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 ثالثة والستنيال حمضر اجللسة
 
 م(.7192 دجنرب72)ه 9341 الثاينربيع  8 األربعاء: التاريخ
  رئيس جملس النواب. احلبيب املالكي السيد: الرائسة

 مساء الثةالثابتداء من الساعة  ةقدقي مثانية وعشرون: التوقيت
 .الثانية عشروالدقيقة 
ية ختصص للدراسة والتصويت تشريع جلسة األعمال:جدول 

، يتعلق إبلغاء الزايدات 87.92رقم  نعلى مشروع القانو 
سوم التحصيل املتعلقة ابلضرائب والر  والغرامات والذعائر وصوائر

واحلقوق واملسامهات واألاتوى املستحقة لفائدة اجلهات 
 .والعماالت واألقاليم واجلماعات الرتابية

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

يعقد جملس النواب جلسة تشريعية ختصص للدراسة والتصويت 
، يتعلق إبلغاء الزايدات والغرامات 87.92على مشروع قانون رقم 

والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة ابلضرائب والرسوم واحلقوق 
واملسامهات واألاتوى املستحقة لفائدة اجلهات والعماالت 

 .واجلماعات الرتابية، الكلمة للسيد الوزيرواألقاليم 

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة 

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية عن

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 ب احملرتمون،السيدات والسادة النوا

نيابة عن السيد وزير الداخلية، يشرفين أن أتقدم أمام جملسكم 
املتعلق إبلغاء الزايدات  87.92املوقر بعرض مشروع القانون رقم 

سوم التحصيل املتعلقة ابلضرائب والر  والغرامات والذعائر وصوائر
واحلقوق واملسامهات واألاتوى املستحقة لفائدة اجلهات 
والعماالت واألقاليم واجلماعات، والذي صادق عليه جملس 

 .7192دجنرب  93احلكومة املنعقد بتاريخ 

يندرج هذا املشروع يف إطار وضع إطار قانوين ملساعدة اجلماعات 
رائب اردها الذاتية، ويستهدف أوال مجيع الضالرتابية على تعبئة مو 

والرسوم واحلقوق واملسامهات واألاتوى املستحقة لفائدة اجلماعات 
ذا الرتابية بدون استثناء، فتح اجملال جلميع امللزمني لإلستفادة من ه

 .اإللغاء

ومن هذا املنطلق وعلى غرار ما مت اعتماده يف قانون املالية لسنة 
رائب والواجبات والرسوم العائدة للدولة ، ابلنسبة للض7198

واملنصوص عليها يف املدونة العامة للضرائب، ابدرت احلكومة 
ابقرتاح إلغاء اجلزاءات املتعلقة ابلضرائب والرسوم واحلقوق 
واملسامهات واألاتوى املستحقة لفائدة اجلماعات الرتابية، وذلك 

 .يف إطار اإلجراءات املصاحبة لقانون املالية

 :ن يهدف هذا املشروع أوالإذ

تشجيع امللزمني على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات -
اجلماعات الرتابية والصادر يف شأهنا أمر ابلتحصيل قبل فاتح 

 ؛7198واليت مل يتم استخالصها قبل فاتح يناير  7192يناير

اإللغاء التلقائي للزايدات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل -
املتعلقة ابلضرائب والرسوم واحلقوق واملسامهات واألاتوى 

، 7198املستحقة لفائدة اجلماعات الرتابية قبل فاتح يناير 
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شريطة أن يقوموا بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم واحلقوق 
 ؛7191واملسامهات واألاتوى قبل فاتح يناير 

ائر و استفادة املدينني فقط ابلغرامات والذعائر وزايدات وص-
من  7192دجنرب  49التحصيل الغري املستخلصة إىل غاية 

 إلغائها كليا وتلقائيا؛

د مث أخريا تعزيز مالية اجلماعات الرتابية ومتكينها من حتصيل املوار -
اجلبائية املستحقة لفائدهتا ابإلضافة إىل تقليص حجم الباقي 

د ااستخالصه الذي طاملا طالبت به هذه اجلماعات الرتابية إبجي
 .احللول املناسبة هلا

تلكم هي اخلطوط العريضة وأهم األهداف اليت جاء هبا مشروع 
 .القانون، هذا املشروع، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، الكلمة اآلن للسيدة النائبة مرمي وحساة مقررة 
 .جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أقدم لكم التقرير الذي أعدته جلنة املالية والتنمية 
 87.92مبجلس النواب مبناسبة مناقشة مشروع رقم  اإلقتصادية

الذي يتعلق إبلغاء الزايدات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل 
واملسامهات واألاتوى  املتعلقة ابلضرائب والرسوم واحلقوق

املستحقة لفائدة اجلهات والعماالت واألقاليم واجلماعات كما 
 .أحيل من جملس املستشارين

لقد عقدت اللجنة بشأن مشروع القانون املذكور اجتماعا بتاريخ 
برائسة السيد النائب احملرتم عبد هللا بووانو  7192دجنرب  72

رئيس اللجنة، وحضور السيد نور الدين بوطيب الوزير املنتدب 
لدى وزير الداخلية، وخالل عرض مفصل تطرق السيد الوزير 

يف  الف الذكر، واليت تتمثلاملنتدب ألهداف مشروع القانون الس
وضع إطار قانوين ملساعدة اجلماعات الرتابية على تعبئة مواردها 
الذاتية ويشمل اإلجراء مجيع الضرائب والرسوم واحلقوق 
واملسامهات واألاتوى املستحقة لفائدة اجلماعات الرتابية، بدون 

اء غاستثناء، مع فتح اجملال جلميع امللزمني لإلستفادة من هذا اإلل
 7198على غرار ما مت اعتماده يف مشروع قانون املالية لسنة 

ابلنسبة للضرائب والواجبات والرسوم العائدة للدولة واملنصوص 
 .عليها يف املدونة العامة للضرائب

وخلص إىل أن هذا املقتضى القانوين سيعزز مالية اجلماعات 
لفائدهتا،  ةالرتابية وسيمكنها من حتصيل املوارد اجلبائية املستحق

هذا من جهة، ابإلضافة إىل تقليص حجم الباقي استخالصه 
الذي لطاملا طالبت به اجلماعات الرتابية إبجياد احللول املناسبة، 
بعد ذلك فتح ابب املناقشة العامة حيث أمجع مجيع املتدخلني 

يف مساعدة اجلهات  87.98على أمهية مشروع القانون رقم 
فائدهتا، حتصيل املوارد اجلبائية املستحقة لواجلماعات الرتابية على 

وذلك للتمكن من إجناز مشاريعها التنموية ومواكبة اإلصالح 
الالمركزي الذي اخنرطت فيها بالدان لتأهيل اجلماعات الرتابية 
وجعلها شريكا فعليا للدولة، فيما يتعلق ابلتوجيهات الكربى 

 .للسياسة العامة للبالد

لذي يشمل مجيع تدخالت السيدات سيوزع عليكم التقرير ا
والسادة النواب ابلتفصيل، وابملقابل إجاابت السيد الوزير فيما 

 خيص تساؤالت السيدات والسادة النواب؛
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للتصويت والذي  87.92يف األخري عرض مشروع قانون يف 
صوت عليه ابإلمجاع من طرف مجيع الفرق السياسية واجملموعة 

 .النيابية، وشكرا

 :يسالسيد الرئ

شكرا للسيدة املقررة، نفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد 
 .الرئيس عبد هللا بووانو إبسم األغلبية

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على موالان رسول 
 .هللا

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات السادة النواب،

امسحوا يل، بداية ابمسي كرئيس جلنة املالية، أن أقدم الشكر 
والتقدير ألعضاء اللجنة، الذين استجابوا لعقد اللجنة هذا 
الصباح، الساعة العاشرة صباحا وانقشوا وصوتوا على هذا املشروع 
قانون، وهي مناسبة كذلك، السيد الرئيس، لكي نتوجه للسيدات 

ا فهاد اليوم من أجل عقد هاته والسادة النواب اللي بقاو معن
 .اجللسة للتصويت على هذا مشروع القانون

مشروع القانون الذي بني أيدينا ابلنسبة إلينا مهم جدا، أوال فيه 
املالءمة مع ضرائب الدولة، جا املشروع جا يف قانون املالية دايل 

اللي ابملناسبة صدر اليوم ابجلريدة الرمسية بعدما ما، يعين،  7198
ثر نوعا ما بسبب الطعن، اللي كانت فيه عدة مواد مطلوب تع

الطعن فيها، ولكن احملكمة الدستورية، يعين، أصدرت قرارها 
 91واملادة  2وفيه املادة  النهائي أبنه ليس فيه ما خيالف الدستور

اللي فيها عدد من التدابري اإلعفائية فيما خيص الضرائب دايل 
 .الدولة

ن كيتكلم على الرسوم واألاتوات اخلاصة اليوم هاذ مشروع قانو 
ابجلماعات احمللية، هو مهم صحيح كما قالت السيدة املقررة ألنه 
سيمكن اجلماعات احمللية من التمويل، وهنا بغيت نفتح قوس أو 
قوسني ألثري بعض القضااي، األوىل هو أنه الباقي استخالصه اليوم 

لدرهم، هذا الرقم مليار دايل ا 91على اجلماعات احمللية يفوق 
واللي مكن  7194، كان تدبري يف 7191هو الرقم دايل 

دايل املليار دايل الدرهم هبذاك  7.7اجلماعات من حوايل 
مليار  9.4، مقابل الدولة كان اإلعفاء هو 7194اإلعفاء دايل 

دايل الدرهم، معىن أنه هاته اإلعفاءات متكن اجلماعات احمللية 
ين استثنائي يف ظرف وجيز جدا من ضخ متويل ال أقول يع

 .وكيمكنها من أهنا متشي يعين تقدم يف املشاريع اللي عندها

هذا التمويل اليوم كيطرح األمر الثاين هو أنه كيجي أساسا منني 
، الضرائب احملولة وكيجينا من TVA للجماعات، كيجي من

الضرائب اللي هي كنسميوها ذاتية، هذه الضرائب الذاتية ما 
، لكن الباقي هو الضرائب %72عليها فيها واحد  غنتلموش

احملولة شكون اللي كتجمعها وزارة املالية، هنا كنطلبوا ابش دير 
جمهود كبري فيما يتعلق ابلضرائب احملولة ألن الباقي استخالصها 

، وما ميكناش اليوم يف اجلماعات %21فيها كبري كيوصل حىت 
برية جدا، ألن كتقوم بتنمية كاحمللية نطالبوها اللي كتقوم ابلتنمية  

ملي كتكلموا اليوم على االستقرار، صحيح أنه كاينة املؤسسات 
وكاينة الدولة وكاينة عندان عدد من اهليئات ولكن من بني 
اجلماعات الرتابية، ألن هي اللي قريبة املواطنني كتقدم هلم 
خدمات ابش كيبقياو مستقرين وما كيوقع ليناش كما يقع يف عدد 

الدول وكيوقع حىت عندان يف بعض املدن ويف بعض اجلهات، من 
ولذلك احلاجة إىل التمويل اليوم مطروحة إىل جانب هاذ الضرائب 

 .كنطرحوا والزلنا نطرح TVA احملولة والضرائب الذاتية عندان
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السيد الوزير، ومن خاللكم احلكومة ال بد أن يصدر مرسوم حيدد  
بقاو كنتظروا كنتاظروا أنه ما ميكنش ن TVA كيفية توزيع هاد

اجلماعات احمللية،  %41احلكومة قررت والدولة تدير  9181يف 
إىل  12خرجنا منشور من  12ل  7112بقينا كنتسناو حىت 

 اآلن يتم توزيع الضريبة على القيمة املضافة مبنشور لألسف الشديد
 ةدايل العناوين، ولكن ال حترتم، أان أقوهلا قلتها يف احلكوم 4فيه 

السابقة وكنقوهلا يف عهد هاد احلكومة، وقلناها سابقا، البد أن 
خيرج املرسوم يف أقرب اآلجال اللي كيحدد هاذ الشي، منني  
كنتكلموا على التنمية احمللية طبعا العدد من املدن استفادت ولكن 
عدد آخر من املدن مل تستفد، وأخلص ببعض التوصيات، السيد 

 :مةالوزير، ومن خاللكم احلكو 

البد من التعبئة دايل امللزمني، ما ميكنش اليوم أنه كتوجهوا  :أوال
-7192-7192فقط للضرائب، راه الضرائب فيما يتعلق ب 

راكم معفون وراه ما غتخلصوش الغرامات، ولكن حىت  7198
الرسوم واألاتوات د اجلماعات احمللية كيخص بذل جمهود كبري من 

ل اطنني ومع امللزمني، التواصطرف احلكومة يف التواصل مع املو 
معهم، وما ميكنش هاذ الشي يكون بال ما منشيوا أساسا لتغيري 

 81القانون، اجلباايت احمللية من الثمانيات بقينا كنتظروا حىت 
ابش خيرج لنا القانون دايل  7112بقينا كنتظروا حىت  81ومن 

 .اجلباايت احمللية

وصل إىل منتهاه، البد أن  32.12اليوم قانون اجلباايت احمللية 
د املسائل أساسية ابلنسبة إلينا أوال كيخصو يويل  7يغري ويغري فيه 

  حبال قانون املالية، قانون املالية الضرائب كتغريوا والرسوم كيتغريوا
كل عام كتجي يف قانون املالية، اجلماعات احمللية خاصها تبقى  

سنوات ابش تغريوه خاصو جيي يف أقرب اآلجال  91كتسىن 
ودار فيه تدابري وإجراءات ابش يبقى يتغري كل سنة حىت هو لكي 

 يعاجل اإلشكاالت؛

أنه حنا كذلك مطلوب منا املوارد البشرية، املوارد البشرية  :اثنيا
فيما يتعلق  7191مطلوب من احلكومة اآلن، خرجوا القوانني يف 

، تعويض عن املسؤولية ابقي ما خرج حلد الساعةبقرار، قرار دايل ال
داملوظفني واحد خدام مع الدولة مع وزارة املالية  7اليوم واحد 

 7وواحد خدام مع اجلماعات الرتابية يقدروا يكونوا خوت، ب
لباس على الصباط وعلى ال شدو اإلجازة، واحد كنعطيوه التعويض

وعلى  ة أشهروعلى السكن وكنعطيوا دايل على ثالث أشهر وست
شهر، وواحد دايل اجلماعات احمللية كنعطيوه درهم عن كل  94

درهم، ما ميكنش اليوم كنبقاوا   211ألف درهم دون أن يتعدى 
كنتكلموا على التنمية واحنا كنرغبوهم، كنرغبوا املوظفني هللا 
جيازيك ابخلري خذ املسؤولية وملي كياخذها كيقول هللا جيازيك 

ايل لس األعلى للحساابت، واتبعة املفتشية دابخلري واتبعوا اجمل
املالية واتبعينو احملاكم، البد اليوم أن هاذ القرار خصه خيرج يف 
أقرب اآلجال، هاته بعض الرسائل اللي بغيت نرسلها خالل هذا 

 .القانون، شكرا لكم والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس حممد اشرورو 
 .واملعاصرةإبسم فريق األصالة 

 :صرةواملعاالنائب السيد حممد أشرورو رئيس فريق األصالة 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

فريق األصالة واملعاصرة، أود بدوري أن أانقش املشروع  إبسم
املتعلق إبلغاء الزايدات والغرامات والذعائر وغريها لصاحل 
اجلماعات الرتابية، حقيقة تفاعلنا إجيابيا مع هذا املشروع قانون 
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سواء من حيث الوقت القياسي يف الربجمة أو من حيث التصويت، 
ني هذه الربجمة العشوائية يتب وهنا الزم أن نبني أبنه من خالل

 .اإلرتباك احلاصل يف عمل احلكومة، ما كاينش واحد النظر البعيد

هذا بطبيعة احلال مشروع قانون عنده أمهية قصوى للرفع من موارد 
اجلماعات من أجل مواجهة متطلبات التنمية، الزم أيضا ما نذكروا 

ن كا  971.97صادق اجمللس على القانون  7194أبنه سنة 
التزام أوال دايل وزير الداخلية أن من خالل هاذ اإلجراء املبلغ 

داملليار دايل الدرهم، بينما اللي حصل يف  2املرتقب حتصيله هو 
 .داملليار دايل الدرهم 7.7احلقيقة هو 

اليوم قبل ما نتكلموا على هاد املشروع قانون الزم من تقييم 
انية كاين أيضا التزام . احلاجة الث7194املقتضى اللي جا يف سنة 

دايل احلكومة وخاصة وحنن يف عهد الدستور اجلديد التزام 
للحكومة ابإلتيان مبراجعة شاملة وعميقة ملنظومة اجلباايت احمللية، 
اليوم كاين واحد النقص كبري يف املداخيل دايل اجلماعات، اليوم  
 اكنتكلموا على اجلماعات الفقرية، عالش فقرية؟ ألنه جزء من هذ

الفقر أييت من عدم تفعيل جمموعة من القوانني، جزء أيضا من 
هاذ الفقر أييت من عدم مراجعة منظومة اجلباايت احمللية، اليوم 
األرقام تتقول أبنه الباقي استخالصه لصاحل اجلماعات الرتابية 

مليار درهم، تصوروا معي هذا املبلغ لو وضع رهن  33يقدر ب 
ماذا ميكن أن تفعله له هذه اجلماعات؟  إشارة اجلماعات الرتابية،

خاصة وحنن نعرف أن عدة مناطق من املغرب وخاصة املناطق 
صا القروية واجلبلية تعرف نقصا حادا يف البنيات التحتية، تعرف نق

حادا يف اخلدمات اإلجتماعية، تعرف نقصا حادا يف اإلمكانيات، 
قاش ا تيبم إذن هاذ الشي كله تيخلي أنه العمل دايل احلكومة

 .عندو حىت شي معىن نظرا ألنه ال يستجيب ملتطلبات الساكنة

احلاجة الثانية، كنا نتمىن أن حيضر معنا السيد وزير املالية اإلقتصاد 
واملالية، والسيد وزير الداخلية، ولكن حنن اآلن نتكلم مع السيد 
الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان لنقول له أبنه اإلمكانيات 

ل اجلماعات الرتابية ال ميكن فهاذ الظرفية هاذي ما ميكنش داي
اجلماعات الرتابية ابش تقوم ابلدور دايهلا إيال ما احلكومة قامت 
مبراجعة شاملة ملنظومة اجلباايت احمللية خاصة إذا علمنا أنه فريقنا 

، واحلكومة دائما كانت 32.12تقدم بعدة تعديالت يف القانون 
لية، أيت مبراجعة شاملة ملنظومة اجلباايت احملترفض بدعوى أهنا ست

وهاذا شيء أنسف له جدا، نظرا لكون يعين مجيع املوارد ومجيع 
املداخيل دايل اجلماعات الرتابية أتيت من هذه املنظومة، وابلتايل 
حان الوقت ألن تلتزم احلكومة مبا وعدت به يف عدة مناسبات، 

 املصداقية دايهلا،وتنظن أبن هاذي حكومة خاص تكون عندها 
منني تقول واحد الكلمة توىف هبا، وعندان تقارير اللي كتقول هاذ 

يف مشروع قانون املالية دايل  7111الشي السيد الوزير سنة 
، احلكومة التزمت أبن أتيت إىل املؤسسة التشريعية ملراجعة 7197

ر يد الوزيالس  شاملة ملنظومة اجلباايت احمللية، إذن هاذ الشي كلوا
الزلنا يعين نطالب وإبحلاح شديد ألن اجلماعات الرتابية اليوم 
أغلب املشاكل دايل العامل القروي أغلب املشاكل دايل املدن 
أيضا، أغلب املشاكل دايل اهلوامش دايل املدن توجد يف هذه يف 
هذا اإلجراء الذي يقضي برفع من موارد اجلماعات الرتابية. نتمىن 

التوصية وهبذا الطلب يف املستقبل،  أن أتخذ احلكومة هبذه
 .والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
 .الكلمة للسيد النائب أمحد التومي

 :النائب السيد أمحد التومي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
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 والسادة النواب احملرتمني،السيدات 

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يف 
املتعلق إبلغاء الزايدات  87.92مناقشة مشروع القانون رقم 

والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة ابلضرائب والرسوم 
واحلقوق واملسامهات واألاتوى املستحقة لفائدة اجلهات 

ماالت واألقاليم واجلماعات، واحملال على جملسنا من جملس والع
 .املستشارين

أييت السيد الرئيس هاذ املشروع من أجل املسامهة يف تعزيز 
املداخيل الذاتية للجهات والعماالت واألقاليم واجلماعات وخاصة 
اجلماعات الرتابية الفقرية اليت تعاين من ضعف التحصيل، وهو ما 
 يؤثر على مداخيلها، وابلتايل من شأنه عرقلة تنفيذ بعض املشاريع

ضي منا امل الفريق إجيابيا مع هذا املشروع يقتاليت تربجمها، حنا تع
والنتائج املرتتبة  7194مسألة تقييم التدبري املماثل السابق سنة 

عنه، كما نثري مسألة األثر املتوقع على تطبيق هذا اإلجراء، كما 
نود أن أؤكد على الطابع اإلستثنائي هلذا اإلجراء، إذ ال ينبغي أن 

واإلستمرارية، وابلتايل فإن على اجلهات الدميومة  يتخذ صفة
والعماالت واألقاليم واجلماعات أن تضاعف من جهودها من 
أجل حتصيل الضرائب واألاتوات يف وقتها من ملزميها، مع ضرورة 
اإلعرتاف أبن أغلبها ال يتوفر على اإلمكاانت البشرية واملادية 

 .للجميع تللتحصيل السريع وهو ما يتطلب توفري هاته اإلمكانيا

كما نسجل ضرورة القيام بصفة مستمرة حبمالت حتسيس لفائدة 
امللزمني ابلضرائب واألاتوات، ألمهية أداء ما بذمتهم يف حينه 
لتفادي الذعائر والصوائر والغرامات حىت يكونوا يف وضعية سليمة 
إزاء اجلهات املستحقة هلذه الرسوم، وكذلك حتسيس املعنيني هبذا 

يطلعوا على مزاايه ويقوموا بتسوية وضعيتهم بناء  اإلجراء كي ال
 عليه؛

 32.12إن احلكومة مطالبة إبعادة النظر بصفة شاملة يف القانون 
املتعلق جبباايت اجلماعات احمللية الذي نرى أبنه بلغ مداه، وأصبح 
من املستعجل مراجعته ومالءمته مع املستجدات اليت عرفتها 

انني التنظيمية للجماعات الرتابية والقو  7199بالدان بعد دستور 
ووضعها اجلديد كشريك حقيقي للتنمية ودعم اإلستثمار وأيضا 

 .لدعم املالية احمللية

وال يفوتنا أن نطالب ابلتعجيل خبلق إطار حمفز للعاملني 
ابجلماعات الرتابية على استخالص هاته الواجبات إسوة بزمالئهم 

 نا اتفق متاما مع ما جاء بهإبدارة الضرائب واخلزينة العامة، وه
السيد رئيس جلنة املالية خبصوص توحيد، يعين، املعايري واملزااي، 
ومن بني العقبات اليت جيب معاجلتها لتحقيق التحصيل السهل 
والسريع، العمل على تعزيز العنونة ألن هذا شيء موضوع مهم 

 ةألنه غالبا ما يتخلف امللزمون نظرا لكون العناوين غري مضبوط
أو غري موجودة أصال، على تعزيز العنونة من أجل الوصول بيسر 
للملزمني ابلواجبات وتبليغهم واستخالص ما يف ذمتهم، وهو ما 
يدفعنا إىل طلب دعم املبادرات اهلادفة إىل إقرار أنظمة معلوماتية 
ورقمية لتدبري املوارد املالية يف إطار اإلدارة الرقمية. هذا السيد 

د قوله خبصوص هذا التدخل، وحنن نساند مشروع الرئيس ما نو 
 .القانون، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، أعرض للتصويت مشروع القانون الذي 
 :يتضمن مادة فريدة

 .املوافقون: اإلمجاع

 .71.28صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

ت رفع النواب،شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدات والسادة 
 .اجللسة


