou 

Voltaireاملعىن دايل ، inexact, incomplet  معنيني
خمتسلفني. عدم إمتام املعسلومات هو مشار إليه ب "غري اتمة"، غري 

 .ضلتعديل مرفو صحيح ابش تقوم اجلمارك بعمسلها كامال، وهذا ا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل مؤيد؟ تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

حنا كنا قسلنا أبن هناك خطأ مادي فقط، وقسلنا أبن "غري اتمة" 
ليست هلا داللة قانونية، حددو لينا الواثئق ابش إيال مشينا كل 

داك حبيث مسلي تتقول غري اتمة كيتحكم ه واحد كيعرف أشنو عسليه
املسؤول دايل اجلمارك هداك املسؤول دايل اجلمارك تيتحكم يف 
 هداك املرتفق السلي جا لسلجمارك هذه كسلمة غري اتمة ما عندها

 نكونوا معقولني كما قال السيوضوح، هلذا ابش نكونوا واضحني و 
أخنوش هللا جيازيه ابخلري أغراس أغراس هذه كسلمة تغيري اتمة راه ما 

ا أغراس أغراس نديروا الواثئق ونضبطوها، عندها معىن خصنا نكونو 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا،

 14 :املوافقون

 922 :املعارضون

 43 :املمتنعون

فريق  92من مدونة اجلمارك التعديل رقم  723الفصل  4املادة 
 .سحب، شكرا 92األصالة و املعاصرة، سحب ..
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من فريق  92من مدونة اجلمارك التعديل رقم  11الفصل  4املادة 
 .92التعديل رقم  92األصالة واملعاصرة رقم 

 

 :النائب السيد حممد أبدرار

 شكرا السيد الرئيس،

هنا تنتكسلموا عسلى واحد العجب جابوه لنا هاذ الناس، قالك أسيدي 
ما نشدوش منكم الكاش، اإلسبيس ما نشدوهش عندكم، إيال  

 اإليسبيس، إذن عالشكانت اإلدارة دايل اجلمارك ما بغاتش تشد 
بنك املغرب تيطبعوا؟ عسلى األقل إيال كانت إدارة اجلمارك رمبا ما 
عندهاش املوارد البشرية الكافية هذا الشغل دايل احلكومة، ولكن 
ابش ترفض أهنا تشد الكاش خصها تقبل عسلى حسلول أخرى، كما 

 multi canal دارت وزارة املالية يف إدارة الضرائب، ما نسميه
تعدد القنوات، مبعىن أنه هاذ السيد هذا، هاد املكوس اجلمركية أو م

 les banques أو كيفما كان املسمى دايهلا، ميشي يدفعها يف
 la السلي حالة فيه إدارة اجلمارك احلساابت دايهلا، كيما دران يف

vignette  ايك تنخسلصوا الضريبة عسلى السيارات يف واحد العدد
و هكا، من غري املعقول السيد جيي إيوا دير  les banques دايل

خيسلص وتقول له ال أسيدي ما نشدش أان من عندك اإلسبيس أو 
 .إذن عالش كنطبعوا احنا هاد الفسلوس؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

و التقسليل هليس هناك أي عالقة يف اإلجتاه السلي كتاخذه اإلدارة اآلن 
أو رمبا صحيح اإللغاء من الدفع نقدا، ولكن غتبقى بنك املغرب  
كتطبع النقود، ولكن التعامل مع اإلدارة بغينا نقسلسلوا التعامل ابلنقود 
ألشياء خمتسلفة وألسباب خمتسلفة، وهاذ الشي كما عدل ماشي يف 

نفس اإلجتاه دايلكم، السيد النائب احملرتم، أن إدارة اجلمارك مع  
ا هو الشأن مع مديرية الضرائب غتبقى تقبل فقط مجيع الوسائل كم

وفيها طبعا األدوات  multi canal دايل اآلداء السلي فيها
األخرى وغيبقى اإلسبيس غري يف العمسلية الغري التجارية والطارئة، 
ألشخاص ذاتيني ما عندهومش معامالت جتارية وال عمالنا يف 

ن يات ابش ما مننعوش عسليهم ماخلارج السلي كيدخسلوا لبعض العمسل
 .ابب طبعا املعامسلة السلي خصها تكون، هلذا هاذ التعديل مرفوض

 :السيد رئيس اجللسة

صرب، تفضل واحد فيكم  9.7.4.3املوافقون عسلى التعديل: مؤيد 
 .أييد تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

وصايف،  ية جابكم هللاتنشتاغسلوا مجاعة، احنا دميقراطيون، هاد العش
ال غري السلي بغيت نقول إيال كانت اإلدارة السلي هي مؤسسة من 
مؤسسات الدولة عندها مشكل مع الشيك راه هناك مشكل، ألنه 
نقذا أان نفهمها ألنه اجملتمع الدويل كيتجه اآلن إىل ضبط اإلسبيس  
كيف مسيتيه ولكن الشيك راه كاين الشيك، ما ميكنش تكون 

مؤسسات الدولة ترتفض الشيك تقول يل ال خاص مؤسسة من 
وال يكون الشيك وديك الساعة أسيدي اجلمارك  certifié يكون

دير برانمج حماسبايت مع البناك وتشوف الشيكات مباشرة وال شغسلها 
 certifié هداك، ولكن جتي تقول يل ال الشيك خاص يكون

غندير و وغادي نسرع به  وانت تتقول غادي يسهل العمل التجاري
الشفافية وغندير الشفافية وغندير ومنني حيث جنيب الشيك السلي  
كتعطي املؤسسة البنكية السلي أنت من خالل بنك املغرب كتعطيها 
الرتخيص وجتي تقول يل ال ال أسيدي، الشيك ما قابسلو راه هذا 

 l'espéce خطري، راه هذا خطري، ال امسح يل، ال الشيك ماشي
 .الشيك

 :لسةالسيد رئيس اجل
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 14 :املوافقون

 922 :املعارضون

 34 :املمتنعون

من مدونة اجلمارك، تعديل واحد لسلفريق  11الفصل  4املادة 
عند الفريق، تفضسلوا  7االستقاليل لسلوحدة والتعادلية، فالتعديل رقم 

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

جا  السلي..، ألن طبعا أحنا بغينا حنددو القيمة دايل املبسلغ 95
الشيك يف املادة األصل أنه غري أن األداء ميكن أن يتم نقدا ابلنسبة 
لسلعمسليات الطارئة اليت ليست هلا طابع جتاري، احنا هنا بغينا حنددو 

ألف درهم، هكا ابش نسهسلو حىت عسلى  11واحد املبسلغ دايل 
سهم االناس دايلنا دايل اجلالية ميكن جييبو واحد احلوايج شراوهم لر 

بطابع جتاري جيب حتديد الثمن  vague ما ميكنش خنسليوها هاكا
 .درهم، وشكرا 11.111السلي هو 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب لسلحكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

هناك تناقض بني الرقم ابلسلغة العربية وبني الرقم ابألرقام، كاين 
درهم، وخا ابألرقام، احنا ما  11.111درهم وكاين  911.111

غناخذو ال األرقام ال عالش؟عالش فعال؟ ألن غري مبدأ ألن بغينا 
النقد األداء نقدا يبقى فعال يف احلاالت الطارئة واإلستثنائية وما 
عندهاش طابع جتاري، قبيل أعطيت واحد املثال دايل أحد املغاربة 

، ما ا عندوش شيكالقاطنني ابخلارج بغى يديرو لطوموبسلتو، م
ميكن يعين حاالت، وهلذا وضع  les frontiéres عندوش ف

سقف هلاذ األداء نقدا مبا أننا أطرانه أبنه خسليناه غري لسلحاالت 
 .اإلستثنائية والطارئة فخسلينا السقف مفتوح، ونرفض هذا التعديل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، مؤيدة تفضسلي السيدة النائبة

 

 :رفيعة املنصوريالنائبة السيدة 

طبعا منني خسليتوها أهنا الطارئة بغينا تعريف هلاذ احلاالت الطارئة، 
ابش حىت الناس يفهمو ألن حالة طارئة ممكن جنيب أان وجنيب 
واحد السسلعة السلي هي كبرية ونقول ليكم حالة طارئة، إذن هنا جيب 
عسلى احلكومة أهنا حتدد أشنو هي هاذ احلاالت الطارئة، احنا 

درهم ألن عندان اجلالية  11.111يناها هاذ السقف دايل أعط
دايلنا دايل املغرب، منني ميكن جييو كيشريو اهلدااي ويشريو األشياء 

 11.111العائالت دايهلم، إذن ممكن توصل عدد املشرتايت ل 
درهم، إذن إيال ما قبسلتوش هاذ التعديل فاقرتحو لينا أنتما أشنو هو 

ناسب احلكومة، ولكن ما تبقاش السلي هو كي plafond هاذ
 .عندها الطابع التجاري وطارئة

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا،

 44: املوافقون

 922: املعارضون

 11: املمتنعون

من مدونة اجلمارك، تعديل واحد من النائبني  11الفصل  4املادة 
تفضل السيد  4مصطفى الشناوي وعمر بالفريج، التعديل رقم 

 .النائب

 :السيد عمر بالفريجالنائب 

Oui  أان ابلعكس عسلى هاذ التعديالت، أان ابلعكس كنحييكم
وكنشجعكم عسلى هاذ الشي دايل تقسليص الكاش ابش حماربة التهرب 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

19 

والرشوة وكل شي مزاين، قسلت الشركات مزاين ما يبقاش الكاش، 
هذا إجيايب، ولكن حىت األشخاص قسلت حىت يف األشخاص نديرو 

درهم ما يكونش  91.111درهم، فوق  91.111واحد السقف 
وخا نقبسلو الكاش حيث السلي  oui 91.111الكاش، قل من 

درهم حىت هذاك السلي ساكن عسلى برا وذاك الشي  91.111فايت 
وابلتايل كاين السلي كيبقى الشيك  carte de crédit عندو

 .خاصو حىت هو يتستعمل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملاليةالسيد 

احلاالت الطارئة أو زدان يف التعديالت اليت ليس هلا طابع جتاري، 
يعين زدان حددان، ومرة أخرى اجلواب التعديل غري مرفوض ألننا ما 
بغيناش حنحدو السقف هلذه العمسليات الطارئة واليت ليس هلا طابع 

 .جتاري، التعديل مرفوض

 :اجللسةالسيد رئيس 

 41 :املوافقون

 922 :املعارضون

 14 :املمتنعون

مكرر مدونة اجلمارك، تعديل واحد فريق  913الفصل  4املادة 
 .تفضل السيد النائب 91األصالة واملعاصرة التعديل رقم 

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 شكرا السيد الرئيس،

سلبية تالسيد الوزير، احلكومة يف بعض األحيان هي عاجزة عسلى 
احلاجيات دايل بعض الساكنة السلي كتعاين بعض األمراض املزمنة، 
اجلمعيات دايل اجملتمع املدين واملنظمات السلي عندها املنفعة العامة  

 Laكتسلعب دور أساسي، النموذج البسيط هو
chimiothérapieالتداوي ابلكيماوايت، شركة دولية كتبيع ، 

la cure de chimiothérapie  ،د املسليون. هناك  7مبسليون
درهم، وابلتايل   7111إمكانيات ابش جيي هاد الدوا من اهلند ب 

كما أنه هناك القضية دايل سيارات اإلسعاف السلي جمموعة دايل 
مجعيات اجملتمع املدين وخاصة يف العامل القروي السلي فيه وزارة الصحة 
غائبة بشكل عام، كيديرو مبادرات، ولكن مع األسف أنه احلكومة 
ما كتسجبشسليهم، حنا بغينا هاذ التعديل ابش احلكومة اتخدو بعني 

 .االعتبارو، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .التعديل مرفوض السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 :شكرا، أعرض التعديل لسلتصويت

 11، 7نفس العددزائد  املوافقون :

 .... :املعارضون

 .املؤيدة؟ تفضسلي أستاذة، تفضسلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة حياة املشفوع

أان أويد هاذ التعديل السلي تقدم به فريق األصالة املعاصرة لعدة 
أسباب، ألن بزاف األشخاص املصابني أبمراض مزمنة، نقدرو 

دايل هاد الدوا، تدخل حىت اإلعاقة ندخل، حسب اإلحصائيات 
يف هاذ األمراض املزمنة. إذن حنن نتمسك هبذا التعديل نظرا لعدة 

 .أسباب، كما جاء يف موقف النائب احملرتم، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
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 :شكرا السيدة النائبة احملرتمة، إذن أعيد

 11املوافقون: 

 922 املعارضون:

 44املمتنعون: 

مكرر مدونة اجلمارك. تعديل من الفريق  913الفصل  4املادة 
 .4اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية. التعديل رقم 

 :النائبة السيدة رفيعة منصوري

من مدونة اجلمارك مكرر، كما سبق  913التعديل دايل الفصل 
وقسلت أن هاذ التعديل يهدف إضافة العصبة املغربية حملاربة داء 

ض ابألعمال اإلجتماعية السل، مؤسسة حممد السادس لسلنهو 
لسلقيمني الدينيني، ومؤسسة احلسن الثاين لسلنهوض ابألعمال 
اإلجتماعية لفائدة العامسلني ابلقطاع العمومي لسلصحة، نضيفها إىل 

 .%7.1الئحة املستفيدين من رسم اإلسترياد األدىن بنسبة 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، جواب احلكومة

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملاليةالسيد حممد 

كان نقاش طويل يف السلجنة حول اإلعفاءات ابلنسبة ملؤسسات 
األعمال اإلجتماعية، إيال خدينا هاذ املقاربة خص يكون تعميم 
جلميع املؤسسات، وهذا طبعا غادي يكون فيه إثقال كبري لكاهل 

 .سوأعباء الدولة. وهلذا نرفض هذا التعديل، شكرا السيد الرئي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، أتييد؟ تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة منصوري

حنا عارفني أبن كاين بزاف دايل املؤسسات، ولكن  السيد الوزير،
انتما م كتقولو فهاذ املادة دايلكم أبن املؤسسات السلي كتستفد هي 

ندهم  هادو عالسلي عندها املنفعة العامة وماعندهاش الربح. إذن حىت
داء السل، راه داء السل عندان واحد النسبة كبرية يف املغرب. إذن 
عالش ما تستفدتش من هاد الدعم. حىت هي عندها منفعة عامة 
وما عندهاش ربح، إذن ماعرفناش هاد التناقض، يعين اإلقصاء 

 دايهلم ملاذا؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 12 :املوافقون

 922 :املعارضون

 ال أحد  :املمتنعون

 :لسلتصويت كما صادقت عسليها السلجنة 4إذن اآلن أعرض املادة 

 922 :املوافقون

 11 :املعارضون

 44 املمتنعو:

، تعرفة الرسوم اجلمركية كاين تعديل فريق األصالة 3منر إىل املادة 
 .تفضل السيد النائب 71واملعاصرة التعديل رقم 

 :النائب السيد سعيد ضور

 شكرا السيد الرئيس،

أظن ال داعي ابش نذكر ابألمهية دايل هاذ مادة الزبدة املعاش 
خصوصا الطبقات الشعبية، وبغيت نذكر أبن التصاعد دايل  دايل

أورو لسلطن  9111، 7111األمثنة دايل الزبدة السلي كانت ما قبل 
أورو لسلطن، اليوم السوق  4111إىل  4111وأصبحت من بعد 
. إذن صعيب ابش نفهمو أورو لسلطن 2111الدولية إرتفعت إىل 
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هاذ الظروف هاذي حينما كانت الزبدة يف واحد الثمن أقل كان 
تعسليق دايل الرسم اجلمركي، واليوم كنتفاجئو أبنه هذا الرسم بغيتو 

 .ترجعوه نعتقد أن هذا إجراء غري سسليم، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، جواب احلكومة

 :واملاليةالسيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد 

ما بغيناش نرجعوه، بغينا خنفضو منو، ألن الرسم كما هو يف مدونة 
، بغينا خنفضو %71، صحيح مت اإليقاف دايلو %71اجلمارك 

 .فقط، ونرفوض هذا التعديل %7.1إىل  %71هاذ الرسم من 

 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد، تفضل السيد النائب السيد الرئيس

 :رئيس فريق االصالة واملعاصرةالنائب السيد حممد اشرورو 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

احنا تنعرفو املغرب يعين الفقر ضارب ألطناب دايلو واالغسلبية دايل 
املغاربة كيعيشو ابخلبز والشاي وشوية دايل الزبدة، بسلدية ما  

ادي وتتغسلى غ كاين...، الّ أان كنقول أبنه ما حد هاذ الزبدة غادة
يبقى هلم غري اخلبز والشاي، شي شوية عاو الثاين السكر غادي 

 ...يوليو... إذن

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .السادة النواب، السادة النواب

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق االصالة واملعاصرة

يعين هاذي مشروع قانون مايل اجتماعي ابلدرجة األوىل، ولكن 
الوزير راه هاذ الشي كيمس اجلانب اإلجتماعي دايل السيد 

 .املستهسلك املغريب وخاصة الفقراء واملستضعفني، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 11 :املوافقون

 922 :املعارضون

 7 :املمتنعون

مدونة اجلمارك تعديل الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية،  3املادة 
 .3التعديل رقم 

 :أمحد التوميالنائب السيد 

 السيد الرئيس،

دون تغيري، حنن نعترب أن  %71حنن نقرتح أن نبقي عسلى الرسم 
يعطي إشارة سسلبية إىل الدول اليت نتعامل معها  %41رفعه إىل 

وخاصة الدول اليت هي عضو يف املنظمة العاملية لسلتجارة كما تعسلمون 
نظمة السيد الرئيس، أنه منذ دخول النظام األساسي اتفاقيات امل

 %99إىل  92اخنفضت الرسوم من حوايل  11العاملية لسلتجارة يف 
 le passage دوليا، حنن خنشى السيد الرئيس أن هاذ يعين هاذ

غيعطي إشارة سسلبية لتفتح املغرب عسلى أسواق خارجية،  %41ل 
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير

 :االقتصاد واملالية السيد حممد بوسعيد، وزير

 .التعديل مرفوض السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

22 

 44 :املوافقون

 922 :املعارضون

 14 :املمتنعون

 :لسلتصويت كما صادقت عسليها السلجنة 3أعرض املادة 

 922 :املوافقون

 14 :املعارضون

 41 :املمتنعون

 :أعرضها لسلتصويت كما صادقت عسليها السلجنة 1املادة 

 922: املوافقون

 12 :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

لسلفريق  1، الضرائب الداخسلية عسلى اإلستهالك، التعديل رقم 1املادة 
اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، الكسلمة ألحد مقدمي التعديل، 

 .1التعديل رقم 

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

عسلى كمية  الغازية اليت حتتويحنن نقرتح أن تظاف بعض املشروابت 
مهمة من السكر، نعترب أن هاد املشروابت تتسبب يف أمراض يعين 
مزمنة ويف السمنة ويف أمراض أخرى، لذلك السيد الرئيس، وحنا 
هنيب ابحلكومة ابش تقبل هاذ التعديل، ألنه أوال هاد التعديل 

 ديهدف إىل محاية صحة املواطنني وخصوصا األطفال، وشكرا السي
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .احلكومة، السكر

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ما جاء يف تدخل السيد النائب احملرتم هاذ التعديل يهدف إىل الرفع 
من ضريبة اإلستهالك الداخسلي عسلى املشروابت الغازية، وكل 

ر، ونتفق كاملشروابت يف احلقيقة السلي فيها واحد النسبة دايل الس
مع السيد النائب احملرتم حول ضرورة محاية صحة املواطنني من داء 
السكري، ومن السمنة، ومن كل األمراض اليت هلا أتتري ابستهالك 
السكر، و هلذا نعتقد أن املقاربة اليت جيب أن نعتمدها واليت هي 
أصل الداء، هو أن نشوفوا هاداك السكر كيفاش نديرو لو، إيال ما 

جنزؤوا رمبا اإلصالح، هلذا هاذ التعديل مرفوض وغري مقبول  ميكنش
 .ابش هاد املرة ما نغسلطش

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .مؤيدة تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

السيد الوزير، اجلواب دايلكم ابرطاجيتوه معاان أبنه كيضر الصحة، 
اذ غنديرو لو، راه هب وأنه كيدير السمنة، وكتقولو السكر كيف

التعديل السيد الوزير، غادي نضربو عصفورين حبجر واحد، أوال 
هاذ الناس السلي كيستافدوا هاذ الشركات الشرحية الضخمة السلي  

راه ما   TIC كتستهسلك السكر املدعم لسلدولة، ما دام ترفع عسليها
 enغاديش جتيها كبرية وهادا حل أنكم ما تبقاش تستافد بعدا، 

attendant  ،حتسلوا هاذ املشكل دايل السكر مع هاد الشركات
سليهم الضريبة الداخسلية عسلى اإلستهالك، ع   TIC بعدا رفعو عسليهم

أما عسلى اإلحصائيات راه السيد الوزير، حنا اي هللا احتفسلنا ابليوم 
 non déclaré داملسليون السلي 3العاملي لداء السكري، راه يفوق 

السكر، زائد السمنة، إذن أظن أبن هاذ  السلي مها مراضني بضرر
املداخيل دايل الدولة، إذن   en plus التعديل، وغادي يزيدان
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كنشوف أنه كاين شي حاجة أنه اتخذها احلكومة، جيب أن تقبل 
 .هاذ التعديل السلي فيه أهنا عندها حساب ابلنسة ليسلها، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 :التعديل لسلتصويتشكرا السيدة النائبة، أعرض هذا 

 12 :املوافقون

 922 :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 .إذن رفض التعديل

من مدونة اجلمارك، تعديل من الفريق اإلستقاليل  1منر إىل املادة 
 .، تفضسلي السيدة النائبة1لسلوحدة والتعادلية، التعديل رقم 

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

ددة أحكام تعرفة الرسوم اإلسترياد احمل هذا التعديل يهم استثناء من
لسلفرتة املمتدة من  71.11من قانون املالية رقم  9البند  3ابملادة 

، الصادر بتنفيذ الظهري 7111ديسمرب  49فاتح يوليو إىل 
، 9379من ربيع األول  71بتاريخ  9.11.739الشريف رقم 

سلي يإذن هاذ التعديل كيجي إللغاء تطبيق الرسم اجلمركي التفض
من األغذية املستوردة من لدن مربيي األمساك،  %7.1احملدد يف 

نقوهلا مربيي األمساك، ك وطبعا السيد الوزير راه مازال غنسلحقو هلاذ
من هاذي،  TVA وغنعاود عالش زعما تفشّشو كاع تعفاو من

إذن هنااي مالءمة مع التعديالت السلي جاية نطالب حبذف هاذ 
 .النقطة، وشكرا

 :اجللسةس السيد رئي

 .الكسلمة لسلحكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

يتعسلق األمر بتمديد اإلعفاء املوجه ألرضية األمساك السلي هي موجهة 
إىل تربية األمساك وتربية األحياء املائية بصفة عامة، هذا فيه سياسة 
لسلدولة وفيه سياسة لسلحكومة من أجل الرفع من قدرات بالدان يف 

ألف طن يعين السنوات  711جمال تربية األمساك، ونسعى إىل بسلوغ 
املقبسلة، وهاذ القطاع هو أوال قطاع حيوي قطاع مسلي غنوصسلو هلاذ 

ألف طن غادي يكون فيه قطاع تصديري،  711الكميات دايل 
قطاع سوف يشغل اليد العامسلة وقطاع بعد الدراسة املقارنة مع 

 لتشجيع راه هو ضئيل مع ما يتما االعديد من الدول، جند أن هذ
القيام به يف دول أخرى يف هذا اجملال، وهلذا هذا التعديل مرفوض 

 .وغري مقبول

 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد؟ تفضل السيد الرئيس

 :نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل النائب السيد

شكرا، عسلى كل احنا التعديل دايلنا هدفه واضح، احنا مع دعم 
مجيع اإلستثمارات كيفما كان شكسلها ومصدرها، ولكن ابلنسبة 
هلاذ اإلستثمار هاذ اإلعفاء يهم فئة صغرية جدا، شنو السلي كرتيب 

درهم لسلكيسلو السلي ما   711هاذ الفئة؟ كرتيب األمساك السلي كتدير 
كيعيش هبا املواطن ما كرتبيش السردين، كرتيب لوفار، السومو 

 لسلفنادق الكربى واملطاعم الكربى، فسلذلك واألمساك األخرى املوجهة
بطبيعة احلال إذن فسلذلك هلذه األسباب تقدمنا هبذا التعديل إبلغاء 
هاذ يعين هاذ اإلمتيازالضرييب وماشي معقول ألنه ال يستهدف يعين 

 .الفئات املستضعفة والغالبة يف املغرب

 :اجللسةالسيد رئيس 

 شكرا السيد الرئيس،

 :لسلتصويتأعرض التعديل 

 44 :املوافقون
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 922 :املعارضون

 11 :املمتنعون

 ،1املادة 

 : ؟ إذن7املمتنعون 

 11املمتنعون : 

 املعارضون : نفس العدد

 44املوافقون : 

 :لسلتصويتكما صادقت عسليها السلجنة   1أعرض املادة 

 1صوتنا عسليها اإلخوان، صوتنا عسلى املادة  1داب املادة  1املادة 
 : اآلن 1املادة 

 922 :املوافقون

 11 :املعارضون

 41 :املمتنعون

 :أعرضها لسلتصويت كما صادقت عسليها السلجنة 2املادة 

 املوافقون : نفس العدد املادة سبعة،

 نقطة نظام ؟

  :)النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي )نقطة نظام

 .لسلجنةاصوتنا عسلى التعديل، ما صوتناش عسلى املادة كما جاءت هبا 

 :السيد رئيس اجللسة

 ال ال، صوتنا عسليها كما وردت عسلى السلجنة 1اإلخوان كاين املادة 
صوتنا كما صادقت عسليها السلجنة كان اقرتاح دايل الفريق اإلستقاليل 

 مادة إضافية املادة مخسة مكرر،

 :أعرضها لسلتصويت 2املادة 

 791 :املوافقون

 14 :املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

من املدونة، تعديالن  1جنيو لسلمدونة العامة لسلضرائب املادة  2املادة 
أحد مقدمي  77ورقم  79من فريق األصالة واملعاصرة التعديل رقم 

 .التعديسلني

 :النائب السيد هشام املهاجري

هنا السيد الوزير احنا مشينا  79خبصوص التعديل رقم 
نا منكم ولكن طسلبمعاكم خبصوص اجلامعات الرايضية املعرتف هبا 

أننا نزيدوا الشركات الرايضية، وهذا تعديل ما مكسلفش لسلدولة وال 
دران  7111اليوم ما كاينش شركة رايضية يف املغرب، يف سنة 

القانون وكنا كنطمحوا ننتقسلوا من اهلواة لإلحرتاف، دران قانون جيب 
وجيب وجيب، اليوم احنا كنعاونوكم كمعارضة يف التقاء السياسات 

لعمومية، يعين عوض نديروا جيب وجيب نديروا التحفيز ونقولوا هلاذ ا
الناس ديروا شركات راك غتستافدوا ألن هاذ هاذ هاذ الرايضة إيال 
ما حفزانهاش جبائيا راه غادي نعطيوها من أموال الدولة كدعم، 
يعين احنا كنعاونوا احلكومة أان أول مرة وكنسمع أبنه التعديالت ال 

ا جبنا لكم تعديل معقول ابش حنفزوا النوادي الرايضية معقولة، احن
يتحولوا لشركات ونصينا عسلى الشركات املذكورة يف قانون دايل 

 c'est du الرايضة، وهلذا السيد الوزير كنظن هذا
marketing politique  جديد، ألنه جيب وجيب ما نفعاش

ة احنا  ييف الرايضة خاصنا حنفزوا رأس املال يدخل لسلنوادي الرايض
كنشوفوا برشسلونة أش دارت فيها فريق دايل الكورة، ها احنا كنشوفوا 
املغرب آش دارت فيه ماتش دايل الكورة احلمد هلل خرج املغرب 

ماته قاطبة من الريف لسلكويرة كل شي خرج، ألنه كانت الريف اهت
 .شي عالش قسلت الريفاك الاحلكومة ابهتامات ابطسلة د
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 :السيد رئيس اجللسة

نقدموا التعديسلني ونعاودوا  77ال التعديل رقم  77مي التعديل رقمتقد
إيوا نفس الفصل الفصل هاذ الشي  77آه آه شكرا التعديل رقم 

السلي عمسلنا حىت يف التعديالت السابقة السيد النائب إيال كان 
 .ممكن، شكرا السيد الرئيس

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 شكرا السيد الرئيس،

دائما يف إطار تعزيز مداخيل الدولة والتقسليص من النفقات اجلبائية 
أو ما يسمى ابإلعفاءات، جابت احلكومة يف العام املاضي يف 

واحد اآلداة مالية تسمى هبيئات التوظيف اجلماعي  7191غشت 
العقاري، وهاذ السنة سنة من بعد إنشاء هاذ اآلداة جابت لنا هاذ 

العقاري بغات تدخسلهم يف إطار هيئات التوظيف اجلماعي 
اإلعفاءات، وهاذ هيئات التوظيف اجلماعي العقاري داخسلة يف إطار 

السلي قدمات احلكومة السنة املاضية، يقول هاذ  21.93القانون 
القانون تيقول عسلى أنه هاذ هيئات التوظيف اجلماعي العقاري ممكن 

احنا  ،هلا تبين أو تشري العقارات وختصصها لسلكراء بشكل حصري
طالبنا يف هاذ التعديل هذه ابش ما يكونش املضارابت وجتنبا 
لسلتحايل من أجل اإلعفاءات الضريبية أنه تستثىن فقط تستثىن ما 
يسمى ابملشاريع السكنية ذو الطابع الرتفيهي أنه تستثىن من هاذ 
اإلعفاءات ابش حنصنوا هاذ الشي السلي جات به احلكومة، احنا 

اذ ا ولكن يف إطار حتصينه طسلبنا حتيد وتزول همع هاذ الشي السلي ج
املشاريع السكنية ذو الطابع الرتفيهي من هاذ اإلعفاء ابش نعاونوا 

ما  احلكومة احلكومة ابش تعزز املداخيل دايهلا، لكن يبدوا أنه
بغاتش متشي معاان يف هاذ اخلط، كنقوهلا جبيت واحد املادة بغييت 

ابع منوا هاذ املشاريع السكنية الت تعززي واحد اإلعفاء، ولكن حيدوا
الرتفيهي ابش منشيوا معاكم يف هاذ الشي، فكنطالبوا احلكومة يف 
إطار هاذ التعديل كيبان لينا معقول، وداخل يف إطار روح هاذ 

القانون، ألنه هاذ القانون الش جا، جا ابش يعطي هاد الوسائل 
إطار التحايل أنه ، ولكن خفنا أنه يف opci املادية أو املالية هلاد

الناس يدوزو وسط من هاذ الشي، وميشيو حلوجيات أخرى، حنا 
 طسلبنا فقط أنه احلكومة ابش حنصسلوا هاذ الشي، تزول وحتيد وتستثين

 .هاذ الشي، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة عسلى التعديل األول

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

نة املالية السلي دوزان فيها ساعات النقاش، عسلى كل حال وكأنين يف جل
 .هللا جيازيك خبري بغييت تعاون احلكومة احلكومة قابسلة

  :السيد رئيس اجللسة

 .هو األول 79ال التعديل األول السيد الوزير ، التعديل رقم 

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

حيدتوها  حيديت املعرتف هبا الحيت قسليت جامعات وقسليت، ال ولكن 
اي أخي العزيز، أان عندي راك حيدتيها، ماشي هكذا غتعاوان خاصنا 
خنسليوها، اثنيا تنهضروا عسلى اجلامعات، أان متافق معاك أن هاذي 
مجعيات وجامعات رايضية خاصنا نشجعوها، ولكن تتبقى اهلدف 

اضعة خدايهلا يعين هو عدم الربح، منني كنقولوا شركات، شركات 
لقانون آخر، السلي فيه طبعا يعين مستوايت متعددة وعندهم 
إعفاءات يف إطار القانون دايل الشركات، ومنهم السعر املنخفض 
ابلنسبة لسلضريبة عسلى الشركات، وهلذا نرفض هذا التعديل، حنا ما 
تنخافوش حنا دااب تنقولوا اودي كاين واحد القانون دايل هيئة 

داز وصوتوا عسليه مشكورين ليؤطر هاذ التوظيف اجلماعي السلي 
العمسليات دايل هاذ العقار املوجه لكي يكون داخل هذه األدات 

 la املالية، منذ البداية أقوهلا وأكررها مرة أخرى أن اهلدف هو
neutralité fiscale  هو الشفافية اجلبائية، الشفافية ولكن



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

26 

سلتم ذي تفضاإلستثمارات داخل هاذ اآللية راها مؤطرة ابلقانون ال
شكرا السيد   وهلذا نرفض هذا التعديل، 21.93بذكره السلي هو 

 .الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا أعرض التعديل األول لسلتصويت، تفضل أ السي، التعديل رقم 
 .مؤيد 79

 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 ال هو عالش قسلنا الشركات الرايضية يف احلقيقة ألنه كنقولوا أبنه إذا
ما مت هناك إستثمارات يف اجملال الرايضي، راه ما ميكنش ترتفع 
املردودية دايل الرايضات يف املغرب، فخسلينا أنه فقط عسلى الدولة 
بوحدها، بغينا القطاع اخلاص عن طريق الشركات، وحنفزو الناس 
يدخسلو هلاذ اجملال هذا، خاصة بعدما الفريق الوطين تؤهل إلفريقية  

حضر فيه السيد األمني العام بشكل حمرتم، لذلك كما قسلتو، والسلي 
 .أان كنظن أبنه اإلقرتاح دايلنا راه مزاين

 :السيد رئيس اجللسة

آش السلي مزاين واش السلي ما مزاينش، املوافقون عسلى التعديل، 
 .املوافقون غنصوتوا

  30املوافقون: 

 955 املعارضون:

 00املمتنعون: 

 .تفضلاملؤيد لسلتعديل  77التعديل رقم 

 :النائب السيد هشام املهاجري

واخا غيكون شوية دايل التحايل السيد الوزير منني كنهضرو عسلى 
 .الشركات الرايضية

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .7التعديل الثاين دوزان، تكسلم فيه السي وهيب ما ميكنش يكونو 

 :أعرض التعديل لسلتصويت

  30املوافقون: 

 955 املعارضون:

 00املمتنعون: 

من مدونة العامة لسلضرائب الفريق اإلستقاليل لسلوحدة 1منر إىل املادة 
ورقم  2و رقم 2دايل التعديالت، التعديل رقم  4والتعادلية، عندك 

 .إىل كان ممكن تقدموا دفعة واحدة، تفضسلي السيدة النائبة 1

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

نقرتح إعفاء  يهم الضريبة عسلى الشركات 2التعديل يف املادة 
اجلامعات الرايضية املعرتف هلا بصفة املنفعة العامة جملموع أنشطتها 
أو عمسليتها، وكذا الدخول احملتمسلة املرتبطة بسبب هاذ النزول دايل 
هاذ التعديل هو أننا ما كنشوفوش زعم شي داعي أننا نزيدو منكنو 
 هاذ اجلامعات من واحد االمتيازات السلي هي أصال عندها توفر

إمكانيات مالية كبرية، وطبعا كنتسائسلو أصال عالش اقتصرو فقط 
 عسلى هاذ املؤسستني وملا املؤسسات األخرى مقصية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .التعديل املوايل شكرا، الثامن

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

donc  التعديل الثاين يهم اخلصوم من جمموع الدخل اخلاضع
من جمموع  %91روماين يف حدود  7يف الفقرة  لسلضريبة، حنن نقرتح
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من جمموع الدخل، و كيهدف هاذ  %71الدخل نقرتح احنا 
التعديل إىل رفع نسبة اخلصم من جمموع الدخل املفروضة عسلى 
الضريبة املطبقة عسلى فوائد القروض بنسبة لألشخاص الذين يقطنون 

، وذلك طبعا %71إىل  91أو يشيدون مساكن رئيسية من 
جيع الطبقة الفقرية واملتوسطة السلي كرتغب يف احلصول عسلى لتش

 .القرض من أجل ابش متسلك واحد املسكن رئيسي

 :السيد رئيس اجللسة

يف التعديل الثامن، داب نقدمو التعديل، راه احنا  2راه احنا يف املادة 
من املدونة العامة لسلضرائب، تفضسلي السيدة  1املادة  2يف املادة 

، السيد 1لتقدمي التعديل الثالث إيال كان ممكن والتعديل رقم النائبة 
 .النائب تفضل

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

حىت ميكن لسلشركات املبتكرة اإلستفادة من اإلعفاء من الضريبة عسلى 
الشركات هناك شرطني: الشرط األول السلي جات به احلكومة هو 

املاليني دايل  1سنوات، ورقم املعامالت  1اتريخ اإلنشاء أقل من 
الدراهم، حنن نقرتح السيد الرئيس حىت نشجع أكثر هاذ الشرحية 
من املقاوالت املبتكرة أن يتم يعين اإلحداث الشركة أقل من سنتني، 

ماليني دايل الدرهم، وشكرا  4وكذلك رقم املعامالت يف حدود 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

كسلمة لسلسيد الوزير فيما خيص التعديالت الثالث لسلفريق شكرا، ال
 .اإلستقاليل

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

هو الذي طرحته السيدة النائبة،  2السيد الرئيس، أوال التعديل رقم 
هذا ما عسليش غنجاوب مرفوض، ألننا نقول نظرا السلي أيضا احلديث 

الرايضات جيب أن تشجع وأن والنقاش يف بعض الفرق أن هاذ 
 اجلامعات الرايضية واجلمعيات املعرتف هبا ابلنسبة يف املنفعة العامة

والعصب السلي زدان يف التعديل غيبقى عندها هذا اإلعفاء، وهلذا 
 .نرفض هذا التعديل

السلي عندي السيد الرئيس ما تيتعسلقش ابلضريبة عسلى  2التعديل رقم 
ز ابلشركات واملقاوالت اليت تنجالدخل فذاك الرفع من تيتعسلق 

 ..أشغال ابألقاليم املغربية اجلنوبية

 

 :السيد رئيس اجللسة

السيدة النائبة، عفوا السيد الوزير إيال امسحتو غادي ندوزو مادام  
كاين هاذ، غادي ندوزو تعديل بتعديل ألن رمبا كاين يف تقدمي 

 ..التعديل نوع من

 :واملاليةالسيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد 

 ..وا خسليين جناوب عسلى التدخل

 :السيد رئيس اجللسة

، تفضل معارض، 1عفاك أعطي التعديل  1طيب ال التعديل 
كاين   2غادي ندوزو تعديل بتعديل هللا خيسليكم، التعديل رقم 

 .معارض تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 .السيد الرئيس هنا كنتكسلمو عسلى املدونة العامة لسلضرائب

 :السيد رئيس اجللسة

ال راه ما كاينش مؤيد يف السادس، دااب معارض وندوزو لسلتصويت 
 .تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو
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هاذ اجلامعات الرايضية معرتف هلا السلي حتذفات يف هاذ التعديل ما 
عندها معىن احنا قسلنا أودي كاين اجلامعات تشجيعا لسلرايضة نضيفو 

معيات والنوادي والعصب إىل غري ذلك أمور أخرى ضفنا اجل
دخسلناها، ولكن كييبدو أنه سنتقدم السنة القادمة إن شاء هللا بواحد 
التعديل، هاذ اإلعفاء هذا ال يشمل الركوب يف الطائرة السلي خاصو 

 .يركبو فيه غري الطاقم التقين والرايضي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .التعديل لسلتصويتراه خرج وهيب، راه خرج وهيب، أعرض 

  00املوافقون: 

 955 املعارضون:

 37املمتنعون: 

اآلن التعديل الثاين إيال كان ممكن تعاودو تقدموه الفريق اإلستقاليل 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد الشيخ ميارة

السيد الوزير، فرضت الضريبة عسلى القيمة املضافة كما نعسلم مجيعا 
وجسلب رؤوس األموال، من خالل عدم من أجل حتفيز اإلستثمار 

الزايدة يف تكسلفة اإلستثمار أحيط السادة نواب األمة أن الشركات 
واملقاوالت الوطنية العامسلة يف األقاليم اجلنوبية فهي حمرومة من 
اسرتداد املبالغ املؤداة عسلى الضريبة القيمة املضافة، ألتمس تعديل 

غ كات من اسرتداد املبالاملادة وذلك بتمكني هذه املقاوالت والشر 
 .اليت تؤديها تنفيذا لسلضريبة عسلى القيمة املضافة

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب لسلحكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

يف اجلوهر هاذ اإلعفاء السلي طالبني ماشي الضريبة عسلى القيمة 
كرا شاملضافة هو جايب الضريبة عسلى الشركات، وهلذا نرفضه، 

 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .أعرض التعديل لسلتصويت، مؤيد؟ معارض تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

احنا كنتكسلمو عسلى اإلعفاء، األقاليم اجلنوبية صحيح عندان هاذ 
الربانمج التنموي السلي كاين السلي كندعموه، كاين اآلن عمسليا كاين 

دايل من الضريبة عسلى الشركات والضريبة عسلى الدخل حىت اإلعفاء 
الضريبة عسلى القيمة املضافة، املشكل يف هاذ التعديل عالش  
كنرفضوه؟ ألنه وكيفتح جلميع الشركات يف املغرب كامل غري حيث 
غادي ميشي خيدم يف األقاليم غنحذفوه، هنا غتويل فوضى، إذا  

شركات السلي املنشأ كانت الشركات كاين إشكال حقيقي عند ال
دايهلا يف األقاليم اجلنوبية وتنجز األشغال يف األقاليم اجلنوبية نعم 

 .هذا خصنا نذكرو عسليه، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

مؤيد أو مؤيدة لسلتعديل، تفضسلي السيدة النائبة واحد فيكم واحد 
 .تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 ل السلي قدمناه وهو أهنا تعفى الشركات واملقاوالت اليتاحنااي التعدي
، 21و 21تنجز أشغاال ابألقاليم املغربية اجلنوبية املسرتجعة سنة

السيد الوزير، كنعرفو أبن هاذ األقاليم دايلنا عندها واحد اخلصوصية 
وهاذ الشركات السلي كتنجز األشغال داخل هاذ األقاليم راها ما  

 les هلا وما كاينش حىتكتخسلص شي الضرائب داي
perceptions  فني خيسلصو، إذن اي إما هاذ الناس يدخسلو
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وكيستفدو من اإلعفاء ولكن هاذ اإلعفاء كيستافدو منها غي هكا 
شفوي ماشي موثق، احنا اليوم يف الفريق اإلستقاليل كنطالبو اي إما 

 وهاذ الشركات التثبيت دايل هاذ اإلعفاء يف قانون املالية وهكا يكون
مها كيخدمو مراتحني، أو ال سريو وحطو أنتما يف اإلدرات دايلكم 
املعنية ويستخسلصو حىت مها الضرائب دايهلم وهكا ابش يكونو 
واضحني، ابش ما خيافوش الشركات ميشيو يستثمرو متا يف اجلنوب 
خاصة وأننا عندان واحد منوذج تنموي وكاين شركات كربى متشي 

 .رتستثمر، وشكرا السيد الوزي

  :السيد رئيس اجللسة

 :لسلتصويت 2أعرض التعديل 

  00املوافقون: 

 955 املعارضون:

 37املمتنعون: 

السيدة النائبة قدمتيه، إيال ممكن تعادوي تقدمي  1لسلتعديل  منر
ابختصار، سبق تقدميه تفضسلي، تفضل السيد الوزير  1التعديل 

 .لسلرد

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

يتعسلق األمر هباذ الشركات الناشئة واملبتكرة السلي جاءت مبقتضيات 
جديدة يف هاذ املشروع السلي هي مقتضيات مهمة والسلي كتمكن 
من اخلفض عسلى الضريبة لكل من يريد أن يساهم ويشجع هذه 

ألف درهم إىل مائتني ألف  911الشركات، ورفعنا ذاك املسامهة من 
التصويت دايل اإلمجاع داخل درهم، وإيال مازال كتذكر كان 

السلجنة، بقى هاذ التعديل دايلكم السلي تتقولو أودي يف عوض ذاك 
دايل املسليون درهم األربع سنوات املاضية والسلي زدان  1الشرط دايل 

دققناه يف السلجنة تنقولو كل سنة يعين كل سنة يكون عندو أقل من 
يظهر يل أقل، ك ماليني درهم، أنتما جبتيو مبدة أقل وبرقم معامسلة 1

 un peu هاذ الشي غيكونش شوية هاذ التعديل دايلكم غيكون
plus contraignant  يعين يكون يعين غادي نزيدو نزيّرو عسلى

الشركات، احنا بغينا نشجعوهم و هلذا نتشبث ابلنص األصسلي 
 .ونرفض هذا التعديل

 :السيد رئيس اجللسة

 :منر إىل التصويت

  00املوافقون: 

 955 املعارضون:

 30املمتنعون: 

من مدونة الضرائب تعديل واحد من فريق 7  املادة8  دائما املادة
 .تفضل السيد النائب 74األصالة املعاصرة، التعديل رقم 

 :النائب السيد حممد أبدرار

 السيد الرئيس،

هنا تنذكرو عسلى اإلعفاءات يف إطار أننا نشجعو املقاوالت احلديثة 
تيسريوها محسلة الشواهد، كذلك يف إطار أننا نعاجلو خاصة السلي 

واحد املعضسلة كبرية يف هاذ البالد السلي هي البطالة. إذن احلكومة 
قالت ليك أسيدي السلي بغا يدخل يف رأس املال دايل هاذ 
الشركات، ما كاين مشكل غادي نعطيوه اإلعفاء، لكن حددت 

احد  حىت شي و واحد العدد دايل الشروط السلي هي صراحة تتخسلي 
كاع ما يشجع هاذ الشركات، واحد العدد دايل الشروط، من 

ألف درهم  911أصعب هاذ الشروط أنه تتحدد ليه السقف دايل 
 رغم أنه يف املقابل تتقول أودي راه الرواج دايل هاذ الشركات

chiffres d'affaires  دايل املسليون دايل الدرهم سنواي،  1هو
دايل املسليون  1الشركة هاذي غادي تدير هنا كنتسائسلو كيفاش هاذ 

دايل الدرهم سنواي؟ املشكل األساسي هو أنه ما ميكنش شي 
مستثمر يدخل يف راس املال دايل هاذ الشركات يف حدود دايل 
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ألف درهم مبسلغ قسليل بزاف، وما ميكنسليناش نعاجلو هاذ  911
ابش  ماملشكل السلي بغات احلكومة أهنا تعاجلو، يف إطار أنه نعاونوك

هاذ اإلعفاء السلي جبتو جييب منفعة لسلبالد، يعاون اإلقتصاد دايهلا 
ويعاون هاذ الشركات، تنقول لكم أودي رفعو هاذيك املسامهة يف 
حدود مسليون درهم مع اإلشارة راه هذا ماشي إعفاء، وخا كيتعفى 
هبا الشركة السلي هي..، املستثمر السلي دفعها ولكن راه الشركة السلي 

تايل راه تتخسلص، مبعىن حقيقة راه ما تيتسماش إعفاء، وابلتتستافد 
راه إيال رفعناه ملسليون درهم راه تنعاونو الشركة ويف نفس الوقت الدولة 

 .تتدخل موارد، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .التعديل مرفوض

 :السيد رئيس اجللسة

 :أمر لسلتصويت

  30املوافقون: 

 955 املعارضون:

 07املمتنعون: 

تعديل فريق  2من املدونة العامة لسلضرائب دائما يف املادة  91املادة 
 73، تفضل السيد النائب التعديل رقم 73األصالة املعاصرة رقم 
 .فريق األصالة املعاصرة

 :النائب السيد حممد أبدرار

 .يسحب السيد الرئيس،

 :رئيس اجللسةالسيد 

من املدونة العامة  91املادة  2التعديل يسحب شكرا، املادة 
 .71لسلضرائب، تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم 

 :النائب السيد حممد أبدرار

 .يسحب 71التعديل رقم 

 :السيد رئيس اجللسة

من املدونة العامة لسلضرائب، تعديل الفريق  91املادة  2شكرا، املادة 
 .91لسلوحدة والتعادلية، رقم  اإلستقاليل

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

التعديل دايل املدونة العامة لسلضرائب يف هذا التعديل ألن اخلصوم 
من جمموع  %71من جمموع الدخل خاضعة لسلضريبة يف حدود 

 %71حنن نقرتح يف التعديل  %91النص األصسلي يف حدود 
الرئيسية  من اقتناء املساكن وذلك لتمكني الطبقة املتوسطة والفقرية

 .إذا كانت تريد أن تقوم ابلقرض

 :السيد رئيس اجللسة

من املدونة العامة لسلضرائب،  91السيد النائب احملرتم، حنن يف املادة 
 .، تفضل السيد النائب91تعديل الفريق االستقاليل رقم 

 :احلسني أزوكاغ النائب السيد

الفقرات، الفقرة )أ( التعديل دايل  4إذن عندان التعديالت يف 
 9و ألف 911من  %1ألف درهم السعر  911يساوي أو يقل 

 %91د املسليون درهم  411.9، من %91ألف  411درهم، 
د مسليون  1.9من  %71د املسليون درهم  1د املسليون إىل  9.9من 

، %49د املسليون درهم  91ما فوق  %71د املسليون  91درهم إىل 
 .األوىل هذا فيما خيص الفقرة

 %42التعديل الثاين يف نفس املادة هو أنه نسخ الفقرة "ب" بسعر 
فيما خيص  %41إىل إعادة التأمني، وتنضيفوا فقرة اثلثة "ج" بسعر 
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فيما خيص  %31شركات االتصاالت، فقرة أخرى "د" بسعر 
مؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها وبنك املغرب 

فوا  وشركات التأمني وإعادة التأمني، وتنهدوصندوق اإليداع والتدبري
يف هاذ التعديل بطبيعة احلال، احرتام مبدأ العدالة اجلبائية وجعل 
املنظومة اجلبائية املطبقة عسلى الشركات أكثر إنصافا وتوازان وتراعي 
قدرات الشركات عسلى أداء الضريبة املطبقة وتراتبيتها حسب 

 .األرابح، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

رأفة بكم هاذ األسعار دايل الضريبة عسلى الشركات جابت بزاف 
دايل التعديالت، عنهضر مرة أخرى ابش ما، طبعا اآلن تنقولوا يف 

مكسب جديد السلي هو األسعار  هاذ املقتضيات دايل القانون هناك
التصاعدية ابلنسبة لسلضريبة عسلى الشركات، عوض النسبية السلي كان 
عندها مساوئ وكان عندها شوية مزااي ومساوئ، من بني املساوئ 

دااب ما بقاتش وغادي تشجعوا  le seuil د النسبية كان داك
 املقاوالت الصغرى واملتوسطة إذن، اجلدول السلي فيه اهلدف دايل

التبسيط واهلدف دايل التحفيز واهلدف أيضا التقسليل دايل التكسلفة 
طبعا من بعد ميكن  91،71،49عسلى املالية العمومية هو السلي دران 

لنا ألن يف التعديالت هناك يعين تصورات خمتسلفة، ولكن السلي  
كيصب يف هاد اهلدف دايل التبسط ودايل التحفيز ودايل التقسليل 

وتيبقاو اهليئات هاذوك ما  49، 71، 91من التكسلفة هو 
قسناموهش املالية االئتمان وشركات االئتمان ومؤسسات االئتمان 

وهلذا نرفض هذا التعديل   42واهليئات املعتربة يف حكمها تيبقاو يف 
 .كما نرفض التعديل الثاين

 :السيد رئيس اجللسة

أتييد  .حىت نوصسلوا إن شاء هللا، إذن أعرض التعديل لسلتصويت
 .. يتفضسل

 

 

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

نعم السيد الرئيس، فقط لسلتأييد، طبعا العام الفايت راه حنا مع هاذ 
والعام السلي فات قدمنا تعديل فيه،  IS اجلدول التصاعدي دايل

 les وهاد les taux لكن السيد الوزير غري ابلنسبة هلاذ
marges  كات حبال الشر السلي اعطيتوا يف اجلدول دايلكم، أنكم

 le même taux pour les السلي متوسطة غتخسلص
sociétés السلي عندها واحد le capitale  كبري، هداك الشي

ديطايينا هكا ابش هكدا نعطيو  les taux عالش حنااي عمسلنا هاد
حظوظ أكثر لسلشركات األخرى، أما ابلنسبة لسلشركات دايل 

 االشركة السلي عندهاالتصاالت راه ما ميكنش حنااي نساويو واحد 
chiffre d'affaire  دايهلا كبري حبيث جات أبن لوخرين ما

غاديش يوصسلوا هلا ولوخرين ما كيعمسلوش نفس األرابح هداك 
 دايل le taux الشغل دايهلم مها خيدموا، ولكن خاص ترفع هلم

ISوشكرا ، . 

 :السيد رئيس اجللسة

  07املوافقون: 

 955 املعارضون:

 37املمتنعون: 

من املدونة العامة لسلضرائب التعديل واحد لسلسيدين  91دائما املادة 
 النائبني احملرتمني الشناوي وعمر بالفريج السيد النائب التعديل رقم

1. 
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 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

ألف منط  49دايل سعر جديدة، هديك  7هذا التعديل هو زيد 
مسليون  71زدان واحد السعر فوق  تصاعدي حنا معاه مزاين، ولكن

واهلدف منو هي تكون جمال التعسليم يكون أولوية  %35 درهم
مسليار  1ابلنسبة لبالدان، ونستمروا حنا دران واحد التقدير دايل 

مسليار ميكن  1دايل الدرهم، كمداخيل إضافية من هاذ الشي، هاذ 
 العدد ىتمسليون تسلميذ وتسلميذة مطاعم يف املدارس وح 7هلا توفر إىل 

ألف  111دايل املستفيدين من الداخسلية ميكن لو يطسلع حىت ل 
 .طفل، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

مسليار، كيعطي  1أصحح واحد احلساب، هاذ اجلدول ما كيعطيش 
نيا اث مسليون درهم، وحنن بعيدين عن هذا البطموح، 171ابلضبط 

 مرة أخرى كما كان يف السلجنة، القانون التنظيمي لسلمالية منع
l'affectation des recettes  وهلذا ما خصناش منشيو يف

اجتاهني، حنا دران واحد اإلجتاه دايل األسعار التصاعدية مبسطة، 
وطبعا نتمىن أن يكون له النجاح ألنه استافدو منو املقاوالت 

كل افدومن إدماج أيضا القطاع الغري املهيالصغرية واملتوسطة، ويست
ألنه غادي يكون هاذ السعر فيه حتفيز. هلذا نرفض هذا التعديل، 

 .شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، مؤيد تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

كيناش، متافقني ما   l'affectation حاجات 7مزاين كاين 
ولكن نعاونوكم شوية يف ترتيب األولوايت، هادي هي الفكرة قسلنا 
ترتيب األولوايت إيال كان التعسليم، ولكن اجلانب الثاين هو السلي  
كيهمين اان، مزاين السلي كتنتاقدوا هاد الرقم السلي جبتو، السلي دران 
حنا التقدير، كنتمىن أن احلكومة تعطي جلميع نواب األمة 

، % 9كيفاش شنو مها املداخيل ابلرتتيب، شحال واملواطنني،  
األول شحال كيدخل ميزانية الدولة يف الشركات، يكون هاذ الشي 
بكل شفافية، أن توصسلت به بصعوابت كبرية، ولكن نتمىن مجيع 
النواب يتوصل به ابش كل واحد يدير التقديرات دايلو، وال كنت 

يد مسليار درهم الس خاطأ وجابت مسليار درهم كيما جييت، راه مزاين
 .الوزير، مزاين مسليار درهم لإلستثمار يف التعسليم

 :السيد رئيس اجللسة

 .أعرض لسلتصويت التعديل

  2املوافقون: 

 955 املعارضون:

 10املمتنعون: 

من فريق األصالة املعاصرة، تفضسلوا  71دائما، التعديل رقم  2املادة 
 .71السيد النائب 

 :النائب السيد حممد أبدرار

 شكرا السيد الرئيس،

اإلقرار ابحلصيسلة املفروضة عسلى الضريبة ورقم األعمال،  71املادة 
هذا من بني اإلجراءات السلي دارهتا احلكومة، أقل ما ميكن ليا نقول 
أنه تيخنق املقاوالت ومجيع اخلاضعني لسلرسم املهين، كيف ذلك؟ 

دي اأهنم تيفرضوا عسليهم، تفرض عسليهم عرب واحد النموذج السلي غ
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حتددوا إدارة الضرائب، واحد النموذج يبداو يكتبوا فيه مجيع 
البياانت دايل مجيع الزابئن دايهلم، وتصوروا معااي دااب حبال هاد 
اإلجراء، إيال كانت إدارة الضرائب عندها مشكل يف املوارد البشرية 
خاص الوزارة حتل ليها هاذ املشكل، ولكن ابش الشركات 

 وم مقام إدارة الضرائب وتبدا تعطيها املعسلوماتواملقاوالت أن هي تق
دايل مجيع الزبناء دايهلم اخلاضعني لسلضريبة، ماشي املسجسلني إيال  
كانوا مسجسلني راه كاين عن إدارة الضريبة، ولكن اخلاضعني 
لسلضريبة، مبعىن كاين فيهم السلي ما مسجسلينش، فتنظن أن هاذ 

قتصاد عسلى اإل اإلجراء كيشجع عسلى التهرب الضرييب، وتيشجع
الغري املهيكل، وفيه واحد النوع دايل اخلنق، إن صح التعبري عسلى 

 .الشركات، وال يساعد السيد الوزير العمل دايلكم، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

يبقاو يعطيوان التوقيت، هللا جيازيكم خبري،  la regieالتوقيت، 
 .جواب احلكومة

 :اليةالسيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد وامل

هاذ البيان ابلعكس هو أو هاذ املقتضى ابلعكس هو كيهدف إىل 
ضبط القطاع غري املهيكل والكشف عن املتمسلصني من خالل 
جتميع البياانت املتعسلقة ابلزبناء، ولكن امشن زبناء، كنهضرو الزبناء 

 الذين يتوفرون عسلى التعريف املوحد لسلمقاوالت، يعين...؛

هضرت عسلى اإلستعمال دايل املعسلومات راه كاين  إيال -اثنيا
من املدونة العامة الضرائب السلي يسلّزم مديرية الضرائب  731الفصل 

 .بكتمان السر املهين، شكرا السيد الرئيس، هاذ التعديل مرفوض

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، مؤيد، تفضل

 :النائب السيد هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،

الوزير، أان دائما كناخد ما جاء يف التصريح احلكومي، واش  السيد 
كنخرجو قانون املالية لسلمغرب كامل والال كنخرجوه لسلدار البيضاء 
والرابط؟ واش واحد السيد من الثالاثء سيدي بنور هابط بغى 
يتقضى من الدار البيضاء ابغي جيي يبيع يف الثالاثء سيدي بنور 

ر، ئل السلي كتهضرو عسليها السيد الوزيدايل غادي يكون عندها الوسا
 واش خذيتو بعني االعتبار أبن العامل حنا مع توسيع، حنا مع توسيع

l'assiette fiscale  ولكن واش خديتوا العدالة اجملالية السلي
خديتوها كشعار هاد السنة بعني اإلعتبار، راه بزاف دايل السواق 

تاجه جبميع، مجيع ما حيالسيد الوزير، راه معمرين ابملواد الغذائية 
املواطن، كيغادي نتعامسلو مع هاذ الناس غدا، يعين، انتما كتطسلقو 
اليد دايل اإلدارة دايلكم عسلى أي واحد كي غنديرو، اعطيوان احلل، 

 comment ça se راه حنا كنعيشو يف العامل القروي وكنعرفو
passe  أبنه الناس املسلجأ دايهلا الوحيد هو السوق سواء عسلى

آلالت الكهرابئية إلكرتونية مواد غذائية، مواد فالحية، كي غادي ا
يدير هاد الراجل السلي مشى عّمر كاميو من الدار البيضاء غادي به 
لزاكورة واّل لطاطا واّل لسيدي بنور، غادي يتوفر عسلى هاذ املعسلومة 
هاذ الشي السلي كتقول السيد الوزير، يعين حنا إيال كانشّرعو، راه  

لسلمغرب كامل، ماشي كنشّرعو لقطاع مهيكل يف مدينة كنشّرعو 
 .، وشكرا السيد الوزير7والّ 

 :السيد رئيس اجللسة

 :أعرض التعديل لسلتصويت

  30املوافقون: 

 955 املعارضون:

 00املمتنعون: 

من املدونة العامة لسلضرائب، الفريق االستقاليل التعديل  72يف املادة 
 .السيدة النائبة، تقدمي التعديل، تفضسلي 99رقم 
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 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 %71إىل  91سبق تقدمي هذا التعديل وهو خفض، رفع نسبة من 
من جمموع الدخل املفروض عسلى الضريبة، عسليها الضريبة وذلك 
يهدف هاد، يهم اخلصوم من جمموع الدخل اخلاضع لسلضريبة، نقرتح 

املفروضة عسليه من جمموع الدخل  %71إىل  %91الرفع من 
الضريبة وذلك بغرض متسلك أو بناء مسكن رئيسي، طبعا اهلدف 
منو أننا نشجعو الطبقات الفقرية املتوسطة اليت ترغب يف احلصول 

 .عسلى قرض بغرض متسلك مسكن أو بناء رئيسي

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ناء نص يشجع هاذ الطبقات الفقرية واملتوسطة عسلى اقتاحلايل يف ال..
من جمموع الدخل اليت يقوم خبصمها  %91املساكن، ونسبة 

صاحب املسكن السلي عندو قرض، كافية وطبعا بعد إحصاء دقيق 
ل  91لقيناها كتغطي مجيع، طبعا، احلاجيات، الرفع منها من 

ل د الدخقسلتها يف اجلسلسة، إيال كان هاد السي مرة أخرى 71%
 les دايلو كتمثل غري الكسلفة دايل الدين غري %71دايلو

interets ،شحال غادي يكون يسدد يف األصل دايل الدين ،
 %21داملرات ديك الكسلفة، يعين هذا غادي يكون  4عسلى األقل 

دايل الدخل دايلو غيمشي غري لسداد الدين، وهلذا  %11واّل 
منها ابلعكس ماشي غادي يستافد  %71تنعتقد، ويال زدتيها 

الطبقات الفقرية واملتوسطة اليت جاءت يف املرافعة، غيستافد منها 
 .ذوي األجور العسليا، هلذا نرفض هذا التعديل

 :السيد رئيس اجللسة

 :شكرا، أعرض التعديل لسلتصويت

  00املوافقون: 

 955 املعارضون:

 30املمتنعون: 

 97لسلضرائب، التعديل رقم من املدونة العامة  49املادة  2املادة 
 .، تفضل السيد النائب97لسلفريق اإلستقاليل رقم

 :الشيخ ميارة النائب السيد

 .نسحب التعديل

 :السيد رئيس اجللسة

 2عامة لسلضرائب من املادة من املدونة ال 12سحب، شكرا، املادة 
 71و 72و 72من فريق األصالة واملعاصرة،  4ت تعديال

 .واملعاصرة التعديالت دايل األصالة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

، يف إطار اإلعفاءات عن الضريبة عن 72السيد الوزير يف املادة 
الدخل، جات املادة ضمن احلدود املقررة يف النصوص التشريعية 
والتنظيمية املعمول هبا يف جمال الفصل عن العمل، التعويض عن 

ض عن املغادرة الطوعية، ومجيع الفصل عن العمل، التعوي
التعويضات عن الضرر املمنوحة يف حالة الفصل عن العمل، نقرتح 
عسليكم السيد الوزير يف فريق األصالة واملعاصرة أن تسري هذه 
األحكام عسلى التعويضات املمنوحة لألجري يف إطار املسطرة الودية 

هناء عالقة إالغري قضائية، ألنه السيد الوزير يف بعض األحيان يتم 
الشغل بطريقة ودية، فمن أجل املطابقة والتعميم عسلى املقتضيات 
اجلاري هبا العمل يف قانون الشغل، جيب أن تسري هذه األحكام 
عسلى التعويضات املمنوحة لألجري يف إطار املسطرة الودية، ألنه، 
وليس فقط يف إطار تسلك املمنوحة له بناء عسلى حكم قضائي، 

 .وشكرا
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 :رئيس اجللسةالسيد 

 .تفضل السيد النائب 72تقدمو التعديل املوايل، 

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس احملرتم،

السيد الوزير، يف ما خيص الكل يعسلم ابلسلي أنه املعطسلني البد أن 
نستحضر هنا اخلطاب املسلكي يف االفتتاح دايل الربملان، ألول مرة 

اإلسم دايل املعطسلني، والسيد ورد يف خطاب جاللة املسلك هاذ 
الوزير أنت تعرف جيدا أن الفرق شاسع ما بني العاطل واملعطل، 
ماشي قدر دايل املغاربة يبقاو معطسلني إىل ما ال هناية، اتبعنا هناك 
معاانة، تقارير دايل املندوبية السامية والتخطيط واجملسلس اإلقتصادي 

ة السلي غادي لقنبسلة املوقوتواإلجتماعي، كسلها تقارير تؤكد ابلسلي هاذ ا
ختسلق مشاكل يف التماسك اإلجتماعي، احلكومة خاصها حتمل 
املسؤولية دايهلان هاذ اإلجراء السلي جبنا يف حزب األصالة واملعاصرة 
هو إجراء لرمبا سيعيد يعين تضيف جمموعة دايل األطر وابلتايل البد 

كنش ميتكون هناك إعفاءات وتسهيالت ابلنسبة لسلمقاوالت، وما 
غي فقط نديروه ابلنسبة لسلبعض، نريد أن يتم تعميم هاذ التوظيف 

 .ابلنسبة لباقي دايل الشركات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تقدمي التعديل 71التعديل 

 :النائب السيد عدي بوعرفة

أان تنقول أبن هل يعقل مثال أننا خنسلي غري  71ابلنسبة لسلتعديل 
موعة دايل الشركات وهناك جمموعة املنشآة منني كتحدث، هناك جم

دايل اإلطارات السلي رمبا تقدر توظف، ألن املشكل السلي كيتطرح 
ابلنسبة لينا احنا وبناء كذلك عسلى تقارير دايل اهليئة الوطنية لدعم 

دايل  %71إدارات األطر املعطسلة السلي عندي شرف برائستها راه 
واحد  طالة وصالتاملعطسلني أطر عسليا معطسلة، راه النسبة دايل الب

املستوى ال يطاق، وابلتايل هاذ التماسك اإلجتماعي السلي عند 
والنسيج السلي عندان يف البالد راه رمبا غيخسلق متاعب كبرية وكبرية 
بزاف، البد أن نستحضرو السيد الوزير هاذ القضية دايل املصطسلح 
دايل اخلطاب املسلكي حينما حتدث املعطسلني، والفرق شاسع كيفما 

 .يف البداية ما بني العاطل واملعطل قسلت

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب احلكومة عسلى التعديالت الثالث

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

التعديل األول املتعسلق مبنح التعويضات املمنوحة لألجانب يف إطار 
ملصادق ااملسطرة الودية غري القضائية، هاذ املسطرة الصسلح غري 

عسليها من طرف اجلهات املختصة من شأنه أن يفضي إىل ممارسات 
يف إطار يعين يف التمسلص الضرييب وهاذ الشأن هذا، طبعا هاذ 
مشروع قانون املالية جاب تسهيل يف ما يتعسلق ابلتعويض الفصل 
عن العمل مبقاوش داب تيكونو فيه حكم قضائي، تيكون فيه اي هللا 

ذين راه فيه تسهيل كبري ابلنسبة لسلعامسلني الاملصادقة عسليه وهذا 
درهم  91111يفصسلون عن العمل، املقتضى الثاين ابش نرفعو من 

شهر ما نرجعو لسلشركات القائمة،  41يف إطار برانمج حتفيز نوسعو 
أعتقد أيضا مرة أخرى عندان برانمج حتفيز جاب مقتضيات مهمة 

 بعا العدل ألنهاألجراء، بدينا يف إطار ط 91درهم 91.111جدا 
راه تستفيد  7191دشنوه الشركات السلي بدات يف  7191بدا يف 

، وهاذ املقتضى نعتقد أنه كايف اآلن، 7177وغتبقى تستفيد حىت 
 .وهلذا نرفض هذين التعديسلني، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

، معارض 27د، مؤي72إىل التصويت عسلى التعديل شكرا، منر 
 .النائبتفضل السيد 

 :النائب السيد عبد هللا بووانو
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 السيد الرئيس،

السيد الوزير، حنا عندان القوانني املؤطرة، طبعا القوانني القضائية،  
كاينة فيها مسطرة الصسلح، هاذ مسطرة الصسلح تنتهي ابملصادقة 
عسلى املقرر املتفق عسليه من طرف احملكمة، هذا إذا كان خاصو 

الشغل ما كتفتحش اجملال دايل يدخل وكنظن داخل ومدونة 
، أهنم اتفقوا عسلى واحد الثمن وهذاك الثمن السلي 7االتفاق بني 

غادي نديروا غادي نعفيوه، هذا غري معقول، غنفتحوا الباب لواحد 
التالعبات السلي هي غري معقولة، لكن يف إطار مسطرة الصسلح إذا  

ا جيب ذكان النهاية دايل الصسلح يصادق عسليه من طرف احملكمة، ه
أن يكون حاضرا، و كنظن أبن احلكومة أخذته بعني االعتبار، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد، الصوت تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال غري بغيت نقول واحد القضية ابش نتفامهوا هاذ القضية دايل 
التصاحل، كان واحد املرحسلة سابقة، والسيد الوزير، كان هو املهندس 

السلي دارها حلد اآلن هنااي، واحد  départ volontaire دايل
الوقت وصسلنا التفاقات كنديروا اتفاقات وهاد االتفاقات بقات يف 
احملاكم، واحد الوقت كانت معفية ومشا وجا السيد وزير فتح هللا 
ولعسلو هللا يذكروا خبري راه ابقي حي جا هلنا الربملان وقال راه معفية 

بة يف داك يف الوقت، راه حنا كنذكروا، اآلن شنو هاديك من الضري
هو املشكل أنقول لك فني كاين املشكل القانوين؟ آش كيوقع اآلن؟ 
حيث تنديروا واحد االتفاق كنمشيو حنا كنتافقوا كمشيو كنديروا 
واحد الصيغة شكسلية دايل التحكيم، وكنجيبوا احملكمة فقط ابش 

م عسلى هداك التحكيتصادق عسلى هداك التحكيم حيث كتصادق 
تيقولو ابسم جاللة املسلك ألن خاصها تكون ابسم جاللة املسلك راه 
وافقوا عسلى هداك التحكيم ما شي وافقوا أن هداك التحكيم 

املصادقة عسلى التحكيم وأنذاك كيخسلصش الضريبة عالش؟ ألن 
األحكام القضائية معفية أان جني لك هلاد املوضوع التاين شنو هو؟ 

 التفاق بني املشغل واألجري ويتوصل االثنان ابالتفاقحينما يتم ا
لألجري لسلحق يف شهرين ابلطعن يف إعادة االتفاق، حبيث كتدير 
اتفاق قضائي راه عندك احلق يف هداك الطعن، فضينا وعالش حترم 
األجري أ خواي؟ عالش هاد الطبقة العامسلة غدا إيال مشا لسلدار كنتزيد 

ن لو احلساب غدا عوج، عالش ابلفسلوس نشد دوك الفسلوس واب
 aulieu أحترمو ابش ميشي غدا لسلمحكمة يطسلب، داب آش دران

د الناس غادي نديهم كسلهم احملكمة، كنا تقسلبو عسلى  7ابش يتافقوا 
صيغة قانونية أخرى، ماشي هي هادي، ونقول لك أن االتفاقات 
السلي كنهتم هبا االثنني يف جمال الشغل تصادق عسليها مفتش الشغل 

عترب هنائية، املشرع ما قاهلاش، قال جيوز الطعن دايل األجري دااب ت
آش درتو سديتو عسلى األجري كتقولوا إيال بغييت تصاحل إما ختسلص 

اك الدخل واش هد %41الضريبة ألن راه شحال، السيد الوزير، 
لباب كربى حبيت دااب سديتو عسليه ا)...(ما عرفتش شحال فيه، راه

آش كيقول تيقول السلهم منشي احملكمة انخد الفسلوس ولكن تيقول 
إيال دوك الفسلوس خديتهم يف احملكمة ألن شنو هو الفسلوس السلي  
كياخد يف احلكمة السلي اتفقوا عسليها ماشي السلي طسلب، السلي اتفقوا 

يديرها  مسليون يشدها 71عسليها معىن أنه يطسلب مسليار وتعطى لو 
لطعن، ايف جيبو، ما ميكنش يطعن فيها ابقي، عالش حترمو من 

وتعفيه..، خاصة أن الضرائب كيأديها األجري أما كون   يتافق
كيأديها املشغل ما عندي مشغل كيأديها األجري العنصر الضعيف 

 .يف العقد، هلذا راه خاص تراجعوا هاد التصور السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا،

 30املوافقون: 

 957املعارضون: 
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 07املمتنعون: 

 .، مؤيد، تفضل72التعديل 

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، البد أن نستحضر التاريخ ألن لسلتاريخ ذاكرة، األطر 
العسليا املعطسلة يف زمن مضى وخاصة كنعرفوا ابلسلي أنه املقاوالت 

عض عائسلية وغنقولوها صراحة كذلك باملغربية بشكل عام كبري هي 
األبناك كذلك توظيف عائسلي، راه ماشي أبناء الفقراء كيبقاو فقراء، 
ماشي السلي ابه سراح يبقى سراح، أان أستحضراألطر العسليا منني  

معتصمني يف املقر دحزب اإلستقالل، وكانت مفاوضات  كانو
اك طويسلة مع اإلخوان دايل حزب االستقالل آنذاك، وكانت هن

املسلحقة دايل التعسليم وكان هناك االعتصام السلي مات بسببها عبد 
الوهاب زيدون أحد األطر العسليا املعطسلة وواحد املعطل مسيته حممود 
اهلواس أحد أبناء الناظور كيعاين إىل حدود اليوم من حروق من 
درجة اثلثة فيجب فتح توظيف األبناء دايل الفقراء واملعوزين هباذ 

هاذ البطالة دايل اخلرجيني راه مشكل كبري بزاف راه  البسلد، راه
األطباء معطسلني املهندسني معطسلني، دكاترة يف النووي معطسلني، 
 واحنا كنعرفوا كيف يتم التوظيف، اليوم يف اإلدارة املغربية نديروا يف

الديوان من بعد هنبطو نعطيه مسؤولية، وكاين لوائح وكاينة أمساء، 
 .لسلعنصر البشري يف هاذ البالد، شكرا البد من رد اإلعتبار

 :السيد رئيس اجللسة

 :أعرض التعديل لسلتصويت

 30املوافقون: 

 957املعارضون: 

 07املمتنعون: 

 .71التعديل 

 30املوافقون: 

 957املعارضون: 

 07املمتنعون: 

دائما تعديل الفريق اإلستقالل لسلوحدة والتعادلية فيما خيص  2املادة 
 السيد النائب 94مدونة الضرائب التعديل رقم من  12املادة 

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

 شكرا السيد الرئيس،

إذن التعديل السلي تنقرتحوا أنه بدل أن يتم التشغيل خالل السنتني 
األوليتني يتم التشغيل خالل السنوات ثالث السنوات األوىل وكذلك 

يه اإلعفاء املشار إلأنه تستافد هاذ الشركات أو هاذ املقاوالت من 
أعاله مجيع املقاوالت القائمة، تعسليسلنا مادام أنه السياسة دايل 
احلكومة ماضية يف تفكيك الوظيفة العمومية حتت مسمى األمن 
الوظيفي وتيبقى فقط أنه من املداخل دايهلا ابش أنه تنمي التشغيل 

يف  ةالذايت وكذلك تنقص من األعداد اهلائسلة دايل البطالة واملقاول
هذه فرصة يف هاذ اإلطار هذا أنه ابلفعل يعين وهاذ التعديالت 
دايلنا أنه متشي يف هاذ اإلجتاه وكذلك تعزيز هاذ يعين هلاذ التوجه 

 .هذا، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .التعديل مرفوض

 :يس اجللسةالسيد رئ

 :أعرض التعديل لسلتصويت
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 19املوافقون: 

 957املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 41دائما تعديل فريق األصالة واملعاصرة والتعديل رقم  2املادة 
 .تقدمي التعديل، السيدة النائبة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

فة العمومية أو املرتبطة ابلوظيالسيد الوزير، يف الفقرة يف املصاريف 
، فيما % 71العمل املقدرة ابلنسبة لسلجزافية اقرتحتم أهنا تكون 

يتعسلق األشخاص غري املنتمني لسلفئات املنتمية املشار إليها يف "ب" 
ألف درهم، وال كنتم، السيد  41و "ج" عسلى أال يتجاوز املبسلغ 

وه يتجسد نبغيالوزير، يف احلكومة كتقول أن عندها نفس اجتماعي 
لنا يف هاذ األمور اجلزئية كنقرتحوا عسليكم يف فريق األصالة واملعاصرة 

ألف  41ومن املبسلغ  % 71نسبة  % 71أهنا ترفع النسبة من 
ألف درهم وقوفا إىل جانب هاد الفئة داألجراء  41درهم إىل مبسلغ 

ريب، غوفئة دايل العامسلني السلي مها الفئة اهلشة والضعيفة يف اجملتمع امل
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

القضية دايل إذا كان عندكم نفس اجتماعي والبد خاصين جناوب، 
احلكومة عندها نفس اجتماعي، زادت يف النفقات اإلجتماعية، 

ا مب زادت يف قطاع التعسليم والصحة، حافظت عسلى القدرة الشرائية،
أهنا حافظت عسلى التضخم، دااب واش منشيوا نشوفوا يف األولوية يف 
نظرك واش املعطسلني السلي هضر عسليه األخ وأسانده، وال األجري السلي 

صحيح، ولكن دااب  7عنده أجر، إيوا ابش نتفامهوا عاود اثين، ب
غري يف األولوايت، قالوا األولوايت، خاصنا نشوفوا هذا وهذا متافق 

ذا ماشي جزئي، هذا راه مهم ومت فيه عمل جبار كان معك، وه
 72سنوات وكانت  1، غري هذه واحد % 71والت  % 92

ألف. وهلذا ماشي كل مرة تقولوا إذا كانت  41ألف والت 
احلكومة، احلكومة صادقة وعندها توجه اجتماعي وعندان أيضا 
 واحد احلاجة السلي مهمة أيضا يف إطار اإلمكانيات املتاحة ابش

 .نكونوا واقعيني، هلذا نرفض هذا التعديل

 :السيد رئيس اجللسة

 .طيب معارض، تفضل السيد الرئيس

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 %71اإلعفاءات يف األجور كاين  ال، بطبيعة احلال النظام دايل
ايل اجلانب دعفوا السلي تتاخذ بعني اإلعتبار  %92السلي تتاخذ 

النفقات املهنية، أهو إعفاء معطي جلميع املوظفني، بطبيعة احلال 
هاذ املوظفني أو نظام الوظيفة العمومية ابملغرب هو نظام مفتوح 
لكل املغاربة ابملباراة، وليس حمصورا عسلى أية فئة منهم، ولو كان 
حمصورا ملا كنا حنن هنا، ألنه النظام دايل الوظيفة العمومية هو 
مفتوح لكل أبناء الشعب املغريب، صحيح كاينة إشكاليات يف 
التعسليم السلي قد ال تسمح لبعض املواطنني من الرقي اإلجتماعي، 
ولكن هاذي ماشي مشاكل يف األصل لكن ال ميكن أن ننعت أن 
النظام الوظيفة العمومية فيه النظام دايل األقارب وال النظام، 

ومية نظام املبارة يف الوظيفة العمواحلكومة السابقة هي اليت أقرت 
حىت تزيد جرعة من الشفافية يف الولوج دايل الوظيفة العمومية السلي 
هي مرة أخرى واحنا كسلنا والد الطبقة العامسلة، احنا كامسلني أوالد 

 .الطبقة العامسلة وجينا هلنا لسلربملان املغريب واحنا أوالد الطبقة العامسلة
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 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

غري مها احنا ما شي النموذج، احنا راه جينا هنا ابلصدفة، كل 
 .واحد شي ظروف، وما قاطعتكش

 :السيد رئيس اجللسة

 .عفوا تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

أنت جييت ابلصدفة لو ما كان عبد اإلله بنكريان، ما تكونش هنا 
ال غري ابش نكونو واضحني، أنت تتقاطعين خاصين وال ال، 

جناوبك، حيث تتقاطعين خاصين جناوبك وال ال، إيوا ما تقطعين ما 
 .جناوبك، وا امسح يل، ال ال

 :السيد رئيس اجللسة

 .السي تفضل مؤيد

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

نة سوغري جبنا ابلصدفة، إما كنا كنموتو يف حادثة السري يف العمر ال
 الثالثة من العمر، داب جابتنا الصدفة هلناي هللا جيعل اتويل اخلري، ال

 .غري، ها واحد آخر كيجاوب، وا مع من غنتكسلم السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب، خسليو السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ا ي مشكل، إيو اتخد الكسلمة وجوابين وجناوبك ونتناقشو ماعند
 .جاوبو السيد الرئيس أنت نيت

 :السيد رئيس اجللسة

 .امسحتو السيدات والسادة النواب الكسلمة عند

 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 .أان قاد به غري خسلينا، غري خسلينا أان قاد به

 :السيد رئيس اجللسة

 .إيال امسحتو الكسلمة عند املؤيد، تفضل مؤيد التعديل

 :السيد عبد اللطيف وهيبالنائب 

 .عندي ابلضبط، غادي تصسليو

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال غادي تعطيين الضماانت السيد الرئيس أنه ما غادي خيسليين 
 .تدخل السيد الرئيس امسعنا لو هبدود صفقنا عسليه وا نتدخل،

 :السيد رئيس اجللسة

 .التعديل تفضل مؤيد

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

أان تنقول احنا ماشي مناذج، احنا أوالد الشعب وصسلو، كاين أوالد 
األثرايء وصسلو، كل واحد فني كيوصل، أان ما كنقولش هاذ القضية، 
هناك انزالقات، هناك انزالقات يف مجيع، مزاين أنكم درتو أن 

مزاين ولكن احلكومة احلكومة السابقة هي السلي دارت املباراة 
السابقة هي السلي دارت التعاقد وما قبالتش الوظيفة بوحدها، 
واحلكومة السابقة هي السلي قسلصات يف واحد جمموعة دايل احلقوق، 
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إيال غري بغينا نتحاسبو نتحاسبو بشكل عام، ولكن بناء عالش  
كنقولو حناي ننقولو هاذ التقسليص هذا فقط غادي يزيد من القدرة 

ة داملواطن أمام األزمة السلي كنشوفوها اآلن، ها البرتول كيطسلع الشرائي
هاألسعار كرتتفع، ها صندوق املقاصة كتحيدوه، هاذ األمور كسلها  
كيخسليوان كنخافو عسلى القدرة الشرائية دايل املواطن، واش بغيتو 
جيي املوظف مبهدل، راه غادي يوصل واحد الوقت املوظف كيجي 

سيارة وما يقدرش يدير فيها املازوط، مبهدل، من حيث تتويل ال
ألهنا ارتفعت لذلك، احنا هاذ الشي فقط كنطسلبو واش هذا غادي 
خيسلي أننا نديرو موقف سياسي، أما احنا كيجمعنا يف العنصر 
املشرتك وهو التدين، راه األرزاق بيد هللا، كاين السلي غادي يعطيه 

د الرئيس ا السيالوظيفة، كاين السلي ما غادي تعطيه الوظيفة، وهلذ
ما تبقاش تقول ..راه ما كاينش النماذج إيال رزق هللا جتسلس اليوم 

 .حدا بووانو غدا يعسلم هللا حدا من غادي جتسلس

 :السيد رئيس اجللسة

 30املوافقون: 

 957املعارضون: 

 07املمتنعون: 

 la السيدات والسادة النواب راه كان واحد، راه عالش طسلبت من
régie  الوقت ابش حناولو ما أمكن، وقتنا مجيعا ندبروهابش تعطينا 

بشكل، راه ابقي حىت النصف دايل التعديالت ما وصسلناهشاي، 
 .فسلذلك أرجو من اجلميع التعاون

من املدونة العامة لسلضرائب، فريق األصالة واملعاصرة  14املادة 
 ، تفضل السيد النائب، يسحب؟49التعديل 

 :غايلالنائب السيد صالح الدين أبو ال

 .ال ال مل يسحب، مل يسحب

 :السيد رئيس اجللسة

 .مل يسحب

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 .الرئيس أان غادي نقدمو

 :السيد رئيس اجللسة

 .49تفضل، التعديل 

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

لشرحية دايل ا هناي ابلنسبة لإلعفاء تنهضرو عسلى واحد الطبقة
املغاربة السلي تيتوىف هلم شي حد وابلنسبة لسلسكن الرئيسي دايل 

ابلنسبة لإلرث السكن الرئيسي إنسان خسلى بريطمة عايشني فيها 
يف املائة  9دالناس وتوىف قدر هللا توىف، الناس تتخسلص  3وال  4

عسلى السكن الرئيسي راه خاصها ت زول  % 9قسلنا حىت ديك 
هللا،  ايل هللا سبحانه وتعاىل قدريف املائة، ألنه املوت د 1ابش تويل 

ما ميكنش شي واحد السلي احنا عارفني وال انتما عارفني فوقاش 
غادي يدي له هللا العمر، قسلنا إيال كانوا شي وليدات غادي توزع 
بيناهتم، هداك السكن الرئيسي، كيف ما كان اإلنسان خدم عسليه 

ي عام وخسلى واحد السكن رئيس 11عام  11عام،  31عام  41
دوك الوليدات السلي غيتوزع عسليهم داك مثن املنتوج دايل داك السكن 

 .الرئيسي خصه يتعفى

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب لسلحكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

الذي فضل بعضنا عسلى بعض يف الرزق هو الذي عنده عسلم الساعة، 
يت هنضر، هاذ التعديل السلي جبولكن ما شي عسلى هاد الشي بغيت 

، % 9السيد النائب احملرتم ماشي هو السلي قسليت ماشي هو اإلعفاء 
هاذ التعديل السلي جبيت صحيح جناوبك عسليه وال جناوبك عسلى 
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السؤال، جناوبك عسلى هذا ماشي عسلى السؤال، هذا مرفوض، 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 11 :املوافقون

 921ن: املعارضو

  44 :املمتنعون

دائما املادة  2من فريق األصالة واملعاصرة يف املادة  47التعديل رقم 
 .يسحب، شكرا 47التعديل  21

من املدونة العامة لسلضرائب، التعديل السادس  24املادة  2املادة 
السيدين النائبني مصطفة الشنوي وعمر بالفريج، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السيد الرئيس،شكرا 

هاذ التعديل فيه الشقني الشق األول كيتعسلق ابلرفع من القدرة 
ألف  31الشرائية دايل األجراء السلي طسلعنا ديك شرحية الدخل بني 

ألف واحنا غاديني ابش نرفعوا من القدرة  31طسلعناها  41عوض 
الشرائية دايل األجراء السلي مها قالل السلي كيأديوها ايهلل يف القطاع 
اخلاص ايهلل مسليون واحد السلي كيأدي الضريبة ولكن ابملقابل ابش 
ما نقصوش من املداخيل دايل الدولة من جانب ونزيدوا شوية من 

 Les مداخيل الدولة من جانب آخر، الضريبة عسلى الدخل دايل
Dévidentes  عفاك السيد الرئيس واش ميكن لك تطسلب من

 .الناس

 :السيد رئيس اجللسة

فضل السيد ت ،ائبة، السادة النواب استمعوا لسلسيد النائبالسيدة الن
 .النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 %91السلي هي  Les Dévidentes الضريبة عسلى الدخل دايل
الضريبة عسلى الدخل  Les Dévidentesاليوم ال يعقل أنه يكون
إىل  % 91اليوم قسلنا تبقى  % 91هديك  ،قل من دايل األجراء

حىت  % 41ألف درهم كمدخول سنوي، من بعد  711حدود 
، ولكن ابش % 42ألف درهم  111ألف درهم وفوق  111ل 

نكونوا معقولني وحناولوا كطريقة بناءة نعاونوا أان تنقول نعاونوا زعما 
بكل صدق، نعاونوا احلكومة يف ترتيب األولوية والتعسليم كأولوية 

درهم قسلنا من مسليون  111خرجنا من هاد اإلجراء نصف مسليار، 
األشياء املهمة السلي جاية حىت هي من اجملسلس األعسلى لسلرتبية ال 
وطنية السلي شارك فيه كنظن اجلميع، التكوين املستمر لسلمدرسني 
حمتاجني له وفكرة أخرى جات من اهلند واحد البالد بعيدة شوية 

السلي خداوا أفضل مدرس يف كل مادة  les capssules داوا واحد
حطوا داك شي وعطاوه لسلمدرسني اآلخرين وحطوه  سجسلوا معه و 

كذلك يف التسلفزة العمومية، التسلفزة العمومية تصالح لشي حاجة 
تصالح لسلرتيبة دايل مجيع املواطنني التالميذ واألبناء واألمهات، 

 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب احلكومة

 :ملاليةالسيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد وا

 .التعديل مرفوض يف شقيه

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

حىت واحد ما ابغي يعارض، ساعة تصوتوا معااي يف هذه، صايف 
 .جاوبوين قالوا يل غايصوتوا معااي، شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 37املوافقون: 

 957املعارضون: 

 00املمتنعون: 

 .44تعديل فريق األصالة املعاصرة رقم  2املادة 

 :النائب السيد امساعيل ملاوي

 شكرا السيد الرئيس،

هاذ التعديل كيتماشى مع النوااي احلكومية دايلكم،  السيد الوزير،
الرفع من القدرة الشرائية لسلمواطنات واملواطنني، وكيتعسلق ابخلصم عن 

درهم كمبسلغ السلي درتو ابخلصم،  411األعباء العائسلية كيما تتعرفوا 
، 7112درهم، حيت هداك اخلصم من  111حنا بغينا نرفعوه ل 

حلد اآلن، والقدرة الشرائية واألسعار  7111من القانون املايل دايل 
ارتفعوا مجيع املواد اإلستهالكية ارتفعت، حنا تنشوفوا أبن خاص 

مل مجيع وتشنرفعوا من اخلصوم عسلى األعباء العائسلية، هذا من جهة 
 72األصول والفروع طيسلة فرتة دراستهم، ما تبقاش غري هذيك 

سنة، حيت تنعرفوا أبن دااب املدة الزمنية تتستغرق الدراسات تتطول 
وتتكون مدد أكرب هذا من جهة، وتشمل كذلك حاالت اإلعاقة، 

درهم كحد  4111عسلى أن ال تتجاوز هاذ اجملموع دايل اخلصوم 
 .اي، وشكراأدىن، كحد أقصى سنو 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا اجلواب لسلحكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

كان هناك الرفع من اإلستفادة دايل الضريبة من الرفع من اخلصم 
درهم  411درهم ل  921اتلرسم اتألعباء العائسلية، من 
هاذ درهم،  711درهم إىل  911والتعويضات العائسلية إرتفعت من 

الشي يعين يف السنوات املاضية، أما فيما يتعسلق هبذاك الرفع من 
هداك الشرط دايل اخلصم، صحيح أنه كيبقى لألبناء يف حدود 

سنة، الذين يتابعون دراستهم، ولكن هاذ الشي السلي جبتيو  72
دايل حاالت اإلعاقة راه داخل يف القانون ألن القانون تيقول إال 

ن حتول بني كسب معيشتهم أبنفسهم، إذ يف حالة اإلصابة بعاهة
هاذ املقتضى راه داخل يف القانون شكرا السيد الرئيس، وهلذا نرفض 

 .التعديل

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .أعرض التعديل لسلتصويت واش مؤيد أ السي

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال راه هاد الشيء السلي بغيت الناقش معاكم، قسلنا إيال كانت شي 
هلنا، ولكن ابلنسبة لسلمبسلغ قسلنا  7112إعاقة قسلتو كاينة مزاين، من 

درهم،  111درهم كحد أقصى،  4111ضئيل، حنا رفعناه إىل 
عالش قسلناها ألنه يف احلقيقة املوظفني ما بقاوش كيالديو والدهم 
لسلمدرسة العمومية، والو كيديوهم لسلقطاع اخلاص، واحد إىل مريض  

ش شي واحد الدولة هزات يديها من كيديوه لكسلينيك، ما بقا
الصحة والتعسليم، قسلنا نرفعو شوية من األعباء العائسلية، حطينا مبسلغ 

درهم كافية كأعباء عائسلية،  111درهم، واش كظن أن  111
 .درهم ما خترجك حىت من الربملان، شكرا 111

 :اجللسةالسيد رئيس 

 13املوافقون: 

 957املعارضون: 

 2املمتنعون: 

. من يقدم 43فريق األصالة املعاصرة  43التعديل  2املادة دائما 
 .43التعديل، التعديل 
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 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال غري بغيت نرجع هلاد النقطة اتع الزبون، راه السلي خطري أنك 
حتول مغاربة إىل خمربين حول بعضهم البعض، هادا هو السلي خطري، 

ل ليك ونبسلغ بيك الضرائب ونفعخاصين ندير عسليك واحد الوثيقة 
ونرتك ليك، سريو ديرو اشغالتكم كإدارة الضرائب، فاللو عندكم 
مفتشني زيدوهم، ولكن ديرو اشغاالتكم، راكم كتحولو مغاربة إىل 
خمربين بعضهم عسلى بعض، يف فرنسا كانو بغاو يديرو الكامريات 

اصة لسلطوبيسات ابش يصورو السيارات السلي كيتمشاو يف الطريق اخل
ابلطوبيسات رفضو، ودارو إضراب ورفضوا قالو حنا ماشي خمربين، 
متشي الرطة الدير شغسلها، وحىت نتوما سريو ديرو شغسلكم يف إدارة 

 .الضرائب، ولكن حتولو املغاربة إىل خمربين بعضهم البعض

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .43تفضل جواب احلكومة عسلى التعديل رقم 

 :االقتصاد واملالية السيد حممد بوسعيد، وزير

 .الرفض لسلمالءمة ألن هذا تعديل لسلمالءمة فالرفض أيضا لسلمالءمة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .إذا رفض أصسله يرفض كمالئمة

 30املوافقون: 

 957املعارضون: 

 07املمتنعون: 

تعديل رقم ، اليق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادليةتعديل لفر  2املادة 
93. 

 :املنصوري النائبة السيدة رفيعة

اإلعفاء دون احلق يف اخلصم، نقرتح  19التعديل يهم املادة 
جمموعة األنشطة والعمليات اليت تقوم هبا اجلامعات  حذف

الرايضية املعرتف بصفة املنفعة العامة على الضريبة عن القيمة 
، مبا أهنا مجعيات معرتف هلا بصفة املنفعة العامة، إذن هاذ املضافة

كتستفد من اإلعفاء. إذن عالش دارت هنا؟ نقرتح اجلمعية اصال  
 .حذفها

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .حىت هذا التعديل لسلمالءمة ويكون الرفض لسلمالئمة

 :السيد رئيس اجللسة

 00املوافقون: 

 957املعارضون: 

 37املمتنعون: 

لفريق األصالة املعاصرة، السيدة  41التعديل رقم دائما  2املادة 
 .النائبة

 :النائبة السيدة وائم احملرشي

 شكرا السيد الرئيس،

السلي كتخص اإلعفاء مع احلق يف  17السيد الوزير، ابلنسبة لسلمادة 
اخلصم، وهاذ البنذ السلي كيشمل يف األصل املعدات واآلليات السلي  

 اإلحتياجات اخلاصة، وحنا يفكتشريها اجلمعيات املهتمة بذوي 
فريق األصالة واملعاصرة كنقرتحو بتمديد هاذ اإلعفاء ابش يشمل 
مجيع اجلمعيات اخلريية ويطبق ليس فقط عسلى التجهيزات، بل أيضا 
عسلى املدخالت والتجهيزات السلي كتشريها هاد اجلمعيات، كيفما  
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 كتعرفو السيد الوزير بسلي اجلمعيات ما كتستفدش من النفقات
 .اجلبائية. لذا واجب عسليكم السيد الوزير أبنكم تشجعوهم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة، تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

قبيسلة مسلي هضران عسلى اجلامعات وعصب األندية ودران معرتف هبا، 
ي روه، ولكن هذانتما حيدتيوها، قسلنا لكم ال، ابش صحيح أنط

السلي فيها غري اجلمعيات كسلها ألن فعال خص تكون موسعة، قسلتيو 
خصنا نديرو املعرتف هبا، ال، حنا نتشبث جبميع اجلمعيات كيفما  
كانت، ألن ما عندانش هدف رحبي، أهنا تستفيد، وهلذا نرفض 

 .هذا التعديل

 :السيد رئيس اجللسة

واش   ث كنتظر نشوفاملوافقون عسلى التعديل؟ ابقي مؤيد؟ ال حي
 .كاين شي مؤيد... عفوا عفوا تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة حياة املشفوع

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حنا كنتفاجئو برفض تعديالت مهمة ختص العمال، 
ختص الفئات يف وضعية صعبة، ختص األشخاص املعاقني، وهاذ 

ومة،  عسلى التوجه دايل احلكالشي كيجعسلنا نوضعو عالمة استفهام 
كيف يعقل أن ترفض تعديالت وجيهة هتم فئة عريضة من املواطنني 
تعاين اهلشاشة؟ وجييو يدخسلو مجعيات ابش يعاونو هاذ الناس 
وتفرضو عسليهم الضريبة عسلى القيمة املضافة، هذا ال يعقل، تصورو 

 ،معاي يف هاد النقطة هاذي ألن الدعم ماشي غري ابلسسلع والبضائع
راه كاينني خدمات أخرى كتعسلق مثال حبفالت خريية وبغاو يدخسلو 
هذاك الدعم دايل احلفل اخلريي، كيجي كيقول ليك خسلص عسليه، 
ال يعقل، وهو موجه لفئة صعبة، هل يعقل نطمعو حىت يف هاد 

؟ وهذا راه شغل احلكومة ماشي دايل  TVA الدعم انخدو منو
ال يعقل نفرضو عسليهم  اجلمعيات، هادو راه جاو غري يعاونو،

 .الضرائب السيد الوزير

 

 :السيد رئيس اجللسة

 :أعرض التعديل لسلتصويت

 37املوافقون: 

 957املعارضون: 

 00املمتنعون: 

تعديسلني من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية،  2دائما املادة 
. ممكن تقدموهم دفعة واحدة، واحد فيكم، 91و 91التعديل 

 .السيدة النائبة السيد النائب،

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

من القسم الثالث عسلى الضريبة القيمة املضافة  2التعديل يهم املادة 
اإلعفاء من احلق يف اخلصم عسلى الضريبة املضافة، طبعا  17املادة 

صة خمص مالئمة مع التعديالت السابقة، نقرتح حذف إذا كانت
املائية، أغذية األمساك وغريها من حصراي ألغراض تربية األحياء 

األحياء املائية وفرخ األمساك والريقات واألحياء املائية وأخرى، طبعا 
 .التعديل الثاين

 :السيد رئيس اجللسة

، تفضل السيد النائب األمر يتعسلق 17احنا تنتكسلموا عسلى املادة 
اإلعفاء من احلق يف اخلصم ايك السيد الوزير، تفضل  17ابملادة 

 .السيد النائب، ماشي مشكل غيتقدم التعديل السيد النائب

 :النائب السيد يوسف حدهم
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اإلعفاء مع احلق يف اخلصم، السيد الرئيس، السيد الوزير،  17املادة 
هو أن كنعرفوا أبن السكن الالئق ابلنسبة لسلطبقة الوسطى وال الطبقة 

 21مرت و 11السفسلى دايل املواطنني هي كرتاوح درتوا هنا ما بني 
حىت  11مرت الفريق االستقاليل كيطسلب منكم تعديل دايل ما بني 

ألف درهم،  711مرت واملبسلغ املايل درتوا أن ما يتعداش  911ل 
ألف درهم. هلذا   411الفريق االستقاليل كيطسلب أبن ما يتعداش 

 .كنطسلبوا التعديل أنك توافقوا عسليه السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .91املوايل، تقدمي التعديل رقم التعديل 

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

يهم اإلعفاء عسلى الضريبة عسلى القيمة املضافة  91التعديل رقم 
مالءمة مع التعديل السابق دايل أغراض تربية األحياء املائية أغذية 
األمساك وغريها من األحياء املائية، فرخ األمساك والريقات، طبعا، 

أهنا تعفى املواد والسسلع والتجهيزات  19لثانية نضيف نقطة والنقطة ا
واخلدمات املقتناة من طرف العصبة املغربية حملاربة داء السل، احملدثة 
ابلظهري الشريف واملواد والنقطة الثالثة هي املواد والسسلع والتجهيزات 
واخلدمات املقتناة من طرف مؤسسة احلسن الثاين لسلنهوض 

 .عية لفائدة العامسلني ابلقطاع العمومي لسلصحةابألعمال االجتما

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة املالءمة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

إذا توجهت لسلسيدة النائبة احملرتمة مع كل احرتامي وتقديري، ...
احلكومة ما ترتفضش التعديالت، ولكن ميكن لنا حنتاكموا لذوي 

جاء به التعديل يقسلص من االمتيازات، السيدة النائبة  االختصاص ما
احملرتم، ماشي ابش..، النص األصسلي يقول "السسلع التجهيزية 
واملعدات واألدوات املشرتاة من لدن اجلمعيات" كل شي "املهتمة 

بشؤون األشخاص املعاقني" كل شي "واليت ال هتدف إىل احلصول 
 والتجهيزات واملعدات عسلى الربح" التعديل دايلكم جا: السسلع

واألدوات ومجيع املواد والسسلع هذه داخسلة، املشرتايت من لدن 
 .اجلمعيات املعرتف هلا بصفة املنفعة العامة، قسلصتيوا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .91السيد الوزير راه احنا يف التعديل 

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 هلذا ابش ما يبقاش سوء تفاهم بيين امسح يل ال ال ال بد ما نرجع
 .وبني السيدة احملرتمة

 :السيد رئيس اجللسة

 .لسلفريق االستقاليل 91ولكن جاوبنا عسلى التعديل 

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

هذا مرفوش ألنه هداك الشي  91ايهلل غنجاوبك عسلى التعديل رقم 
وهلذا نرفضه  7171ىت ل داملساكن االجتماعية عندان برانمج ح

ائية حىت نشوفوا التقييم. كما نرفض التعديل الثاين املتعسلق ابألحياء امل
 .ألنه لسلمالءمة، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .91داك شي ابش قسلت لك املالءمة، إذن التعديل األول رقم 

 13املوافقون: 

 957املعارضون: 

 2املمتنعون: 

 التصويت عسليه، نفس التصويت؟ 91التعديل  التعديل املوايل
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 13املوافقون: 

 957املعارضون: 

 2املمتنعون: 

من الفريق االستقاليل لسلوحدة والتعادلية،  9التعديل  2داميا املادة 
من املدونة العامة لسلضرائب، هذا  911يف املادة  92التعديل رقم 
 .دايلكم 92التعديل رقم 

 :ريالنائبة السيدة رفيعة املنصو 

إذن هاد التعديل يهم األسعار اخلاصة وأهنا ختضع لسلضريبة عن 
 لسلطائرات السياحية، املدرجات املائية % 41القيمة املضافة بسعر 

 اليخوت والبواخر الرتفيهية، السيارات الفاخرة اليت يتعدى مثنها
un million de dirhams ،السيكار مبختسلف أنواعه ،

 الكرمية واملاس، الرخام املستورد، األوايناجملوهرات الفاخرة واألحجار 
املصنعة من الكريسطال، وطبعا هاذ التعديل دائما كنقدموه أو 
غادي نبقاو نقدموه ألنه كيهم واحد التحقيق دايل العدالة اجلبائية، 

 les ألن ال يعقل واحد الناس كياخذو كيشريو أو كيستعمسلو واحد
biens de luxe بنفس le taux  اد السلي مهادايل املو de 

base ية عند الطبقة املتوسطة والفقرية، إذن هنا حتقيقا لسلعدالة اجلبائ
عسلى هاذ املواد  TVA نطسلب من احلكومة أهنا ترفع ليهم هاذ

 .الفاخرة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة، الصوت الصوت السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ا التعديل مرفوض، حيث نسيتيو ريش النعام ما درتيش، خاصكم هذ
ديرو ريش النعام، نرفض هذا السلي كيجي كل سنة وكان فيه نقاش 

 .داخل السلجنة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 19املوافقون: 

 957املعارضون: 

 ال أحداملمتنعون: 

يف ما خيص  41تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم  2دائما املادة 
، تفضل 41من املدونة العامة لسلضرائب، التعديل  974املادة 

 .السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 زمياليت زمالئي النواب احملرتمني،

و لسلسيد كنقرتحو ابش كنضيف  السيد الوزير احملرتم، التعديل السلي
وكذلك مداخيل اخلدمات أو احلفالت  الوزير احملرتم عسلى النص

أو املعارض وغريها من التظاهرات اليت خيصص لفائدة األعمال 
 السيد الوزير هنا كنقولو مجيع اخلريية أو ذات املنفعة العامة،

املداخيل دايل احلفالت السلي كيجي شي احد كيبغي يدير شي 
ابش يؤدي هاذ الشي لشي خريية أو لشي عمل إنساين،  حفسلة 

كنطسلبو من احلكومة ابش تعفيه من الضريبة، يعين كيبان يل هذا 
ميكن إيال رفضتو هذا السيد الوزير وأنتما من الصباح واحنا كنسمعو 

 .ابلسلي املسائل اإلجتماعية واملسائل كذا هاذي غري اخلري، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .يد الوزيرتفضسلو الس

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ما ندخسلش يف اجلدال لسلخري طبعا ابحلفسلة ولكن راه اجلمعية السلي  
 .كتنظم ذاك احلفسلة راها معغاة ونرفض هذا التعديل
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 :السيد رئيس اجللسة

ميعة عسلى إيوا طيب هو رفضو ألن اجل املوافقون عسلى التعديل، نفس.
عندكم  املوافقون، واش راه مسعتو التعديل الوزير،األصسلية معفاة، 

مؤيد؟ كاين شي مؤيد؟ هللا خيسليكم السلي بغى مؤيد يطسلب مؤيد، 
 .تفضل مؤيد

 :النائب السيد هشام مهاجري

احنا السيد الوزير كنطسلبو ونفهمو، اجلمعية معفاة، اجلمعية مشات 
عسلى ، راه احنا تنهضرو tax تكري قاعة، غادي اتخذ فاكتورة أو

 or أرض الواقع، عالش غتعطيها من ذاك الشي السلي غتعطيها
tax هنا مثال بسيط قاعة يف أي hotel  غتمشي مجعية تطسلب

 facture الكراء دايهلا غيسيفطو ليها الدويف غيسيفطو ليها
TTC  شرح لينا أنت إيال كاين شي إعفاء راه احنا شي حاجة

 .أخرى ما عرفنهاش، وشكرا

 :سةالسيد رئيس اجلل

 30املوافقون: 

 955املعارضون: 

 ال أحداملمتنعون: 

 .التعديل 92تعديل الفريق االستقاليل، التعديل رقم  2املادة 

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

نقرتح يف هذا التعديل وهو حذف  974يهم املادة  92التعديل رقم 
 تعفى من الضريبة عسلى القيمة املضافة حني اإلسترياد إذا كانت

خمصصة حصراي ألغراض تربية األحياء املائية، أرضية األمساك 
 املواد والسسلع وغريها، فراخ األمساك إىل آخره ونقرتح إضافة

والتجهيزات واخلدمات املقتناة من طرف العصبة املغربية لداء السل 

ومؤسسة احلسن الثاين لسلنهوض ابألعمال اإلجتماعية لفائدة 
 .سلصحةالعامسلني ابلقطاع العمومي ل

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

 .السيد الرئيس، هذا رفض لسلمالءمة

 :السيد رئيس اجللسة

 :إذن نفس املوقف

 00املوافقون: 

 957املعارضون: 

 37املمتنعون: 

 71و 91الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تعديسلني  ، 2املادة 
من املدونة العامة لسلضرائب، السيدة النائبة، التعديل  971يف املادة 

 .، الفريق االستقاليل71والتعديل 91

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

يهم، طبعا، املالءمة من واجبات التسجيل، العصبة  91التعديل 
ل داء السل إضافتها ومؤسسة احلسن الثاين هو تعدي املغربية حملاربة

 .لسلمالءمة

 :السيد رئيس اجللسة

 .، نفس املالءمة، تفضل السيد النائب71والتعديل 

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،
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، حنن نعتقد أنه إسوة إبعفاء من التسجيل، 71ابلنسبة لسلتعديل رقم 
الأراضي املعدة لبناء الفنادق،  من واجبات التسجيل ابلنسبة ل

كذلك نود أن نزيد كذلك أن تستفيد من هاذ اإلعفاء األراضي 
 .املعدة لسلوحدات الصناعية الصغرية والورشات، شكرا السيد الرئيس

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة عسلى التعديسلني

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

الرئيس هو الرفض لسلمالءمة، كما ذكرت التعديل األول السيد 
السيدة النائبة احملرتمة. والتعديل الثاين عسلى اعتبار أن املنشآت 
الصناعية تستفيد من عدة امتيازات أخرى يف إطار برانمج اإلقالع 
الصناعي، من بينها هتيئة مناطق صناعية أبمثنة رمزية فهي أيضا 

 .مرفوض لسلمالءمة

 :السيد رئيس اجللسة

 :لسلتصويت 91أعرض التعديل األول رقم  طيب،

 00املوافقون: 

 957املعارضون: 

 37املمتنعون: 

 :لسلتصويت 71أعرض التعديل املوايل رقم 

 00املوافقون: 

 957املعارضون: 

 37املمتنعون: 

دائما تعديل النائبني احملرتمني، سي الشناوي وبالفريج،  2املادة 
 .2التعديل رقم 

 :بالفريجالنائب السيد عمر 

 شكرا السيد الرئيس،

هاذ التعديل فيه شقني، التعديل األول والتعديل الثاين السلي غيجي 
، كيتعسلق بواحد الضريبة كاين يف مدونة 949من بعد عن املادة 

الضرائب مسيتها إحصاء عن الرتكات، هي ضريبة عسلى اإلرث وخا 
نة يف يهاذ الناس كيقولو ماشي ضريبة ولكن الضريبة عسلى اإلرث كا

، حنا شنو قسلنا؟ فهاذ الضريبة معفية من الضريبة %9املغرب، كاينة 
ي حاليا الفراش واملنابت وأاثث املتوىف، حنا قسلنا نضيفو املنزل الرئيس

ألسباب بسيطة، كاين الفقراء وداك الشي كسلو كاين السلي كيضطر، 
، وكاين السلي %9مع األسف، يبيع داك املنزل، ابش خيسلص ديك 

بقة الوسطى السلي عندو عالقة محيمية مع املنزل الرئيسي حىت الط
وحنرتمو هاذ العالقة السلي كاينة عند أي واحد أي ورثة مع ديك 
املنزل الرئيسي، هذا هو الشق االول دايل التعديل، الشق الثاين 

 ...غنجيو

 :السيد رئيس اجللسة

 قدم التعديل املوايل، التعديل الثامن؟

 :ريجالنائب السيد عمر بالف

 ...ال حيث مادة اخرى

 :السيد رئيس اجللسة

 .، جواب احلكومة949طيب واخا، إذن نبقاو يف املادة 

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

 .تعديل مرفوض السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

التعديل مرفوض، منر لسلتصويت، املوافقون عسلى التعديل، مؤيد 
 .مؤيد لسلتعديل، تفضل، تفضل،
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 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال، غري هادي هي احلكومة اإلجتماعية السلي تقالت لنا، هادي هي 
احلكومة اإلجتماعية السلي تقالت لنا، واحد ورث واحد الدار، 
ونفرتضو كاع ورث أشياء أخرى الدار دايل السكىن فقط، السيد 

ماشي شي  يةالنائب تكسلم عسلى الدار دايل السكىن، السكىن الرئيس
حاجة أخرى، معناه، شكون السلي غادي يستافد يف احلقيقة، هداك 
السلي عندو السكىن الرئيسة، أما ايال كان كورث أشياء أخرى غيأدي 
فيها الضرائب، واش هادي ابلضبط حىت هي فيها مداخيل السلي 
غادي أتثر يف التوازن أو فيها مداخيل، غري شوفو شوية، ألن هذاك 

سكىن وحدة، راه ذاك الشي السلي عطا هللا، تيخسّليها السلي عندو ال
واحد املوظف، تيخسّليها واحد املواطن عادي، تيخسّليها واحد 
االنسان عادي، ما عندو فيها مداخيل، فما كاين الش نعكسو، 
ونقولو، نديرو ختفيضات كبرية يف جماالت أخرى وجنيوا هلاذي السلي  

ادي هي ، وايال كانت هكتهم الفئة الوسطى والفقرية ونعكسو ليه
احلكومة اإلجتماعية هي ميكن أان وايكم ما مفامهني حول مفهوم 

 .االجتماعية

 :السيد رئيس اجللسة

 37املوافقون: 

 957املعارضون: 

 00املمتنعون: 

التعديل املوايل، تفضل السيد النائب السي بالفريج. التعديل رقم 
  .2دائما عسلى املادة  2

 :بالفريجالنائب السيد عمر 

فيدرالية اليسار الدميقراطي..، حيث قوليت الفريق؟ قسلت ليك 
فيدرالية اليسار الدميقراطي. عفاك واش ميكن ليك تطسلب شوية 

 اإلنصات؟

 :السيد رئيس اجللسة

 ..744، املادة 2يف املادة  2السيد النائب عندك التعديل رقم 

 

 :النائب السيد عمر بالفريج

ال طسلبت منك السيد الرئيس ابش تطسلب من السيدات والسادة 
 ...النواب شوية.. نتصنتو لبعضنا لبعض

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدات والسادة النواب، تفضل

 :النائب السيد عمر بالفريج

تكسلمت لكم عسلى هاذ الضريبة عسلى اإلرث السلي  744هذه املادة 
كنعتربوها غري عادلة. و  %9مسيتها اإلحصاء عن الرتكات، السلي 

كندخسلو فيها العدالة اجلبائية، كنقولوا من غري   744فهاذ املادة 
 911.111مسليون د السنتيم،  91املنزل الرئيسي كنطسلعو إىل 

، من غري املنزل %9درهم، يويل الواحد أيدي، دوك الورثة أيديو 
. من مسليون %1درهم إىل مسليون درهم  911.111الرئيسي. من 

 1مسليون،  11د املسليون إىل  91. من %91مسليون، 91حىت ل 
 91، وفوق %71مسليار،  91مسليار إىل  1. من %91د املسليار، 

مسليار راه قالل، كتويل ختسلص  91داملسليار وإيال ورثي اكثر من 
، عسلى غرارأشنو واقع فالدول املتقدمة، اجتماعيا فهاد البالد. 41%

داملسليار  4املمكن يدخل إىل هاذ املقرتح إيال طبقناه يف املغرب، من 
داملسليار سنواي حىت هي من أجل ترتيب  4دايل الدرهم سنواي. هاد 

سلو التعسليم كأولوية حقيقية ابلنسبة لسلبالد، حنا اعتربان أبن ميكن لنا حن
دايل املشكل دايل النقل املدرسي، السلي حىت هو  %11نسبيا أو 

ي ملدن دايلنا، خسلمهم جدا يف العامل القروي ويف اهلوامش دايل ا
د املسليون د األطفال ميكن هلم يتنقسلو بواحد النقل  4أطفال إىل قسلنا 
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مدرسي السلي يكون واحد اجلودة عالية يف عوض ما يتمشاو عسلى 
 .رجسليهم سوايع يف العامل القروي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

هذه العمسلية تتعسلق ابإلرث، مرة أخرى ليست هناك ضريبة عسلى 
يف عمسلية القسمة بني  %9.1اإلرث، هناك رسوم لسلتسجيل دايل 

الورثة لواجبات التسجيل، ومرة أخرى مسلي هنضر عسلى التعديل 
السابق البد هنضر عسليه مع السيد النائب احملرتم، إيال قسلنا اإلعفاء، 

صحيح هاداك السلي غيكون متوسطة صحيح ميكن هاذيك الدويرة و 
وصحيح هداك السلي يكون عندو مسكن رئيسي، قصر عال، هذا 
فيه واحد النوع من التساوي، فيه أيضا واحد النوع من العدالة 

د املسليار ومسليار،  1اجلبائية، وأان من قبيسلة وأان كنحسب املاليري كاين 
 .يلمسليار، نرفض هذا التعد 91هي تقريبا وصسلنا ل  4دااب 

 :السيد رئيس اجللسة

 .املوافقون عسلى التعديل:... مؤيد ؟ تفضل

 :النائب السيد عمر بالفريج

بارك تبارك هللا عسليه السيد الوزير، تبارك هللا عسليك السيد وزير املالية ت
هللا عسليك، كتقوهلا هكذا ماشي ضريبة، عسلى كان شي واحد عندكم 

ادة ئب غتسلقاو يف املهنا هاديك مدونة الضرائب حسلو مدونة الضرا
 si ، ضريبة، مجيع األشياء السلي كاينة يف مدونة الضرائب943

non  بدلو ليها السمية، ما مسيتهاش مدونة الضرائب، هاذ
اإلحصاء عسلى الرتكة ضريبة. فبالتايل ما جتيوش تقولو لنا ماشي 
ضريبة، كاينة ضريبة عسلى اإلرث يف املغرب، عاد ابنت ليكم ولكن  

ي عيب، وما كاينش حىت مشكل حىت يف الدين تكون كاينة وماش
ضريبة عسلى اإلرث، شحال هدي وهي كاينة. ابلتايل بغينا نردوها 

عادلة هذا هو املشكل املشكل ماشي كبار من املشكل عند العدد 
دالناس ماشي يف الدين يف كنبغينا وأان كنقولوا العدالة اإلجتماعية 

كل ماشي عند عدد الناس املغرب عادلة، هذا هو املشكل، املش
ماشي يف الدين، مسلي كنبغيو العدالة االجتماعية متا فني كيويل 

 ....املشكل. فأتشبث هبذا

 :السيد رئيس اجللسة

 37املوافقون: 

 957املعارضون: 

 00املمتنعون: 

، 42دائما، تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم  2منر إىل املادة 
 .ديل، شكراتفضل السيد النائب، يسحب التع

 .يف نفس املادة، فريق األصالة واملعاصرة 42منر لسلتعديل املوايل رقم 

 :النائب السيد عادل البيطار

 شكرا السيد الرئيس،

حنن يف فريق األصالة واملعاصرة مع الضرب عسلى أيدي  السيد الوزير،
 من ال يويف إبلتزاماته اجتاه الدولة خبصوص االتفاقيات اليت يربمها

ولكن أحياان أقول أحياان وماشي دائما هاذ اإلجراء قد يتسم معها، 
ابملغاالة يف معاقبة من أخل ابالتفاقيات خاصة أنه أحياان كنسلقاو 
بعض املقاوالت تكون قد أدت أدوارا إجتماعية مثال خالل 
اتفاقيات إجناز السكن اإلجتماعي، وأحياان هاذ املقاوالت قد 

ارجة عن إرادهتا أو ظرفية تتعرض لظروف قاهرة أو ألسباب خ
اقتصادية غري مالئمة وابلتايل تعجز عن اإللتزام ببعض اإلتفاقيات، 

ية وابلتايل نقول أبنه يعين العقوبة دايل هاذ املنع من االمتيازات اجلبائ
إىل األبد فيه نوع من املغاالة، خاصة أن هاذ املقاوالت اليت مل توف 

ر يعين نها وكتأدي الزايدات والدعائإبلتزاماهتا كتأدي ما مت إعفائها م
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عسلى األقل كان خاص يكون استثناء لبعض احلاالت، شكرا السيد 
 .الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، اجلواب لسلحكومة

 

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .مرفوض السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 :تعديل مرفوض، منر لسلتصويت

 .معارض؟ تفضسلي السيدة النائبة: املوافقون

 :النائبة السيدة ميمونة أفتايت

أان يف احلقيقة كنستغرب ملثل هذا التعديالت خاصة وأننا اآلن  
كنعمسلو جاهدين تنزيل املقتضيات دايل الدستور، الدستور الباب 

كسله خمصص لسلحكامة، مث أان كنشوف فينا هي ربط املسؤولية   97
نجاعة يف التدبري دايل اإلستثمارات السلي كاينة ابحملاسبة؟ وال

وتشجيع اإلستثمارات السلي كاينة؟ العطب السلي كاين واألسباب 
دايل األعطاب السلي كاينة اآلن يف النموذج التنموي هو أن الناس  
كيخسّلو ابلشروط السلي تعاقدو عسليها، وكاجنيو من بعد وكنعطيوهم 

رمان الذين أخسلوا حتفيزات أخرى أان مع حذف التحفيزات وح
بشروط العقود السلي كانت عندهم مع الدولة مع حرماهنم من 
حتفيزات أخرى، إىل أكيد غادي عندو فرصة دايل أنه حيظى 
ابلصفقة ولكن بدون أن مينح املخل أن مننح حتفيزات أخرى عالش؟ 
ألن هاذ الشي كان فيه هدر لسلزمن املغريب، ودايل املغاربة فيه اهلدر 

دايل املغاربة وفيه اهلدر حىت دايل األنفاس دايل املغاربة  دايل املال
بسبب يعين اإلخالالت السلي كانت، وابلتايل ينبغي مواجهة هؤالء 

املخسلني مبا يناسب وهو حبرماهنم من اإلمتيازات اليت حظوا هبا يف 
 .املرحسلة األوىل ومل حنرتموها

 :السيد رئيس اجللسة

 .ئبمؤيدي لسلتعديل؟ تفضل السيد النا

 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

اّل راه هو سهل نتعامسلو مع األشياء شكل أخالقي هكذا، أنه راه 
احملفزات خصنا حنيدو كاع اإلدارة املغربية عسلى املستوى الضرييب 
وعسلى مستوى العمل فيها هاذ العدالة كسلها؟ غادي متشي هلذاك 
السلي مظسلوم السلي ظاملو ودير لو، أان إيال خسليت، كاين القضاء،  

نقول أن اإلدارة نطسلقها يديها يف أعناق كاين إجراءات ولكن غي 
الشركات ويف أعناق األمة وجتي وحتّيدو لو التحفيزات وتفرض عسليه 
الضرائب وتعجز الشركة خيرجو الناس لسلبطالة؟ هنار تكون العدالة، 
العدالة حمرتمة يف هاذ البالد إيّه نعطيو هاذ السسلطة لسلضريبة، ولكن 

ي، وجنيب قوانني ما كيناش غري ندير دور أخالقي وخطاب أخالق
عدالة، أبووانو أان متفق معك، أان راه حمامي وتنعرف أش تنقول،  

 النيابة العامة عاد ابنت ليك هنا؟ تستقل كون كاين عدالة كاع ما
هللا يسمح يل حىت تطيح يفي يديهم وتشوف، هلذا أان أعتقد أبن 
املوضوع ماشي موضوع خطاب أخالقي، خصنا حنميو الشركات، 
حنميو املؤسسات..، واإلدارة إيال عندها املشكل متشي لسلقضاء 
حيد التحفيزات داب عطيتوها السسلطة املطسلقة ختتار الشركة وتقول 
هلا أنت غنحيد ليك التحفيزات، إيوا وغّدا تقولو لنا جتيو تديرو لنا 
خطاب وتقولو راه هناك دولة عميقة كتحيد لبعض الشركات 

ذا غادي نبقاو عايشني معكم، ال وتتعطي لبعض الشركات، هك
نديرو أسيدي القوانني حتّيد التحفيزات ولكن أمام القضاء ووفقا 
إلجراءات مسطرية حمددة ومضبوطة ماشي نعطي السسلطة كسلها 
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األخالقي لن حيل مشكل يف هاد البالد،  لسلضرائب راه اخلطاب
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 30املوافقون: 

 955املعارضون: 

 00املمتنعون: 

 .41فريق األصالة واملعاصرة  41التعديل رقم  2عفوا، املادة  33

 :النائب السيد عادل البيطار

السيد الوزير، هاد التعديل يتعسلق برتشيد مسطرة املراجعة الضريبية 
يروم  والدفع يف اجتاه جناعتها وتوطيد العدالة اجلبائية، التعديل املقرتح

التوازن بني اإلدارة واخلاضع لسلمراجعة الضريبية إىل إحداث نوع من 
لتجاوز أي شطط يف استعمال السطة من جهة اإلدارة، من خالل 

، اليت anomalie grave تدقيق مفهوم االختالالت اجلسيمة
شكسلت دائما جماال لتعسف إدارة الضرائب من أجل تصحيح أساس 
احتساب الضرائب ونقرتح اعتماد مفهوم السقف التقين 

الذي يعترب مفهوما معمول به دوليا يف عمسليات )...( لالختالالت
 .املراجعات املالية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ايك السلي جات  le registre de la comptabilité داك
ية ونرفض كاففيه مقتضيات جديدة ومهمة داخل املدونة نعتقد أهنا  

 .هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، مؤيد تفضل

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 شكرا السيد الرئيس،

من مدونة الضرائب خالقة إشكال ودايرة واحد  794هاد املادة 
العبء عسلى السلجنة الوطنية لسلطعون الضريبية، وعسلى احملاكم وعسلى 

املنازعات املتعسلقة بتأويل وقراءة هاد املادة السلي كتعطي إمكانية مجيع 
 وكتدير واحد la comptabilité إلدارة الضرائب أنه ترفض

la taxation d'office  الدولة واحلكومة درات واحد اجملهود
فيه إعادة القراءة وعسلى األقل احلمد هلل حيدات بعض األمور السلي  

 النزاعات، غري كانت تتضيع الوقتكانت تتخسلق واحد النوع من 
لإلدارة السلي هي كانت ترتفض بعض اخلطرات الضرائب أو إدارة 

عسلى شي ورقة  la comptabilité الضرائب كانت ترتفض
هذه راه حتيدات، ال بد هننئ  procédure manuel دايل

أنفسنا وهننئ احلكومة ألنه هذه دارت لكن بقات السيد الوزير 
 les infractions et تتعسلق بتحديد شنو مها احملرتم، املسألة

la matérialité زعما مقننة دايل الرفض دايل la 
comptabilité  ألف شكاية يف  11وعالش اليوم عندان

آالف  3القضاء؟ الشكاية بصفة عامة دايل املنا زعات الضريبية و 
مسلف يف السنة كيمشيوا لسلقضاء واحملاكم، يف ما خيص النزاع 

احنا شنو كنطسلبوا من خال هاد التعديل؟ فقط أنه احلكومة  الضرييب،
يف إطار الشفافية ويف إطار الوضوح والصراحة والتقنني أنه تعطينا 

السلي واضحني السلي عسلى إثرهم ميكن  les infractions شنو مها
احنا ما عندانش مشكل ولكن  la comptabilité هلا ترفض

 ودي السلي مثال انقصة درهماألمور تكون واضحة، ماشي تقول لنا أ
rejeter la comptabilité دايل الشركة ودير la 

taxation  واش انقصة درهم، شنو هو اخلسلل 91واش انقصة ،
شنو هو نوع دايل اخلسلل السلي غادي تعطي اإلمكانية لسلحكومة ابش 
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؟ هاد األمور بقات مبهمة شوية، طسلبنا la compablité ترفض
يكون هداك األمور تكون واضحة،  فقط يف هاد التعديل ابش

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 30املوافقون: 

 955املعارضون: 

 00املمتنعون: 

فريق األصالة  31التعديل رقم  2التعديل املوايل داميا يف املادة 
 .واملعاصرة

 :النائب السيد عادل البيطار

صفق نهذا التعديل نقرتحه دائما يف فريق األصالة واملعاصرة، حنن 
لسلمجهودات السلي قامت هبا عسلى أساس بداهتا احلكومات السابقة 
يف جمال الرقمنة وتصريح اآلداء اإللكرتوين، ولكن نقرتح كمرحسلة 
انتقالية أتكيد التوصل يف انتظار استئناس املسلزمني لسلرقمنة، خاصة 
السيد الوزير كتعرفوا أن احلكومة ما دارتش جمهودات كبرية يف مواكبة 

 ني ابلضرائب، لتنفيذ هاد االلتزام ابلتصريح واآلداء اإللكرتويناملسلزم
كبرية جدا حىت لدى  ويف الواقع العمسلي هذا كيطرح مشاكل

املهنيني، املهنيني السلي مفروض فيهم عندهم واحد الدراية عالية 
مبسائل التكنولوجيا كيسلقاو مشاكل وكيسلقاو جمموعة من العراقيل،  

 مرحسلة انتقالية حىت يستأنس اخلاضع كنظن عسلى أنه ال زم تكون
 .هلاذ املقتضى، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب لسلحكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

إيال كان شي مقتضى يف هاد املشروع السلي مهم هو هذا، أان أتذكر 
ن عفيه يف السنوات املاضية كان جدل كبري حول التبسليغ، وتتقولوان 

صدق ماشي كيجي شي واحد كيدير ورقة التبسليغ حتت الباب املهم 
ما ندخسلوش يف هاذ الشي درانه يف النقاش، داب احنا بغينا نبداو 
واحد عمسلية، التبسليغ يكون بورقي وطبعا إلكرتوين بشكل موازي، 

وبدينا بشكل موازي، واثنيا هاذ التبسليغ   هاذ الشي الش دران،
ة رو عسليه راه مصادق لدى اهليئات املختصاإللكرتوين السلي كنهض

  lesوذاك املصادقة اإللكرتونية السلي فيها
  certificationsعندde confiance  le tirs  كتعرفو

واش قراه، واش توصل به إىل آخره، هذا راه لصاحل املسلزم. فما 
خصناش اآلن جنيو نديرو حوله طبعا اجلدل، ابلعكس خصنا 

يف الرقمنة السلي درهتا احلكومات السابقة نشجعوه ألن هذا داخل 
 .وتواصسلها هذه احلكومة، شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

 .معارض، تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

الّ شوف السيد النائب رمبا ما حضرش معنا يف النقاش، هي املسطرة 
ران يف د العادية دايل التبسليغ هي القائمة، هي الورق ولذلك احنا

التعديل االستئناس، ولكن تفامهنا عسلى أنه يف السلجنة نديرو 
ابلتوازي، مبعىن بشكل موازي الذي سيعتمد يف احملكمة ويف كل 
شي راه هو املسطرة العادية، هو التبسليغ العادي هو الورقي وهذا 
لإلستئناس دااب اآلن دران بشكل موازي، ولذلك كنت كنفضل أن 

 .داز بشكل يوازي كان جيب أن يسحب، شكراهاذ التعديل مادام 

  :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد؟ تفضل

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل
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 شكرا السيد الرئيس،

الّ احنا احنا مع الرقمنة والعوملة و..، حيث العوملة هي السلى جايبة 
هاذ الشي، دااب را هاذ الشي خصكم تعرفو أنه هاذ الشي جاي يف 

د الضغط دايل العوملة العاملية، احنا راه عارفني شنو واقع، إطار واح
لكن البد هنضرو بصراحة مع املغاربة احنا نعيش يف واقع مغريب 

دايل الساكنة تعيش ابلعامل القروي، واليوم يف إطار  %31عندان يف 
التبسليغات السلي هي بعد اّل مسلي تتكون بعدا غري ورقية عندان فيها 

غ، و كتعرفو املساطر دايل العقار والقسمة إشكال دايل التبسلي
 والتجارة كل شي مرتبط ابلتبسليغ، اليوم احلكومة تتزيد تقولينا أودي

 احنا قسلنا إيال كان إشعار par email اليوم التبسليغ غادي يويل
par email  ماشي مشكل، ولكن ابش يويل تبسليغ عندو طابع

تيويل  par email غأو صبغة قضائية عسلى إثرو كيويّل هذاك التبسلي
فيه األجل والسيد الرئيس أنتما عارفني أنه أغسلب الشركات يف 

 املغرب يف العامل القروي ماعندمهش اإلنرتنيت ما عندمهش
l'email اليوم كنتكسلمو عسلى التبسليغ السلي ممكن يوعندو أاثر ،

قضائي وقانوين وغيبدا األجل يسرى عسليه من ابتداء من اليوم فاش 
، احنا قسلنا عسلىأنه إيال كان إشعار ما كاينش email غيتوصل ب

إشكال ولكن ابش يتعترب ابش يتعترب زعما أنه راه حجة أنه تبسلغ 
حيث راه توصل، قسلنا احنا اليوم تدرجييا هاذ الشي خصو ميشي 
شوية بشوية ألنه هاذ الشي ممكن خيسلق واحد املشاكل عويصة عسلى 

و، لكن ني كنطورو احلمد هلل وكنتنمااملغاربة، املغاربة اليوم احنا غادي
ما زال ما وصسلناش لسلمستوى دايل التبسليغات عرب البوابة اإللكرتونية 
السلي ممكن غدا تكون خطرية عسلى واحد اجملموعة دايل األمور السلي  
كتمس ابلرزق دايل املغاربة ابلتجارة دايهلم ابلعائالت دايهلم بواحد 

ما  e-mail أنهتتفقو معنا  ر السلي أنتما خصكماجملموعة د األمو 
 .وصسلناش يف بالدان ابش تعتربو كتبسليغات قضائية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السيدات والسادة النواب، ايال مسحتو راه عندكم الوقت، 
 :31ديل التعمزاين أتخذوه بعني اإلعتبار، منر لسلتصويت عسلى 

 30املوافقون: 

 955املعارضون: 

 00املمتنعون: 

من األصالة املعاصرة، تفضل، أحد مقدمي  39التعديل  2املادة 
 .39التعديل، تفضسلوا، هذا التعديل 

 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 .سيسحب

 :السيد رئيس اجللسة

 34و 37يسحب، شكرا، التعديل، دائما نفس املادة، التعديسلني 
، يسحبان، املادة 34و 37، 7، التعديسلني ب17فيما خيص املادة 

ورد بشأهنا تعديل فريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، التعديل  2
79. 

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 .doncالتعديل يهم واجبات التسجيل وتعريف الواجبات، 

"II- الواجبات الثابثة: 

درهم" نقرتح إضافة"  9111أ( ختضع الواجبات الثابتة بقدره 
ت الكحولية أو املمزوجة رخص وأذون حمالت استهالك املشرواب

 ."ابلكحول ونظائرها

درهم نقرتح حذف  111ب( ختضع لواجبات الثابثة قدرها "
جوازات السفر وكل متديدا هلا" ونقرتح إضافة "بطاقة دخول إىل 

 9111قاعة السلعب ابملالهي مهما كانت مدة صالحيتا لكل من 
 ."وحدة من السيكار الصغري والكبري
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درهم جوازات السفر وكل  411لثابثة قدرها ج ( ختضع لواجبات ا
حذف رخص وأذون حمالت  2متديد متديد هلا " ونقرتح يف النقطة 

استهالك املشروابت الكحولية أو املمزوجة ابلكحول"، إذن سبب 
نزول هاذ التعديل، السيد الوزير مبا أنه يهم الرفع من هاذ مبسلغ، من 

 ...حواجبات التسجيل دايل جواز السفر حنن نقرت 

 :السيد رئيس اجللسة

تفضسلي السيدة النائبة، تفضسلي، نعم، هذا التعديل املوايل، السيد 
 .الوزير، اجلواب عسلى التعديل

 

 

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

التعديل مرفوض وكان أيضا نقاش داخل السلجنة، هو املقاربة أننا 
 التنرب دايل حذفنا واحد العديد دايل التنابر وزدان يف

passeport وأن هذا التعديل السلي تيخص األذون حمالت ،
استهالك املشروابت الكحولية وهاذ الشي دايل لعب املالهي، هذا 
بقاش غري، صحيح أنه يف النص ولكن غري معمول به، وهلذا نرفض 

 .هذا التعديل، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد، تفضل السيد الرئيس

 :لنائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليلا

نعم، عسلى كل، بطبيعة احلال، األساس هو أننا، هاذ جمموعة من 
درهم،  311ل 411الزايدات السلي مهت، مثال جواز السفر، من 

، شكون السلي كياخذ جواز السفر، أوال ما 111ل  411عفوا من
 خذ جواز السفرنقولوش أبنه كسلهم ميسورين، كاين السلي كيا

وينتظرون فتح احلدود، ال مع ليبيا وال مع جهات أخرى ينتظرون 
 فرصة اهلجرة، ابش..، واحلج وغري ذلك؛

مسلي كنقولو هاذ شحال غادي يذر عسلينا من كذا..، يف  -واثنيا
حني أن هناك، يعين، ضرائب أخرى، غادي جنيبو منها، يعين، أكثر 

روضة مة دايل من الضريبة املفبكثري من ذلك، مثال كالرفع من القي
عسلى املواد الكحولية بصفة عامة وبعض الكماليات، إذن هذا هو 

 .السلي بغينا األساس، هذا هذا هو األساسي دايل التعديل دايلنا

 :السيد رئيس اجللسة

 07املوافقون: 

 957املعارضون: 

 00املمتنعون: 

لتعديل ا دائما، التعديل سي بالفريج ومصطفى الشناوي، 2املادة 
 1رقم 

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

املسليار دايل الدرهم كمداخيل  93هبذا السيد الوزير غنوصسلو ل 
إضافية، هاذي اقرتحنا مسامهة جديدة مسامهة تضامنية من أجل 
النهوض ابلتعسليم، مشينا عسلى غرار واحد املسامهة السلي كانت 

املسامهة إلنقاذ صندوق املقاصة احنا احلكومة السابقة دارت واحد 
مشينا قسلنا ليه صندوق املقاصة تعترب كي تنقذ دران مسامهة لسلنهوض 
خصو ميكن يكون لنقذ التعسليم املنظومة التعسليمية آش دران فيها؟ 
قسلنا السلي عندو املمتسلكات دايلو كتفوت نص مسليار حىت تتفوت 

 كم فكرة السلييف العام، ابش نعطي %1.9نص مسليار كتويل تؤدي 
درهم يف العام،  1111عندو فيال كتسوا نص مسليار غيويل أيدي 

 7بزاف؟ واحنا طالعني مسلي كتفوت  1111واش جاتكم  1111
هاذ الشي ميكن  %1.1مسليار يف املمتسلكات دايلك كتويل تؤدي 
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دايل املسليار  3دايل املسليار درهم سنواي وشنو هي  3لو يدخل لينا 
ألف طفل السلي ميكن لو ميشي يستافد من  111سنواي؟ هي تقريبا 

 .الرتبية قبل املدرسة، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، اجلواب لسلحكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

حقيقة تبارك عسليك السيد النائب احملرتم، ال تبارك هللا عسليك، ألنه 
وقسلت غتجيب الّ  %1.9أان مسلي جيت حنسب إيال خذيت ذاك 

دايل املسليار يعين أنت حسبيت املمتسلكات  3ليا فهاذ املقتضى 
دايل املرات الناتج الداخسلي اخلام،  3، ألف مسليار درهم، 3111

ذاك الشي عالش بغيت نقول ليك تبارك هللا عسليك، احلساب وقيال 
 .ماشي ..، ونرفض مع ذلك هذا املقتضى

 :السيد رئيس اجللسة

 طيب،

 : التعديل املوافقون عسلى

 .مؤيد؟ مؤيد، تفضل

 :النائب السيد عمر بالفريج

 .بغييت معارض هو األول اعطيوه املعارض هللا حيفظكم، نقاش مهم

 :السيد رئيس اجللسة

 .معارض تفضل

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

وامش عسلى اهلال هو ابلفعل هاذ النقاش مهم ألنه مجيل أن نبحث 
املالية من أجل توجيهها حنو دعم القطاعات اإلجتماعية ودعم 

الفئات اإلجتماعية، ولكن كاين إشكال منهجي، أان نقولك مسعت 
البارح بعض املداخالت السلي تنتكسلمو عسلى أرقام احلكومة مبقتضى 
القانون التنظيمي لقانون املالية مسلزمة ابلصدقية دايل املعطيات، 

 احنا مسلزمني ابلصدقية دايل املعطيات ألنه مسلي تنقولوفكذلك حىت 
دايل املسليار دايل  3لسلشعب أبنه هباذ اإلجراء غادي نوفرو لك 

ما  %1.1الدرهم مشكل، ألن أان مشيت لسلسعر األقصى ل 
 71إيال طبقتيها عسلي  %1.1مسلي  1.7وال  1.9طّبقت ال 

ف، ابش أل 911مسليون دايل الدرهم السلي كاينة هنااي تتعطيك 
طبقها  %1.1دايل املسليار دايل الدرهم خصك تطبق  3جتيب 
مسليار دايل الدرهم، طّبقها عسلى الناتج الداخسلي اخلام  211عسلى 

دايل املسليار دايل الدرهم، فبالتايل ما  3دايل املغرب ابش جتيب 
ميكنش نسوقو أمور لسلمغاربة السلي هي خاطئة، حبال البارح مسعت 

مسليار  311مسليار دايل الدرهم،  311عنا منها مثال أبن املقاصة مج
حىت  711دايل الدرهم السلي تقالت وعاد تصححت ذاك الساعة 

مسليار فني هي؟ ذلك فكاين مشكل، هاذ اإلجراء لن أييت  711
دايل املسليار دايل الدرهم كن كانت وزير املالية كان  3أبي شيء، 

 .راه نقز عسليها ومشى كيجري

 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد لسلتعديل

 :النائب السيد عمر بالفريج

شكرا جزيال، هذا هو النقاش وكيتبني الّ، خاصكم تقراو شوية 
ال، ال، عاين، نكمل .. السيد الرئيس انت السلي    االقتصاد..،

 ... كتسيري

 :السيد رئيس اجللسة

 .إيال امسحيت السيد الرئيس

 :النائب السيد عمر بالفريج
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 ..السيد الرئيس، نكمل

 :السيد رئيس اجللسة

 .أرجو أن يكون اإلحرتام يف ما بيننا، تفضل

 :النائب السيد عمر بالفريج

الربملان دايل الشعب املغريب كنسمع عطيناك بالصة ما عطيناك 
 .بالصة

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، طسلبت إذن بتأييد التعديل، ولكن أن يكون االحرتام، 
 .اآلخرما كاينش شي واحد كيقري 

 :النائب السيد عمر بالفريج

بكل احرتام خرج بكل احرتام، واحد التقرير خرج، شنو بغييت 
نسحب آه االقتصاد، ال، كنسحب ما تقراوش االقتصاد، ايك 
سحبتها، شوف خرج واحد التقرير دايل اجملسلس االقتصادي 
واالجتماعي، ياله خرجوا األرقام دايل هاد الشي هادي هي املناسبة 

ه اجملسلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي خرجوا قالوا الثروة دايل يال
ألف مسليار  97املغرب هذا عاد خرج ول البارح، الثروة دايل املغرب 

 %41، املادي شحال منو قالوا d'accord 94درهم الالمادي 
c'est à dire  آالف مسليار دايل الدرهم، أان كنعترب ألنه  3تقريبا

د املرات الناتج  3انقصة، شنو هي هي راه  3111حىت ديك 
الداخسلي اخلام هادي عادي، الدول املتقدمة فرنسا مرييكان هاد 

د املرات الناتج الداخايل اخلام، الدول السلي  1الشي كولو كيوصسلو 
 d'accord د املرات 1كانت تقريبا   91حبال املغرب يف القرن 

ي هي هاد والبيئحنا وصسلنا، منشيو اجملسلس االقتصادي واالجتماعي 
مسليار دايل الدرهم، أان  3111الثروة دايل املغرب كل املادية 

مشيت بياش ابش نقدرو هاد الشي، مشينا ابملستوى دايل غنقولوا 
النسبة دايل العدالة االجتماعية وال توزيع الثروات السلي يف القرن 

السلي كانت يف الدول السلي اليوم متقدمة السلي كانت غري عادلة  91
من الشعب دايل هادوك  %9و %21سلي كانت تقريبا متاك ال

مجل  7البسلدان كيمسلكو، ما بغيتوش تسمعو، نكمل ابقي ليا 
من املواطنني كيمسلكوا  %9مجل، هادوك الدول كانت  7عفاكم، 

حنا أكثر  %9دايل الثروة، أان قسلت يف املغرب هاديك  21%
  راه %9و %11عدال مما كانو واخا عندي شك يف هادي، 

مسليار دايل  7111، ها حنا وصسلنا ألكثر من %11كيمسلك 
من  %9مها السلي معنيني هباد الشي، هادوك  %9الدرهم هادوك 

 .%1.9املغاربة غنطسلبو منهم يسامهوا بواحد 

 

 :السيد رئيس اجللسة

 :شكرا، منر إىل التصويت

 2املوافقون: 

 957املعارضون: 

 13املمتنعون: 

لسلتصويت عسليها كامسلة كما  2منروا املادة اآلن إيال امسحتوا غادي 
 .صادقت عسليها السلجنة

 957املوافقون: 

 37املعارضون: 

 00املمتنعون: 

 :لسلتصويت كما صادقت عسليها السلجنة 1، أعرض املادة 1منر لسلمادة 

 955املوافقون: 

 30املعارضون: 

 00املمتنعون: 
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ة، واملعاصر ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق األصالة  91املادة 
 .33التعديل 

 :النائب السيد عادل البيطار

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هاذ التعديل خيص إلغاء الذعائر والزايدات وصوائر 
التحصيل املنصوص عسليها يف املدونة العامة لسلضرائب، أان يف احلقيقة 
أختار عنوان هلذا التعديل، هو أن احلكومة تتفنن يف تكريس 

ومة السابقة احلك، يف أداء الضرائب بعد أن تفننت احلكومة التقاعس
يف أتمني هتريب ثروات البالد األموال إىل اخلارج، السيد الوزير، 
وهاذين املقتضيني ابلضبط مها السلي كيتناقضو مع املقتضيات 
الدستورية السلي قبل قسليل دافعت عسليه األغسلبية الربملانية املساندة 

هاذ املقتضى يتناقض مع مبدأ العدالة لسلحكومة، يف نظري أن 
 ..اجلبائية ويكرس

 :السيد رئيس اجللسة

 ...السادة النواب

 :النائب السيد عادل البيطار

فشل احلكومة يف تفعيل آليات حتصيل الدين العمومي ويشجع 
املتقاعسني يف أداء ضرائبهم ويشكل إحباطا حقيقيا لسلمواطنني 

 .اآلجال احملددة قانواناجلادين الذين يؤدون ضرائبهم يف 

 :السد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد املالية

ينتظر من طرف املقاوالت، وانتم تتشكيو تتقولوا املقاوالت يف  ..
وضعية صعبة، كاين بعض املقاوالت صحيح اليت مل، خصوصا داك 

يني إخل، مل احلرفيني واملهنالصغرية والضعيفة والصغرية جدا وبعض 

يستطعو، ماشي تقاعس، مل يستطعو أداء ما بذمتهم من الضريبة، 
داملسليار ونص،  4، جاب لنا حوايل 7194دران هاذ املقتضى يف 

، دااب غنديروه آلخر les restes à recouvrir وهبطنا من ذاك
مرة، ابش يشجعو ذيك املقاوالت الصغرية راه ما كنسمحوا هلمش 

األصل، ال نسمح هلم يف األصل، ابش نعطيوهم آخر فرصة ابش يف 
أيدي ما بذمتهم ملديرية الضرائب مع اإلعفاء لسلذعائر والزايدة، واان 
نقول لكم شخصيا عديد من املقاوالت الصغرية بغات دير دو 

، les marchés publics ف soumission الصفقات
خصها ختسلص  ال ميكن، ألهنا l'attestation fiscale خاصها

الضرائب، هذا أعتقد مبساندتكم ودعمكم والدعاية له أبقصى ما 
ميكن داخل اجملتمع ويف النسيج املقاوليت، بغيناه يكون عمل انجح 
ابش نصفيو مع دوك القدام، ونبداو، إن شاء هللا، معكم صفحة 
جديدة ونقسلصو من هاذوك املتأخرات، هذا خاصنا ندافعو عسليه  

 حوه كامسلني، وغادي جنيب القانون السلي كيتعسلقكامسلني وخصنا نشر 
أبيضا وتعسلمون الوضعية املالية دايل اجلماعات احملسلية السلي اتهي 
عندها متأخرات ابش يكون منظومة متكامسلة، شكرا السيد الرئيس، 

 .نرفض هذا التعديل

 :السيد رئيس اجلسة

 .فوكاش غتجيبوه؟ تفضل ، مؤيد

 :النائب السيد هشام املهاجري

السيد الوزير، فعال حنا كنعرفو أبن هاذ اإلجراء مهم لتدوير عجسلة 
اإلقتصاد الوطين ولكن ما بغيناش يتسمى سنة، ها انت قسلت 

يعين واحد السيد كيأدي الضرائب دايلو بصفة  7194، 7194
منتظمة، كنخسليو حبال واحد السيد كيمشي يستثمر فسلوسو وهذا،  

او ادة كنسلقاو الناس السلي مشكاين حيف، وات يف الصياغة دايل امل
طواعية ودارو بروتوكول دايل الصسلح مع الضرائب تقصاو يعين واحد 
العدالة املقاربة السلي ختذا هبا املسلف أول حاجة ما تصرح أبنه هذا 
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غيكون آخر ألنه احلكومة راه كل حكومة عندها الرأي دايهلا، 
 ثدارتو تقريبا نفس احلكومة، ومنني كنشوفو كل ثال 7194

سنوات أربع سنوات كنقولو لسلناس أودي غري سريو تكاو ما كاين 
 3سنني  4مشكل، ما ختسلصوش الضرائب دايلكم راه غري واحد 

سنني راه غادي نعفيوكم هاذي غتويل سنة غري محيدة فيها نوع من 
اإلقصاء لسلناس املواطبني عسلى أداء الضرائب دايهلم والسلي كيخسلصو 

ت اون راسها احنا السيد الوزير بغيناك أنلسلدولة ابش حىت الدولة تع
إيال كان غيكون هاذ الشرح هباذ الطريقة السلي كتقول أبنه كيستجب 
ألن كل ما هو إعفاء لألسف املغاربة كياخذوه بواحد املنظور دايل 
من وراء هذا؟ وإيال طرحو التساؤل عندهم احلق، وشكون السلي 

ودو هاذ اإلعفاء؟ مستفد من هاذ اإلعفاء؟ شكون السلي دار عسلى 
الناس السلي ما عندهوش بروتوكول والسلي مشاو حبسن النية تقصاو. 

سف ألوهلذا السيد الوزير بغينا توضيح يف املادة و نعاونو، راه ل
الوزير كنهضرو حبرقة عسلى البالد، راه احنا احلكومة ما ها، السيد 
 .بغيناكم جتمعو الفسلوس

 :السيد رئيس اجللسة

 .النائبشكرا السيد 

 :النائب السيد هشام املهاجري

 .ولكن توضح املسألة أو دير بالغ شوف أشنو غادي تديرو

 :السيد رئيس اجللسة

 إذن مل يسحب التعديل، نعاود لو التصويت

 30املوافقون: 

 955املعارضون: 

 00املمتنعون: 

 .كما صادقت عسليها السلجنة لسلتصويت  91أعرض املادة 

 957املوافقون: 

 30املعارضون: 

 07املمتنعون: 

مكررة، صادقت السلجنة عسلى إحداث مادة جديدة حتمل  91املادة 
مكررة، املوافقون عسلى إحداث املادة اجلديدة جابتها جلنة  91رقم 

 91املالية، أحدثتها السلجنة، املوافقون عسلى إحداث هذه املادة 
ة، مكرر  91مكررة، املصوتون، املوافقون، نتحدث عسلى املادة 

أحدثتها السلجنة املالية، املوافقون عسلى إحداثها، صوتو اإلخوة، بغيتو 
 :تصوتو ابإلجيماع تفضسلو، هاذي إذن

 .اإلمجاعاملوافقون: 

 .مكررة 91إذن مت اإلحداث ابإلمجاع املادة 

 كما صادقت عسليه السلجنة  99منر إىل املادة 

 957املوافقون: 

 30املعارضون: 

 07املمتنعون:

من مشروع قانون املالية، تعديل الفريق االستقاليل رقم  97املادة 
 .، تقدمي التعديل تفضسلي السيدة النائبة77

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

إذن هاذ التعذيل نقرتح إضافة تستفيذ من اإلعفاء املشار إليه مجيع 
اليت اقرتحناه يف املادة  91املقاوالت القائمة مالءمة مع التعديل رقم 

 .من مدونة الضرائب 12

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية
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 .مبا أنه لسلمالءمة فالرفض سيكون لسلمالءمة

 :السيد رئيس اجللسة

 .لسلمالءمة، املوافقون عسلى التعديل

 00املوافقون: 

 957املعارضون: 

 37املمتنعون: 

 .كما صادقت عسليها السلجنة 97منر لسلتصويت عسلى املادة 

 957 املوافقون:

 13املعارضون: 

 2املمتنعون: 

مكررة صادقت السلجنة املالية عسلى إحداث مادة جديدة  97املادة 
 .اإلمجاع :مكرر، املوافقون عسلى اإلحداث97حتمل رقم املادة 

مكررة السيد الرئيس اإلمجاع، اإلمجاع، ايك آ، إذن مت  97املادة 
 .مكرر ابإلمجاع 97إحداث املادة 

 .31فيها تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم  94املادة 

 :النائب السيد هشام املهاجري

السيد الوزير، خبصوص هاذ املادة ابلطبع كنعرفو اجلواب دايلكم أبن 
 %1القانون التنظيمي لسلجهات واضح، يعين التدرج ابش نوصسلو ل 

املستجد عالش طرحنا هاذ املسليار دايل الدرهم، ولكن  91يف أفق 
التعديل السيد الوزير، ألن كنشوفو أبن احلكومة كتعطي لسلجهات 

لتنظيمي هنار يتوضع القانون ا ابلسليمنية وكتكسلع ليها ابلسليسرية
لسلجهات ماكناش دايرين ابحلساب أبنه اجلهات غادي انخدوا هلم 

 من برانمج تقسليص الفوارق اجملالية، يعين %31غادي ميولوا  31%
احلكومة مثال مثال السنة السلي فاتت اعطيتوها جوج داملسليار يف إطار 

 1.2الدعم السلي خاصو يتعطى من امليزانية العامة وصسلناها ل 
 3داملسليار، السيد وزير الداخسلية كيجي كيقول لنا أبنه نفقات 

 داملسليار عسلى تقسليص الفوارق اجملالية، يف حني منني كنشوفوا التدخل
يما خيص الفوارق اجملالية هادي كنسلقاوها دايل اجلهات ف

اختصاصات دايل احلكومة، وأغسلبيتها إما اختصاصات مشرتكة أو 
منقولة الصحة، اختصاص منقول، التعسليم اختصاص منقول، الطرق 
اختصاص دايل احلكومة، ممكن انخذوا الطرق يف العامل القروي 

س كثرية و اختصاص ذايت اجلهة، يعين كندفعوا اجلهات كيصرفوا فسل
عسلى اختصاصات السلي ماشي دايهلا، و هلذا ابش منشيو يف أفق 
جهوية متقدمة، وتقوم ابلدور دايهلا السلي هو دايل التنمية 
االقتصادية، وتشجيع التشغيل، والتنافسية ما بني اجلهات، ضروري 
نعطيوها إمكانيات ألن إيال كنعطيو ابليمنية ونقسلعوا ابليسرية هذا 

 .وزيرضرورة السيد ال

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لك، ال جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ال السيد النائب احملرتم، ما كنقسلعوا والو حنا داك الشي كيمشي 
اجلهة حىت ديك الربامج حنا ما كنكسلعوا ما كسلعنا والو دااب انتما  

ة الشركات والضريب من ديك الضريبة عسلى % 3كتقرتحوا منشيو من 
عسلى الدخل، حنا فهاذ السنة أان تنقولك امليزانية د السنة املقبسلة 

مسليار ونصف من السنة املقبسلة من امليزانية من  7غادي حتول ل 
فوق التحويالت دايل الضريبة عسلى الشركات والضريبة عسلى الدخل، 

وا زيدمسليار ونص، هاذ النقطة السلي غادي ن 7امليزانية العامة كتحول 
، وامليزانية 211السلي غادي تزيدوا هي مالير و 111هي مالير و

، وحنن سائرون يف درب حتقيق هذاك 111د املسليار و 7حتول 
 .داملسليار يف القريب، ونرفض هذا التعديل 91اهلدف دايل 

 :السيد رئيس اجللسة
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شكرا، معارض راه الوقت بقاو تنتبهوا الوقت السيدات والسادة 
 .رضالنواب، معا

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

طبعا ال أحد جيادل يف متكني اجلهات من التمويل األساسي، لكن 
أان كيبان يل واحد النوع من االضطراب، ألنه التعديل السلي قبيسلة 
دايل السلي غيجيب مداخيل مهمة لسلجماعات صحيح راه معنية به 

صيل دونة حتالدولة، ولكن راه معنية به حىت اجلماعات يف إطار م
الديون العمومية هاذيك اإلعفاءات كانت غتجيب الفسلوس 
ولألسف الشديد وقع تناقض يف اجلمارك صوتنا عسليها، ويف املدونة 
األخرى دايل الضرائب صوتنا ضدها، جينا كنحذفوها، واليوم هاد 

كاين اتفاقيات دايل الدولة مع اجلماعات، راه ماشي مشكل،   1%
عسلى األموال املرصودة لسلجهات كاين مشكل اآلن، اآلن كنتكسلموا 

حقيقي كاينة األموال راه مشكل د احلكامة صحيح مشكل املوارد 
البشرية، مشكل د الكفاءات مشكل دايل الالتركيز اإلداري السلي 
خاصوا ميشي اجلهات، هنا فني كاين املشكل وإال حيث ....  

، حنا كنجيوا كنديروا %9كانت شحال هادي كانت كتجيب 
، والعام جاب %1، هاد العام دران %4، العام الفايت دارت 7%

، زعما خاص واحد املنطق يف التعديالت ابش تكون %1نديروا 
األمور واضحة، إذا بغينا منكنوا اجلهات كاينة مساطر و كنظن أبن 
هذاك التعديل الذي جا ابش يتحدف، كان كيمشي يف اجتاه 

 .معاكس هلذا التعديل، شكرا

 :س اجللسةالسيد رئي

 .مؤيد لسلتعديل، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد هشام املهاجري

السيد الوزير، كنعرفوا آش كنقولوا يف هاد امليدان تعرفنا العام السلي 
د املسليار ونص، ولكن منني   7داملسليار واهد العامم  7فات اعطيتوا 

جلهات اكتكسلموا معاكم السيد الوزير كتكسلموا عسلى كيفاش ندعموا 

يف االختصاصات الذاتية دايهلا ماشي انتما السلي كسلعتوا، الربانمج 
د  3دايل الفوارق اجملالية كيدي اجلهات ابعرتاف وزارة الداخسلية 

مع  211داملسليار و 1املسليار دايل الدرهم، واملداخيل دايهلا كسلها 
احرتامايت األستاذ ما نبغيش جناوبوا، راه احلكومة السلي خاصها جنيب 
لنا القانون دايل اجلباايت احملسلية غيال بغاو هاد اجلهات ينميو 

 714املنصوص عسليه يف املادة  32.11املداخيل دايهلم، القانون 
من القانون التنظيمي أبنه غادي يتعوض راه غادي تصايبوا احلكومة 
ما كنظنش غادي تصاوبوا املعارضة إيال بغينا اجلهات ينميو 

السلي هو مطروح اليوم أبن اجلهات ما  املداخيل دايهلا، ولكن
عندهاش إمكانية ابش متارس االختصاصات الذاتية دايهلا ألنه 
التبويب مازال ما صدرتوهش صدرتوا املرسوم دايل التبويب فيه جوج 

القرار دايلكم ودايل السيد وزير  les tableaux د املواد ولكن
 اجلهة الداخسلية مازال ما شفناهش هاكا جنيو نتقسلوا كاهل

ابختصاصات السلي هي اختصاصات دايل احلكومة يف إطار برانمج 
تقسليص الفوارق اجملالية، احلكومة خصها تسلتزم بذاك الشي السلي قالت 

 .، وشكرا%31يف تقسليص الفوارق اجملالية وماشي اجلهة حنمسلوها 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 :منر لسلتصويت عسلى التعديل

 30املوافقون: 

 957املعارضون: 

 07املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  94منر لسلتصويت عسلى املادة 

 957 املوافقون:

 30 املعارضون:

 07 املمتنعون:
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، تفضسلوا السيد 31تعديل فريق األصالة واملعاصرة رقم  93املادة 
 .النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال غري إيال مسحتو السيد الرئيس احنا عندان منطقنا كل مادة  
كتعامسلو معها السي عبد هللا بووانو تسمعين أان بغيت جناوبك؟ 
يهمين كثريا أن تراين وأراك، قسلت احنا ابلنسبة لينا حينما نناقش 
مادة قانونية أو مادة يف اجلمارك عندان منطقنا، زعما حىت واحد ما 

ا و يعطينا دروس يف كيفية تسري األمور، تعطينميكنسلوش يوجهنا أ
النصيحة احنا قابسلينها ولكن بال ما توصف األشياء ابالضطراب 
والتناقض وهاذ الكسلمات، ألن االضطراب واش هو اضطراب ذهين 
واّل مايل وال؟ زعماك وال جوي تتجي فيه الطائرة جيي فيها السيد 

هاذ الشي كسلو احنا   األمني العام داييل وال شيء من هاذ القبيل
كنشوف وسقطت الطائرة يف احلديقة هاذ الشي السلي بغييت؟ عسلى  

طسلبنا   922كل احنا طسلبنا هاذ املادة هاذي حسب أحكام املادة 
عسلى السيد الوزير، مزاين هاذ الشي السلي  %9كذلك الزايدة دايل 

السلي قسليت حىت  211مسليار ونص ولكن هاذ املسليار و 7تزيدوا هاد 
مسليار  7دوها مزاين لسلجهات، عالش أنت بغييت توقف هي نزي

ونص السلي غادي جتيب أنت زد حىت هاذي، ما غادي يكون حىت 
 ..أتثري

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب لسلحكومة، اجلواب السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ذه اجلسلسة ن قبل اجمليء هلال اجلواب بعدا أخرب السيد النائب احملرتم أ
احملرتمة مع السيدات والسادة النواب احملرتمني وقعت مع السيد وزير 
الداخسلية القرار املتعسلق ابلتبويب لسلجهات وراه غادي يصدر يف 

ن اجلريدة الرمسية، ها احنا بوبناه أسيدي أراان غري يتفتحو لينا البيبا
 .ا التعديلهللا يفتح عسلينا الباب، عسلى كل حال أرفض هذ

  :السيد رئيس اجللسة

 : املوافقون

مؤيد مؤيد ؟ معارض ؟ طيب ،طيب عندان معارض ومؤيد تفضل 
 ....معارض

 :عبد اللطيف برحو النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

فيما يتعسلق هاذ التعديل وإنسجاما مع ما قاله الدكتور عبد هللا بووانو 
القانون التنظيمي، والقانون هذا هو اهلدف السلي كاينة يف  1%

التنظيمي يتحدث عسلى الدخول التدرجيي هاذ الشي هذا غيتحال 
من  %1تدرجييا عسلى اجلهات، لكن واش غادي انقشو واش 

الضرائب دايل الدولة، كتعين أبن واحد الكم هائل دايل األموال 
غنعطيوها لسلجهات، واش هاذ اجلهات هاذو دااب اآلن قادرين أهنم 

ستثمارات عمومية كيفما تتنفذها الدولة؟ أو ال غادي منشيو  ينفذو ا
، %4، %7كيف ما قال القانون التنظيمي غادي نزلو تدرجييا من

كيما قال القانون التنظيمي،   %1تكمل  7179حىت نوصسلو  3%
ألن هذا هو املنطق، دااب اآلن اجلهات السلي كاينة حاليا راه ال 

 ابش نكونوا واضحني، ابقيتستطيع إجناز املشاريع العمومية، 
تتهيكل راسها، كتوجد اإلدارة دايهلا توجد وكالة تنفيذ مشاريع 

دايل  %1حتاول تدّخل املوظفني، احنا غادي نبسلوكيو واحد الكم 
اإلستثمارات العمومية دايل األموال السلي كانت غتمشي الستثمار 
عمومي ابش نعطيوها لسلجهات عندها، هاذي األوىل، اثنيا فيما 

دايل التنمية القروية أان نبغي نصحح غري ما جا عسلى  %31يتعسلق 
ماشي كتمشي من جهة راه  %31لسان السيد النائب احملرتم، راه 

كتقول   7191الرسالة دايل وزير الداخسلية السلي جات السنة املاضية 
من ميزانيتها لفائدة العامل  %31أبنه عسلى اجلهات أن تربمج 

ملؤسسات أخرى  %31بري ما بني يّديوان القروي، وراه كاين فرق ك
اجلهاز دايل املغرب   c est normale و أنه انتما ختصصوا ألن
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يف العامل القروي، فبالتايل خص عسلى  % 11-21كامسلني راه فيهم 
 ..تربمج العامل القروي % 31األقل 

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، عفوا مؤيد، تفضل

 :النائب السيد صالح أبو الغايل

 .ابش نعطي الرأي ملؤيد ال بد نتسىن الوزير يرجع

 :السيد رئيس اجللسة

 .ال كاين احلكومة، ال تفضل كاين احلكومة

 :النائب السيد صالح أبو الغايل

ما كاين مشكل غري عزيز عسلينا السي اخلسلفي وصايف ما كاين 
 .مشكل، يف الوقت

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .كاين الوقت تفضل

 :صالح أبو الغايلالنائب السيد 

ما كاين مشكل نعم السي، العفو السيد الوزير، ال احنا غري بغينا 
 1نساءلوا احلكومة واش هي مزيرة هاد اجلهات حيث عندان 

وال احنا بغينا نعاونوا هاد اجلهات يف  7دالرائسات وهي عندها 
تعزيز املوارد، أما احنا أان السلي بغيت نقول عسلى أنه التحاليل 

 .ات والتأويالتوالقراء

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدات والسادة النواب

 :النائب السيد صالح أبو الغايل

 .السيد الرئيس هللا خيسليك

 :السيد رئيس اجللسة

 .ايهلل تفضل تفضل

 :النائب السيد صالح أبو الغايل

 .وحىت يكرموان بشوية داإلنصات

 :السيد رئيس اجللسة

  .هو جاي السيد الوزيرالسادة النواب، ايهلل تفضل ها 

 :النائب السيد صالح أبو الغايل

ال غري بغينا نعرفوا واش احلكومة مزيرة اجلهات حيث البام تيرتأس 
داجلهات؟ أان راه عاودهتا غري ابش يسمع السيد الوزير ولكن  1

السلي بغيت نقول هو أنه القراءات واألرقام السلي عطينا البارح، بغيت 
سلي الواثئق السلي تعطات لنا السيد وزير املالية النذكر عسلى أنه مجيع 

قدم قبايسلة كسلهم السلي منصوص عسليهم يف القانون التنظيمي لسلمالية 
زائد املناظرة الوطنية دايل إصالح الضريبة، زائد املناظرة الوطنية السلي 
دارت حول القراءة يف النموذج االقتصادي، زائد املندوبية السامية 

هم واثئق السلي تعتمدات ابش نديرو التحسليل لسلتخطيط، هادوا كسل
دايلنا، وفيما خيص هداك الشي السلي وفران دايل صندوق املقاصة 

مسليار دايل الدرهم، هاد الشي   771السلي تكسلمت عسليه البارح دايل 
سنني حمطوط، وأؤكد أنه مجيع األرقام السلي ذكران كسلها  3كسله يف 

سبة لسلتحسليل د الوزير، أما ابلنانبعة لسلواثئق الرمسية السلي عطاتنا السي
والقراءات وال التفسريات هاد الشي كل فريق يفسر كيف ما بغى، 
فسلذلك حنن نؤكد أنه أي دليل بغيتوا، احنا مستاعدين نعطيوه لكم، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 :منر لسلتصويت

 30املوافقون: 
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 957املعارضون: 

 07املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة 93أعرض املادة  93املادة 

 957املوافقون: 

 30املعارضون: 

 07املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة نفس التصويت  91أعرض املادة 

 957املوافقون: 

 30املعارضون: 

 07املمتنعون: 

كما صادقت عسليها السلجنة: نفس التصويت؟ نفس   91املادة 
 .التصويت، ال

 939املوافقون: 

 أحدال املعارضون: 

 37املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  92املادة 

 955املوافقون: 

 30املعارضون: 

 00املمتنعون: 

مكرر كما صادقت السلجنة عفوا جلنة املالية سبق إحداث  92املادة 
 .مكرر 92مادة جديدة حتمل رقم 

 .اإلمجاع : املوافقون عسلى هاد املادة اجلديدة

 .املادة اجلديدة: اإلمجاعآ اإلخوان اإلمجاع، إحداث 

مكررة  92كذلك صادقت السلجنة عسلى إحداث مادة حتمل رقم 
 .اإلمجاع :مرتني. املوافقون عسلى اإلحداث

 :أعرضها كما صادقت عسليها السلجنة 92املادة 

 957املوافقون: 

 30املعارضون: 

 07املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  91املادة 

 957املوافقون: 

 30ن: املعارضو 

 07املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة عرب التصويت  71املادة 

 957املوافقون: 

 30املعارضون: 

 07املمتنعون: 

مكررة ورد بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة  71املادة 
 .والتعادلية

 :النائب السيد عمر احجرية

 .رسلنياملن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم هللا الرمح

 السيد الوزير،

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب 74رقم 
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 :النائب السيد عمر احجرية

 السيد الوزير،

 حضرات السادة والسيدات النواب،

هذا واحد التعديل السيد الوزير بغيتك تستمع له جيدا، ألنه هذا 
عاين منها تتعديل كيهم املناطق احلدودية، وما أدراك من املعاانة اليت 

الساكنة دايل هاذ املناطق، السيد الوزير ما بغيتش اجلواب دايلك 
كسلمات مع األسف مرفوض، بغيتك تستمع جيدا إىل   7يكون فيه 

ماليني ونصف دايل الساكنة السلي عايشة يف  7معاانة أكثر من 
كيسلومرت، من اجلهة األخرى    111جزيرة، احلدود مغسلوقة عسلى طول 

  421ة فاس أول مدينة كربى توجد عسلى بعد كاين البحر ومدين
كيسلومرت، هاذ الناس خاص إلتفاتة دايل احلكومة إليهم، هاذ الناس 
راسسلنا رئيس احلكومة السابق، وهذا رئيس احلكومة ابش تكون شي 
التفاتة هلاذ الساكنة، تعيش حتت وطأة احلرمان والفقر ومواجهة 

وم ما التهريب الي العديد من املشاكل، يوميا كنمشيو لسلتهريب،
بقاش، ألنه كاين سياج من جهة املغرب، أو كاين احلفرة السلي ديراها 
اجلزائر وابلتايل هاذ الناس السلي كانو عايشني عسلى التهريب املعيشي 
اليوم خاص الدولة تعاوهنم، خاص الدولة توقف معهم، شكون هي 

نعطيو  شهاذ الدولة؟ هي الدولة املغربية وهلذا اليوم ما ميكن لينا
اقرتاح السلي ميكن يكون خاصو اجتهاد كبري، لقينا واحد اإلقرتاح 
واحد وهو أنكم تضيفو املناطق احلدودية لسلمناطق اجلبسلية، غادي 

مسليار ونصف يف ذاك الصندوق املعسلوم،  97تقول يل ابلسلي كاينة 
ماليني  7هذاك الصندوق ال يكفي وال يسد حاجيات دايل 

ة  تعاين من احلرمان واجلهة الشرقية البطسلونصف دايل الساكنة اليت
 املغرب يف البطالة والفقر، وهلذا هللا خيسليكم ابش تقبسلو هاذ اإلقرتاح

 .وتقبسلو هاذ التعديل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

بل البد لكن قلقد استمعت إليكم السيد النائب احملرتم إبمعان، و 
نرجع لواحد النقطة، ما ميكنش ندوز، آ السيد النائب احملرتم، إيال 

مسليار درهم كما تقول من صندوق املقاصة، يف دروته   711صوران 
سنني كان  1مسليار يف دروته، يعين  11كان صندوق املقاصة 

، غري ابش غري داب أرقامك 1غيكون عندان صندوق املقاصة 
مسليار أنه وفران  711ف هبا، ما كاينش خاطئة، وجيب أن تعرت 

مسليار، وكان هاذي  711أرقامك خاطئة، وأان عاوتين وكان كوران 
سنني احناي هاذ العام دران برجمتيو برجمنا وأنتما غتصوتو عسليه  1

املسليار صندوق املقاصة، اي أخي اي أخي اجملال ما ندخولش  93
 اشي ابش حنصسلومعاك يف جدل يف األرقام، هذه ماشي..، احنا م

بعضيتنا، احنا غري ابش نبنيو ما كاين حىت مسليار، من النهار السلي  
كان وقع الرفع دايل الدعم عن احملروقات، ما زال هذا ما شي، نزل 
بقدرة قادر تنزل لو األمثان وأان ميكن يل نقول ليك، لو كان خسليناه 

 ..يف األمثنة السابقة رمبا غيكون العكس، غري ابش تكون ال

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير اجلوااب عسلى التعديل

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ال ال البد هاذ النقطة هاذي ما شي جدل، ال غري جدل ما شي 
ينة املناطق احلدودية وذكرتيها قسليت أول مد، ابش حنصسلو بعضيتنا

ال ال نسييت  إىل آخرهفاس واقيسلة راه كاينة شي مدن قبل نسييت اتزة 
اتزة اتوريرت وا املهم، ولكن حنا قسلنا يف التعسليل ألن ما كنتيش 
حاضر معنا السلجنة، أوال هاذوك املناطق احلدودية فيها عناية خاصة 
وفيها الربامج خاصة، اثنيا منني تنقولوا صندوق التنمية القروية 

ناطق، ملواجلبسلية هو أتكدتو أبن ماشي مدن دايل راه داخسلة يف ا
 .هاذ املناطق احلدودية إما قروية أو جبسلية والتعديل مرفوض

 :السيد رئيس اجللسة
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 .املعارض لسلتعديل، تفضل

النائب السيد ادريس االزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

آه ابلاليت بطبيعة احلال هاذ املناطق هي مهمة والصندوق تيهتم وال 
يساهم الربانمج اجلديد دايل التنمية اجملالية، تسيما مبا أنه يساهم يف 

يف كل املناطق، ولكن اليوم كذلك ابلنسبة هلاذ املناطق السلي هي 
بعيدة وحدودية الدور دايل اجلهات مهم وال سيما اجلهات السلي ما 
جاتش صدفة، ألن هناك من أيمن ابلصدفة والسلي تيقول لك 

، عطيها لك الشعبخذيناها ألنه اجلهات ماشي تناخدوها خاص ي
إيال اعطاها لك الشعب عسلى راسي وعيين، أما حنا ما اتخنذو حىت 
شي حاجة، كل شي دايل الشعب إيال اعطاها لك عسلى راسي 

 .وعينيا وصايف

 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد لسلتعديل

 :النائب السيد عمر احجرية

كنت كنتسىن شي أتييد ماشي تصريف حساابت سياسية، كاين 
املسليار، خسليين هنضر، أان السلي عندي الكسلمة وعندي حرية د  4

التعبري نقول السلي بغيت وهنضر كما يروق يل أن أتكسلم، حىت واحد 
ما عند حق احلجر هنااي يف هاد القبة، ونقول السلي بغيت والخور 
يقول السلي بغا هذا هو الربملان هكذا كنعرفو هكا خسليناه إيال تبدل 

د املسليار درهم أان منني دخسلت   4يد الوزير شي حوايج ما نعرف، الس
 .كنت بغيت ابش نقول لك خصص واحد احلاجة

 :السيد رئيس اجللسة

عندك الكسلمة من أجل أن أتييد التعديل الذي  ،السيد النائب
 .عارض التعديل عارضه، ومل يتوجه إليكم السيد النائب

 

 :النائب السيد عمر احجرية

أان هضرت مع الوزير ما هضرتش مع النائب، هضرت مع الوزير أان 
إيال شي واحد فهم شي حاجة أخرى ما نعرف أان كنهضر مع 

د  4الوزير ألنه جاوب عسليا، السيد الوزير عندك تقريبا اكثر من 
د املسليار درهم، أان  4املسليار درهم، السيد الوزير عندكم أكثر من 

 ..واحد اجلزأ السلي بغيت وهو

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب أيد التعديل دايلك

 :النائب السيد عمر احجرية

د املسليار درهم أان  4ابن ليا رجسلي سخونة، واش هنضر؟ كاين 
اقرتحت عسلى السيد الوزير ختصيص حصة خاصة املناطق احلدودية 
عالش؟ ال دخل ملؤسسة آخرى بغينا تشجيع الشغل، وتشجيع 

، وحنطو أرض ابطل ونديروا أرض ابطل نشجعوا الناس االستثمار
جييو يستثمروا من أجل إنعاش سوق الشغل ابملنطقة، أما حوايج 
أخرى كاين مؤسسات أخرى السلي مكسلفة هبا، إيال ما كانش الدعم 
دايل الدولة املغربية ابش تساهم يف نعطيو األراضي ابطل 

ر هاد كن لو يديلسلمستثمرين، عمر شي جهاز آخر يف املغرب ما مي
الشي، إال إذا كانت املسامهة دايل الوزارة د املالية والوزارة واحلكومة 

 4برمتها، هاد الشي عالش قسلنا ختصيص مسليار وال جزء من داك 
د املسليار ونص السلي بقات لكم يف داك املناطق اجلبسلية، أما تقول يل 

ي، حنا شداخسلة يف جبل ويف القرى أان حنا ما داخسلينش يف هاد ال
داخسلني يف واحد املنطقة حدودية تعاين أكثر من مناطق أخرى، 
وهاد الشي ما شي حىت ل شي هنار تنوض الفوضى وعاد هتزوا 

 .لسلناس الطيارة وجتيو تفككوا املشاكل

 :السيد رئيس اجللسة

 .أعرض التعديل لسلتصويت
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 00املوافقون: 

 957املعارضون: 

 37املمتنعون: 

 71إحداث مادة جديدة حتمل رقم املادة صادقت السلجنة عسلى 
 .مكرر

 .اإلمجاع :مكرر 71املوافقون عسلى إحداث املادة 

 .مكرر مرتني 71صادقت السلجنة كذلك عسلى إحداث املادة 

 .اإلمجاع :املوافقون عسلى اإلحداث

 :مكرر ثالثة 71صادقت السلجنة عسلى إحداث مادة 

 اإلمجاع :املوافقون

 :األول برمته لسلتصويت أعرض الباب األول من اجلزء

 957املوافقون: 

 37املعارضون: 

 00املمتنعون: 

، 41إىل املادة  79الباب الثاين أحكام تتعسلق ابلتكاليف من املادة 
 :كما صادقت عسليها السلجنة  79أعرض املادة 

 957املوافقون:

 30املعارضون: 

 07املمتنعون: 

ديل عاصرة، تعورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة وامل 77املادة 
32. 

 

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير املندوبية السامية لسلسجون واليت تدبر قطاعا فشسلت فيه
احلكومة عسلى عدة اجتاهات، القطاع السلي فشسلتو فيه يف التعسليم 

مواطن مغريب انزلني  27.111والصحة ويف التشغيل، كيمشيو هاذ 
 411املغربية، كيف يعقل السيد الوزير أن يرصد هلم يف السجون 

أكرر  27منصب مايل، منصب شغل مايل فقط، يف املقابل أن 
من املواطنني املغاربةمها الساكنني يف هاذ السجون، السيد الوزير  

سجني حيرسه رجل موظف ليال،  411كيف يعقل أن واحد كل 
ير د الوز سجني حيرسه موظف فقط هنارا، وأنتم السي 31وكل 

منصب مايل، نقرتح يف فريق األصالة  411ترصدون له فقط 
، 211واملعاصرة أن يتم مضاعفة هاذ العدد من املناصب املالية إىل 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

عد ب منصب مايل زائد كل املناصب املالية اليت تصبح شاغرة..
اإلحالة عسلى التقاعد أو ألسباب أخرى، وهذا استثناء معطي 

 .لسلمندوبية السامية لسلسجون، هلذا نرفض هذا التعديل

 :السيد رئيس اجللسة

 .املوافقون عسلى التعديل، معارض، تفضل مؤيد

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

لسلي  ااحنا السيد الوزير، حيث جبنا هاذ التعديل هذا نظرا لسلوضعية 
كتعرفها السجون، راه عرفتو الوفاة السلي مت االغتيال السلي تعرض 
واحد من موظفي السجون أخريا، فحماية هلاذ املوظفني قسلنا نديرو 
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واحد احلضور عددي السلي ميكن يساهم يف تسهيل العمسلية، ألنه  
كيكون واحد النوع متاع التوتر، إضافة إىل ذلك، ال ميكن أن 

كيصوت عسليهم مها راه شعب، والسلي    نتصور أن كل شي السلي
كيصوت عسلينا احنا ما شي الشعب، شي حاجة أخرى، راه الشعب 

ة املغريب كيختار بني وهنا، وبناء عسليه منني ختتار الشعب يعطي اجله
هلاذ الناس هاذو من غري هذا راه ما عندك ما تقول، حنا قابسلني أنه 

مو أنه هم يفهواحد اجلزء من الشعب املغريب يصوت عسليهم، خاص
يقبسلو أنه واحد اجلزء من الشعب املغريب صوت عسلينا، وإيال صوت 
عسلينا ما عندي ما نديرو ليهم، وبناء عسليه ما نبقاش نصدرو هاذوك 
األحكام راه أتخرت، اما الطائرة راه هزاتو جابتو، جابتو الطائرة ما 

 ..عندان ما نديرو

 :السيد رئيس اجللسة

 :املوافقون عسلى التعديل

 30املوافقون: 

 957املعارضون:

 07املمتنعون: 

ورد تعديل من طرف النائبني الشناوي وبالفريج،  77نفس املادة 
 .تفضل السيد النائب 91التعديل رقم 

 :النائب السيد مصطفى الشناوي

شكرا، معسلمة التعديل هو إضافة أو إحداث مناصب مالية جديدة، 
أجل بطبيعة احلال  ألف، هذا من 23الرقم ميكن يبان كبري، 

وانسجاما حىت مع اخلطاب الرمسي دايل احلكومة والربانمج 
احلكومي السلي كيعترب أبنه األولوية لسلتعسليم والصحة والقطاعات 
االجتماعية، ولكن ال نرى ذلك عسلى أرض الواقع، ولكن املعىن 

ألف هو حتويل املناصب أو ما يسمى مبناصب السلي  23دايل هاد 

ومة يف إطار التعاقد إىل مناصب دايل الوظيفة اعتمداهتا احلك
 .العمومية قارة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .التعديل مرفوض السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، معارض؟ تفضل

 :النائب السيد عمر بالفريج

 .مؤيد

 :السيد رئيس اجللسة

مؤيد، أان سولت عسلى املعارض تفضل مؤيد، شكون غادي أييد ؟ 
 .صاحب التعديل تفضل، الصوت

 :النائب السيد عمر بالفريج

الصوت، ما كاينش معارض خاص يكون معارض حيث هاد الشي 
التعاقد كنعتباروه احنا أبن  دايل التعاقد عالش هاد الشي كسله،

قد حنسلوا مشكل التعاالتعاقد كان خطأ، التعاقد خطأ، طيب ابش 
غنخسلقوا هاد مناصب الشغل ما كاينش شي منصب جديد، هاد 

غيداروا  7192ألف ومسعنا يف  41مسعنا أبن  7192الشي يف 
ألف يف التعاقد، قسلنا ما خاصوش املدرس يف املغرب ما  71

خصناش نعتباروه معدات، حيث هو دايرينه يف املعدات، خصه 
 ذا نقاش حقيقي السلي خصه كون كانيكون يف املوارد البشرية، وه

عندان شوية يف السلجنة، ولكن ال كان هاد الشي املنطق دايل التعاقد 
ي إجيايب كاين الناس السلي كيعتابروه إجيايب ليرباليني ابغيني كل ش
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ابلتعاقد وعالش كيطبق عسلى التعسليم بوحده؟ وعالش كيطبق عسلى 
 .التعسليم؟ واقرتحوه عسلى مجيع القطاعت، شكرا

 :لسيد رئيس اجللسةا

 2املوافقون: 

 957املعارضون: 

 13املمتنعون: 

 :أعرضها لسلتصويت كما صادقت عسليها السلجنة 77املادة 

 957املوافقون: 

 37 املعارضون:

 00املمتنعون: 

تفضل أحد  32تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، رقم  74املادة  
 .مقدمي التعديل

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، يف ما خيص املناصب املالية دايل وزارة الصحة والرتبية 
الوطنية كنعتاقد أبنه هادوا هم القطاعات األساسية والسلي كتعرف 
واحد الفقر يف املوارد البشرية، ما حيسلتها تكوين دايل املمرضني عسلى 

، ، هاد الوضعية تفاقمت4411الصعيد الوطين، كتحرج سنواي 
املغادرة الطوعية والتقاعد واالستقاالت، ابلتايل أنه كان يف ما مضى 
واحد القرار خذاه الوزير السابق القباج كان خطأ، كما أنه املغادرة 
الطوعية السلي كانت من بعد القرض دايل البنك الدويل لصندوق 
النقد الدويل أنه ميشيوا غري السالليم الدنيا، مع األسف أنه السلي 

مشاوا أطر كبرية، والقضية دايل الفسلوس واحلكامة السيد مشاوا 
الوزير وأنت وزير املالية غادي نقولوا لك واحد، يف املديرية دايل 

الطرق دايل التجهيز كاين واحد املدير كرى واحد الفيال، صندوق 
 31التمويل الطرقي، هو عنده املقر يف املديرية وكرى الفيال، ب 

شهور ودااب داير واحد الصفقة دايل  2 ألف درهم شهراي، كاريها
مسليون دايل الدرهم لسلرتميم دايهلا، هذا هو املال العام، وحبثوا فيه 
هاد املوضوع السيد الوزير ابش تعرفوا أبنه الفسلوس يف هاد البالد 
موجودة، ولكن التدبري والتسيري السيء واالختالسات وجمموعة 

اد االعتمادات املالية  داملمارسات الالمسؤولة هو السلي كتجعل ه
 .كتمشي لبعض اجليوب دالناس

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة ، تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

هذا استثناء معطي لبعض القطاعات، وإيال وسعنا قطاع الرتبية 
 .عديلتوالتعسليم العايل والصحة، لن يبقى استثناءا، وهلذا نرفض ال

 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد التعديل، تفضل

 :النائب السيد صالح أبو الغايل

 شكرا السيد الرئيس، 

غري مرة أخرى هاذ القطاعات دايل العدل والرتبية والتعسليم مهمني 
والصحة، ال بد ندعمو هاذ القطاعات مهمني جدا، هللا خيسليكم، 

 القطاعات، لكن مرة أخرىإذن البد املزيد من الدعم ابلنسبة هلاذ 
رمبا كاين سوء فهم فيما خيص هذاك الشي السلي تكسلمت عسليه، 

مسليار دايل الدرهم السلي خسلص املغرب  771السيد الوزير احملرتم، 
دايل صندوق املقاصة، راه ختسلصت وهذا  7193إىل  7191من 

تصريح يف الواثئق دايلكم، رمبا لسوء الفهم السلي كاين هو راه ما 
ش أشنو قسلنا، احنا قسلنا عسلى أنه مبا أنه ما بقاش هذوك فهمتوان

لدااب، كان ممكن كيفاش ممكن نتصورو  7193األسعار ونزالت يف 
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عسلى أنه ذوك األسعار منني هبطات توفرات ونديروها يف بسليصات 
مسليار دايل الدرهم  771أخرى، كيف كان ممكن نوفرو أن منني 

 .لكم هاذ الشي، شكرا، أؤكد 7193إىل  7191راه ختسلصات من 

 :السيد رئيس اجللسة

 :أعرض التعديل لسلتصويت

 37املوافقون: 

 957املعارضون: 

 00املمتنعون: 

النائبني الشناوي وبالفريج، تفضل السي  74تعديل يف املادة 
 .الشناوي

 :النائب السيد مصطفى الشناوي

 ال هو بكل صدق ألنه منني كنطالبو ابحلفاظ عسلى املناصب املالية
دايل قطاعات أساسية، إجتماعية أساسية السلي هي الصحة 
والتعسليم، ألننا مؤمنني أبنه الدولة خاصها توفر ما يكفي من املوارد 
البشرية لتقدمي خدمات يف املستوى، ال عسلى مستوى الصحة وال 
التعسليم، ما السلي جا يف ردودكم السيد الوزير احملرتم هو أنه تيأكد لينا 

التعسليم والصحة ليسو من األولوايت، مع األسف  أبنه يعين عمسليا
ألن منني كت هاذ اجلواب قسلتوه لينا املرة السلي فاتت يعين السنة 
السلي فاتت أو يف قانون املالية السلي فات ألنه إيال عممناها راه ما 
بقات معىن، وابلتايل ما بقى معىن عند احلفاظ عسلى بعض املناصب 

كد تنقولو أبنه هاذ الكالم دايلكم يؤ املالية لبعض القطاعات، احنا 
ابملسلموس أنكم ال تعتربون التعسليم أولوية، الصحة مثال موظفو 

أبطبائه وممرضني  11.111الصحة خاصهم يعرفوها املغاربة كامسلني 
مسليون، الوظيفة العمومية  41ل  11.111وتقنيني إىل آخره، 

ا ابلنسبة سالصحية، الوظيفة العمومية اإلستشفائية عسلى مستوى فرن
مسليون دالناس فأكثر من مسليون مهين الصحة، وشوفو املقارنة،  21

واحنا ما زال كنالأكو وكناخذو وكنديرو احتياطات السلي ال معىن 
هلا من أجل يف اجتاه خسلق مناصب كافية يف الصحة والتعسليم، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب احلكومة

 :واملالية السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد

ال حىت ننهي هذا اجلدل، هاذ السنة يف هاذ املشروع إيال ثقتيو يب، 
من القطاعني السلي ما تفوضناش معهم يف ما خيص املناصب املالية، 
ما تفوضناش مها الصحة والتعسليم، قسلنا ليهم آش خصكم هاك، وهلذا 
داب غري ابش ما نكونش أيضا املزايدات احنا كامسلني واعون أن قطاع 
التعسليم هو واألولوية واعون وهاذ الشي السلي ترجم هاذ السنة والسنة 

ألف منصب مايل، التعاقد صحيح، ألنه توجه جديد،  11املقبسلة 
 9111منصب مايل ابلنسبة لسلصحة السنة املقبسلة عوض  3111و

السلي كانت كتحال كل سنة، و هلذا نعتقد أن إيال دخسلنا هاذ 
منصب نعوضوه ما غاديش  املقتضى دايل أنه السلي مشى شي

نفتحوش مناصب مالية احنا اجملهود دايل احلكومة أكثر من هاذ 
املقتضى السلي هو مقتضى كيفما قسلت استثنائي لبعض القطاعات 

 .وال داعي لتعميمه، يرفض التعديل

 :السيد رئيس اجللسة

 .مؤيد تفضل

 :النائب السيد عمر بالفريج

إمنا ما كيعنيش السيد  ما كنكولش نفس السلغة، ما كنفهمش أان
  الوزير ال دار طبق اعتربتيو أنتما التعسليم والصحة أولوية ودرتيها حىت
كل منصب شغل يتحال واحد لسلتقاعد ابش كل شي يفهم منني  
كيتحال شي واحد لسلتقاعد كنقولو هاذ هاذ الفقرة وال هاذ املادة  
 كتقول فهذوك القطاعات أبن غيتعوض
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automatiquementون املالية ميكن لو يزيد، هاذ ، أما قان
ملادة، عالش ا الشي كتديرو يف هاذ القطاعات السلي كاينة معنية هباذ

التعسليم ما يكونش حبال هكا؟ إيال كنتوا كتعتربو التعسليم والصحة 
أولوية خاص هاذ الشي من البديهي زعما ماشي بدون لغة اخلشب 

الصحة  ؟ واشوصايف زعما غري كونوا واضحني، واش التعسليم أولوية
أولوية؟ كيتبني أبن ال أان كنفضل يكون مسؤول حكومي صريح معا 
اي يقول يل التعسليم والصحة ماشي أولوية، وال كيف ما كان قال 
رئيس احلكومة السابق خاص الدولة هتز يديها من التعسليم والصحة،  
كان قاهلا هاذ الشي بعدا الصراحة الصراحة مزاينة ابش متا كيتبىن 

عترب سار الدميقراطي دايل بالدان ميكن له يتبىن، بيمني السلي كيحىت امل
ليربايل متوحش ويسار وسط وال شي حاجة السلي عنده مشروع 
بديل، أما نقولوا يف نفس اجلهة من جهة نقولوا أبن التعسليم أولوية 
ومسلي كتجي لسلمناصب كتنقص أوال ما كتعوضهاش داك الشي كسله 

 .راسلي كتخسلي املغاربة اتلفني، وشكزعما كندخسلوا يف التناقض ال

 :السيد رئيس اجللسة

 :أعرض التعديل لسلتصويت

 2املوافقون: 

 957املعارضون: 

 13املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  74أعرض املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون: 

 00املمتنعون: 

الشناوي، و ورد بشأهنا تعديل من النائبني عمر بالفريج  73املادة 
 .تفضل السيد النائب آخر التعديل

 :النائب السيد عمر بالفريج

هو نفس التعديل حيث كان لسلمالءمة نفس التعديل املادة لسلمالءمة 
 .زعما ماشي، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 نفس اجلواب السيد نفس اجلواب، معارض؟

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 السيد الرئيس،

رفوا الوزير، فيما يتعسلق ابألولوية دايل التعسليم والصحة خصنا نعالسيد 
عالش كنهضروا، وكل عام كان هاته املادة كتجي وكتعطي واحد 
األسبقية لبعض القطاعات، غري يف إطار ترشيد املناصب السلي ما 

أصال هي جديدة تتالءم  73حصالتش عسليها، دااب اآلن هاذ املادة 
شحال هذه كضيفوا اآلن ماشي، كان غري هذاك الشي السلي كان 

عندان موظفي األمن الوطين، املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطين، 
موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون، وإعادة اإلدماج موظفي 
املديري العامة لسلوقاية املدنية، هاذوا مها السلي كان، هادوا مها السلي  

م، لينا يف املناصب دايهلكنعرفوا واحد اجلانب حساس ابلنسبة إ
فسلذلك يف إطار ترشيد هذيك املناصب ابش ما ضيعش، عالش  
كاينة هاذ املادة، وإال راه األصل شحال هذه راه كان عند مجيع 
القطاعات وما كانتش كتقدر دبرها، األمر الثاين هو هاذ القضية 
دايل كنسمعوا هنا بعض األحيان كسلمات كبرية ومهمة عسلى كل 

ابحلكامة وحماربة الفساد، واحنا معها احنا مع حماربة  حال تتعسلق
الفساد ولكن ضد التشهري، كاين القضاء ال كان شي مسلف عند 
شي واحد ابين وواضح ميشي لسلقضاء، وال يعطينا اإلسم احنا منشيوا 
واحنا نتكسلفوا ولكن ما ميكنش نبقاوا نشهروا ابلناس غري هكاك، 

اس الشعب كيصوت عسلى النوالدميقراطية أتيت ابلشعب كيجي 
صحيح، ولكن كاين السلي كيصوت عسليه بقناعة وكاين السلي  
كيصوت عسليه بوسائل أخرى، دون أن ندخل يف التفاصيل، ألنه 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

72 

اليوم مسؤوليات كثرية تدبر داخل مجاعات ترابية كاين السلي صوت 
 711عسليه املاليني ابش طسلع وال مسؤول، وكاين السلي صوتوا عسليه 

 . مقبول وغري مقنع، شكراواحد وهذا غري

 :السيد رئيس اجللسة

 :أعرض التصويت التعديل

املوافقون عسلى التعديل املوافقون، مؤيد، مؤيد لسلتعديل تفضل، حيث 
 .ما قدمتوهشاي، طيب مؤيد تفضل

 :النائب السيد مصطفى الشناوي

وغري ما عرفتش أان إيال كنتو غري هذه يف إطار نقطة نظام قبل ما 
 .ندخل

 :د رئيس اجللسةالسي

 .ال مؤيد تفضل

 :النائب السيد مصطفى الشناوي

 .واخا ولكن امسحتوا بتدخالت ال عالقة هلا ابلتعديل

 :السيد رئيس اجللسة

  .اييه تفضل تفضل

 :النائب السيد مصطفى الشناوي

جياوب يكون معارض لسلتعديل مرحبا، ولكن وصف طائرة، وال 
نقول ابش نعاود نذكر أان وصف حديقة، ما ميكنش، أان غري ابش 

تنؤكدوا أبنه احلكومة ال تعترب الصحة والتعسليم من األولوايت، ما  
ألف منصب خاص نقولو لسلمغاربة  91كايناش هاذا كسلوا كالم، 

ألف كيخرجوا لسلتقاعد، شحال كتبقا صافية السلي كيبقاو  93أبنه 
منصب  9111، ابلنسبة لقطاع الصحة العام السلي فات، 1111

يعين  1، نقائص 9111، ولكن شحال خرجوا لسلتقاعد 7192يف 

 le هاداك vous ne faite qu'absorbé ، يعين1انقص 
déficite  غتحل لنا  3111السلي كاين، بال ما نقولو هاديك

األزمة، ويف التعسليم كذلك، وكندخسلوا يعين انس السلي غري مكونني، 
، هذا la précarité ويف التعاقد وابلعكس كندعموا اهلشاشة،

 .غري مقبول

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .أعرض التعديل لسلتصويت

 2املوافقون: 

 957املعارضون: 

 13املمتنعون: 

 .اآلن تنظن سالينا التعديالت غادي منشيو يف املواد يف التصويت

 .كما صادقت عسليها السلجنة  73أعرض املادة 

 957املوافقون: 

 30املعارضون:

 07املمتنعون: 

 :نعاودوها لسلتصويت 71 املادة

 957املوافقون: 

 30املعارضون:

 07املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة لسلتصويت  71أعرض املادة 

 957املوافقون: 

 30املعارضون:

 07املمتنعون: 
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 :كما صادقت عسليها السلجنة  72أعرض املادة 

 957املوافقون: 

 30املعارضون:

 07املمتنعون: 

 :عسليها السلجنة، نفس التصويت، الكما صادقت   72أعرض املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :أعرضها لسلتصويت 71املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :أعرضها لسلتصويت كما صادقت عسليها السلجنة 41املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :49عسليها السلجنة، املادة كما صادقت   49املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  47املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  44املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  43املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  41املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  41املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  42املادة 

 957املوافقون: 
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 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  42املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  41املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :أعرض الباب الثاين من اجلزء األول برمته للتصويت

 957 :املوافقون

 37 :املعارضون

 00 :املمتنعون

ملادة موارد وتكاليف الدولة من ا الباب الثالث أحكام تتعسلق بتوازن
 .34لسلمادة  31

أحكام تتعسلق بتوازمنوارد وتكاليف الدولة، اجلدول "أ"  31املادة 
 .أعرضه التصويت امليزانية العامة

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :ةبصورة مستقسلأعرض لسلتصويت موارد مرافق الدولة املسرية 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

أعرض لسلتصويت موارد احلساابت اخلصوصية لسلخزينة، احلساابت 
 :املرصدة ألمور خصوصية

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :حساابت اإلخنراطات يف اهليئات الدولية

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :حساابت العمسليات النقدية

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :حساابت التمويل

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :حساابت النفقات من املخصصات

 957املوافقون: 
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 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :أعرض املادة كما صادقت عسليها السلجنة 31املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :أعرضها كما صادقت عسليها السلجنة 39املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  37املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :كما صادقت عسليها السلجنة  34املادة 

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 :أعرض الباب الثالث من اجلزء األول برمته لسلتصويت

 957املوافقون: 

 37املعارضون:

 00املمتنعون: 

 

 

 

 

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

 957املوافقون: 

 37املعارضون: 

 00املمتنعون: 

، اجلزء األول برمته من مشروع قانون املاليةهكذا مت التصويت عسلى 
 .اجللسة وشكرا لكم، ورفعت

 
 


