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 محضر الجلسة الثالثة والستين
 

 4914نونرب  41)ه  1141حمرم  90السبت :  التاريخ
       (.م

  .السيد كرمي غالب، رئيس جملس النواب:  الرئاسة
وعشرين دقيقة ابتداء من  اثنيتست ساعات و :  التوقيت

 .الساعة التاسعة صباحا والدقيقة الثالثة والعشرين
جلزء األول من مشروع التصويت على ا : جدول األعمال
 .4914للسنة املالية  11.514قانون املالية رقم 

 :مجلس النواب، رئيس الجلسة رئيسكريم غالب السيد  
ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحم

 المرسلين
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المحترمون،
 .فتتح على بركة اهلل هذه اجللسةن

ص  هذه اجللسة للتصويت على اجلزء األول من خن 
كما   ،بعد هذه اجللسة .مشروع قانون املالية املتعلق باملداخيل

 ،سنمر إىل التصويت داخل اللجن على اجلزء الثاين ،هو معلوم
حسب اختصاصات كل جلنة وبعد ذلك سيعقد اجمللس جلسة 

 مث سنمر إىل ،أخرى ملناقشة اجلزء الثاين والتصويت عليه
التصويت على مشروع القانون برمته مث عملية تفسري التصويت 

 .شاء اهلل إن
نشرع اآلن يف  ،حضرات السيدات والسادة ،إذن

 . التصويت على مواد اجلزء األول ملشروع القانون
املادة األوىل ورد بشأهنا تعديالن من فريق  ،إذن

حد لكلمة ألمن الفريق، فا 2و 1األصالة واملعاصرة تعديل رقم 
ونرجو من السادة مقدمي التعديالت ، مقدمي هذين التعديلني

عندما يتعلق األمر بتعديالت هتم نفس املادة أن يقدموا 
 . تفضلوا السيد النائب احملرتم ،التعديالت دفعة واحدة

 :يونس السكوري وبحسو النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

كيخصو   عاصرة الليالتعديلني ديال فريق األصالة وامل
ذن للحكومة يف ؤ ي" :التعديل األول هو أنه ،املادة األوىل

 ،وفق الشروط املقررة يف هذا القانون..إصدار اقرتاحات
فكرة هاد التعديل هو أن . "وبتشاور مع اللجنة املعنية بالربملان

من أجل إطالعه احلكومة جيب أن ترجع إىل الربملان على األقل 
ر يعين ربط املسؤولية باحملاسبة يف إطا ذبالقرارات اللي كتخ

 .ونعطيو الربملان الدور ديالو الرقايب والتشريعي
التعديل الثاين هو بالنسبة للضرائب املباشرة والغري  
أنه  اكنقولو   ،بالنسبة لنا. فيما خي  دعوة االسرتداد ،املباشرة

فقلنا . املدة الزمنية املالئمة اللي خصها تكون هي أربع سنوات
السرتداد خالل أربع سنوات اقامة دعوة إالنظر عن  بصرف"...

 اعلى احلياة أو احملصلني أو غريهم من األشخاص الذين قامو 
ألنه اللي كان ضحية ديال واحد  ؟ عالش". بأعمال اجلباية

العملية ديال الغدر خصنا نعطيوه واحد املدة مناسبة وكافية 
 هو بنفسويكون هاد األجل ه ،باش يقدر يقيم الدعوة ديالو

األجل اللي كيتعطى لتقادم الديون العمومية اللي هو أربع 
 .سنوات وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة لإلجابة عن التعديل ،شكرا السيد النائب

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيد الرئيس،

هاد  ألن ،بالنسبة للتعديل األول فهو غري مقبول
وكما  .اإلذن ممنوح من طرف الربملان للحكومة فهو ملدة سنة
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لجوء إىل االقرتاض فهو غالبا يكتسي طابعا ال ن،تعلمو 
 . وبالتايل ال ميكن القبول هبذا التعديل ،استعجاليا

ولكن ، بالنسبة للتعديل الثاين  فهو كذلك غري مقبول
جال قد يري اآلغوهو أن هاد ت :غري مقبول لألسباب التالية

وبالتايل يقرتح إرجاء  ،يكون له انعكاس على نصوص أخرى
ثر اليت ميكن أن تنت  األبط كل هذا التخيري للتمكن من ض

 .عنه
 :رئيسالالسيد 

الكلمة ألحد معارضي التعديل أو مؤيدي ، شكرا السيد الوزير
 .التعديل

 :إذا أعرض التعديل األول للتصويت
 .34: املوافقون
 .103: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

  :أعرض التعديل الثاين للتصويت
 .34: املوافقون
 .103: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

 .إذا أعرض املادة األوىل للتصويت كما وردت يف املشروع
 .501: الموافقون

 .44: رضوناالمع
 .ال أحد: الممتنعون
 ،ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة 2املادة 

 .تفضل مشكورايفل ،فالكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلني
 .من فريق األصالة واملعاصرة يف املادة األوىل 3و 4التعديل 
 :يونس السكوري وبحسوالسيد النائب 

 ،شكرا السيد الرئيس

 ،ديال فريق األصالة واملعاصرة 2التعديل هذا يف املادة 
ها ذعليها قبل كتخراسيم اللي تكلمنا التعديل األول هو أنه امل

 "...ههي أن ،وىلالفكرة كيفما جات يف املادة األ ،احلكومة
ما  ..."جيب أن تعرض للمصادقة يف أقرب دورة برملانية عادية

نتسناوش حىت أقرب قانون للمالية باش يعين الربملان حياط علما 
بالتطور ديال القرارات ديال احلكومة أثناء السنة ما كاين الش 

 .السنة املقبلة حىت وانرجع
دابا احلكومة وفق  ،دائما 2التعديل الثاين يف املادة 

واحد  ذمن الدستور جرت العادة على أهنا كتاخ 00الفصل 
كن ميواحد اجملموعة من القرارات اللي  ذاإلذن مسبق باش تاخ

واحد و ا تعلق بتغيري أسعار الرسوم اجلمركية وديال الضرائب هل
أنه رمبا جا  2يف هاد املادة  انقولو حنا ت ،العدد ديال الرسوم
 ،وقع التحديد ديالوياإلذن املسبق املطلق  ذالوقت باش ها
أن احلكومة خاصها واحد املرونة  واحنا تنفهم ،وتعطا فعال

ولكن بالنسبة للمواد  ،باش تصدر واحد العدد ديال الرسوم
اللي عندها أمهية قصوى حبال املواد اللي مدعومة من طرف 

املواد بصفة عامة و ملقاصة يف الصيغة ديالو احلالية صندوق ا
ية وحبال الطب ذاالت احليوية حبال التغاجملاللي عندها عالقة ب

أن اإلجراء ديال هاد  األن حنا كنقولو  ،القبيل ذمن ها واملسائل
يشمل  ال"...  ،تحددياإلذن املسبق واللي هو شبه مطلق أنه 

مهية القصوى ذات األ اتاملصوغو هذا اإلجراء إال البضائع 
ية والطب ذواألولوية الكربى يف عالقة مع اجملاالت متاع التغ
دائما يف  ".إضافة إىل املواد املدعومة يف إطار صندوق املقاصة

 ،حتمل احلكومة مسؤوليتها ،إطار ربط املسؤولية باحملاسبة
ي داكشي يف مجيع وليين ما يكونش ،تعطاهلا املرونة الالزمة

ية اللي ما  مجنا فيها القطاعات اإللكرتونية واملالقطاعات مب
كون عندها مع هذا املوضوع يكن ميي مشن عالقة اكانشوفوش
 .وشكرا
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 :رئيسالالسيد 
الكلمة للحكومة لإلجابة على ، يد النائب احملرتمسشكرا ال
 .التعديلني

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 ،شكرا السيد الرئيس
ل ألن ،ديل األول هذا التعديل غري مقبوبالنسبة للتع

من تضى مراسيم قتدابري مب اذقانون اإلذن يؤهل احلكومة الخت
دجنرب من نفس السنة وذلك طبقا للفصل  41فاتح يناير إىل 

 .من الدستور 00
ففي هذا التعديل ينبغي فقط  ،يناثأما التعديل ال 

يقضي  بري الشأن العامتدن و لقول بأنه كذلك غري مقبول لكا
ة فعال مبقتضى ذعلما بأن التدابري املتخ ،نةليو نوع من ال
ال ميكن القيام هبا إال اذا كان هنالك ضرورة ملحة  املراسيم
 .وشكرا
 :رئيس الالسيد 
  .ي التعديلحد املعارضني التعديل أو مؤيدالكلمة أل، شكرا

  :للتصويت 2ادة املأعرض التعديل األول يف موضوع 
  34 : املوافقون
 101 : املعارضون
 ال أحد  : املمتنعون

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت 
  34 : املوافقون
 101 : املعارضون
 ال أحد : املمتنعون

 :للتصويت كما وردت يف املشروع  2ن أعرض املادة إذ
  501: الموافقون
 41: المعارضون 
  ال أحد: الممتنعون 

  ،جمع الوطين لألحرارورد بشأهنا تعديالن من فريق الت 4املادة 
 .ين التعديلنياذفالكلمة ألحد مقدمي ه

النائب السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع 
  :الوطني لألحرار
 ،السيد الرئيس

إىل تقلي  املدة  4املادة  يفالتعديل اذ يهدف ه
بالنسبة يوم  14أشهر إىل  4من  141بالنسبة للفصل 

 ةدير املؤقت حىت نتيح اإلمكانيالتصللمقاوالت اليت تقوم ب
للمقاوالت الستعمال اخلط االئتماين املستعمل يف االسترياد 

ا غادي يسرع من العجلة والوترية وغادي يعطي ذوه ،املؤقت
 .إمكانية للمقاوالت باش تصدر أكثر

هو ترخي    هكنعتربو ي  لال ،بالنسبة للفصل الثاين 
ة غادي تصدر املقاول ،ديال التحرير ئضد املبادكيمشي 

ي  لالجمموعة ديال املواد يف إطار إتفاق مع شركات أجنبية 
أنه إمتام الصنع كيكون  ،كتفرض عليها واحد املواصفات معينة

 اتطلبي ذخاإمكانية أهنا ت اهاوبالتايل كيتعط ،خارج املغرب
رفع من الالتعديلني يهدفان إىل و  ،أكثر وبالتايل كيكون التصدير

  .شكرا ،اليت ستدخل إىل املغرب قيمة العملة الصعبة
 :الرئيسالسيد 
 .الكلمة للحكومة ،شكرا

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 ،شكرا السيد رئيس

التذكري بأن مت التخفيض  بالنسبة للتعديل األول فينبغي
 ،أشهر إىل شهرين 4اإلطار التعديالت يف اللجنة من يف 

الضروري من أجل إعطاء  لألجا واعتربنا أنه شهرين فهو
بالتايل التعديل األول غري و  ،اإلمكانية لإلدارة بالقيام بدورها

 .مقبول
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اسا ا املقرتح أسذفاهلدف من ه ،النسبة للتعديل الثاين
وتشجيع  اخلارجية املنافسةمن هو محاية املقاولة املغربية 

نقبل  لنوبالتايل  ،القطاعات اإلنتاجية الوطنية للقيام بذلك
  .عديل الثاينالت

 :رئيس الالسيد 
 ،ين التعديلني أو املؤيديناذالكلمة ألحد معارضي ه، شكرا

  :إذن أعرض التعديل األول للتصويت
 41: املوافقون 
 112: املعارضون 
 ال أحد : املمتنعون 

  :أعرض التعديل الثاين للتصويت
 41: املوافقون 
 112: املعارضون 
 ال أحد : املمتنعون 
  :تها اللجنةلعدللتصويت كما  4ادة أعرض امل

  551: الموافقون 
 15: المعارضون 
  ال أحد: الممتنعون 
 .تفضل

النائب السيد عبد اهلل بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية 
 (:نقطة نظام)

 ،شكرا السيد الرئيس
ن نتسلمها قبل أبالوثائق اليت جيب نقطة نظام تتعلق   

تسلمنا  ،كراهات إىل غري ذلكحنا كنعرفوا اإل  ،التصويت
ولكن القانون   ،املطبوع مشكورين وخا ما شي بأعداد كافية
هاد التعديل الذي  .كما صادقت عليه اللجنة ليس بني أيدينا

 ،يوم 14فيه شهر وتقدم تعديل على  سبق كان يف شهرين وىل
 .شكرا ،ن نتوصل به بني الفينة واألخرىأفإذا كان باإلمكان 

 :رئيسالالسيد 
شاء اهلل على  سنعمل إن ،سجلت املالحظة ،طيب

انتهت األشغال يف ساعة مبكرة يف  ،كما تعلمون. هتوزيع
 .الطبع أظن بأنه جاري حالياو  ،اللجنة

ورد بشأهنا تعديالن من فريق  ،3ر إىل املادة من ،إذن 
 ،الكلمة ألحد مقدمي التعديل ،التجمع الوطين ألحرار

 .فليتفضل مشكورا
 :حنان أبو الفتح لسيدةالنائبة ا

 ،شكرا السيد الرئيس
فالغاية من  ،بالنسبة حلزب التجمع الوطين لألحرار

هذا التعديل هو حتقيق العدالة اجلبائية وذلك لتطبيق نفس 
التعرفة يف  .السعر بالنسبة جلوز الربازيل بقشره أو بدون قشره

بالنسبة جلوز  2.4بدل من  10الرسوم اجلمركية هنا هي 
فنحن نقرتح كذلك تطبيق  ،وجأما بالنسبة جلوز الكا .زيلالربا

بالنسبة لبدون  % 2.4ل دب % 10نفس السعر وذلك ب 
 .شكرا ،قشر

 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة للحكومة لإلجابة على هذا التعديل ،شكرا

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 ،شكرا السيد الرئيس

 ، مقبولني لنفس األسباببالنسبة للتعديلني فهما غري  
سترياد يقتضي تطبيق االوهو أن منطق التدرج يف تطبيق رسم 

نسبة رسم استرياد على املواد األولية أدىن من تلك املطبقة على 
 .شكرا ،املواد األكثر تثمينا أو تصنيعا

 :رئيسالالسيد 
هل من يريد أن يتدخل ملعارضة التعديل أو لتأييد  ،شكرا
 .التعديل
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ب السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع النائ
  :الوطني لألحرار
 ،شكرا السيد الرئيس

 ، يفبقشره جوز الربازيل بقشره وجوز الكاجو هاد 
يف  يكون كان  ه،به لكان غادي ينتا  حقيقة حىت واحد م

لكن الذي أثار انتباهنا هو  ،اجلدول غادي يدوز بشكل عادي
للي احلكومة مشكورة عدالهتا فيما بعد وا 1واحد املادة 

بطة باجلدول يف لكن بقى املسألة مرت ،حتذف هاداك اإلمتيازو 
 .حد ذاته
 ،اإلسترياديف من اجلدول ديال اجلمارك  8الفصل  

نواعها خاضعة لواحد الرسم ديال أا مبختلف هاد املواد كله
غري بالضبط  ،% 2.4إال هاد املادة اللي تعطات هلا  % 10

  ،فقني عليه السيد الرئيسمتكلشي شي  ك  دارج حنا من التد
خبالف  ،مواد بالضبط 2كيبقى لينا غري نعرفوا عالش هاد 
 10 من اجلدول خاضعة ل 8مجيع املواد اللي كاينة يف الفصل 

كان شي منطق حنا قابلينوا إىل كان غري   إال % 2.4وهذا 
 .شكرا ،شي متييز معني غري نعرفوه

 :رئيسالالسيد 
 :لتعديل األول للتصويتعرض اأإذن 

 44 : املوافقون
 111 : املعارضون
 ال أحد  : املمتنعون

 :عرض التعديل الثاين للتصويتأ
 44 : املوافقون
 111 : املعارضون
 ال أحد  : املمتنعون

  :للتصويت كما عدلتها اللجنة 3أعرض املادة 
 551 : الموافقون

 15 : المعارضون
  ال أحد : الممتنعون
  :عرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها اللجنةأ 4املادة 

  551 : الموافقون
 15 : المعارضون
  ال أحد : الممتنعون
سبق للجنة املالية والتنمية اإلقتصادية أن صادقت  1املادة 

 .حذفت 1باإلمجاع على حذفها من الن  إذن املادة 
تعديالت من فريق التجمع الوطين  3ورد بشأهنا  0املادة 
 .حد مقدمي التعديالتأفليتفضل  ،لألحرار

 :حنان أبو الفتح النائبة السيدة
 ،شكرا السيد الرئيس

يف هذا التعديل نريد حذف الشروط بالنسبة للمغاربة  
 ،سنة 10وذلك حلذف السن الذي يتجاوز  ،املقيمني باخلارج

ليت وكذلك هناك تعديال آخر وذلك بتخفيض مدة اإلقامة ا
سنوات وذلك لتقلي   4ىل إنوات س 10حددهتا احلكومة يف 

جل فتح الباب أسنوات من  10إلقامة باخلارج عوض مدة ا
 ،التعديل الثالث .امام كل املغاربة لإلستفادة من هذا املقتضى

وهنا نطالب احلكومة باستفادة الطلبة املغاربة الذين يتابعون 
 .دراستهم باخلارج وشكرا

 :رئيسالالسيد 
 .جابة على أربع تعديالتشكرا الكلمة للحكومة لإل

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 ،شكرا السيد الرئيس

نذكر فقط بأن بالنسبة هلاد التعديالت فكانت كذلك 
ونذكر كذلك بأن  ،نفس التوجه تعديالت ديال األغلبية يف

اءت به احلكومة فهي لفة املالية ديال اإلجراء كما جكاليوم ال
وبالتايل توسيع هاد اإلمكانية  ،مليون درهم 400ديال مليار و



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

6 

فهذا سيكون له انعكاس سليب على امليزانية تالدولة وبالتايل 
 .00ندفع بالفصل 

 :رئيسالالسيد 
دائما فيها  0 إذن ترفض احلكومة التعديل، املادة

من طرف فريق األصالة  4تعديالت  ،تعديالت أخرى
 .ديالتفالكلمة ألحد مقدمي هذه التع ،واملعاصرة

 :يونس السكوري وبحسو النائب السيد
التعديل األول ديال يف السن اللي حددتوه ديال الناس اللي  

نه أت احلكومة مشكورة كتب ،كيستثناو من هاد املادة هادي
  ،سنة 10الناس اللي كيستثناو هم الناس اللي وصلوا ل 

أننا  ،يف الفريق ديال األصالة واملعاصرة ،كنقتارحوا عليكم
ختلفة اللي املن الدول أل ،سنة بسن التقاعد 10وضوا نع

حدة وسن التقاعد اساكنني فيها املغاربة املقيمني باخلارج كل و 
 10ل من باش اللي كيشد التقاعد باخلصوص قب ،اللي عندها

فد يف الدول اللي عندها أنظمة ايست له سنة حىت هو ميكن
ومها يف واحد  كنعرفوا أن الناس اللي بداو العمل  .تقاعد خاصة
زال شباب وخدموا واحد املدة كبرية راه كياخدوا تقاعد االسن م
 ،وهذا إشكال حقيقي يف الدول االخرى ،سنة 10قبل من 

يعين سنتني يف بعض الدول راه عرفات واحد املظاهرات كبرية 
هاد احلقوق اللي املغاربة  ،إذن .الناس اللي خرجوا للشارع إخل

ما  ،روا ينتازعوها يف الدول ديال اإلقامةاملقيمني يف اخلارج قد
ديرش ت ماو فيها باس لو أن احلكومة تأخذها بعني اإلعتبار 

 .داير حبال املغرب وشكرا هسنة وكأن العامل كل 10
 :رئيسالالسيد 

 .، تفضلواة للحكومة لإلجابة على التعديالتشكرا الكلم
 :النائب السيد المهدي الكنسوسي

 ،السيد الرئيس

ويتعلق باقتناء  0تعديل آخر متعلق باملادة هذا   
وظفني الذين املدبلوماسيون و الاملادة تقول بأنه  ،السيارات

 100يعملون لصاحل الدولة خارج املغرب يستفيدون يف حدود 
يف حني أن مغاربة العامل ال يستفيدون إال من  ،ألف درهم

ن نعتقد أنه كما فنح .أالف درهم 400واحد السقف ديال 
بلوماسيني خارج املغرب يستفيدون من عدة املوظفني الدأن 

نسمح ملغاربة العامل الذين وصلوا إىل سن التقاعد  ،امتيازات
أهنم حيصلوا على نفس اإلمتياز فيما خي  اقتناء هاد السيارات 

خالفا ملا حيدث بالنسبة  ،ولو ملرة واحدة يف العمر
 .بلوماسيني وشكرا لكمللد

 :رئيسالالسيد 
 .اك من يقدم التعديل الثالثهل هن

 :خديجة الرويسي النائبة السيدة
 ،السيدات النائبات السادة النوابصباح الخير 
 ،استثناء من مدونة اجلمارك والضرائب الغري املباشرة"

ة ر ياسيستفيد املغاربة القاطنني باخلارج عند استقدامهم ل
 ،لقبول املؤقتلشهر  12مسهم من مدة إية مسجلة يف حسيا

أشهر ختضع للضريبة  4عرض اإلستهالك للسيارة وعند جتاوز 
على السيارات يف املدة املتبقية وفق املقتضيات القانونية اجلاري 

 10ن تتجاوز مدة استخدام السيارة أوال جيب  .هبا العمل
 .شكرا "سنوات عند استقدامها

 :رئيسالالسيد 
 4 ،عاصرةتعديالت يف هذه املادة من فريق األصالة وامل 4لدي 

تنظن غادي  ،ال. 0املادة يف  0و 1-4تعديل رقم  :تعديالت
 ،مكرر غادي نعطيكم الكلمة فيما بعد كنظن 0جيي يف 

 ...تعديلال
 (:نقطة نظام)يونس السكوري وبحسو  النائب السيد
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قدم نفس التعديل إذن نفس التجمع الوطين لألحرار  مبا أن
 .احلكومةديال اجلواب 
 :رئيسالالسيد 
 .تعديالت 4إذن الكلمة للحكومة على اإلجابة هلاد  ،بطي

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
بالنسبة  ،لسيد النائباحبال اللي جا يف تدخل 

بالنسبة  .راه سبقنا وجاوبنا عليه ،للتعديل املتعلق بالطلبة إخل
 ،التعديل األول اللي تيتعلق بسن التقاعد ،للتعديلني اآلخرين

ن اليوم غالبية البلدان الذين فيهم املغاربة القاطنني أر بنذك
سنة يف هادوك  14باخلارج سن التقاعد املطبق عليهم هو 

مشينا يف التوجه اللي  بالتايل إالو  ،سنة 10كثر أبل  ،البلدان
انعكاس سليب على  هه السادة النواب هذا غيكون عندجاو ب
لي هو أقل بكثري مما سنة ال 10بالتايل حنا طبقنا و  املهاجرين

وهذا شيء إجيايب بالنسبة  ،يطبق يف فرنسا ويف أملانيا
 .وبالتايل ال ميكن قبول هذا التعديل ،للمهاجرين

فهنا كذلك نذكر بأن يف  ،بالنسبة للتعديل الثاين
املاضي كان فقط السفراء مها اللي كانوا كيستافدوا من السقف 

ألعوان إذن لكذلك اليوم حنا فتحناه   ،ألف درهم 100ديال 
بلوماسية راه ميكن هلم ميع الناس اللي تيخدموا يف الدجل

الف إىل  400أما نرفعوا من  ،الف درهم 100يستافدوا من 
انعكاس   هفهذا غيكون عند ،ألف بالنسبة للمهاجرين 100

مليون  400نذكر مليار و .كبري على امليزانية ديال الدولة
 ،ميكن قبول هذا التعديل ألف درهم وبالتايل  ال 400درهم 
 .شكرا
 :رئيسالالسيد 

هل هناك من يرغب يف معارضة التعديل أو  ،شكرا
 .تأييد التعديل

إذن اعرض التعديل األول  ،إذن منر إىل التصويت 
  :للتصويت
 14: املوافقون
 144:املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون 
 :للتصويتالتعديل الثاين أعرض 
 14: املوافقون
 144:ناملعارضو 
 .ال أحد: املمتنعون 

 :أعرض التعديل الثالث للتصويت 
 14: املوافقون
 144:املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون 
 تفضلوا ، دائما ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي 0املادة 

 .لتقدمي التعديل
 :النائب السيد علي اليازغي

 ،السيد الرئيس
 ،الوزراءالسادة  

 ،نوابالسيدات والسادة ال
 املتمثلةالتعديل ديالنا كيمهم يف احلقيقة بعض النقط 

 اذعندهم احلق يف هي لالاملغاربة املقيمني باخلارج يف هاذ أوال 
ا كيكون ذنظرا ألن ه ،يف العودة دياهلم ،كنقرتحوا أن  ،السيارة

 300ىل إالقيمة ديال السيارة  اذترفع ه هنتيجة واحد احلياة أن
 .ألف درهم
كتهم الطلبة كنعتربوا ي  لالالنقطة ، رىمن جهة أخ 

خاصة اليوم كنتكلموا على األزمة وضرورة  ،نقطة أساسية اأهن
بد من ال ،درس يف اخلارجتك ليالالعودة ديال النخب الشابة 
كيضيع فيها  ليالالطاقات هاذ  نا ا لتفكري آليات باش يرجعو 
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يف  40إعفاءهم من  هو أنه يتمكان قرتاح ديالنا  فاإل .املغرب
والبد  ،ألف درهم 200ارة ال تتعدى يسيف املائة ولكن 
اللي   تنا الشابة ااآلليات ألننا حنتاج إىل طاق اذه التفكري يف

والبد اإلشارة  ،جمموعة ديال املعاهد املهمةكتكون تكونت يف 
يف بناء دولة عودة للمسامهة ال علىالنقطة وتشجيعهم  اذإىل ه

 .احلق والقانون
 : رئيسالالسيد 
 .الكلمة للحكومة، شكرا

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 ،شكرا السيد الرئيس
 يتلتعديل فهو غري مقبول لألسباب البالنسبة هلد ا
 .التكلفة املالية عالية جدا وشكراقدمت سابقا أي أن 

 :رئيسالالسيد 
إذن أعرض  ،من يرغب يف معارضة التعديل أو تأييد التعديل

 ، تأييد التعديل؟ديلهد التع
  :النائب السيد محمد المهدي بنسعيد

نا ل لو كنحطوا شي حاجة للشباب كتقا  مفين ،السيد الوزير
بداو نه خصنا ار  ،راه ما ميكنش السيد الوزير ،فة بزافلمك
هو  ، ومستقبل املغربلمستقبل ديال املغربلا كحكومة و فكر ن

ن لشباب رفض مبالنسبة لتحط يأي تعديل  .الشباب
  .احلكومة
 : رئيسالالسيد 

 :اذن أعرض التعديل للتصويت
 10: املوافقون 
 143:املعارضون 
 ال أحد :املمتنعون 
، دائما ورد بشأهنا تعديل لفريق اإلحتاد الدستوري 0املادة 
 .تفضلوا لتقدمي التعديللتف

 :النائب السيد مصطفى الجاري
 ،شكرا السيد الرئيس

 اللبستوضيح عديل الت اذنرمي من وراء تقدمي ه
نيات بواسطة الضريبة على احلاصل من تضريب التعاو 

تعاونيات حق املتاجرة والتصنيع لل ونعطيأننا ما الشركات، فإ
التعاونيات  قانون موإما حنرت  ،ىل شركاتإذلك ستتحول بو 

نيات إذن هل هذه التعاو . ب الشركاتائضر و تالءم الذي ال ي
هذا التعديل يرمي اىل إذن  ،قانون الشركات ؟ اللخاضعة 

شكرا .الشركات املفروضة على التعاونياتالضريبة على  ذفح
 .السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .شكرا ، الكلمة للحكومة
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 ،السيد الرئيس شكرا 
نتحدث عن الضريبة  هألن ،؟ أوال ملاذا ،التعديل غري مقبول
، انب التحويلي يف إطار التعاونياتى اجلفهي تطبق فقط عل

من طرف األغلبية يف إطار  هرفع إذن هنا الرقم املعامالت مت
 400نا من عرفديال أنه  ،جلنة ومت املصادقة من طرف اجلميع

  .مليون الدرهم 10مليون الدرهم اىل 
يف املائة من  11.2كم بأن ل نقولهنا ميكن 

لك أي وبالتايل ليس هنا ،التعاونيات هي معفية من الضرائب
تضريب على التعاونيات الفالحية اليت تشتغل يف إطار طبيعي 

 .شكرا، تايل ال ميكن القبول هبد التعديلوبال
 :رئيسالالسيد   

 ؟هل هناك من يرغب يف معارضة التعديل أو يف تأييد التعديل
 .أحد املتدخلني يف التأييد واحد ،عفوا

 :ي دوموعبد العال السيدالنائب 
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 "املخطط األخضر"كنظن هاد التعديل مهم واليوم   
يف إطار الدعامة  ،التحفيزات للقطاع التعاوين نوضع جمموعة م

رفع من القيمة يو  هنظم نفسيكن ميباش القطاع التعاوين  ،الثانية
وهناك تعاونيات جلمع احلليب  .هاملضافة ديال املنتوجات ديال

ا غدا تصبح  كن هلميم واللي ات واحد احلجم مهذاليوم اللي خ
وبالتايل هاد الطرح  ،دة املتعاوننيفاكتحول املنتوجات دياهلا إل
واملشكل يتعلق بتعاونية واحدة هي  .ديال احلكومة غري صائب

وراه اليوم كتسدو  ،اليت فرضت هاد الضريبة على الشركات
 ،عيه الباب اكتسدو   ،طوريالباب على القطاع التعاوين باش 

يريد أن حيفز القطاع التعاوين وسياسة  "األخضر املخطط"و
هذا راه إشكال  "املخطط األخضر"قطاعية أخرى تضرب 

 .شكرا ،م تعاجلوهوخاصك يحقيق
 :رئيسالالسيد 
عطيت الكلمة ال أ..اقرتحتها قبلال، ..إذا أعرض هذا ، شكرا
التعديل مث مؤيد  ضمنني كيتبسط التعديل معار  ، يعيندائما

 .واتفضل، واخا ما شفتكومش..هيو مبؤيد التعديلالتعديل وتنتا
 :سعيد خيرون السيدالنائب 

شكل الماشي معارضني للتعديل بالسيد الرئيس، يف األصل 
ولكن التعديل املطروح من الفريق الدستوري كان  ه،فهوم ديالامل

 2004/2001هذا هو األصل منذ البداية إىل حدود سنة 
واحلصر ديال االستفادة مت التعديل  2004/2001ويف سنة 

ديال  4معفية يف حدود تكون ا هل كنميديال التعاونيات اللي 
وفريق العدالة والتنمية منذ سنة  ،املليون ديال الدرهم

 ،مؤخرا .دائما كنا كنقدم نفس التعديل 2001/2000
قبلت الرفع ديال احلد ديال رقم املعامالت  ،احلكومة مشكورة

يف إطار التعديل اللي  ،ديال الدرهمديال املليون  10يف حدود 
اللي هو الرفع بأنه التعاونيات تكون معفية  ،قدمناه األغلبية

 ،يف النقاش .مليون ديال الدرهم 10تكون خاضعة يف حدود 

على  ما تتعدش ضريبالتعاونيات املعنية بالتعدد تبني على أنه 
مبعىن أنه تأكد  ،وهذا هو احلديث اللي كان ،رؤوس األصابع

ويلي يف القطاع ديال ن اجلانب التصنيعي أو اجلانب التحأعلى 
أنه التعاونيات يف حني  ، و اللي خاضع للتضريبهالتعاونيات 

الفالحية وغريها من التعاونيات ما دخالشي يف هاد العمل 
أننا منشيو يف هاد  ،يف إطار األغلبية ،وهذا هو اللي جعلنا حنا

 .ديال املليون ديال الدرهم  10حدود  إىلالرفع  ديالاملسار 
 :رئيسالالسيد 
 .التعديل يدتأيالكلمة ل ،شكرا

 :الطاهر شاكر السيدالنائب 
 السيد الرئيس،

حنا بصدد  .املنطق ذأنا أستغرب ها ،على كل حال
على االقتصاد اللي ينبين على  :النقاش على جوج ديال األمور

اللي  وعلى االقتصاد االجتماعي le capitalالرأس املال 
انطالقا من مبدأ  ،فالشركات اليت تضرب .ينبين على اإلنسان

 capitalس ماهلا هو الفلوس أهي الشركات اللي ر  ،الربح
بينما الشركات التعاونية راس ماهلا هو  ـدياهلا هو الفلوس

 société des capitaux et société desاإلنسان 
personnes  س أر كلم وندافع عن الشركات اليت تفنحن ن
املبدأ  ،اليت تنبين يف املبادئ دياهلا األساسية ،ماهلا هو اإلنسان
ات ديال الشرك l’absence de bénéficeاألول هو 
ما تيديرش ة، القطاع التعاوين، شركات التعاونيال ،اإلنسان
إذن التضريب ينبين على الربح، هاد الشركات ما   .الربح

نتجني الفالحة تأخذ مادة من عند امل ذهكتديرش الربح، ه
اجلبال والسهول  البسطاء الصغار ذوي الدخل احملدود يف

وبطبيعة احلال جتمع هاد املنتوج دياهلم  ،والبوادي والصحاري
اللي هي آتية  ،هاد احلكومة املوقرةأن  ،ويف اعتقادي .وتثمنه

من صناديق االقرتاع ومن الشعب تريد تثمني املنتوج الوطين، 
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وعملية  التثمنيرب يف العمق عملية التضريب هذا تض وهباذ
القطاع التعاوين اللي هو قطاع إنساين، اللي  القيمة املضافة يف

احلكومة بتضريبها هلذا القطاع  ،إذن .هو االقتصاد االجتماعي
 .العمق وهذا ما ال نريده تضرب االقتصاد االجتماعي يف

 إذن السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،
 إخواين النواب،
 Unديال التعاون ينبين كذلك على الدميقراطية  املبدأ

homme=Une voix هولة اإلسم اجمل اتالشرك بينما يف
التعاونية  يف ،الكلمة مول هو اللي le capitalاللي عندو 

حنا ا ،إذن. كيف كيف  مراه واحد كان كبري وال صغري راه
 Absence de bénéfice, laندافع على هذا املبدأ 

démocratie ضامنوالتL’effort commun  .إذن، 
 .العمق القطاع التضامين يف تضربون كذلكهباد التضريب هذا 

والسادة الوزراء  ،مث كاينة مدونة ديال التعاونيات السيد الرئيس
ال أسيدي عطيونا غري ن  ... املدونة ديال  ،يعرفون هذا
ملي يكون اإلنسان واملغاربة وووالد الشعب عطيهم  ..دقيقة

 ...دقيقةغري ن  
 :السيد الرئيس

 .تفضل تفضل السيد الرئيس
 :النائب السيد الطاهر شاكر

.. على والد الشعب اللي انتخبوكم اواخليونا ندويو ..
 ؟ ما بغيتيوش ندويو عليهم

ليهم األمر  مها ختلط ،لسادة الوزراءا ،السيد الرئيس أقول ،إذن
 ا يفأسيدي راه حن ،ما بني اقتصاد اجتماعي وقطاع رأمسايل

اللي  c’est l’économie socialeالقطاع االجتماعي 
 ،إذن. اجلامعات اليت حترتم نفسها هي اختصاص دابا يف

القطاع االجتماعي واالقتصاد االجتماعي ما كيديرش الربح،  

فهو يدفع لو ديك املادة  la ristourneكتكون معاه 
 داك الشي له آخر السنة يقول ويف ،يسوقها ،يصنعها ،ديالو

إذن ها اللي شاط  ظاune avanceاللي خلصتك به راه 
 laهي ما كتديرش الربح، كتعطي  ،إذن .ليك أجي خوذو

ristourne داك الوقت  ربوا يفضوهاد التعاونيات اللي ت
اآلن نتمناو على أن احلكومة اللي  إذن ،رهبمضوسامح اهلل من 

 جاية من الشعب وجاية من صناديق االقرتاع أن تعود إىلهي 
اع هذا لتعود عن هذا القط بالصواب وإىل اجلادة برفع التضري

 ..األمور إىل نصاهبا
 :السيد الرئيس

 ،املسطرة بعد تقدمي التعديل ال،..السيد النائبشكرا  ..شكرا
، اهلل عرضت ،املسطرة... يل حمسا ،عفوا ما عندكش الكلمة

ملن يرغب يف  بعد تقدمي التعديل أعطي الكلمة خيليكم،
يف تأييد  مث أعطي الكلمة ملن يرغب  ضة التعديلمعار 
ملي عطيت الكلمة سابقا ما شفتش األغلبية طلبت .. التعديل

عطيت الكلمة أحد  ،باش تعارض التعديل، ما شفتهاش
 ،د التعديل، األغلبية طلبت باش تعارض التعديلأياملتدخلني 

 ن يؤيدمبكيقول على أنه جيب إهناء النقاش القانون الداخلي  
 ،مسحتم إذا ..البد أن ينتهي النقاش مبن يؤيد التعديل .التعديل
 ؟ نقطة نظام

 (:نقطة نظام) مصطفى حنين النائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

كنا   ،يبدى اللي املؤيد واملعارض شكونديال بدأ امل ختالف الإ
معارض ألن القانون التنظيمي كيقول ليك معارض وال  حند يف
 ،إذن. جهة أخرى جهة وخنالفوها يف وهاش يفما حنرتم ،مؤيد

كنا بغينا   الإ. معارضني 2ملي عطييت جوج مؤيدين، البد من 
 ..كلشي  احنرتمو  ا،حنرتمو 

 :السيد الرئيس
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 .نقطة نظام؟ نقطة نظام
شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري، النائب السيد 

 (:نقطة نظام)
 شكرا السيد الرئيس،

هناك فريق حمرتم كان  .ح املسطرةأظن أنكم وفقتم يف تصحي
أنا شاهد على أنه طلب الكلمة قبل من التأييد وعطيتوه  ،فعال
 .إذن شكرا لكم ،املسطرة مصححتو 

 :السيد الرئيس
 . ىل التصويتإإذن منر  ،شكرا

 :أعرض التعديل للتصويت
  04: املوافقون
  131: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

 :صويت كما عدلتها اللجنةبرمتها للت 0نعرض املادة 
  545: الموافقون
  35: المعارضون
 .ال أحد: الممتنعون
 ،إذن .مهي اللي رمبا قدمت ،مكرر 0أمر اآلن للمادة   ،شكرا

تعديل األصالة واملعاصرة على إحداث مادة إضافية اللي مساوها 
مكرر اللي هو رمبا تعديل قدمتوه سابقا ولكن تفضلوا  0

 .السيدة النائبة
 :خديجة الرويسيلنائبة السيدة ا

اخلارج من التعديل اللي قدمنا هو لتمكني املغاربة القاطنني ب
توظف ألغراضهم  ،نفعيةاالستفادة من سيارات سياحية 

الشخصية ومتكنهم من استعمال وسائل النقل جوي مرات 
 ؟ أعيد تقدمي التعديل ،متعددة يف السنة
 :السيد الرئيس
 .كومةإذن جواب احل ،ال شكرا

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيد الرئيس،

ال بأن هاد التعديل يقول هاد اجمل فقط بغيت نذكر يف
 هولكن ينبغي كذلك التأكيد بأن ،شهر 12املدة إىل  بأن مند

املدة  ،املغرب وهذا اللي مطبق كذلك يف ،على الصعيد الدويل
. دوليا ملنح صفة اإلقامة مدديال ستة أشهر هي املعيار املعت

 يف أم الواش هم مقيمني  ،مددنا غادي يبقى إشكال الإإذن 
فهم  ،شهرأ 1من بعد  ا بكيفية يعيندخلو  اكانو   إال ؟ املغرب

وبالتايل ما ميكنش لنا مند هاد املدة إىل  ،مقيمني اخ  يكونو 
 .وبالتايل ال نقبل هذا التعديل ،شهر 12

 :السيد الرئيس
يرغب يف معارضة التعديل ؟ من يرغب يف تأييد من . شكرا

 .التعديل؟ ال أحد
 :أعرض هذا التعديل للتصويت

  04: املوافقون على التعديل
  131: املعارضون للتعديل

 .ال أحد: املمتنعون
 .إذن ال حتدث هذه املادة

أعرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها  ،منر إىل املادة الثامنة 
 :اللجنة
 545: نالموافقو  

 34: المعارضون
 .ال أحد: الممتنعون

املادة التاسعة هي مادة طويلة، هي . منر اآلن إىل املادة التاسعة
رؤساء يبقى من املمكن بالنسبة للسادة غ ،مدونة الضرائب

مجيع التعديالت دياهلم وال ميشيو على  اباش يعرضو  الفرق
ورد  ،إذن. ؟ طيب حدةاحدة و او  ،كما ترغبون.. حسب
ن هذه املادة تعديل من فريق األصالة واملعاصرة وهو بشأ
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تفضلوا لتقدمي أحد هذه  ،يف جداولكم 1التعديل رقم 
 .التعديالت

 :سمير بلفقيهالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء المحترمون،
عالقة بواحد املوضوع بالغ  ههاد التعديل هو عند
السادة  ،أنتم تعلمون. بالدهاد ال األمهية وهو خلق الثروة يف

هاد البالد ال ميكن أن تقوم هلا  بأن خلق الثروة يف ،الوزراء
سواء  ،قائمة خارج منظومة البحث العلمي والتقين والتكنولوجي
 .داخل مؤسسات التعليم العايل أو داخل املقاوالت املغربية

املناقشة ديال هاد مشروع قانون  وملي بدينا يف 
أكدمت مرارا بأن املشكل عندنا مشكل مداخيل وأنتم  ،املالية

هاد  عليه إال خبلق الثروة يف اجناوبو  لنا وهاد املشكل ما ميكن
 ،من خالل هذا التعديل ،نطالبكم ،السيد الوزير ،إذن. البالد

بدعم البحث العلمي من داخل املقاولة املغربية بتخصي  
ة من مجيع املصاريف ديال الشرك %40واحد اخلصم ديال 

 .اليت تدخل يف إطار البحث العلمي
ما غاديش نذكروكم بأنكم عندنا فقط  ،السيد الوزير 
مليون درهم خمصصة للبحث العلمي داخل وزارة التعليم  128
مليون الدرهم فقط لالستثمار، إذن هدي  40منها  ،العايل

البحث العلمي داخل املقاولة املغربية  امناسبة باش ندعمو 
 .وشكرا

 :رئيسالسيد ال
 .إذن الكلمة للحكومة ،شكرا

 .السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيد الرئيس،

ألن السياسة  ،بالنسبة هلاد التعديل فهو غري مقبول
 كما جاء يف تدخل  ،احلكومية هتدف إىل تطوير البحث العلمي

ذا الدعم مغزى هلكي يكون   هنا أنرب واعت ،السيد النائب احملرتم
وبالتايل خلقنا  ،الية، أن يكون هذا الدعم من خالل امليزانيةوفع

صندوق ديال االبتكار وديال البحث العلمي ديال  الدعم 
اد اإلطار كيكون واحد هبو  ،كل األحباث املقدمةلاملباشر 

ما ميكن لناش من جهة  ،وبالتايل. هاد اجملال الفعالية أكثر يف
كذلك دعم من   امباشر ومن جهة أخرى نديرو نعطيو دعم 
 .وبالتايل فلن نقبل هذا التعديل ،خالل الضرائب
 :السيد الرئيس

هل هناك من يرغب يف معارضة التعديل ؟ يف تأييد  ،شكرا
 التعديل؟ 

 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت
  03: املوافقون
  130: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون
عاصرة تعديلكم رد بشأهنا تعديل لفريق األصالة واملو  1املادة 
 ، تفضلوا لتقدمي هذا التعديل10رقم 

 :يونس السكوري وبحسوالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

هاذ التعديل كيتعلق باإلعفاء ديال التعاونيات واحتاداهتا ملي  
األولوية لدى املنخرطني كتنحصر األنشطة دياهلا يف مجع املواد 

 .هاذ اجملال مة يفنشوفو الرأس ديال احلكو إذن،  .وتسويقها
 :السيد الرئيس 

 .الكلمة للحكومة ،شكرا
 .السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

فبالنسبة للتعاونيات اليت  ،كما سبق أن ذكرت. شكرا
ام يف إطار االقتصاد االجتماعي واليت ال تقوم همبتقوم 
بالنسبة  .فهي معفاة مائة باملائة من الضرائب ،بالتحويل
 ،يات اللي تتقوم بالتحويل أي عندها نشاط صناعيللتعاون
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فقط رقم املعامالت ديال  اهاذ التعاونيات فهنالك تناخذو 
مت رفع  ،ملي تناخذو رقم املعامالت ديال التحويل .التحويل

املليون درهم باش   10املليون درهم إىل   4رقم املعامالت من 
ليون امل  10 اهاذو اللي  تيوصلو  ،إذن .يتم اإلعفاء دياهلا
هنا  ،املليون درهم  10 االلي تيفوقو  .درهم كلهم معفاة

وبالتايل فهما يتم  ،إطار ديال املنافسة غري الشريفة تندخلو يف
يف  11هنا أكثر من ،باش نذكر  ،إذن .تطبيق عليهم الضريبة

ة من الضرائب، تعاونيات ديال املائة ديال التعاونيات فهي معفا
السيد النائب احملرتم فهي معفاة من ب حبال اللي قال عالش

وبالتايل هاذ اإلشكال غري مطروح ولن نقبل هذا  ،الضرائب
 .التعديل، شكرا
 :السيد الرئيس 

 إذن هل هناك من يرغب يف معارضة التعديل ؟  شكرا،
 :مصطفى حنينالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
ألن  رض هذا التعديل لسبب بسيط، أوالنعا
هاذ  ،اللي تتهم الشعب ووالد الشعب معفية التعاونيات

ي التعاونيات اللي تقنات داخل القانون هي التعاونيات الل
الت اللي و  ،املليون درهم 10تتفوت رقم املعاملة دياهلا 

 ،الصفقات ديال الدولة تتنافس الشركات املصنعة وتتساهم يف
على أساس أهنا تعاونيات ما تتخلصش الضريبة وتتنافس 

 اما تنتكلموش على الشعب تنتكلمو  ،إذن .صاد الوطيناالقت
على تعاونيات اللي والت عندها قوة اقتصادية تفوق حجمها  

أما التعاونيات الفالحية اللي ما تتديرش التصنيع  .كتعاونيات
  .وهي اللي تتهم الشعب ووالد الشعب ،معفية حبكم القانون
 : السيد الرئيس 

 .ديلكلمة ملن يؤيد التعة الشكرا،
 :الطاهر شاكرالنائب السيد 

 شكرا لسيادة الرئيس،
أنا كنت استغربت للحكومة واآلن أستغرب للحكومة 

قطاع  او بباش تضر  مضامنتا ،وأغلبيتها، أستغرب للجميع
 .التعاون اللي هو االقتصاد االجتماعي

هاذ  كاين عندنا ميثاق ديال التعاون يف  ،يا إخواين 
امليثاق ديال التعاونيات  .هالعامل كل البالد هاذي وكيف كاين يف

، إيه خاص شوية ديال يعفي، يعفي من عفى يعفي اإلعفاء
حماربة األمية عند اإلخوان اللي ما عارفينش هاذ اإلعفاء، 

 ،بويه راه احنا ما متفقينشاييعلى كل حال أنا وس.. يعفي
ص والد الشعب ما اخ ،املقصود هو اإلعفاء ،معه اتضاربو 

أما الرفع وال النصب وال  ،الشي اللي نعرف أناخيلصوش هاذ 
أنا منشي لألساسي  ،وهلذا .خرآاحلذف هذا مشكل 

ألقول على أن عندنا  ،القسم احنا ما حناش يف .واملوضوعي
عندنا ظهري اللي مبقتضاه مت  ،السادة الوزراء ،عندنا ،ميثاق

أما  .ليه وقراوه وال عدلوه اإحداث ميثاق ديال التعاون ورجعو 
ماشي  ،التضريب جا يف ظرفية معينة حملاربة قطاع تعاوين ناجح

 ،الصناعة التقليدية كاين يف،الفالحة  كان يف  ،غري يف الفالحة
  ،اخلزف كاين يف  ،األخشاب كاين يف  ،الصيد البحري كاين يف
 وااللب ويصاوباجل امالني اجلاللب اللي تيصاوبو  كاين يف
ن هو منظومة اقتصادية ديال إذ ،كلشي القطاع التعاوين  ،الزرايب

رقم  راه كرب ،االقتصاد االجتماعي هتم الشعب ووالد الشعب
 ،الربنام  دياهلا يف ،ديالكمواحلكومة   .أم صغر هتامعامال

بطبيعة  ،التسويق ،الرتوي  ،التحويل ،جات لتدعم التثمني
أنتم  ،أنتم تضربون هذا يف العمق ،احلال لرفع القيمة املضافة

هذا التثمني ومن هذا التصنيع ومن هذا الرتوي  حتدون من 
أنتم  ،حتدون من القيمة املضافة ،إذن .ومن هذا إىل آخره

للتعاونيات ديال احلليب بطبيعة  اخصكم تصفقو  .تريدون
وال التعاونيات ديال النجارة وال التعاونيات ديال  ،احلال
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اخلشب وال التعاونيات ديال اجلاللب وال التعاونيات ديال 
الصوف وال التعاونيات ديال الدجاج وال التعاونيات ديال 

 اوتيوجدو  اليكم ما تاكلو  ابطبيعة احلال اللي تيوجدو  ،اللحوم
 .اإلنتاج

على أن  ،للحكومة ،السيد الرئيس ،وهلذا أقول
 تضريب هاذ املبدأ التعاوين اللي هو االقتصاد االجتماعي يف

األساسي  القانون ،األصل مدونة الضرائب ما جاش يف
هذا ما  ،والقانون احملدث ملنظومة ديال الضرائب مل يأت هبذا

يف سنة معينة يف ظرفية غري مرغوب فيه أدخلتم عليه كتعديل 
 ..نةمعي

 : السيد الرئيس 
قدمتم ..لنائب تعاملت بكثري من األرحييةاللي خيليك السيد ا
اهلل ..شكرا السيد النائب...شكرا..حتربيرات املوقف واض

أعطيتكم الكلمة وتعاملت ..السيد النائب احملرتم..يكمخيل
، أطلب منكم اآلن أن جتلسوا إلمتام اجللسة ،معكم بأرحيية

السيد النائب الطاهر شاكر ..تفضلوا، تفضلوا، جزاكم اهلل خبري
 اجللسة، نواصلكنرتجى منكم باش جتلسو اهلل جيازيكم خبري 

 .تفضل اهلل خيليك
 .دقيقة إضافية إلهناء التدخل ، ياهللأعرض هذا التعديل

 :النائب السيد الطاهر شاكر 
نقوهلا ليكم باألداب وبشوية بأن احلكومة أجرمت ..

 ،العام بتضريبها هلذا القطاع عا طقالو يف حق القطاع االقتصادي 
  .شكرا

 :السيد الرئيس 
 .شكرا السيد النائب احملرتم شكرا،

 :إذن أعرض التعديل للتصويت
  04:  املوافقون
 140: املعارضون

 ال أحد: املمتنعون 
القاعة، اهلل اهلدوء يف  اهلل خيليكم شوية  1، املادة  1 املادة

 .جيازيكم خبري شوية  اهلدوء يف القاعة
ورد بشأهنا تعديل من فريق  1دائما املادة  ،إذن

التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد مقدمي التعديل 
 ،شكرا السيد الرئيس .تعديللبسط هذا ال 12وتعديلكم رقم 
 .12عندكم تعديل رقم  ،مدونة الضرائب 1تفضل، املادة 
رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع النائب السيد 
 :الوطني لألحرار

 شكرا السيد الرئيس،
هي هتم  ،هاذ املادة يف حد ذاهتا ،هاذ التعديل يهدف

 .للضرائب الضرائب اليت ال ختصم من حتديد القاعدة اخلاضعة
هو  ،ضرائب جديدة 4مبا أن احلكومة يف املواد املوالية أحدثت 

الرسم البيئي املفروض على البالستيك والذي تأجل داخل 
الرسم  اللجنة، الرسم اخلاص املفروض على حديد البناء مث

السيد  ،وهاذ املادة هاذي .اخلاص املفروض على الرمال
حداثها باش إد مت قهي الرسوم ه تن  على أن هذ ،الرئيس

 .ما كاين حىت مشكل ،متشي لصندوق التماسك االجتماعي
غري أن هاد الشي ماشي صحيح، تبني فيما بعد أن هذه 
هي  ،الرسوم ما كتمشيش هلذاك صندوق التماسك االجتماعي

حرمان الشركات اليت  ،التايلبف. كتمشي كتمول صناديق أخرى
رائب السنة املقبلة ستقوم بتأدية هذه الرسوم من خصمها من ض

التايل بف ،نعتربه واحد النوع ديال الظلم الضرييب أو جور ضرييب
حنا  ،على الرسومء اقن تستفيد هذه الشركات على اإلبأجيب 

 ،لكن غري ختضع للخصم ،الرسومد اء قمتافقني على اإلب
 .شكرا

 :السيد الرئيس
 .الكلمة  للحكومة ،شكرا
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 .والمالية السيد نزار بركة، وزير االقتصاد
 السيد الرئيس،

نذكر بأن بالنسبة هلذه الرسوم فمنذ  ،بالنسبة أوال
البداية كانت متجهة كذلك لبعض الصناديق وأساسا بالنسبة 

واهلدف هو حماربة السكن الغري الالئق وكذلك  ،للسكىن
وبالتايل منذ البداية مل نتحدث عن أن  ،السكن اآليل للسقوط
 .وق التماسك االجتماعيصندإىل هذه الرسوم ستذهب 

وهو أنه اليوم هذا غيأدي إىل تقلي   ،النقطة الثانية 
لك إىل تداخل بني شركات وغيأدي كذعلى الوعاء الضريبة 
 ،ضريبية والضرائب املستحقة لفائدة الدولةالرسوم الشبه 

 .شكرا ،وبالتايل لن نقبل هذا التعديل
 :السيد الرئيس

ضة التعديل أو يف تأييد هل هناك من يرغب يف معار  ،شكرا
 التعديل؟ 

 :إذن أعرض التعديل للتصويت
  01: املوافقون
  140: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون
دائما التعديل من طرف األصالة واملعاصرة تعديلكم  1املادة 
 . 11رقم 

 :يونس السكوري وبحسوالنائب السيد 
 ،السيد الرئيس

 احلق يف داك déductibilité هاد التعديل كيخ  
واحد العدد ديال الرسوم  ألن احلكومة فكرت يف ،اخلصم

جديدة أو ضرائب جديدة اللي غتمول هبا صندوق التماسك 
الصناديق اللي غادية  يالاالجتماعي وغتمول هبا واحد العدد د

 اغري كنطلبو  ،هاد التوجه االجتماعي وهدي فكرة حممودة يف
م، حنا  بعض الرسو على  املي كتكلمو . شوية ديال االنسجام

 االلي كيفما كتعرفو  ،احلديد ىكنتكلمو هنا على الرسم عل
السكن االنعكاس األول على  :ديال االنعكاسات 2 هعند

واالنعكاس الثاين رمبا ميس سالمة  ،االجتماعي اللي كتزيدو فيه
 (التكلفة)على الثمن يعين االنعكاس األول . املواطنني

واالنعكاس الثالث هو  ،واطننياالنعكاس الثاين على سالمة امل
وقبل  ،فشي رسم اتزيدو  اأنكم فني ما كتفكرو  ،اللي كنشوفوه

 .األمثنة كرتتفع ،غري كتخرج اإلشاعة ،حىت ما تزيدو فيه
حنا   ،كيبان أنه كاين واحد اإلشكال يف ضبط السوق  ،وبالتايل

بني العرض ما ولكن هذاك التوازن  ،كنعرفو أن األسعار حمررة
ما  ،إىل حدود اليوم ،على ما يبدو ،هش جدا والدولةوالطلب 

 .عندهاش اإلمكانيات باش تضبط هاد األمور
أنه بالنسبة للرمال ما كاين مشكل،  احنا كنقولو  ،إذن 

غادي و غتأجلوه  ابالنسبة للبالستيك اللي فيه نقاش وقلتو 
املواد املقبلة اللي غتجي من بعد ما كاين  هاد الشي يف انشوفو 
اخلصم ديال هاد  اأنكم تديرو  ،ولكن بالنسبة للحديد .مشكل

ال  ،الرسم اجلديد من الضريبة اللي غتكون على املقاوالت
اللي إىل  ماال ديال السي اجملسيما وأنه كاينة واحد السابقة يف

باش الشركات ما  اللي فيه اخلصم حدود اليوم ما درتوش فيه
نه عنده مرات، وهاذ الشي أل 2تضطرش أهنا حتمل العبء 

انعكاس، ماشي على قضية الربح ديال املقاوالت ولكن عنده 
 .انعكاس على األمثنة وشكرا

 :السيد الرئيس
 .شكرا، الكلمة للحكومة لإلجابة على التعديل
 .السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 شكرا السيد الرئيس،
بالنسبة هلاذ التعديل غري مقبول، ألنه كما ذكرت  

وينبغي القول  . إىل تقل  وعاء الضريبة على الشركات سيؤدي
يف  ،يف إطار الرد على ما جاء به السيد النائب احملرتم ،كذلك
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أن حني نقول بأن اخلصم سيؤدي إىل  ،إطار تقدميه للتعديل
انطلق الرفض قبل أن يتم  هفنحن نعلم بأن ،عدم رفع األسعار
يكون له أي  وبالتايل كذلك هاد اإلجراء لن ،حتديد الرسم

 .منفعة بالنسبة للمواطن وشكرا
 :رئيسالالسيد 
؟ إذن من يرغب يف معارضة التعديل أو تأييد التعديل  ،شكرا

 :إذن أعرض التعديل للتصويت
 03 :املوافقون  

 144 : املعارضون
 ال أحد  : املمتنعون
تعديالت من طرف التجمع  3ورد بشأهنا  ،دائما 1املادة 

 13.14.11تعديالت اللي مها  3 ،الوطين لألحرار
 :النائب السيد حسن بن عمر

 ،السيد الرئيس 
هاد التعديل هذا حنا جينا به ألنه هاد التدبري ديال   

إذن من الصعب جنيو اليوم ونديروا  ،عندها غري سنة 11املادة 
على داك الشيء بغيناش جنيو ونسرعوا  ،تقييم ديال هاد التدبري

حنا  .ادي يغري فلسفة هاد املادةونقدموا التعديل اللي غ
جيتوا  ولكن ملا ،% 10إىل  14نزلتوا من  ،كممتفقني مع

هنا غريتوا  ،فد من هاد التغيري هذااوشفتوا الشركات اللي غتست
كانت املادة   .السقف مع الربح الصايف ملا حددمت ،الفلسفة
 le chiffreتتقول بأنه هاد السقف هذا كنحددوه ب  11

d’affaire  وهذا  ،بغيتوا تغريوا الإذن إ ،مليون درهم 4ن كا
 ا،و وبغيتوا حتسن ،ه التعديل الثاينهو التعديل اللي كنا جينا ب

ألنه حنا عارفني بأنه كاينة املناظرة الوطنية حول الضرائب اللي 
من األحسن  ،بغيتوا تغريوا هاد املادة هادي ،2جاية يف شهر 

مليون درهم إىل  4 هاديكمع  همحنسنوا هاد املادة ونطلعو 
 200ألنه هاديك  ،جنبوا التمل  اجلبائيتمليون درهم باش ن

دوزتوا  كونوا متيقنني وحنا إال  ،قفسألف درهم اللي درتوا ك
لتقييم يف العام لغادي نطلبوكم  ،هاد التعديل كيف بغيتوا

وغتشوفوا بأنه غادي يكونوا شركات اللي كيديروا رقم  ،املقبل
 .ألف درهم 200درهم وكريحبوا غري مليون  20معامالت 

إذن حنا جينا بواحد التغيري اللي غادي نتجنبوا هاد التمل  
باش تكون شوية  ،والتعديل اآلخر يف هاد املادة هادي .اجلبائي

خرين آ des tranchesجينا بواحد األشطر  ،العدالة اجلبائية
 40 ل مليون 10من  % 24باش تستافد شركات أخرى 

 .شكرا ،مليون وأكثر 40ل  % 40مليون و 
 :رئيسالالسيد 
الكلمة للحكومة إلعطاء موقفها من هذه التعديالت  ،شكرا
 .األربعة

 .السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
  ،شكرا السيد الرئيس

ينبغي التذكري هنا بأن الضريبة  ،بالنسبة للتعديل األول
على رقم  على الشركات تفرض على األرباح احملققة وليس

 .األعمال
انعكاس ه فهذا غيكون عند ،بالنسبة للتعديل الثاين 

مليون ديال  10سليب على ميزانية الدولة من الرفع ديال 
 .الدرهم
فمرة أخرى أؤكد بأن  ،بالنسبة للتعديل الثالث 

األرباح احملققة وليس على رض على فتالضريبة على الشركات 
 .رقم األعمال
فهاد التعديل بغيت  ،عديل الرابعوأخريا بالنسبة للت 
 ،أوال :درنا هاد النسب فهذا قد يؤدي إىل ن إالأفقط نذكر ب

ثانيا هاد التدبري فهو سيتم دراسته يف إطار  ؛نقصان يف املوارد
 .املناظرة ديال اجلبايات وشكرا

 :رئيسالالسيد 
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 .هل هناك من يرغب يف معارضة التعديل
 :مصطفى حنين النائب السيد

 ،الرئيس السيد
 هأن ،التوضيح ابماشي من باب املعارضة فقط من ب 

فيما يتعلق بإعادة النظر يف الضغط اجلبائي  ،ملا قدمنا تعديالت
كان اهلدف هو التقلي  من   ،عموما يف هاد السنوات األخرية

الضغط الضرييب على الدخل وعلى الضريبة على الشركات 
حنا اهلدف  ،وهلذا .بالنسبة للمقاوالت الصغرية واجلد صغرية
لق اليوم من سب تنطديالنا هو أننا منشيو تدرجييا لألشطر بن

ناقشوا باش نوصلوا ومن خالل املناظرة كلنا نتكلموا و  ،% 10
جبائي اللي خيفف من الضغط اللي تيمشي لواحد الضغط 

تدرجييا حنو تشجيع الصناعة وتشجيع العمل يف امليدان 
 .الصناعي وشكرا

 :رئيسالالسيد 
 ؟ تأييد التعديل ،شكرا

رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق البتجمع  السيدالنائب 
 :الوطني لألحرار

 ،شكرا السيد الرئيس
أنا كنتافق اتفاق كلي مع األخ السيد النائب السيد  

الوطنية عاد  غري املسألة ديال منشيو للمناظرة ،مصطفى حنني
نب ونرفضوها يف لكن نطبقوها يف جا ،فقنينغريوا اجلبايات مت

 .متافقينشااجلانب اآلخر هادي م
السيد الوزير ملا   ،السيد الرئيس ،املالحظة الثانية 

نه حنن أب هكيعطي هاد التدبريات وهو مشكور يتبني من كالم
حنا عندنا منظومة  ،ندفع يف اجتاه التقلي  من املداخيل

طلبنا تقلي  مداخيل يعين  ،فعال .متكاملة يف التعديالت
قلي  من املداخيل عرب إجراءات التدابري اللي قدمنا يف الت

لرفع من هاد للكن جوانب أخرى قدمنا تعديالت  ،جوانب

املوارد باش حنافظوا على التوازن من باب املسؤولية امللقاة على 
فرق املعارضة   ،وماشي غري التجمع الوطين لألحرار ،عاتقنا

 .قبلةكاملة وهاد الشيء غتلمسوه يف املداخالت امل
ا كناخدوا غري واحد اجلانب كيتبني بأنه مل  ،إذن 
كأننا نسري يف اجتاه عكس ما ين    ،وا اجلانب اآلخررت وكنب

قدمنا التعديالت  ،بالعكس .من الدستور 00عليه املادة 
 ،لكن يف املقابل ،لتقلي  الضغط الضرييب على فئة معينة

ذه القطاعات اليت تربح كثريا هي اليت جيب أن تؤدي ه
فقني أن املناظرة لكن حنا مت .هذا هو املنظور ،الضرائب

الكلمة ) من باب  ، كانالوطنية غادي حتل هاد اإلشكال
املنطق ( مشات يل باش ما نقول حىت شي كلمة قاصحة

 السنة املقبلة نه نأجلوا النقاش يف هاد الضرائب إىلأالبسيط 
عة  ديال ديك الساعة غادي نتفامهوا على جممو و ويف املناظرة 
 .شكرا السيد الرئيس ،األمور
 :رئيسالالسيد 
  :عرض هذه التعديالت اآلن للتصويتأإذن  ،شكرا
  04 :املوافقون
  144 :املعارضون
 ال أحد :املمتنعون

 :التعديل الثاين أعرضه للتصويت
  04 :املوافقون
  144 :املعارضون
 ال أحد  :املمتنعون

 :عرض التعديل الثالث للتصويتأ
  04 :افقوناملو 

  144 :املعارضون
 ال أحد  :املمتنعون

 :عرض التعديل الرابع للتصويتأ
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  04 :املوافقون
  144 :املعارضون
 ال أحد :املمتنعون
 ،دائما ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة 1املادة 

 .تفضلوا لتقدمي التعديل
 :يونس السكوري وبحسو النائب السيد

 ،يسشكرا السيد الرئ
هاد التعديالت يعين كنعتابروها يعين لنفس األسباب  

كنعتابروها   ،اللي ذكر األخ النائب احملرتم السي الطاليب العلمي
مهمة وأساسية وداخلة يف واحد املنظور مشويل للتعديالت اللي 

منني احلكومة بغات متشي يف  .قدمناها بالنسبة للقانون املايل
شي على يعين يبة على الربح وماأهنا تقيم الضر واحد اإلجتاه 
ولكن على  ،هو مسألة ميكنا نعتابروها إجيابية ،رقم املعامالت

أساس أهنا يكون فيها شوية ديال الفعالية وشوية ديال التبصر 
القطاعات دت وطريقة العمل ديال واحد العدد سب القطاعاح

السيما وأننا يف  ،وطريقة إنتاج الربح يف عدد ديال القطاعات
بدات واحد  ،اللي يعين على املستوى الدويل ،ية واحد الفرتةهنا

 .تحاول خترج من هاد املأزق ديال األزمةتالعدد ديال الدول 
نا خاصها متشي يف واحد و املقاوالت ديال ن،إذ 

 ايجنيوشااالجتاه أهنا حتسن يعين من املردودية دياهلا وأننا م
ي  ولكن مل ،الربحتضريب على  انديرو و بواحد النية احلسنة 

 ه،املقاوالت من واداك السقف ديال الربح تيتأثر  واكنهبط
ب كتجيميكن  السيما املقاوالت اللي كتشغل واملقاوالت اللي 

هبا  واجاوز تها باش نو نحتاجالقيمة املضافة اللي هي اللي ك
على التصدير  واميزان األداءات منني كنتلكماإلشكاليات ديال 
 .أو امليزان التجاري

 و أنه بعضاإلشكالية ديال احلكومة ه ن،إذ 
حنا اقرتحنا أنه داك  ،اإلجراءات هي ما فيهاش تبصر كايف

ألنه  ؟ عالش ،ألف درهم 100ألف إىل  200ر من ميالربح 
ألف درهم هو رمبا واحد رقم املعامالت اللي وصل ل  100
وقطاع  ،ديال املليون ديال الدرهم يف القطاع اخلدمات 4

يب قيمة مضافة جيلمون معول عليه باش اخلدمات كما تع
واللي اخلرجيني ديال  ،ها شئنا أم أبيناو نحتاجعالية اللي غ

هلاد قطاع  وااملدارس وديال اجلامعات املغربية أغلبهم كيتوجه
كون عندها يكن فيه مياملقاوالت ديالنا اللي و  ،اخلدمات

كرب واللي ميكن تصديرها بسرعة أ ،تنافسية يف ظل الزمة الدولية
بسهولة أكرب إىل دول ولو كانت بعيدة وإىل أسواق مل نعتد و 

 .هذا التعديل األول ،على التعامل فيها
 ديك الضريبة احملجوزةهفهو خي   ،التعديل الثاينأما  
اللي بغات توزع هداك الربح على  فعال ديال املقاوالت يف املنبع
ة واللي كان فعال يف قانون املالي des dividendesشكل 

كن ميأنا  ،كفلسفة  .%14نسبة ل هو ورفعت% 10السابق بنسبة 
على أنه فعال خاص األموال  ،كم السيد الوزيرمع قيل نتاف
، ولكن لى أن يتم استثمارها يف املقاولةوسط املقاولة عيف تبقى 

ال للتضريب يعين ي الباأنكم ما ترتدوش ،اإلشكال السيد الوزير
ليكمش أن و قما كان ،والتاملقا هتعاين مناإلمجايل اللي ك

تانقوليكم  ،اإلجراء ديالكم خاطئ اإلجراء ديالكم صائب أوىل
جيب أن يدخل يف إطار مشويل مع  ،ببساطة ،أن هاد اإلجراء

عدد من اإلجراءات األخرى اللي كتمس ضرائب جوهرية حبال 
م وج يا عندكاجلواحدة من  ن،إذ .الضريبة على الشركات

شنو هو  قولوا لنابة على الشركات منظور شامل وكامل للضري
وإال ما عندكومش  ،كمل خبرييقانون املالية واهلل اذ وديروه يف ه

املناظرة حول  امبا أنكم كتنتاظرو  ،هذا ما يبدو إىل حدود اليومو 
وضع هاد يهداك هو الفرصة باش اإلنسان  ةالسياسة اجلبائية مت
 .النوع من اإلجراءات
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السيد بأنفسكم وما نت ،ول حاجة واحدةقبغيت ن 
لي دارت ملينا أنه  اقلتو ، يف اللجنة واكتلم  مالوزير منني كنت

على % 14احلكومة يف العام اللي فات ضريبة خفضاهتا إىل 
اللي  ،تواحد العدد مهم ديال املقاوال ،أساس رقم املعامالت

 االلي جاو ألنكم درتو  ،ألف إال ما خفت نكذب 14رمبا 
جراء مشجع خليوه على اإلكان هاد   إال ،اواحد التشجيع هل

كون يفقط كنبغيو  ،هذا هو .األقل حىت نديرو هاد املناظرة
  ،انسجام يف السياسة باش القطاع اخلاص اللي كيشغل املغاربة

وعدم  ةواحد عدم الرؤي هي عنداما يكونش وه،نذكر  واكنعاود
 توامسح ليا السيد الرئيس إال طول ،للسياسة احلكومية املقروئية
 .شكرا ة،شوي

 :رئيسالالسيد 
 .إلجابةلمة للحكومة للكا ،شكرا
 :وزير االقتصاد والمالية ،نزار بركةالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
ألف  100أوال بالنسبة للتعديل األول ديال الرفع إىل 

هنا فقط بغيت نذكر بأن األغلبية جات بطلب الرفع  ،درهم
لرفع إىل ل ،للجنةيف إطار ا ،قبولالألف درهم ومت  400إىل 
أي أن كل  ،تنستثنيو اليومع هباد الرف .ألف درهم 400

مليون  1ت دياهلا أقل من الشركات اللي عندها رقم املعامال
ن أوبالتايل تنعتابروا ب ،الدرهم فهما غيستافدوا من هاد العملية

انعكاس  هألف درهم هذا غيكون عند 100ل  إىل رفعنا
من املقاوالت  % 80وهنا  ،دولةسليب على امليزانية ديال ال

 ،إذن .% 10إىل  % 40املغربية غتستافد من التخفيض من 
انعكاس إجيايب  هكان عند  % 14ختفيض هداك اإلجراء ديال 

 شاء اهلل غيكون انعكاس أحسن إن % 10ب 
 14إىل  % 10الرفع من بلتعديل املتعلق لبالنسبة  

تدخل اء يف فكما تعلمون وكما ج ،هنا كذلك غري مقبول %

وهو أن اهلدف األساسي وهو  ،ديال السيد النائب بنفسه
هباد و تطوير رأس املال املقاوالت والعمل على تطوير خزينتها 

 ،مكن من أن تبقى األموال داخل املقاولةناإلجراء فس
 .خصوصا بالنسبة للمقاولة الصغرى واملتوسطة وشكرا

 :رئيسالالسيد 
 ؟  معارضة التعديلمن يرغب يف ،شكرا السيد الوزير
 :أناس الدكالي النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
عوائد فيما خي  هاد الرفع من الضريبة على  
حنا كنعرفوا بأنه بالنسبة للمقاوالت الصغرية  ،األسهم

كتفرقش يعين هاد ا واملتوسطة أغلب هاد املقاوالت املغربية م
les didandes سبة هلاد لة بالنأمطروحش املساوبالتايل م

واحد العداد اللي كتشتاغل يف و كاين شركات أجنبية   .الناس
اللي   ،غل يف إطار التدبري املفوضديال القطاعات وكتشت

يكون عندها واحد كتفضل على أنه تعاود تستثمر يعين و 
مد باش تبقى يف املغرب وتستثمر وتقوي املنظور طويل األ
لتايل حنا هاد وبا ،كتفضل أهنا توزع األرباح  ،اإلستثمارات

اإلجراء حنن يعين نعارضه ألنه يعين غيخلي اهلروب ديال 
 .شكرا ،األموال إىل اخلارج

 :رئيسالالسيد 
 .تفضل ؟ يف تأييد للتعديل من يرغب

 : النائب السيد يونس السكوري وبحسو
انا كنظن أنه كاين خلط عند السيد النائب ما  ،شكرا

باش تفهم الرسالة كما  ، غريبني منني تنتكلموا على الضريبة
يعاجل يف إطار التدبري املشكل ديال التدبري املفوض  .ينبغي
دير تعرفاتش اعرفاتش واجلماعات ماالدولة م إال ،املفوض

ري هبا اإلشكالية ديال التدبري دفاتر التحمالت اللي غادي تس
قانون ال إال .النطاقخاص املشكل يتحل يف داك  ،املفوض
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 ،حلش خاصنا نعاودوه باش يساهماصا م ديال التدبري املفوض
كانوا مشاكل ديال التاريخ ديال املغرب ديال واحد العداد   إال

و أعام  11سنوات أو  10تت هادي و فتديال الصفقات 
هذا إشكال مطروح  ،عام يعين قبل احلكومة ديال التناوب 14

هنا كنتكلموا  .يف داك الوقت وخاصوا يتحل يف داك اإلطار
ة وفيها واحد اإلرادة فيها بزاف ديال حسن النيعلى مسألة 
 ،جل حل مشكل جوهري ديال املقاوالت املغربيةأمجاعية من 

د على هاد الشيء  ةالناس اللي خدامو  ،يف إطار إصالح شامل
هو  l’impot sur les societiesاجلبايات عارفة أن 

مليار ديال الدخول  00واحد الضريبة أساسية كتحقق شي 
وأنا مع السيد الوزير  ،خمصهاشاي تتزعزع نإذ ،للدولةبالنسبة 

خصهاشاي تتزعزع بأي شكل ام ،أنا كنتفهم اإلكراهات
ب اللي كيدعوين أنين نقول أنه هذا نفس السب ،ولكن .ممكن
خاص يكون  ،بغينا نصلحوا هاد الضريبة على املقاوالت إال

 .ال أقل وال أكثر وشكرا السيد الرئيس ،واحد اإلصالح شامل
 :رئيسالالسيد 
كانت نقطة نظام ولكن   إال...ال معندكش احلق، ال ،شكرا

السيد  ..نقطة نظام هي يف تسيري اجللسة ما شي يف إجابات
إذن تفضل نقطة  ،الرئيس بغييت نقطة نظام نعطيك نقطة نظام

 .نظام
رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم  النائب السيد
 (:نقطة نظام)الديمقراطس 
 د الرئيس،شكرا السي

تنقول األجواء ديال املناقشة ديال القانون املايل مرت بشكل 
 إجيايب داخل اللجنة وتنوهوا 

 

بغينا نفس األجواء  ،ال أغلبية وال معارضة ،باألداء ديال اجلميع
ال املساندين وال  ،متر داخل اجللسة العامة بتدخالت

 .سشكرا السيد الرئي، لجميعلحرتام االراعي ت ،املعارضني
 :رئيسالالسيد 
 .شكرا

 :إذا أعرض التعديل للتصويت
 04:  املوافقون
 144:  املعارضون
 .ال أحد:  املمتنعون
 :لتعديل الثاين للتصويتاأعرض 
 04: املوافقون
 144: املعارضون
 .ال أحد: املممتنعون
ديال مدونة الضرائب ورد  11بالنسبة للمادة دائما،  1املادة 

 4ريق االشرتاكي اللي مها التعديالت بشأهنا تعديالن من الف
 .تفضلوا من فضلكم لتقدمي التعديل ،3و

 :عبد العزيز العبوديالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
يف الصراحة هاد التعديل ديال املادة  ،التعديل ديالنا

هادي  املهم  ،امة للضرائبمن مدونة الع 1اللي هو املادة  11
باش نوضع اإلخوة واألخوات  .ذاكر على سعر الضريبةتك

العملية كان يف السنة الفارطة  هو أن األصل ديال ،الربملانيني
على أن الشركات اليت حتقق واحد رقم كان  ،2012 ديال

فهي  ،ديال املليون ديال الدرهم أو أقل 4املعامالت ديال 
هاد  ،فعال .%14ديال الضربة ديال تستفيد من واحد السعر 

قالت  ،جات احلكومة هاد السنة ،إجيابياتبء اإلجراء جا
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نه القضية ديال رقم املعامالت فيه شوية ديال أ:أودي على 
أودي إال  :جابت واحد اإلجراء كايقول .فقنيمت ،احليف

ألف درهم ديال الربح غادي خنل   200حققت الشركة 
هاد يف  ،كفريق اشرتاكي  ،ديالناحنا التدخل  ،مزيان ،10%

 واأودي كنحتارم اسألة بسيطة هو أننا كانقولو املا ناملادة عند
 ا،وال نقصو  اما خاصنا ال نزيدو  ،بدأ ديال العدالة اجلبائيةامل
سيدات والسادة عتقد على أن الأو  ،غري هاد املبدأ واحنرتم

 ن،إذ..متافقني معايا يف هاد العملية اكونو يالنواب كلهم غادي 
ألف  200يف الوقت اللي دارت على أنه أودي  اهلذا كانقولو 
املعارضة كذلك جابت  ،قلنا ما فيها باس ،%10درهم ديال 
ن مادام أن أأودي على  اكانقولو   ،توجهال ماشي يف نفستعديل 

ما فيها  ،2013 ل حىت ميكن يوصلاإلصالح الضرييب غادي 
غادي حتقق واحد  ة الليكذلك الشركوا  نه حنتارمأباس على 

ف درهم إىل أل 400 ،ألف درهم 400الربح جبائي ديال 
 ،إىل آخره 20ا فوق ختل  مف 400من  14ختل   400
كون كذاك اللي كريبح بزاف يكون هنا واحد الرتاتبية و ي املهم
هذا هو  ،ل  شي شويةخية يو واللي كريبح شي ش ـل  بزافخي

 .املبدا ديالنا من العملية كلها
نه أاحلكومة املوقرة على  انا كانقولو نا بالنسبة لح ،لذا 
كان   ،يشجع ولكن ما كملشان كجراء كان مزيان وكاإلفعال 

 leوهلذا حنا  ،كون عادليمزال خاصو شوية ألنه باش 
principe حاكم فينا  ناباش جبنا هاد التعديل هذا كle 
principe هاد املقاوالت  ،الناس اغري نصفو  ،ديال العدالة

 ،قل الصو خيقل أ واواللي كريحب ـزايد والصخيزايد  واي كريحبالل
دأ إال ألن هاد املب ،املسألة استحضرنا واحدحنا  ؟ عالش

ألف درهم كما جات هبا األغلبية غادي  400حصرناه يف 
حنا يف الفريق  هل وهذا هو اللي خفنا من،نا إشكاوقع ل

 ةماخدك الشركة اللي كاتكون يهاد قلنا أودي ،االشرتاكي

ا كذلك تعاود كيمكن هل  400كثر من أتحقق واحد الربح كو 
وبالتايل  ـداك الربح دياهلا بطختلق شركة من جديد باش هت

دم خياديش غدم التنافسية وما خياديش غأعتقد أن هذا ما 
املقاولة باش تكون واحد املقاولة اللي عندها قوة اقتصادية إىل 

 .وشكراآخره 
 :رئيسالالسيد 
 ؟ يد التعديلؤ من ي ؟ ن يعارض التعديلم ،شكرا

 :أعرض التعديل األول للتصويت
  04:  املوافقون
  144: املعارضون
 ال أحد : املمتنعون

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت
  04:  املوافقون 

  144: املعارضون
 ال أحد: املمتنعون

من مدونة  28ما خي  املادة في 1إذن اآلن دائما املادة 
ضنيت ..رد بشأهنا تعديل من فريق االحتاد الدستوريالضرائب و 

إذن املادة التاسعة  ،طيب... 2أنكم عرضتوا التعديالت ب 
مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل من  28فيما خي  املادة 

  .فليتفضل أحد مقدمي التعديل ،من فريق االحتاد الدستوري
 :الخليفي قدادرة النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
به إىل خصوم جمموع الدخل اخلاضع  التعديل كنرميو

للضريبة بالنسبة لواحد الشرحية من املواطنني وهم اللي األبناء 
نرى أن هاد  ،دياهلم يتابعون الدراسة باملدارس اخلصوصية

الشرحية هذه تساهم أوال يف ختفيف الضغط على التعليم 
فعة العمومي وكذلك التكاليف ديال التعليم اخلصوصي مرت

مث منكن كذلك اإلدارة إدارة الضريبة من الرقابة املالية  ،جدا
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نرمي إىل إضافة واحد  ،وبالتايل .على قطاع التعليم اخلصوصي
يف املائة  34يف حدود  :"..هاد املادة وهي الفقرة جديدة يف

من مصاريف التمدرس بالقطاع اخلاص اللي كيتحملوها اآلباء 
بالنسبة  "لضريبة على الدخلواألولياء وهي ختصم هلم من ا

 . للمواطنني اللي عندهم ضريبة على الدخل وشكرا
 : رئيسالالسيد 

  .شكرا، احلكومة
 :وزير االقتصاد والمالية ،السيد نزار بركة

 شكرا السيد الرئيس، 
فقط بغيت نذكر بأن األغلبية   ،بالنسبة هلاد التعديل
ة يف إطار واحلكوم ،يف هاد اجملالتعديل كذلك كانت قدمات 
اإلشكال  .فهي تشتغل على هذا التوجه الربنام  احلكومي

هذا غادي  ،على أرض الواقع هنطبقو اليوم وهو أن باش ميكن 
واحد  ،حسب  التقديرات اللي درنا ،يكون عنده انعكاس مايل

اليوم كاين صعوبة ديال  ،وبالتايل .مليار ديال الدرهم 2
 ،ي اللي تنطلبوا وهو،التالوب .أما حنن مع هذا التوجه ،التطبيق

نشوفوا  ،ولكن يف إطار املناظرة ،احنا ما غاميكناش نقبلوه اليوم
الكيفية باش أنه ميكن لنا نطبقوه ونقصوا من بعد النفقات 

 . هذا هو التوجه وشكرا ،اجلبائية األخرى
 : رئيسالالسيد 

  ؟ أحد مؤيدي التعديل ؟ أحد معارضي التعديل
  :تصويتأعرض هذا التعديل لل

  04: املوافقون 
  144:  املعارضون
  .ال أحد: املمتنعون
ورد بشأهنا  ،الضرائب مدونة من 40املادة  ،دائما 1املادة 

تفضلوا  1تعديل من الفريق االشرتاكي اللي هو تعديلكم رقم 
أحد مقدمي  ،الفريق االشرتاكي من فضلكم ،السيد النائب

من مدونة  40ادة يف موضوع امل 1لكم رقم يتعد ،التعديل
 .الضرائب

 :عبد العزيز العبودي النائب السيد 
 امسح يل السيد الرئيس، 

احنا هاد التعديل هذا خديناه من  ،اإلخوان واألخوات
قلنا أودي على أنه كاين أساتذة جامعيني   ،منطق واضح

كيقوموا بأعمال واحنا    ،كيقوموا ببحوث  ،كيشتاغلوا ليل هنار
كاين اللي كيضحي بوقته كثري    ،اجلامعةكنعرفوا الناس ديال 
طبيعة احلال الوظيفة من واألجر  ،كاين اللي شي شوية

قلنا أودي على أنه اللي كيعمل  .العمومية كتحدد أجر واحد
أكثر وكيكون دائما واحد اجملموعة ديال التعويضات اللي  

قلنا أودي  ،كتدار يف إطار الوظيفة العمومية هلاد الناس هادوا
داك  ،تعطى واحد التعويضات ،ه هداك البحث العلميعلى أن

ألف درهم اللي تعطى كتعويض سنوي  100التعويضات 
تعويضات البحث عالش  ،تكون معفية من الضريبة ،لداك
ألف  100أساتذة التعليم العايل يف حدود  فحال ؟ العلمي

توخى ختفيز هو أنه ي ؟ العمليةاآلن شنو  ،درهم يف السنة
علما بأن التعويضات  ،امعيني على البحث العلمياألساتذة اجل

املمنوحة هلم مقابل األحباث اليت يقومون هبا متواضعة وال يليق 
أن يتم إعفاؤها على الضريبة على الدخل عندما تكون هزيلة 

 .هلذه العملية يعتبار االوضع القياسيا إىل 
أساتذة كيشتاغلوا وقلنا على أنه أودي ما فيها  ،إذن 
ال  ،وار الدولة باش تتشجعهم على اجملهودات اللي كيديباس أن 

 ،بحث العلميلتشجيع ديال الا هذا يف إطار ،أقل وال أكثر
هو القاطرة ديال  ،ما كيعرف اجلميعواللي البحث العلمي ك
 ،والسادة النواب والسيدات النائبات ،التنمية ديال هاد البالد

ميكنلهاش متشي بال  راهم عارفني هاد املسألة على أنه البالد ما
 . علم وشكرا
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 : السيد الرئيس
  .شكرا، إذن الكلمة للحكومة

 :وزير االقتصاد والمالية السيد نزار بركة،
 السيد الرئيس، 

أوال لكون أن  ،بالنسبة هلاد التعديل فهو غري مقبول
هاد التعويضات فهي تعترب دخول واإلعفاء دياهلا قد خيل مببدأ 

تيخصنا  ،ثانيا .جلبائية بني خمتلف األجراءملة اتطبيق نفس املعا
اليوم بأن هاد التعويضات فهي عندها واحد االمتياز  انعرفو 
وبالتايل تنعتربوا بأن  ،يف املائة 10ألن تتخل  فقط  ،ضرييب

ولكن باش أننا  ،هذا امتياز تعطى باش نشجعوا البحث العلمي
تعلق فهذا قد يكون له انعكاس سليب على اجلانب امل هنعفيو 

 . بالتعامل اجلبائي ما بني خمتلف األجراء وشكرا
 : السيد الرئيس

 شكرا، إذن أحد معارضي التعديل ؟ أحد مؤيدي التعديل؟ 
عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة  النائب السيد
   :والمعاصرة

حينما يكون  ،غري فاجأين املوقف ديال احلكومة
البشر ما كنعطيوش احلجر كنعطيوا إعفاءات وحينما يكون 

كيكتب    واحدعلمي هذا حبث  .هذه قضية غريبة ،إعفاءات
جامعي كيكتب كتاب كيدير شي حاجة كيدير  ذأستا ،كتاب

 ،شي حبث كذا كذا وما تعفيهش ؟ ما عندها حىت شي معىن
تبارك اهلل شحال   ،يف املائة 10ويف األخري تقول يل غري فقط 

 chiffre ملانيا ال كان أإهذا كنعتاقد  ؟ كيشدوا كاع
d’affaire   ليار ديال األوروامل 8ديال الكتب غري الكتاب، 

فبغينا ندعموا هاد العملية ديال البحث وخنليوا األساتذة يبحثوا 
نفسها بميزانية الثقافة  ،وخنليوا بعض الكتابات وندعموا الثقافة

عفيه العقار يف  ،فبغينا نديروا واحد الدعم حىت هي ،ضعيفة

وما عرفت راه التحليل  ،يف اآلخر خل  ألنه بشر ـجرألن احل
 . عندكم شكرا
 : السيد الرئيس

  :شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت
  04:  املوافقون
  144:  املعارضون
 ال أحد : املمتنعون
من  1يف إطار دائما املادة  ،من مدونة الضرائب 41املادة 

من الفريق االشرتاكي  ورد بشأهنا تعديل ،مشروع قانون املالية
مالحظة عامة وليس  ،ال كان من املمكنإ ،0التعديل رقم 

فقط اإلسراع شيئا ما يف  تقدمي  ،موجهة لكم السيد النائب
ألنه كثري  ،كذلك يف اإلجابات من طرف احلكومةو التعديالت 

 . 0التعديل ديالكم رقم . من األشغال هي أمامنا تفضلوا
  (:نقطة نظام)العبودي عبد العزيز  النائب السيد
  ..راه قدمناه السيد الرئيس، تقدم 0التعديل رقم 
 : السيد الرئيس

نفقة متدرس األطفال يف حدود  ،من مدونة الضرائب 41املادة 
 41املادة  ،ما قدمتوهش السيد النائب ،درهم 1000سقف 

 1000تضيفوا نفقة التمدرس يف حدود ت ،من مدونة الضرائب
 ..درهم
  :حسناء أبو زيد السيدةالنائبة 

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

  السيدات والسادة النواب،
التعديل الذي نقرتحه يهم ما تطرق له السيد النائب 

يف إعفاء أو األخذ  ،يف ما يتعلق بالعدالة الضريبية ،قبل مين
 1000بعني االعتبار نفقة متدرس األطفال يف حدود سقف 

والتعليل الذي جنده  .املتمدرسنيدرهم جملموع األطفال 



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

41 

وبالضبط  ،يتوخى باألساس حتقيق العدالة اجلبائية ،ملقرتحنا
أخذ التحمالت العائلية بعني االعتبار عند احتساب الضريبة 

نرى أنه هبذا التعديل ميكن أن تساهم احلكومة  .على الدخل
 ،يف بناء قواعد ملاهية الطبقة املتوسطة يف املغرب واليت نعتربها

واليت نعتربها اإلشكالية األساسية يف العدالة  ،هذا باش نشرح
 .تقييم النفقات االجتماعية بالنسبة لألسر  حىتويف اجلبائية 
ماهي  ،يف إطار هذا التعديل ،نسائل اليوم احلكومة 

جيب أن تعترب التحمالت العائلية  ،وبالتايل ؟ الطبقة املتوسطة
ساس لتحديد ماهية هاد يف ما يتعلق بالنفقات املدرسية أ

 . الطبقة املتوسطة وشكرا
 : السيد الرئيس

 شكرا، الكلمة للحكومة
 :وزير االقتصاد والمالية السيد نزار بركة،
بأن يف السنوات املاضية مت  ،باش نذكر ،فقط هنا

إعفاء والتقلي  من الضريبة على الدخل اللي كلفت الدولة 
كما   ،ثانيا .ملتوسطةالطبقات ا عجيشتلمليار درهم أساسا  12
حنن نشتغل على العمل يف هذا التوجه اللي جات  هبأن ،ذكرت

لصعب تطبيقه ألن ولكن اليوم من ا ،به السيدة النائبة احملرتمة
 . شكرا ،وبالتايل فلن نقبل هذا التعديل ،اليةعالكلفة املالية 
 : السيد الرئيس

 شكرا، معارضة التعديل؟ 
رئيس فريق التقدم  رشيد روكبان، النائب السيد
  :الديمقراطي
ألنه فرق األغلبية  ل،يدالواقع ليس معارضة التعيف 

الفلسفة دياله هي على  ،ذاه تقدمت بتعديل قريب وشبيه من
عندنا أسر تتوجه األطفال دياهلا للتعليم  :الشكل التايل

ديال التعليم  اتومي، الدولة هي اللي تتغطي النفقالعم
لي أسر تتوجه التالميذ دياهلا للتعليم العمومي، يف الوقت ال

وبالتايل تتعفي الدولة من النفقات ديال التعليم  ،اخلاص
ما يقارب تقريبا املبلغ اللي تقدم به اإلخوة يف االحتاد  ،العمومي
ملا تقدمنا بالتعديل احنا للحكومة، احلكومة طبعا  .االشرتاكي

ألمر وقالت تفهمت ا ،اجلواب دياهلا كان هو التكلفة العالية
 ،املبلغ ما قالوش السيد الوزير ،درس يف املستقبلبأنه ممكن يت

رقم   ،مليار ديال الدرهم 2ولكن غادي يكلف اخلزينة العامة 
أعتقد الفكرة يف الفلسفة دياهلا احنا كلنا  ،وبالتايل .كبري جدا
ولكن الظرفية احلالية ديال االقتصاد الوطين ما غاتسمح  ،معها

 . بقوها وشكرالناش أننا نط
 : السيد الرئيس

تفضل السيد  ،دخلتواحد اللي خصه ي ،شكرا، تأييد التعديل
 .الرئيس

عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة  النائب السيد
  :والمعاصرة

ألنه هاد القضية هذه شرحاهتا ، أنا غري مالحظة
يف إطار الفكر  ،أنا غري فقط بغيت نقول ،األستاذة بعمق
 كان ممكن أنكم تساندوا هاد  ،واألجواء الطيبةاالشرتاكي 
 . شكرا االختيار هذا،
 : السيد الرئيس

  :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت
  14:  املوافقون
  144: املعارضون
 ال أحد : املمتنعون

من مدونة الضرائب ورد بشأهنا  12املادة  ،1دائما املادة 
 ،18ديلكم رقم تع ،تعديل من فريق التجمع الوطين لألحرار
  .تفضلوا السيد الرئيس لتقدمي التعديل

رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع  النائب السيد
  :الوطني لألحرار
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 السيد الرئيس،
ولكن  14واملادة  12املادة  :ولو أن املادتني 11و  18 

 .املبدأ ونفس التعديل نفس
 : السيد الرئيس
 ؟ السيد 20وا حىت بغيتوا تزيد..11و 18إذن التعديل 
رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع  النائب السيد
  :الوطني لألحرار

  .باخلصوص 11و  18
أعطى  ،يس، متت املصادقة على دستور جديدالسيد الرئ

لألحزاب السياسية والنقابات االجتماعية والنقابات ديال 
صدر يف تأطري  ،الشغيلة وكذلك مكونات اجملتمع املغريب

فعال خرج قانون  ،وجا قانون األحزاب السياسية ،املواطن
القانون التنظيمي وأعطى لألحزاب  ،األحزاب السياسية

والزلنا يف انتظار القانون ديال  ،السياسية إمكانيات مالية
مث النقابات اللي خصه  ،اجلمعيات أعتقد هو يف طور اإلجناز

عطاهتا لكن هاد األحزاب السياسية ت ،خيرج حليز الوجود
احنا يف هاد  .إمكانيات مالية من الدعم السنوي للدولة

هي تتعفي اجلماعات  12املادة  ،14و 12املادة   ،املقرتح
احمللية وواحد اجملموعة داملؤسسات اإلدارية كتعفي الناس اللي  
كيوضعوا رهن اجلماعات احمللية عقارات اللي ما كتحسبش 

 ابغين ،عليها الضرائبالقيمة دياهلا الكرائية وما كيخلصوش 
نعمموا هاد املقتضى باش يشمل األحزاب السياسية والنقابات 

الذين يكرتون  ،ويف املادة األخرى .ومجعيات اجملتمع املدين
العقارات لألحزاب أو اجلمعيات أو النقابات باش يتعفاو  

خصوصا  ،ن اليوم كاينة واحد اجملموعة ديالأاهلدف  ،كذلك
واحد اجلمعيات تشتغل بشكل جيد  ،دينفعاليات اجملتمع امل

ولكن ما عندهاش مقرات ألنه الناس كريفضوا يكريوا 
حزاب إىل غري ذلك نظرا لواحد اجملموعة للجمعيات واأل

إذا  .هذه واحد اإلمكانية ودعم ما جاء به الدستور ،داألمور
واإلخوان كلشي يعين تفضلت احلكومة وكانت األرحيية دياهلا 

 ،م يبقلوا هاد املقتضىهنأ ،سياسية بامتيازومة يف احلكومة وحك
ما غادجيش نبقاو جنتمعوا  ،ألنه سيخدم وسيؤطر العمل أكثر

نبداوا جنتمعوا يف مقرات  ،وجنتمعوا يف القهاوي وهذاالديار يف 
تصبح مؤسسة يعين بشكل واضح وتكون األشغال ديالنا 

 . تشتغل بشكل واضح وشكرا
 : السيد الرئيس
  .ب للحكومةشكرا، اجلوا

 :وزير االقتصاد والمالية السيد نزار بركة،
 شكرا السيد الرئيس، 
بأن األحزاب السياسية استفادت يف إطار  ،أوال، فقط للتذكري
من اإلعفاء من كل الضرائب  2014القانون املايل سنة 
وكذا  ،املنقولة والعقارية العائدة هلم كاتلتموالرسوم بالنسبة للم
عوض لألصول واملمتلكات املسجلة بإسم التحويالت بغري 

 .األحزاب داألشخاص الذاتيني إىل ملكية ها
ثانيا، نذكروا كذلك بأن هاد التوجه الذي جاءت به 

ألن هاد  ،هذين التعديلني فيمكن خيلق إشكال يف التطبيق
 ولجماعات احمللية ولكن تنعرفوا شنل تدلرتاالستثناء صحيح 

لي ال ملي تنقولوا اجلمعيات مشكاإل .ةاجلماعات احمللي امه
فهنا تيمكن تكون كذلك اإلشكالية ديال  ،تنقولوا النقابات

 ،بعدتصدر خصوصا بأن القوانني احملددة هلا فهي مل  ،الضبط
وبالتايل فهاد األمر قد يكون له انعكاسات سلبية على 

 . شكرا ،وبالتايل لن نقبل هذين التعديلني ،النفقات اجلبائية
 : سالسيد الرئي

 شكرا، إذن منر للتصويت ؟ ال أحد يريد أن يعارض أو يؤيد؟ 
 :أعرض إذن التعديل األول للتصويت

 14:  املوافقون
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  144:  املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت 
 14:  املوافقون 

  144:  املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون
 ،من مدونة الضرائب 14دائما يف ما خي  املادة  1املادة 

فريق التجمع الوطين لألحرار له تعديل اللي هو  ،نفس الفريق
السيد الرئيس،  ،تفضلوا السيد النائب احملرتم ،20تعديل رقم 

  .التجمع الوطين لألحرار
  :أنيس بيرو النائب السيد

 السيد الرئيس،  شكرا
 ،طلبا للعدالة ،هاد التعديل هذا جا طلبا لإلنصاف

ألنه بأي منطق  ،لجدية وطلبا كذلك إلعمال املنطقطلبا ل
ثه أحد ر ميكن أن نعطي القيمة بالنسبة لواحد امللك اللي و 

 ؟ الوارثني ونرجعوا للوقت اللي شراه اهلالك أي منطق يقبل هذا
 1100مبعىن أنه واحد الوارث ورث واحد امللك تنرجعوا سنة 

القروش أي  4كان هداك امللك تيدير قرش وال ملا   1814وال 
حنا تنقولوا هداك  ؟ منطق أي عقل ميكن له يقبل هاد الشي

امللك نديه لإلدارة عندها اإلمكانية أهنا تدير له التقييم والتقييم 
 ولنا الثقة كذلك يف اإلدارة ديالنا ويف اآللية ديالنا ،موضوعي

نا تندير راسي يف مكان داك املوظف أ ،ثانيا .أهنا تدير التقييم
ادي جيي يدير داك احلساب حيسب ني غناد املوظف مرأفة هب
 . شكرا السيد الرئيس ،القروش 4

 : السيد الرئيس
  .إلجابةلشكرا، احلكومة 

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 شكرا السيد الرئيس، 
وال هو أ ،يانغري هو هاد التعديل باش  يتفهم مز 

ال إاليوم كاين اختالف ما بني  .للحفاظ على العدالة اجلبائية
الربح و الضريبة على الربح العقاري كتحدد   ،باع أي كان
هداك  ،الثمن ديال البيع ناق  الثمن ديال االقتناء :كاآليت

القرش وال باحلسين الثمن ديال االقتناء يف أي وقت كان كان ب
تايل هاد املسألة ديال املشكلة التقنية غري وبال ه،تنعرفوا حنسبو 

قائمة وهي اللي تنخدموا هبا يف كل احلاالت باستثناء هاد 
غري هو الفرق يف هاد احلالة أن ديك القرش ما تيبقاش  .احلالة
منني تيجيوا الورثة وهاد  -رمحه اهلل-السيد ماللي تيتوىف   ،قرش

الشعب وال  ما تنتكلموش على والد ،الشي حاالت وهكتارات
 ،شيال هكتارات والناس اللي كيعرفوا يديروا داك ،املواطنني

منني تيتوىف اهلالك تيجيوا تيأسسوا قيمة عقارية جديدة يوم 
وديك القيمة وفائض القيمة اللي تكون خالل  ،وفاة اهلالك

هذا باب من الريع  ،وبالتايل .سنوات تضيع فيه الدولة
تصدت هلاد ، 2014ن املالية واحلكومة يف إطار قانو  ،العقاري
 ،مبا فيها األراضي اللي كانت قروية ورجعات حضرية ،املسألة

وبالتايل ال ميكن جبرة قلم أن  ،األراضي ديال املباين واللي تتبقى
الضرائب واجلمع ديال  .ولة تتنازل على احلق ديال  الناسالد

الضرائب واالستفادة من فائض القيمة هذا حق ديال الناس 
 ،وبالتايل هذا األساس هو العدالة اجلبائية ،ن مسؤولون عليهوحن

واألساس هو أن يطبق نفس املنطق على مجيع املواطنني بغض 
 ،واش احلالة جنمت عن كون أن البيع مت ،النظر عن احلالة

كان غادي خيل    ،لو أن اهلالك باع هنار قبل ال ميوت ،ونذكر
لبيع باش باع والنهار الضريبة على الربح ما بني الثمن ديال ا

غري حبكم أن الوفاة  ،هل يعقل ؟ كيفاش  ،اللي شرى بالقرش
للي يبيع والنهار ا 0متاما ويرجع للقيمة  حتول القيمة ،توقع

 .وبالتايل هذا من باب ،يبيع بدرهم والدولة تدخل يف درهم
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هاد التعديل اللي جا اللي تيقول حتدده  ،املسألة الثانية
نريد أن نقل  السلطة التقديرية  ،بغيناشاحنا ما  ،اإلدارة
تدخل يف هاد هذا باب جديد الش هاد اإلدارة غ ،لإلدارة
 ،راه  احنا عارفني الثمن باش شرى ،اهلالك منني ؟ الشي

وبالتايل يصرح الورثة يف حالة البيع ولإلدارة أن تتدخل وفق 
املساطر القانونية ووفق كل الضمانات اللي عطاها القانون 

 . زمني وشكراللمل
 : السيد الرئيس

شكرا، إذن منر ملن يعارض التعديل ومن يؤيد التعديل؟ هل 
هناك من يرغب يف معارضة التعديل؟ ال معارض التعديل باش 

  .السيد الرئيس تفضل ،ما تقولوليش من بعد ما شفتونيش
  :سعيد خيرون النائب السيد

؟  ملاذا ،نعم السيد الرئيس، معارضني هلاد التعديل
تتكون واحد القيمة عقارية ديال  ،كما شرح السيد الوزير  ،يعين

واحد امللك معني وأثناء  الوفاة تتم العملية ديال اإلحصاء 
اللي  ،وديال اإلراثة بواحد الثمن اللي غري الثمن ديال اإلراثة

لي كيعليوا من الثمن ديال ألنه م ،هو غري الثمن ديال التملك
 .ملائة على مستوى ديال التسجيليف ا 1اإلراثة كيخلصوا 
يعين   ،العقارات اللي هي كبريةمن وخصوصا  ،والغالبية العظمى

 ،بةوهاد األمر كان حىت بالنسبة لله ،كيخل  واحد يف املائة
كان بالنسبة للهبة كان كيدار   ،وهذا هو اللي خصنا نوضحوه

لي كيجي يبيع العقار دياله قبل واحد املالك م .نفس األمر
بة للولد دياله أو الزوجة كيدير اهل  ،هو بواحد الثمن قليلي الل

بة كانت فيها فقط واهل ،دياله أو لشي  واحد من العائلة دياله
والغد كيبيع ديك   ،يف املائة على مستوى ديال التسجيل 1

يعين يف  ،بالتايل الدولة كتضيع يف الربحو  ،امللك بواحد الثمن
اوي آلن جاء التدبري اللي كيسا .الضريبة على األرباح العقارية

قتناه يف واحد الوقت معني بواحد اما ميكنش اللي  ،املغاربةبني 

واللي ورثوا يف واحد  ،معنيقدر الثمن وباع كيخل  بواحد  ال
شي حاجة اللي  يأديغادي  ،الوقت من غري هداك األوالين

كيظهر دابا اآلن كاين السواسية يف املعاجلة ديال هاد   .هي أقل
على أساس أنه الثمن الذي حيتسب أثناء البيع هو  ،وضوعامل

 . شكرا السيد الرئيس ،الثمن ديال التملك بعوض
 : السيد الرئيس 

  .واحد ،؟ أحد املتدخلني شكرا، من يرغب يف تأييد التعديل
  :عبد العزيز العبودي النائب السيد

 السيد الرئيس، 
 ،يانحقيقة هاد الشي اللي جات به احلكومة هو مز 

هذا هو اللي و  ،غري هو اإلشكال اللي كيوقع لنا .يعين منصف
  ، األشياء خملطةألن عندنا جمموعة  ،ثار االستغراب ديايل

 ،كما قال األخ احملرتم  ،السيد توىف ،لي كنشدوا مثال؟ م كيف
وبالتايل كيتمل  من  ،يف املائة 1ت تركة كيخل  على أنه وقع

اللي عندنا دابا حاليا اللي  اإلشكال  .جمموعة ديال الضرائب
مراجعة لللي كنجيوا مثال أي أنه م ،كنعيشوه هو نفس املمارسة
يف تنشدوا  ،مايف ديال شي عقار  ،ديال شي ضريبة على الربح

دابا حاليا الشراء، كيجي كريجع معايا النهار ديال  حالة ما
أنا شريت واحد العقار   ؟ ديرتاإلدارة ديال الضرائب آش ك

كنخل  مثال   ،تتقول يل وخل  واحد القدرو معايا  كرتاجعوا
هديك النسبة حقيقة يف  اللي ما وصالش ،واحد النسبة معينة

ملي كنخل   ،اللي كاينة دابايف املائة  20نخل  األرباح غ
لي كنخل  يف أنا على ديك اآلن ملي كندير ديك املصاحلة م

غدا ماللي كتجي تراجع معاي   ،يف املائة 1وال  1حدود 
هذا  ،رحت يف البدايةداك الثمن باش صهكتحسب يل 

مثال مبليون ديال  ،أنا شريت دار ،كاين املشكل الثاين  .مشكل
راسي ميكن يل منشي لدار  ndéclarerكنمشي   ،الدرهم

 ،داملليون 2الضريبة نقوهلا اهلل خيليك أنا هاد الدار شريتها ب
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لي هذا هو ال ،حيتسب يلال ونزيد نسجل بواحد النصيب و 
إذن نفس املشكل راه ما زال ما حليناش  ،اإلشكال اللي عندنا

ما زال املشكل ما زال عندنا مطروح ما كاينش  ،املعضلة األخ
يف  les contradictionsراه  ،تصور شامل وواضح
 . املمارسة كاينني وشكرا

 : رئيسالالسيد 
 :شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت

  14: املوافقون 
  144:  وناملعارض
  .ال أحد: املمتنعون 
ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يف  1املادة دائما 
نقطة  ،تعديلكم رقم ،من مدونة الضرائب 14موضوع املادة 

  .تفضل ؟ نظام
  (:نقطة نظام)رشيدة بنمسعود  النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

  نواب،السيدات والسادة ال
احنا يف الفريق االشرتاكي نتطلع ونرغب يف أن 

ت يف البداية ديال هاد نواء اللي سادت يف اللجن واللي باألج
أننا نواصلوا هبا العمل وتكون هي الروح ديال  ،اجللسة

ولكن بعض العبارات جات على  ،االختالف مع االئتالف
لة مسأ ،لسان السادة النواب وجات على لسان السيد الوزير

احنا فعال نواب األمة أي الشعب شعب واحد  .والد الشعب
الشعب والفاعلني االقتصاديني حىت مها  دوال ء،غري جمز و شعب 
وإن كنا نقبلها جتاوزا من  ،الشعب دحنا كنا والاالشعب،  دوال

 نفل ،نواب األمة واألمة مكون متكاملهم النواب وإن كانوا 
تكون هناك نتطلع باش نا حا ،وهلذا .نقبلها من السيد الوزير

النزعة التضامنية التكاملية خلدمة الصاحل العام وخلدمة الشعب 
 .جبميع مكوناته وشكرا

 :رئيسالالسيد 
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة لتقدمي تعديل يف موضوع  ،إذن
 .من مدونة الضرائب 14املادة 
  :رشيد العبدي السيدالنائب 
على أنه يبقى  لتعديل طالبناا يف احناياه ذاملادة ه اده

واالعتبارات هو أنه العربة هي من  ،الن  على حاله سابقا
 .احلق مل يكتسب إال بوفاة املوروثتاريخ احتساب احلق و 

ي لالحد العبء ديال الثمن احنملوا املوروث و ماميكناش  ،إذن
ه شرتاه باوحنسبوا الثمن هو مثن الذي  ه هداك العقارورث ب
، اللي شرى فيهاعرفناشي السنة ا حنا مااهلالك  نه أل ،اهلالك

 ني، هداك العملية ديال التحينيولو أنه كاين عملية ديال التحي
 .هدا من جهة ،كتمشيش مع االمثنة احلاليةا مو مهياش مناسبة 
احنا كنعتربوا على أنه بالنسبة  ،ومن جهة أخرى 
كيخ  احد   ،ه الوارث هداك العقارلي ورث بالللتوقيت 

ديال  نعتمدوه يف العمليةخصنا ي لالقييم حقيقي هو الت
 .، شكرااحتساب الربح

 :رئيس الالسيد 
احلكومة  ،من يرغب يف معارضة التعديل أو يف تأييد، شكرا 
 .ةأعتذر للحكوم، عفوا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 رئيس،السيد ال
مت  ،ائيةبمن باب العدالة اجل ،مرة أخرى ،نفس التربير 

القانون  تعديل هده املادة باش يكونوا املواطنني سواسية أمام
 .وشكرا
 :رئيسالالسيد 
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تأييد التعديل أو معارضة من يرغب يف ، شكرا السيد الوزير
 .الكلمة لكم السيد النائب، تأييد التعديل؟  التعديل

 :نس السكوري وبحسوالنائب السيد يو 
قال السيد ي لالالشي  اذبغيت نضيف على ه ،شكرا

ثالثة ديال األسباب  كرمتذ  ،يف اللجنة ءجا أنه كيف ما ،الوزير
كيأسس  ليالالسبب األول : هذاملادة ه ذههلكتأسس ي  لال
ا كيف م  ،أي أنه ،ه بالعدالة اجلبائيةمو مسيتا املادة هو م ذههل

ي كتكون واحد اهلبة كيكون له مفعال أن ،قال السيد خريون
 يف اإلرث كيكون يف ويكنج وملي le traitementواحد 

 .خرآواحد الشكل 
كيجوا الناس  ليهو أنه م وا،كرتي ذ لالالسبب الثاين 

أدى الثمن حىت يتا وبالتايل بغيتوا م ،صعوبة وايعين الناس كيلق
 ..ظيمواهلل الع نسيتوا والسبب الثالث .نةاه مزيذه ،يكون البيع
 تلق لياللسبب الثاين والثالث للجوء الأنا  ،إذن ..التالعبات

واحد ال  من كنظنشي واش شي ا  مو  ،يعين سببني وجهني فعال
، اييكونشا خوان يف املعارضة وال يف األغلبية غادي يعين ماإل
ا خصو شوي ديال رمب، لكن السبب األول السيد الوزيرو 

تكلموا عليها هي العملية كي  لالالعملية  اذألن ه، االجتهاد
يعين فيها شي  ،كتوقع بعد عملية ديال الوفاةي  لالالوحيدة 
امللكية كتنتقل  ،كيوقع الوفاة ليمو  .ماشي عاديةي لالحاجة 

ألن الناس  ،ماشي مبوجب عملية اختيارية ،خرآللسيد واحد 
 ليالشكون كنورثوا منهم يعين سيدي ريب هو حدد ي  لال

غادي  ،اشي عملية اختيارية فحال اهلبةم ،إذن .كنورثوا منه
أكرب من  بإرادةه عملية حمكومة ذه ،بغيتجني نعطي ملن ما 

من هي املقصد اللي و  ،العدالة اجلبائية وهي العدالة اإلهلية
ا م اللي واحد اإلنسان  أنه ايكنشوفشا  أنا م ،وبالتايل .اإلرث
عام اللي  40عام أو  30اك العقار ملدة ذستفدش من ها
أنه منني غادي إويل إقدر إمتلك هداك  ،ستافد منو واحد آخرا

 .سنة 30فاد منه ملدة تسه االعقار يعين كيتعامل جبائيا وكأن
ناقصة  فكرة ديالكم هي فكرة مزيانة ولكنال ،نابالنسبة ل ن،إذ

زعما  ،وهلذا .فيدتاملسديال يف هاد القضية ديال املنظور 
 ،اإلشكالية الثانية والثالثة واكم يف اللجنة أنكم تعاجلا ترجين
 ،فعال الدولة ما ضيعش وديالفعال ما يكونوش تالعبات  ديال

 ce n’est pas un maunque à ،ولكن امسحو ليا
gagner  ألن اللي ورث بصحتو ويعين هذا املقصد الشرعي
 .خرينآناس أكيتوزع على   أنه الغىن من اإلرث هو
السيد النائب  ،مسحتا ذإ ،ويف األخري السيد الرئيس 
صديق ديايل وما كان حىت شي حاجة موجهة لو و عزيز عليا 

، س والعني أسي أناسأعلى الر  ،فقط للرأي ،بشكل شخصي
 .شكراو  ،البشاشة ديالك وهباد وهباذ

 :رئيسالالسيد 
 :را إذا أعرض هاد التعديل للتصويتشك

 14:  املوافقون
 144:  املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون
من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل  04املادة  1دة دائما املا

 ،من الفريق التجمع الوطين لألحرار 21هو تعديل رقم 
 .فلتفضل أحد واضعي التعديل

 :أنيس بيروالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،

وكلنا   ،هاد التعديل هذا خي  الضريبة على الدخل
هود كبري جدا السنوات املاضية  كان واحد اجمليف أنه  واكنتذكر 

يف هاد التعديل هو تشجيع  ببالس .لإلصالح هباد اخلصوص
شي  ال وبالتايل هاد ،الرفع من القدرة الشرائيةو الدورة االقتصادية 

شي اللي خالنا ال وهاد ،كن من خلق الثرواتميغادي كذلك 
عدد من األشطر اللي تتبدى من اإلعفاء إىل  واأننا نقتارح
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 ،ألف 10ألف إىل  40من  %10 ،ألف درهم 40حدود 
من  43و ،120إىل  10من  40و 10إىل  10من % 20
 .فا فوق 248إىل  120

ألنه التربير اللي تقال  ،التربير اللي تعطانا غري مقنع 
 ،مليار ديال الدرهم 12أنه الكلفة ديال اإلصالح املاضي 

مليار ديال الدرهم راه ضخات يف الدورة  12ولكن هاد 
 ،ه خلقات واحد العدد ديال مناصب الشغلرا ،االقتصادية

 l’effetوكان ما يسمى يف اجملال ديال االقتصاد داك 
multiplicateur 12  امليار ديال الدرهم فكونو 

والنظريات  ،أن الوقع دياهلا أكثر هبذا بكثريمن متأكدين 
من باب  ،ذاهل .االقتصادية كلها اآلن تصب يف هذا االجتاه

 .التعديل وشكرا السيد الرئيس اقرتحنا هاد ،املنطق
 :رئيسالالسيد 

 .شكرا جواب احلكومة
المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 

  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
 شكرا السيد الرئيس،

احلكومة  هتلي قدملتعديل غري مقبول لنفس السبب اال
وات األخرية هو أن هاد اجلدول عرف خالل السن ،سابقا

الكلفة املالية ديال هاد املراجعات هي  .جمموعة من املراجعات
ت يف االقتصاد ضخ 12صحيح أن  ،مليار ديال الدرهم 12
اللي  l’effet multiplicateurغري كنبني أن  ،الوطين

تكلم عليه السيد النائب راه يف االستهالك أقل منه يف 
التعديل نظرا ألثره وبالتايل ال ميكن قبول هذا  ،االستثمار

 .الدولة وشكراالسليب على مالية 
 :رئيسالالسيد 
 ؟ من يرغب يف معارضة التعديل أو يف تأييد التعديل شكرا،

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 11:  املوافقون 
 144:  املعارضون 
 .ال أحد: املمتنعون
من مدونة  04األصالة واملعاصرة يف املادة  يقتعديل لفر 
 .تفضلوا السيد النائبة احملرتمة ،14تعديلكم رقم  ،الضرائب
 :ميلودة حازبالسيدة النائبة 

 شكرا السيد الرئيس،
يساهم يف  ،اللي حنا مقدمني به كفريق ،هذا التعديل
ألن نعرف  ،ذلك سوف يرفض معولكن  ،الرفع من املداخيل

هذا مسبقا ألن احلكومة اليت ترفض املقاربة التشاركية سرتفض 
يالت املعارضة ولو كانت يف مصلحة املواطنني ولو  كل تعد
حنا منطلقني من هاد  ،إذن. يف مصلحتها هي بنفسها كانت

ولكن بالنسبة جلميع  ،املنطلق ديال أنه غادي يرفض
أهنا بحنا متأكدين  ،اللي كيف قلت ،التعديالت ديالنا
ناقشوها، كنطرحوها لكي يسجل التاريخ على سرتفض ولكننا ك
موعة من التعديالت اللي كانت يف صاحل املواطنني أن هناك جم

وأنا كنقول هذا من منطلق ما وقع يف جلنة  .ولكنها رفضت
حيث مت رفض مجيع التعديالت اليت تقدمت هبا  ،املالية

املعارضة أو على األقل مجيع التعديالت اللي تقدم هبا الفريق 
فإذا  نه،ا فرحن ،تعديل واحد اللي قبلتوه السيد الوزير. ديالنا

 .تهألن األغلبية كذلك قدم طفق وهبكم قلتو لنا راه 
 يالهاد االقرتاح د هنا يف احنا كنشوفو  ،على كل حال

ألننا نعترب بأن  ،%40وحنن نقرتح  %40قرتح تاحلكومة 
املدار احلضري طبعا كيكون عندها  األراضي اللي كتصبح يف

بة ألن األرباح وبالتايل ميكن الرفع من هذه النس ،أرباح كثرية
 .شكرا ،احملققة تفوق بكثري نسبة التضريب املقرتحة

 :السيد الرئيس
 .احلكومة لتجيب ،شكرا
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 :ار بركة، وزير االقتصاد والماليةالسيد نز 
 السيد الرئيس،

أوال ينبغي التذكري بأن احلكومة تعاملت يف إطار 
الدميقراطية التشاركية بالنسبة للتعديالت اليت جاءت هبا 

 .غلبيةاألعارضة و امل
تعديل،  18هاد اإلطار قبول  مت يف هبغيت نذكر بأن 
وهدي أول مرة  ،تعديل 40من هاد  14من اإلمجاع و 40

تعديل جات من  14منهم  ،شيء إجيايب عتربيتوهذا ك
هذا كيبني  ،وبالتايل .منهم من األصالة واملعاصرة 0ضة واملعار 

 مشروع قانون بأن اهلدف ديالنا هو خدمة املواطن وحتسني
وهذا هو التعامل اإلجيايب املنتظر من طرف احلكومة  ،املالية

 .وهذا ما نقوم به طبقا لربناجمنا وفلسفتنا والدستور اجلديد
 اهو أوال ملي كنقولو  ،أما بالنسبة للتعديل املقرتح 
 ،لسعر ميكن نعتربوه أنه يكون جمحفهاد ا ،% 40نرفعوه ل 

طرح وهو أن العقار ما غيتباعش، ألنه اإلشكال اللي ميكن يت
ديال  %40ما غيبغيوش يبيعوا العقار ألن ملي عرفو بأن 

 يف او ر إذن هذا غيجعل أننا غنكث ،غيمشي مليزانية الدولة الربح
األسعار ديال العقار وغيكون انعكاس  غيتزاد يف ،املضاربة

 .سليب على املواطن وليس العكس وشكرا
 :السيد الرئيس

معارضة ؟ من يرغب يف  منر للتصويتإذن هل  ،شكرا
 التعديل؟ 
رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم السيد النائب 
 :الديمقراطي

 فقط السيد الرئيس، 
أعتقد بأن احلكومة تعاملت مع كل التعديالت اليت 

من باب  ،دات والسادة النواب بروح إجيابيةتقدم هبا السي
 ،ت والسادة النواباملوضوعية ومع كل التقدير واالحرتام للسيدا

نعطي بعض األرقام نأكد الشي اللي قال  .وتفاعلت إجيابا
رضة جمموع التعديالت اللي تقدمات هبا املعا :السيد الوزير
تعديالت منها اللي تقبالت  ،183هاد . تعديل 183تقريبا 
ما اتفقت عليها اللجنة تقريبا الصيغة كما قدمت أو ك إما يف
. عدد اللي تقدممهمة مقارنة مع ال كيعطينا واحد النسبة  ،41

ما مت االتفاق عليه  زائدت منها تقبل 48حىت األغلبية قدمت 
اجتاه ديال تقريبا قريب  كنمشيو يف. 24داخل اللجنة تقريبا 

والقريب من  ،من الثلث مما تقدمت به املعارضة مت قبوله
أعتقد هذا مؤشر إجيايب وتيدل  .ا تقدمت به األغلبيةممالنصف 

شكرا السيد  ، وتنحيوها،ن احلكومة تشتغل بروح تشاركيةبأ
 .الرئيس
 :رئيسالالسيد 

السيد التهامي تفضل السيد ، حد املتدخلنيأ ؟ تأييد التعديل
 .النائب
 :أحمد التهاميالسيد النائب 

بواحد املقاربة  معلى أنه يعين تعاملت مقلت ،السيد الوزير
على أنه  ،سيد الوزيركم النوضح ل ،تعديالت مالتشاركية وقبلت
فريق األصالة واملعاصرة اللي قبلتوها  عديالتتن القلة القليلة م

 ،ةطيف ور  او حطيغ ملغوية وإال كنت تهي فقط تعديال
هذا درس يف اللغة  هأن ،يف اللجنة هوتنذكركم باحلرف ما قلت

 افيما يتعلق باالستثناء من أحكام مدونة اجلمارك أو استثناء
ملقرتحات تتعلق بسالمة اللغة د القبول فقط فكان ها ،ألحكام
ي يف وقعوشتوباش ما  ،ن كان عندها انعكاس على اجلوهرإو 
أما ما زاد على  .ديك التعديالت مقبلت ،ورطة يف التطبيقال

على أنه  ملي قلتلفلم يقبل إال ما كان بعض التعديال ا ،ذلك
لي تكون حول اجلبايات اليستجاب هلا بصدد املناظرة اللي غس

 .نظموها يف الربيع القادمتناويني 
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أن كاين واحد  ،السيد الوزير انقولو حنا ت وبالتايل،
حتاور نفسها  بصورة عامة فقط الرفض شبه ممنه  وأن املعارضة

 .وشكرا
 :رئيسالالسيد 
يف  هاملشاركة ديال ،بالسيد رئيس احلكومة واكنرحب  ،شكرا

 .زء األولاجللسة ديال التصويت على قانون املالية اجل
 :إذا نعرض للتصويت هذا التعديل

 04:  إذا املوافقون
 144:  املعارضون
 .ال احد: املمتنعون
من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل  03دائما املادة  1املادة 

، تفضلوا ببسط التعديل ،التجمع الوطين لألحرارمن فريق 
 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

  :أبو الفتححنان السيدة النائبة 
 شكرا السيد الرئيس،

مس من السيد وتنلت ،هنا من خالل هذا التعديل
ألنه  ،قبل هاد التعديليتهنا باش  هللتواجد ديال رئيس احلكومة

ديال قيمة  وابغينا نرفع ههاد التعديل حنا من خالل ..فعال
كان حمدد   الليدرهم  410اخلصم ديال األعباء العائلية من 

هاد  ،والسيد الوزير .درهم 340إىل من طرف احلكومة 
تزاد يغادي راه  ،كلفكم الوزيرة صراحةيالتعديل ما غاديش 

هلاد الناس اللي مها ضعاف واللي حنا دميا بغينا نساندوهم 
كان قبل   ألنه ،درهم تقريبا 10تزاد غري غ ،وبغينا نعاونوهم

وذلك للتخفيض  340رتفع ل يودابا تنطالبو باش  410
 .وشكراائلية األعباء الع
 :رئيسالالسيد 

 .شكرا احلكومة لإلجابة على التعديل

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 السيد الرئيس،
يل غري مقبول باعتبار األثر طبيعة احلال هاد التعدب
هاد مثل ل كيبقى طبيعة احلاب ،على املالية ديال الدولة هديال
املناظرة  داخل إمجايلمنظور لتعديال ميكن أن تناقش يف إطار ا

ال بالنسبة  ،كون منظور رابح رابحيباش  الوطنية للضرائب،
مسألة  .ثر على املواطننيألللمالية ديال الدولة وال بالنسبة ل

على التجاوب على التعديالت اليت تقدمت هبا  ،أخرى
أوال  ،منصفني اري باش نكونو غ ،وخصوصا فرق املعارضة

 ةكانت مالحظو القضية ديال السالمة اللغوية حىت هي مهمة 
وبالتايل التجاوب معاه هو جتاوب  ،يف اجلوهر وضمنت حقوق

كانت   مع اجلانب اللغوي،باإلضافة إىل التجاوب و  .إجيايب
متديد  ،القضية ديال التمديد ،هناك جتاوب مع مسائل جوهرية

غري املنظم مسألة مهمة وتبقى تعلق بالقطاع امل 2013نهاية ل
 .شاء اهلل واخلري القدام إنسابقة 
 :رئيسالالسيد 
ملن يرغب يف تأييد أو يف  ،باش نتقدموا شوية، رمبا شكرا

على التصويت  هنعرضا قبل م همعارضة التعديل يرفع اليد ديال
 ؟ إذن معارضة التعديل ،باش نسرعوا شوية
 :ينمصطفى حن النائب السيد

 ،السيد الرئيسشكرا 
باش نذكر  ، غريماشي من جانب املعارضة بالطبع 
نا ح ديال الضريبة على الدخل سبق لن هاد اإلصالأعلى 

وتقدمنا بعدة تعديالت اللي  ،من خالل األغلبية ،تكلمنا أيضا
 ،تتدفع هاد اإلصالح خلفض الضغط الضرييب على الدخل

طلبنا من احلكومة أهنا  :نعطي مثال ،ننا مثالأولكن قلنا على 
وبالطبع احلكومة  ،تعفي هنائيا تضريب معاشات التقاعد
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وهذا جد  %40ت النسبة اللي معفية إىل استجابت ورفع
 ،وهلذا .ولكن تننتاظروا منها املزيد ،إجيايب وتنسجلوه للحكومة

رة الوطنية حول اظيبقى للمن هن هاد اجلانب كلأنفضلوا 
ويساهم فيها  هارة ديال اجملتمع كلغتكون استش الضرائب اللي

 .باش نديروا إصالح شامل وشكرا
 :السيد الرئيس

 .تفضلوا السيد الرئيس ،الكلمة ألحد مؤيدي التعديل 
رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع  النائب السيد
 :الوطني لألحرار

 ،شكرا السيد الرئيس
ضور تنرحبوا بالسيد رئيس احلكومة وتنشكروه على احل  
ا ن يوم السبت السادة الوزراء مأوكنعرفوا  ،يوم السبت هديال

ولكن رئيس احلكومة أن ينتقل شخصيا ليحضر  ،خدامينش
ن أكنا نتمىن   ،هذا مؤشر إجيايب جدا ،معنا أشغال هاد اجللسة
 .شكرا السيد رئيس احلكومة ،يكون كذلك السادة الوزراء

رت ومهمة اثالنقطة اللي ا ،السيد الرئيس ،بالنسبة
 ،اإلشتغال يف اللجنة السيد الرئيس .دوزتخنليوهاش ا جدا وم

اشتغلنا مسؤولني داخل  ،اشتغلنا مكاينش معارضة وأغلبية
هو كيفاش نتقدموا  ،اللجنة بدون استثناء، هاجسنا كان واحدا

كانت املداخالت وكانت و  ،يف املصادقة على املشروع
ن كيحصل الوعي أن اوملا ك .منطلقات خمتلفةمن املقرتحات 

دي امع املضمون أو اللي غ ضأو يتناق ضهناك شيء يناق
كل واحد    ،و مشروع قانون املاليةأخيسر اهليكلة ديال امليزانية 

كيتفهم اآلخر وكنتفهموا األدوار اللي خاصنا نقوموا هبا 
ا هو عتقد هذأ ة،ش عندنا شي حماسبكانا م ،وبالتايل .دستوريا

 .للجنةاجلو الذي ساد أشغال ا
الضغط الزمين اللي  ،النقطة الثانية السيد الرئيس 

وكنشكروا السيد الوزير   ،عشنا فيه وأنه اللجنة بقات كتشتاغل

 ،كذلك واألطر والنواب والنائبات اللي باتوا يف اجلامع
باش  ،باش يشتاغلوا يف ظروف جد صعبة ،لقاوش فني يباتواام

  هذا جمهود جبار ديالكنظن   ،مت املصادقة يف اآلجال القانونية
السيد الرئيس والسادة  ،وا العمل ديالناسنبقاوش نبخام ،اجلميع

، جمهود العمل ديالنا يوشسنبخا، ماحملرتمني والسيدات النواب
كنتافقوا يف أشياء   ،كنختالفوا يف أمور ماشي مشكل  .جبار

تفق أن ألكن املهم أننا نؤسس وأنا  ،أخرى ماشي مشكل
 .يف هذا املستوى العمل جيب أن يسري

ملا قدمنا  ،حنا ملا قدمنا وكنعاود نكرر ،السيد الرئيس 
قدمنا مقرتحات يف تصور  ،كتجمع وطين أحرار  ،مقرتحات
لشمويل خيتلف مع التصور بطبيعة احلال هاد التصور ا ،مشويل

حنن ندافع  .طبيعي ،ه احلكومةاحلكومة اللي جات بدالشمويل 
ادي هي األدوار ديالنا دافع عليه وهتعنه واحلكومة ك

ريات تفس ينعطيولوشا لكن هو مؤسس غري م ،وكنختالفوا
 .شكرا السيد الرئيس ه،خارج التفسري الطبيعي ديال

 :رئيسالالسيد 
 :إذن أعرض التعديل للتصويت ،شكرا
 84 : املوافقون 
 148 : املعارضون 

  .ال أحد :املمتنعون
إىل إضافة مادة ورد تعديل من طرف الفريق اإلشرتاكي يرمي 

إذن أعطي الكلمة للفريق  ،مكرر 18جديدة حتمل رقم 
 .اإلشرتاكي لتقدمي هاد التعديل

 :أحمد رضا شامي النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس
  ،السيد رئيس الحكومة

  ،السادة الوزراء
 ،السيدات والسادة النواب
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تنظيم هي جاية يف اإلطار متاع حتسني  18املادة  
وهلذا قبل عاد جيي  ،تاع الضريبة على القيمة املضافةاألنظمة م

واحد السعر بإدخال هاد النسبة اللي تتستعمل  11لمادة ل
حنا تنقولوا بأن  ،القيمة املضافةالضريبة على جديد فيما خي  

اللي خاصها   % 40عاد بغينا ندخلوا واحد السعر متاع 
  :ختلصها املواد التالية

دة اليت تعادل قيمتها أو السيارات املستور  ،أوال -
  ؛تفوق مليون درهم

  ؛الرخام املستورد -
  ؛ي  املستوردالزل -
 يخوت؛ال -
  ؛املشروبات الروحية  -
 ؛الطائرات اخلاصة والدرجات املائية -
داخل يف إطار العدالة اجلبائية  هنأهذا حنا تنظنوا ب 

 lesاملنتوجات اللي تتستهلك اللي تيعطوهلا ذاك و 
produits de luxes  خاصها تؤدي واحد الضريبة

 .شكرا ،هو السعر املناسب% 40ن أوتنظنوا ب ،مرتفعة
 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة للحكومة لإلجابة على التعديل ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 ،شكرا السيد الرئيس
يف احلقيقة اإلشكال هو خبصوص هاد التعديل  

إشكال ديال التصور ديال اإلصالح ديال الضريبة على القيمة 
يف مشروع  ،الحظتوا أن هاد السنة احلكومة وإال ،املضافة

هاد الباب ديال الضريبة على القيمة املضافة مل  ،قانون املالية
 .يعين التعديالت اللي هي جوهرية ،تكن هناك تعديالت تذكر

نقاش واش غادي نبقاو يف هاد التعدد ديال األسعار ال ،وبالتايل

وما ينجم عنه من مشاكل بالنسبة للخزينة ديال املقاوالت 
وبالتايل يف  ،لصوا األسعارقوال غادي ن ،ديال املؤسساتو 

ميكن ان تكون هذه املناقشة ديال  ،إطار هاد املنظور الشمويل
 .مثل هذه التعديالت وشكرا

 :رئيسالالسيد 
 ؟ ذن معارضة التعديلإ ،شكرا

 :أناس الدكاليالنائب السيد 
 ،شكرا السيد الرئيس

نا اح ،يف نفس هاد النقطة هادي غريماشي معارضة  
ولكن تفهمنا الرد  ،كذلك تقدمنا يف األغلبية هباد اإلقرتاح

توضح الرؤية باش فعال و رة الوطنية ناظانتظار امل ،ديال احلكومة
وجات اللي فعال ميكن يكون ا نصنفوا شنو هي املنتلن ميكن
يف الوقت اللي  ،فعةها ضريبة على القيمة املضافة مرتعلي

د ديال املنتوجات أهنا ختفض هاد الضريبة عدال بواحدتنطالبوا 
 ،خاصة بالنسبة للمواد األساسيةو ألنه كتمس باملستهلك 

 .شكرا
 :رئيسالالسيد 
ل عرض التعديأ ،إذن ؟ من يرغب يف تأييد التعديل ،شكرا

 .تفضل ،جاوب حدا الكلمة م تفضل عطيت ،للتصويت
 :عبد العزيزي العبودي النائب السيد

  ،شكرا السيد الرئيس 
  ،شكرا السيد رئيس الحكومة

 ،الوزراء المحترمين ،اإلخوان واألخوات
جبناه  ليهاد القضية ديال هاد التعديل حنا مغري 

 .مشويلبطبيعة احلال يف واحد التصور اللي هو  % 40ديال 
 إن 2013اإلصالح الضرييب جا يف إطار أنه غادي يكون يف 

نه على أشاء اهلل كنتمناو على  إن ،ما بعديشاء اهلل وال ف
هاد أودي قلنا  .11وال  14وال  13حساب هذا يوصل ل 
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حنا قرتحنا مثال  ،املواد هادي راه هي زعما مواد اللي واضحة
 contreيال السيارات الفاخرة أي معىن حىت القضية د

bonde غيدخل السيارة وال  ما ميكنشميكنش توقع ألن ا م
ربنا على أن امليزانية ديال اعت ؟ هادوا أشياء عالش ،الباخرة

الدولة يف حاجة وعلى أنه عندنا صندوق التماسك اإلجتماعي 
هاد الفلوس هادي كلها اللي أودي وبالتايل قلنا  ،أساسي

غنمس ا اسك اإلجتماعي ومغندخلوا متشي هلاد الصندوق التم
 .حىت شي واحد، غنمس واحد الطبقة اللي عندها إمكانيات

بغينا  إال ،عندنا الرخام يف البالد ،اكرنا عليهتذمثال الرخام اللي 
 أسيدي الطاليان وال شي حاجة نديروا لو جنيبوا الرخام ديال

وبالتايل غادي حنافظوا على املقاولة ديالنا يف البالد  ،% 40
اد املقاولة باش تكون هلدي ميكن نعطيو واحد التشجيع وغا

وبالتايل حنا هاد األشياء اللي  ،عندها القدرة ديال التنافسية
وحنا التصور ديالنا دائما  .هي فقط أساسية% 40قلنا عليها 
ديال الدولة  اتيابمن املردودية ديال اجل واأننا نرفعهو كان 
 ،وبالتايل .واردات الدولةل دياا املمول الرئيسي أهن اعتبارعلى 

هذا خيتلف مع  ، ما تنشوفوشحنا يف التصور العام ديالنا
ضر حىت يألنه ما غادي ،حاليا  وااملسألة ديال أننا باش نقبل

 وامشي يف التوجه ديال أننا نطلعغيوبالتايل أنه  ،شي واحد
حنا ديك  ،وريثما يتم اإلصالح الضرييب .املوارد ديال الدولة

 deux taux ou انديرو أننا مع التعديل أسيدي الساعات 
trois، وشكرا. 
 :رئيسالالسيد 
 :إذا أعرض هذا التعديل للتصويت ،شكرا
 84:  املوافقون
 148:  املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل من الفريق  11املادة 
سيد تفضل ال ،تفضل أحد النواب لتقدميهيفل ،االشرتاكي
 .النائب
 :أحمد رضا شاميالسيد النائب 

أن هاد املنظومة متاع ب واحنا تنظن ،يف نفس اإلطار
اإلصالح حنا و  ،القيمة املضافة خاصها حتسبالضريبة على 

 .عليها باش تكون يف أقرب وقت واديك املناظرة وتنلح وايناتنع
كون شي تعديل يكن ميحنا ظنينا أنه  ،يف نفس الوقت ،ولكن
 .بوديعهذا هو اللي جا به األخ ال ،من بعد عاد حتسندابا 

% 10كاين واحد السعر متاع   11يف هاد املادة  
% 13تاعنا هو داك السعر متاع حنا االقرتاح % 20و 13%
وطرف من  ،حمل من اإلعراب بغينا نزولوه هي حقيقة ما عندلال
املنتوج  ،10 ل تويل% 13املنتوجات اللي تتخضع هلاد  ذاك
وبعض % 10ويل يقلنا  ،لي تيهتم به املستهلك مثال النقلأو ال

 les contratsاك ذالقيمة املضافة على ذاك األشياء حبال 
 .وشكرا% 20ل  ادوزو يمتاع التأمني 

 :رئيسالالسيد 
 .جواب احلكومة، شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :نيةاالقتصاد والمالية، المكلف بالميزا

 السيد الرئيس، شكرا
مة هاد اإلشكال ديال الضريبة على القي ،نفس اجلواب

عاجل اإلشكاليات احلقيقة ياملضافة يعين إصالح شامل باش 
 ارتفاع األسعار. واللي هي يف احلقيقة تؤدي إىل ارتفاع األسعار

الضريبة على  عدد هاد النظام ديال األسعار يفناجم عن ت
التايل الشركات ال ميكنها أن تستفيد من وب ،القيمة املضافة
زيادة يف  إىلوله حتيف اخلصم  ما حلقشيوغالبا  ،احلق يف اخلصم

 .الثمن
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% 10 إىل 13من املسألة الثانية وهو التقلي   
غالبا هو جمهود تضيع فيه الدولة وال يستفيد منه املواطنون 

غادي % 10 ل 13حبيث أن الثمن هتبط من ،واملستهلكون
وهذا إشكال عاملي ماشي  ـالثمن ديال الزبدة هو هو الثمن ىبقي

شي ال هداكيف الضريبة  واهبط ،يف فرنسا واتتعرف .غري يف املغرب
واألمثنة بقات  4.4إىل  11ديال الفندقة وديال املطاعم من 

تفيد منه سوبالتايل الدولة تقدم جمهود وال ي ،هي هي
 .رفض هذا التعديلوهلذه األسباب ن ،املستهلكون بصفة مباشرة

 :رئيسالالسيد 
 ؟ معارضة التعديل

 :عبد اللطيف بروحو السيدالنائب 
 السيد الرئيس،

 هذا له ارتباط بالتعديل الذي سبقهو هاد التعديل 
فريق  بأنغري أنا بغيت نأكد  ،من الفريق االشرتاكي احملرتم

العدالة والتنمية كان دائما يلح على أمرين أساسني يف السنوات 
 lesأوال على تضريب  : خاصة يف املعارضة ،لسابقةا

produits de lux  وكانت احلكومة آنذاك تقول بصعوبة
 ،ثانيا .هادو والتصنيف دياهلا  les produitsحتديث هاد 

دخل يف تاإلعفاء ديال املواد األولية واملواد األساسية اللي ك
هنا جيب و  .االستهالك املباشر ديال هاد املواطنني أو األدوية

 2012احلكومة على قبوهلا خبصوص القانون املايل  يأن حني
تعديال ديال الفرق الربملانية بإعفاء بعض األدوية ديال األمراض 

وهذا جيب أن يسجل  ،اخلطرية من الضريبة على القيمة املضافة
 .نظر إىل معاناة املواطننيتإجيابيا هلذه احلكومة اليت 

األشطر كنا دائما نلح  القضية ديال توحيد ،ثانيا 
لكن اآلن بالفعل تفهمنا وطرحنا هاد املسائل  ،أيضا عليها

لكن تفهمنا املنه  ديال احلكومة  ،هادي يف اللجنة ديال املالية
منه  تشاركي اللي بالفعل هو  ،املنه  التشاركي ،اجلديدة

و مارس القادمني وهذا أميكن يف فرباير رة ظواعتزامها تنظيم منا
ادهتا السياسية يف هذه احلكومة ونثق يف جديتها ويف إر  حنن نثق

اللي هي خري جتسيد للمقاربة  ،رة هاديظلتنظيم هاد املنا
واللي غادي يكون فيها املناقشة التفصيلية هلاد  ،التشاركية

ال من  ،املساءل هادي وخنرجوا بواحد التصور اللي هو متكامل
ية وال من الناحية ديال الناحية ديال التأثري على املالية العموم

ألن بالفعل مرارا تطرح أو تطرح مسألة  ،التأثري على املستهلك
لكن يتم التساؤل  ،التخفيض من الضريبة على القيمة املضافة

دائما هل سيؤدي ذلك إىل التخفيض من السعر لدى 
ال يكون التأثري  ،يف العادة ،املستهلك وكاين إشكال هنا
  ،فبالتايل .يكون الربح للشركات ،قطاإلجيايب على املستهلك ف

رة اليت سيتم فيها ظا من هاد الباب برتك األمر للمناكان موقفن
 .شكرا السيد الرئيس ،ديال هاد األمور فصيلالت

 :رئيسالالسيد 
 .تفضل؟ من يرغب يف تأييد التعديل  ،شكرا

 :عبد العزيز العبودي النائب السيد
  ،شكرا السيد الرئيس

اإلشرتاكي كنا دائما عندنا واحد  حنا يف الفريق
منني اقرتحنا السعر على  .تبسيط املسطرةوال أتنقولوا  ،التصور

 lesهادوا  ،قلنا باش نفضيو % 40-20-10الضريبة ديال 
produits de nécessités  10اللي مها أساسيني 

فقني مع السيد ل حنا مت،اإلشكا .40اآلخرين  20توسطني امل
ه حنا تنتافقوا مع ،ء اللي قال وداك الشيءالوزير يف هاد الشي

عندناش اختالف فيه، اإلشكال اعندناش نقاش مام ،مزيان
هو أن  ،اللي عندنا وهادي النقطة اللي كنختالفوا عليها

دير جمموعة ديال اإلجراءات تخاصها  أودياحلكومة كنقولوا 
هذا هو  ،مصاحبة باش تراقب هاديك األمثنة اللي كتزداد

معوا التشاركية أنا بعدا حلد سن منني كنأل ،نكماملطلوب م
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 ،عرفتش هاد التشاركية ما بينا وما بني احلكومةازال ماالساعة م
ا هدا عام ديال العمل باقي م ش يل،بانا حلد الساعة باقي م

  .هذا راه إشكالكنتلقاو، بانتنا فيه  
ن هاد القضية أ ،السادة الوزراء ،اهلل جيازيكم خبري ،هلذا
نا أ ،من التخفيض دياهلا املستهلك شكيستافدا الضريبة مديال 
اهلل جيازيها -دير جمهود تعتقد على أنه البد خاص احلكومة أ
هنار اللي درنا  ؟ ألن شنو وقع لينا. تراقبباش تبقى  -خبري

والناس كلهم طلعوا   les produitsالزيادة يف املازوط 
قت حنا يف الو  ،ت الفرصة باش مجيع املواد طلعاتاغتنم
د من دير احلدير إجراءات باش تتاحلكومة خاص أودي تنقولوا 

داك الزيادة املهولة اللي عرفت مجيع األسعار يف البالد كلها 
ن األوان حانعتقد على أنه  ،هلذا .طلعات بسبب واحد الزيادة

اآلن على أن احلكومة خاصها تبدل جمهود باش حتاول تكون 
 .وشكراعندها املراقبة ديال األسعار 

 :رئيسالالسيد 
 :إذن أعرض هاد التعديل للتصويت ،شكرا
 84 : املوافقون
 130 : املعارضون
 ال أحد : املمتنعون
من مدونة سري الضرائب ورد  100دائما املادة  1أمر للمادة 

حد أليتفضل ف ،بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين لألحرار
 .واضعي التعديل
 :حسن بن عمر النائب السيد
 ،السيد الرئيس

نه ملا أل ،اديك النظرة الشموليةهب ملي جينانه بأوا ثنا غري كنتبه 
 ،تنطلبوا ختفيض من جهة كنقلبوا على املوارد من جهة أخرى

هنا  ،إذن .يقولنا كاين توازناتجياوبناش ا باش السيد الوزير م
بعض البضائع ليف القيمة املضافة  % 1حنا جينا وزدنا ب 

مسينا املشروبات الكحولية زدنا  ،كيمسوشا نه مأاللي كنظن ب
كنشوفوا   les produits de luxesزدنا يف  ،1%

هذا هو هاداك النظرة  ،إذن ..اجلواهر ،األحجار الكرمية
 .شكرا ،فريق التجمع الوطين لألحرارهبا  الشمولية اللي جا

 :رئيسالالسيد 
 .التعديل ب عنلتجياحلكومة  ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيري اإلدرسي الإدريس األزمالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

ه الفريق اإلشرتاكي تقدم بنفس التعديل اللي كان هو 
وبالتايل نفس  ، %21 % 40مع اختالف يف السعر 

اجلواب هو شنو هي السياسة ديال الضريبة على  .اجلواب
حبزمة  ينعيالفريق تقدم نا متفق بأنه أ .القيمة املضافة اللي بغينا

ولكن حنا عوتاين منني تنشوفوها من جهتنا كاين  ،متكاملة
حرصنا  2014ألن حنا يف إطار مشروع قانون املالية  ،إشكال

على أن الضريبة على القيمة املضافة ما يوقعش فيها واحد 
األسعار اللي  امه ووبالتايل نتافقوا شن ،االختالل يف أفق املناظرة

ونتافقوا شنا هي السياسة ديال الضريبة على القيمة  ،ايكونو  امه
 . املضافة اللي تكون وشكرا

 : السيد الرئيس
 شكرا من يرغب يف معارضة التعديل أو تأييد التعديل؟ 

  :سعيد خيرون النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس، 

غري بالنسبة للتعديالت املتعلقة بالضريبة على القيمة 
فرق األغلبية على اعتبار أن الضريبة على املضافة، احنا يف 

القيمة املضافة تعترب من اإلشكاليات الكبرية اللي عندنا يف 
ومل نقدم أي تعديل باستثناء تعديل واحد  ،النظام اجلبائي ديالنا

يف املائة بالنسبة للمواد  40يتعلق بإحداث هاد الرسم ديال 
بة على القيمة على اعتبار أن املعاجلة ديال الضري ،الكمالية
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احلق يف اخلصم ما  ، بشكل جدريفيها املضافة خصنا النظر 
 1يف املائة واش غامنشيوا للسعر  40 ،كاينش احلق يف اخلصم

مبعىن أن هاد الضريبة على القيمة  ،ديال ديك األسعار 2أو 
املضافة خصها فعال يكون فيها واحد التصور شامل موحد يف 

 . لمعاجلة هاد الضريبة بشكل شام
 : السيد الرئيس

 شكرا، تأييد التعديل؟ 
رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع  النائب السيد
  :الوطني لألحرار

 شكرا السيد الرئيس، 
خاصة السلع  ،جيمع اجلميع على أن جمموعة من املواد

جيب أن ختضع لنسبة مئوية تفوق النسب املطبقة على  ،الفاخرة
ق، لهذا منط ،لعادية والسلع األساسيةاملواد العادية والسلع ا

احنا تنتفهموا احلكومة  ،التفعيل دياله ،اآلن .اجلميع متفق
 ،هاد الشي كنتفهموه ،وكيف ما جا يف املداخلة ديايل يف األول
 ،واإلخوان واألخوات ،لكن، نعاود نرجع السيد الرئيس ونأكد

يف  40واش غادي نديروا  ،كان عندنا نقاش داخل الفريق
لكن احلكومة اللي  ،يف املائة أو ما نديروش 21ائة وال امل

كاينة مناظرة وطنية السنة   هاحلكومة جات قالت لنا بأن .بدات
ملا  .ولكن هي عمليا جابت بعض اإلجراءات الضريبية ،املقبلة

هي اللي فتحات لنا الباب  ،جابت هذيك اإلجراءات الضريبية
 .هذا اجلزء األول  ،باش نقدموا هاد النوع من التعديالت

بصيغ خمتلفة  ،اإلخوان يف املعارضة كلهم ،اجلزء الثاين 
ولكن اإلمجاع  ،وبأشكال خمتلفة ويف املواد بشكل خمتلف

املواد تستورد من جمموعة  .اإلخوان يف األغلبية كذلك ،حاصل
لكن عندها صبغة الكماليات ماشي  ،من اخلارج أو تصنع حمليا

 ،ا كنديروا مقارنة ما بني التضريبوملا جين ،صبغة الضروريات
املواد املقبلة اللي غادي نتعرضوا هلا، السيد الرئيس،  امه وهادو

ملا جينا نديروا العملية ديال تضريب أشخاص يف مدخول ديال 
ال  ،وكلهم املداخيل دياهلم بزوج هبم ،األجر مقابل مواد

احلكومة كتقدمهم باش ميشيوا لصندوق التماسك االجتماعي 
ما  ،ال احنا كنقدموهم باش ميشيوا للتماسك االجتماعيو 

يعين يف الوجهة  la destination finale خمتالفينش يف 
ولكن واش غادي  ،األخرية ديال هاد األموال ما خمتالفينش

 430احنا فصلناهم تقريبا يف  ،نبقاو هاد املواد اللي كنذكروا
ا دي نأجلو واش غا ،مادة واللي فيها كلشي اإلخوان متافقني

يف املقابل السيد  .أعتقد ما خصناش نأجلوه ؟ املوضوع دها
ا بعض اإلخوان الرئيس، هناك بعض التعديالت اللي ذكروا هب

واللي   ،ملاضية ويف احلكومات السابقةا النواب يف السنوات
كانت مطلب ديال شي فريق معني أو فرق معينة ومت التوافق 

ما   ،معدلة من طرف اللجنة حوهلا ومتت املصادقة عليها بصيغة
ملا األدوية كنا   .فقني عليهمكاين حواي  مت  ،كانتش كتخضع

كنطلبوا باإلعفاء دياهلم كان اجلميع يقبل بذلك وال أحد 
غري باش ما  ،كاين بعض األمور  ،سريفض ولو مستقبال

نذكروش هبا خارج السياق دياهلا ونفرغوها من حمتواها ومن 
 . ئيسشكرا السيد الر  ،حقيقتها

 : السيد الرئيس
 :شكرا السيد الرئيس، إذن أعرض للتصويت هاد التعديل

 83:  املوافقون 
 130:  املعارضون 

 .حدأال : متنعونامل
من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل من الفريق  110املادة 

 .تفضلوا لتقدمي التعديل ،االشرتاكي
 :النائب السيد عبد العزيز العبودي

 ،لرئيسشكرا السيد ا
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 ديالالشهري  باإلقرارحنا حقيقة هاد القضية كتعلق 
مع هاد  وانا كنتعاملحنا بالنسبة ل .الضريبة على القيمة املضافة

اللي هي إدارة  ،القضية على أساس أن كاين إدارة ديال الدولة
الضرائب وكاين املقاولة حىت هي عندها إدارة دياهلا وحىت هي 

تعاون اإلدارة  هأن وا،تعاونحنا من منطلق أننا ن .مؤسسة
باش أنه  اواملؤسسة ديال املقاولة واملؤسسة ديال الدولة يتعانو 

واحد االلتقاء فيما بينهم و واحد التعامل و كون واحد النتيجة ي
على اعتبار أنه  هاد املسألة اللي جينا هبا حنا .كون مزياني

اآلن ماهو كاين حاليا هو أن الضريبة على القيمة املضافة 
 mensuelleيوم ديال الشهر إال كانت  20يصرح هبا قبل 

على أن هاد العملية  احنا كنشوفو  ، trimestrielleوال 
واستجابة جملموعة  .هادي كتخلق شوية ديال املتاعب للمقاولة

مقاوالت ديال  ،كما كان شأهنا  ،ديال الطلبات ديال املقاوالت
 personne physique ouشخ  طبيعي وال معنوي  

morale  على أنه هاد  ،كلها تشتكي وحنا توصلنا هبادشي
 ،تاعبمهي حقيقة كتخلق هلا  20اعطيها قبل  العملية ديال
وخاصة وأن  ،ما كتوصلش بالكشوفات البنكية ،أوال؟ عالش 

وبالتايل الكشف   ،بعض املقاوالت كتوجد يف مناطق نائية
 دد أنهي ، هذاهلذا .لشهر اللي من بعدلحىت  اكيوصل هل

على اعتبار أن  ،احملاسبة دياهلا واش تكون صحيحة وال ال
 l’état ديرتاملقاولة بعيدة والكشف باش تأكد و 

d’approchement  كون عندها داكشي تباش دياهلا
 .كاين هاد اإلشكال  ،كون عندها التصريح دياهلايمضبوط و 

أودي اهلل  ، قلنا هلاطلبنا من احلكومة املوقرة حاليا ، حناهلذا
خر الشهر توضع آلأوال حىت  ،خبري تبسيط املسطرة كازيإج

خر الشهر وهذا فيه خري حىت املقاولة  آلاإلقرار دياهلا حىت 
لمقاولة ألنه على األقل السيولة لفيه خري  ؟ عالش ،كذلك
كن ميعادي  la trésorerie de l’entrepriseدياهلا 

قبل من  تديها ليها الدولةكحاليا  أيام اللي  10هلا تبقى ديك 
 .أيام 10حبال إال كتمشي بواحد التسبيق ديال  ،آخر الشهر
رأفة بالعامل ديال األعمال وباملقاولة على أهنا  ،حنا قلنا أودي
كون ينه كان خاص أهلذا قلنا أودي على  ،تتعيش مشاكل

واحد الشوية ديال العدالة ما بني اإلدارة وهذا فيما خي  
من احلكومة  وانقرتح وكنطلبوهلذا  .السيولة ديال املقاوالت

املوقرة ومن اإلخوة السيدات والسادة على أن هذا هو مطلب 
 .وشكرايف احلقيقة منصف يعين يف آخر الشهر 

 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة للحكومة، شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 د الرئيس،شكرا السي
هو كان  ،حنا وااللي تنفهم ،غري هو يف هاد اإلجراء

ن املقاوالت عندها يف هناية الشهر أل ،استجابة للمقاوالت
ي كون أن التصريح ديال ،وبالتال .جمموعة من التصرحيات

فيه تسهيل يوم،  20 يكونالضربة على القيمة املضافة 
 .وتبسيط
ال آخر وثانيا باش ما يوقعش داك االكتظاظ دي 
آخر الشهر كاين بالنسبة ديال ألن التصريح  ،الشهر

وبالتايل هذا تشجيع  ، تصرح بطريقة إلكرتونيةيتللمقاوالت ال
لمقاوالت اللي تتمشي يف إطار التحديث ويف إطار التطوير ل

بأن اهلدف  واحنا تنعتاقد ،وبالتايل .ديال اإلمكانيات دياهلا
يف اشي من الشهر م 20يأيت يف ت االلي بغيتيو أنكم تسهلو 

 .وشكرا هناية الشهر
 :رئيسالالسيد 
 ؟معارضة التعديل، شكرا

 :مصطفى حنين  السيدالنائب 
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 شكرا السيد الرئيس،
أن هاد املطلب أن ما يبقاش  ،غري باش نوضح  

االكتظاظ كله يف آخر الشهر بالنسبة للتصرحيات ديال املقاولة 
جلنة املالية ومن كان مطلب من   ،ذاتينيالوديال األشخاص 
د املنظومة دياهلا تغري ها هوطلبنا من احلكومة أن ،السادة النواب
داءات ووضع التصرحيات بالنسبة للمقاوالت باش نسهلوا األ
باش ما تكونش هداك الضغط دائما يف  ،الصغرية واملتوسطة

الضمان  :آخر الشهر اللي تيكون فيه عدة تصرحيات
رب أن هاد التسهيل اللي عطات نعت ،ولذلك ..إخل ،االجتماعي

احلكومة كان أساسي يف انتظار أن التصريح يتعمم هنائيا عرب 
الشبكة اإللكرتونية وهو اللي غادي يسهل علينا الولوج إىل 

 . اخلدمات بدون مشاكل وشكرا
 : السيد الرئيس

  .شكرا، تأييد التعديل
  :أحمد رضا شامي النائب السيد

عديل تل هذا ماشي واحد الالسيد الوزير، هاد التعدي
 ،اللي غادي يبدل بواحد الطريقة جدرية احلياة متاع املقاولة

نتما املقاوالت بأن التصريح يف آخر أولكن كما قالوا لكم 
حىت احنا هذا ما جبناهشاي كنا  ،تيسهل ،يف عشرين ،الشهر

جالسني وعشوائيا قلنا بأن ميكن غادي نتسىن آخر الشهر باش 
حىت احنا كان عندنا لقاءات متعددة مع  ،جنيبوا تعديل

مقاوالت واللي حاورونا وقالوا لك حقيقة حتط هاد اإلشكال 
لشهور متاع الصيفية فاش ا هذا، خصوصا فاش تيكون يف

 ،ح عليكمفأنا آش كنقرت  .تيحط مشاكل ،تيكونوا مسافرين إخل
هو نعاود تكون واحد  ،احنا ما كاين مشكلو  يوضتر اانتما ع
 تاخذوانتما غأموسعة مع املقاوالت وداك الساعة املشاورة 

تاخذوا اإلجراء حيث  األجر حيث تنعرف بأن اللي كان غ

ولكن  ،كنعرف بأن اللي كان غادي يسهل انتما غاتديروها
 . شكرا ،تنطلب هذا هو اللي خصه يتكان

 : السيد الرئيس
  : شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت

  81: املوافقون
  130: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون
 .من مدونة الضرائب، الفريق االشرتاكي له تعديل 111املادة 
 .ليتفضل مشكورا أحد واضعي التعديلف
  :عبد العزيز العبودي النائب السيد 

 ،السيد الرئيس
 اللي كيكون  حولماشي يف نفس السياق هو 

déclaration de TVA mensuel c’est 
trimestriel  ، طلبوا عاود كذلك أن اإلقرار يكون احنا كن
يعين ماللي كنقول املقاوالت دائما   ،للمقاوالت دائما بالنسبة

كناخذ فيها الشخ  الطبيعي وال املعنوي باش كنجمع  
 chiffreدير مثال واحد تهاد املقاوالت كاينة اللي ك ،كلشي

d’affaire  واحد رقم املعامالت دياهلا أقل من مليون ديال
أشهر كتدير  4عندها ب  trimestreه كتكون هذ ،الدرهم

هذه حىت هي كذلك عاود كنقولوا احنا خصها  ،التصريح دياهلا
 ،أشهر يكون يف آخر الشهر 4يكون داك التصريح دياهلا ديال 

العطل،  :العتبارات اللي قلنا كذلك ديال بزاف ديال األشياءل
 ،يحما يبقاوش دائما حابسي التصار  ،للتسهيل ديال العملية
قلنا  la CNSS  ، ce qui faisيكون كل خطرة ها

على  ،جا يف املداخلة ديال األخ ، كماال كان يف األخريإأودي 
اعتبار أن واحد اجملموعة داملقاوالت اللي هم فعال قالوا لنا 

ا كان سابقا، سابقا  أودي هاد الشي هذا راه متنينا أنه يرجع كم
 . األشهر وشكرا 4كان يف آخر
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 : لرئيسالسيد ا
  .لحكومةل الكلمة إذن

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

أنا غري باش نقول حنن  ،نفس التعديل السابق
 .مستعدون، اهلدف ديالنا وهو التسهيل ديال حياة املقاولة

صيغة اللي القاو حنن مستعدون باش جنلسوا مجيعا ونل ،وبالتايل
اللي هو مهم أن يكون  ،وال آخر الشهر 20هي مناسبة 

 . تسهيل حياة املقاولة وشكرا
 : السيد الرئيس

  :شكرا، أعرض التعديل للتصويت
  81: املوافقون
  130: املعارضون
  .ال أحد: املمتنعون

الفريق  ،من مدونة الضرائب 121املادة  ،1املادة 
 .تفضل أحد واضعي التعديل مشكوراليف ،االشرتاكي له تعديل
  هسحبتو  ،من مدونة الضرائب 121املادة  ،13تعديلكم رقم 
ت بورقة من تنظن توصل ؟ 121سحبتوه ؟  ..؟ أبلغين أحد

إذن سحب  ..نه مت سحب التعديلأطرف فريقكم تقول على 
من الفريق االشرتاكي الذي يهم املادة  13هذا التعديل رقم 

 .ئبمن مدونة الضرا 121
فريق  ،من مدونة الضرائب 121منر إىل املادة  

 ،40التجمع الوطين لألحرار له تعديل، تعديلكم هو رقم 
  .فتفضلوا بتقدمي هذا التعديل

  :حسن بن عمر النائب السيد
 السيد الرئيس، 

هاد التعديل هذا بغينا احلكومة تفهم بأنه ما غادي 
يط وهو احنا جينا به لسبب بس .يكلفها حىت شي حاجة

هاد و سجلوا تفاش كنجيوا ن ،ألنه القراءة تتبقى قراءة ،التوضيح
بأنه ملا  ،الشي كاين يف جمالس املدن وتكلمنا عليه يف اللجنة
قاطعات املجا هداك املرسوم ومجيع املمتلكات مشاو من 

 .هنا وقع مشكل وكل واحد كيقرا القراءة دياله ،جملالس املدن
ل لنا بأنه راه هاد املادة تتكلم على كان قا  ،ألنه السيد الوزير
احنا جينا غري على التوضيح وبغينا نزيدوا  .اجلماعات احمللية

ما بني فاش   ،إذن .نوضحوا باش ما يوقعش واحد اخللط
املمتلكات  ،قاطعاتاملكتجي وحالت جمالس املدن عوض 
واحنا مشينا أكثر  ،تيجيوا ويتسجلوا يف إسم جمالس املدن

قطيع آخر يف املستقبل تكون موضحة لو جيي توفكرنا بأنه و 
 . شكرا ،يف هاد املادة هذه
 : السيد الرئيس

  .شكرا، اجلواب للحكومة
المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 

  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
 السيد الرئيس،

هاد التعديل غري مقبول على اعتبار أن اجلماعات 
بالنسبة  121مبوجب املادة اإلعفاء لية تستفيد حاليا من احمل

 ،للتعليم العمومي ةلالقتناءات واملعاوضات العقارية واملعد
لإلسعاف االجتماعي وأشغال التعمري ومجيع البناءات ذات 

ال كان إ ،اآلن .وبالتايل هاد اإلعفاء موجود ،النفع اجلامعي
لت إذا كان هناك ق..ال كاين إشكال يفإتطبيق و المشكل يف 

 ،حاالت موجودة ندرسوها ونشوفوا شنو هو اإلشكال احلقيقي
 . واش إشكال قانوين وال إشكال التطبيق وحنلوه وشكرا

 : السيد الرئيس
 .تفضلوا معارض التعديلشكرا، 

  :سعيد خيرون النائب السيد
 ،السيد الرئيس
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ن املقرتح اللي تطرح وهو  ماشي معارض للتعديل ولك 
من الناحية  .ساسا باملدينة ديال الدار البيضاءأكيتعلق 
كل ما يتعلق باجلماعات احلضرية   ،121يف املادة  ،القانونية

هو معفى يف العملية ديال والقروية واجلماعات الرتابية 
التزمت اإلشكال واقع يف الدار البيضاء، احلكومة  .التسجيل

ن فيه ن هاد اإلشكال غادي يكو أوالسيد الوزير التزم على 
ال أغلبية وال   ،احنا باقيني كذلك ،احلل ديال املشكل

بالنسبة  ،هاد املوضوع مبا أنه ين  عليه قانونيا يف ،كمعارضة
صه احلل اار البيضاء خدشي اللي واقع يف الال هاد ،لإلعفاء

  .شكرا جزيال ،دياله  السادة الوزراء
 : السيد الرئيس

 شكرا، مؤيد للتعديل؟ 
  :نس السكوري وبحسويو  النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
 ،هاد اإلشكال هذا ديال اإلعفاء ،دابا اإلخوان

عالش واقع غري يف الدار البيضاء وعالش ميكن غادي يوقع 
واقع يف الدار البيضاء  ؟ مستقبال يف اإلشكالية ديال اجلهات

ألنه الدار البيضاء هي املدينة الوحيدة اللي دازت من النظام 
ولكن هادوك املقاطعات احلالية  ،إىل نظام وحدة املدينة السابق

ديال الدار البيضاء كانوا مجاعات ورمبا يف مدن أخرى كانوا 
 ن،إذ .قبل  les arrondissementsمقاطعات ختلقوا 

حبال  ،داك الشخصية املعنوية كانت عندهم ومن  بعد مشات
 هداك الطرف اللي ،ما كتبقاششي اندماج ديال شي شركة 

هاد الشي عنده واحد التأثري والتأثري ال  .فوت ما بقاش
عالش؟ ألن املقصود من هديك  به،ال يستهان  به،يستهان 

كله   ،من خالل العملية ديال وحدة املدينة ،سياسة القرب كلها
ص وزارة الداخلية شنو خاصها الوزارات املعنية وباخلصو  .مشى
املمتلكات اللي خاصها أوال تدير احلصر ديال مجيع ؟  تدير

وهي ممتلكات اللي  كتعلق  ،باقي فيها إشكال وهي كثرية جدا
إذن  .باألنشطة ديال القرب اللي ما كيستافدوش منها املواطنني

حنن ال نرى أي مانع يف احلقيقة  ،هاد اإلعفاء ،من هاد املنطلق
 اللهم إاللياش واهلل أعلم،  السادة الوزراء، أنه يتدرج وما كيبان

أنه  ،احلجة راه غادي نعاودوا نطرحوا هاد السؤالعندكم 
وا معه مبرسوم بالصت ما تتعاملوا معه يف اجملال ملغادي تعا

 . القانوين وشكرا
 : السيد الرئيس

 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت ،شكرا
 81:  املوافقون
  130:  املعارضون
  .ال أحد:  املمتنعون
تعديل من طرف فريق من مدونة الضرائب فيها  121املادة 

  .فليتفضل أحد واضعي التعديل ،األصالة واملعاصرة
  :ميلودة حازب النائبة السيدة

  شكرا السيد الرئيس،
نموا الفرصة باش نقولوا لك نغت االسيد الرئيس، بعد

باش  2بأن هاد مكربات الصوت راه تيخصنا نتطواو على 
 .الناس ما تطواش راه ما كيسمعوهش نقدروا نتكلموا واللي

 .السيد الوزير ما قدرش يتطوى ما مسعناهش أشنو قال
بغيت غري واحد  ،ما منشي للتعديلقبل بغيت  
ملا قلت بتغييب  ،راه قبايلة السيد الرئيس ،ما خي املالحظة في

املعارضة راه  تتشاركية وبتغييب التفاعل مع تعديالالقاربة امل
تعديل واحد إال  تعديل ومل يقبل 11راه قدمنا  ،أعين ما أقول
غري باش نكونوا  ،احلكومة قدمت نفس التعديلألن أغلبية 

واضحني باش ما نقولوش للمغاربة شي حاجة اللي ماشي 
 .حقيقية
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حينما   ،احنا كنا كنظنوا على أن ما مورس عليكم 
ولكن  ،دفعكم إىل جتاوز هداكيس ،كنتم يف املعارضة

  ...لألسف
 : السيد الرئيس
 ..ديلتقدمي التعمن فضلكم  السيدة النائبة،
  :ميلودة حازب النائبة السيدة

راه املشكل ما كاينش  ،بالنسبة للتعديل..صايف ندوزوا للتعديل
كاين أيضا يف مراكش ألن املقاطعات    ،فقط يف الدار البيضاء

 .إذن نفس املشكل ،كانت بلديات واآلن أصبحت مقاطعات
التعديل ما غادي  هاد ،فاحنا كنقتارحوا على أن هاد التعديل

 ،ميسشاي باملداخيل ديال الدولة وال يف ديال وزارة املالية وال
فبالتايل هاد التعديل هذا ال ميكن إال أن يكون يف صاحل املدن 
اللي عندهم نظام جملس املدينة وخاصة الدار البيضاء ومراكش 

رب على أنه غادي يكون من أنا كنعت ،وبالتايل .اللي كيعانيوا منه
سائل اليت ستمكن املقاطعات واجلماعات اللي هي خاضعة الو 

ما  ،لنظام وحدة املدينة من العقارات من أجل استغالهلا اآلن
كتكون عقارات عند املقاطعات اآلن ما    ،كتستغلهاش
وبالتايل هاد التعديل هذا ميكن يسهل العملية  ،كتستغلهاش

 . بالنسبة للمقاطعات وشكرا
 : السيد الرئيس
  .كلمة للحكومةشكرا، ال
المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 

  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
بالنسبة للسيدة النائبة احملرتمة، ال غري ...غادي حناول نتطوى

ولكن ماشي هذا هو  ،داخيل الدولة غادي ميساملغادي ميس 
هذا احنا  ،اجلوهشوفوا واش املشكل حقيقي ونعناملهم، املهم 

ال  إيا إما  ،عدين باش نشوفوا شنا هو هاد املشكل ونعاجلهمست

ال ما إ ،كان بالقانون راه ما زال الدورة االستدراكية راه ممكنة
 . كانش نشوفوا يعين مبسائل تنظيمية وشكرا

 : السيد الرئيس
  :شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت

  81 :املوافقون 
  130 :املعارضون 
  .ال أحد: املمتنعون 

هناك تعديل من فريق األصالة واملعاصرة إلحداث مادة جديدة 
  .فليتفضل الفريق احملرتم بتقدمي هذا التعديل ،مكرر 144حتمل 

  :محمد أشرورو النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

لفريق األصالة واملعاصرة يهم إضافة  10التعديل رقم   
  ،وباملناسبة .ابروا بأنه كاين هناك فراغألن كنعت ،مادة إضافية

باش يفكروا مزيان باش قبل ما  ،كنطلب من السيدان الوزيران
هناك  هخاصة وأن ،يرفضوا هاد التعديل كما رفضوه يف اللجنة

وكيهم هاد التعديل هذا إحداث صكوك ، فراغ كما قلت
بأنه يف  واتتعرف ،السيدان الوزيران .استدراكية للمساحة

ي كيقدموا املطالب ديال لات العقارية كاين الناس الاحملافظ
،  حمليةنظرا لوجود مقاييس  ،سفولكن مع األ .التحفيظ

املساحة غري  ديال تقديرالفيكون  ..كاملد، كالعربة، إخل
يظهر التصميم  ،وغرايفبوملا تتم عملية املسح الط .مضبوط

أكثر من  املهمواحد املساحة اللي تفوق بكثري أو بقليل 
يكون املالك مضطرا  ،وبالتايل .املساحة املصرح هبا% 10

 .لتربير الفرق يف املساحة
داك الشي يال بكري كان  واكتعرف  ،السيدان الوزيران  
بواحد  اصرحو يباش  واحىت املواطنني تيتهرب اكانو الرتتيب، و 
الدولة والدولة  هتهذا مشكل كنظن خلق ن،إذ .املساحة كبرية
االقرتاح ديالنا تيجي يعين  ،وبالتايل .ه احللخاص تلقى ل
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تربير الفرق يف املساحة بالنسبة بخاصة ملكية بإحداث صكوك 
واليت أدىل أصحاهبا  ظ،للعقارات اللي هي يف طور التحفي

يعين باش  ،بعقود تتضمن مساحات مبقاييس حملية كما قلت
ال إدرهم و  40كون يكن مي ،نديرو ليهم واحد الرسم قار

 ،درهم ما كاين حىت مشكل 100 ل حىت اضيفو تبغيتو 
سجيل وأيضا تهادي غادي تكون موارد إضافية بالنسبة لل

ة احملافظة العقارية اللي  لوكالغادي تكون موارد إضافية بالنسبة 
مليار ونصف  2 ،لسيدان الوزيرانا ،لميزانية العامةلكتعطي 
وارد امل واطلعتحنا بغينا نعاونوكم باش يعين  ن،إذ .ديال الدرهم
 .املوارد وتنميو

يم ديال ميف التع وايعين غادي نسامه ،من جهة أخرى 
وخاصة إال عرفنا بأن نظام التحفيظ  ،التحفيظ العقاري

 ،%10العقاري يف املغرب النسبة ديال التحفيظ ما تاتفوقش 
وأيضا إخراج امللك من اجلمود اللي هو موجود عليه واملسامهة 

 .قتصاديةيف إدخال امللك يف الدوة اال
هادي جمموعة من االقرتاحات السيدان  ن،إذ 
وتنظن بأنه   ،فيها مزيان واتفكر  واكنتمىن أنكم تعاود  ،الوزيران

 .وشكراكان نقاش خالل يعين القانون املايل املاضي 
 :رئيسالالسيد 

 .شكرا الكلمة للحكومة لإلجابة على التعديل
دى وزير المنتدب ل وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 

  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
أوال النقاش كان يف السنة املاضية وكمل  ،هاد التعديل

بالنسبة  ،املشكل هو .املشكل وابغينا نعاجل ألن خالل السنة
كاين إشكال   ،ماشي مشكل يف واجبات التسجيل ،نا حنال

العقد  ،ألن بالنسبة للتسجيل ه،آخر ينبغي يعين تدبر احلل ديال
الذي يتضمن حتديد املساحة احلقيقة يعترب عقدا تكميليا 

ومبا أنه يعترب عقدا تكميليا  .بالنسبة يعين من منطوق التسجيل

 اكاتقولو   اآلن انتوم .درهم 200خيضع ملبلغ ثابت اللي هو 
، درهم 200نشرح شنو هو املنطق ديال  غري ،درهم 40
لدرجات ديال هو آخر سعر كاين يف ا درهم حبكم أنه 200

 اكونو ييعين داخل يف إطار أنه  200و .واجبات التسجيل
نا اإلشكال ماشي حنا بالنسبة ل ،وبالتايل .األسعار متناسقة
العقد هو عقد تكميلي خيضع لسعر ثابت  ،إشكال تسجيل

 .وشكرافإن التعديل غري مقبول  ،وبالتايل .درهم 200ب 
 :رئيسالالسيد 
إذا ال أحد يرغب يف ، تأعرض التعديل للتصوي، شكرا

 .تفضل ،أحد املتدخلني ؟ تأييد التعديل ؟ معارضة التعديل
 :مصطفى الجاري لسيدالنائب ا

 شكرا السيد الرئيس،
هو يف احلقيقة هاد التعديل هذا فهو تعديل وجيه 

 ،أوال لألمهية ديالو بالنسبة للخزينة ديال الدولة؟  ملاذا ،جدا
اهلدف األول وهو تشجيع وثانيا ألهداف اقتصادية حمظة 

كنعيشو إشكاالت كبرية بالنسبة   ألن باقني ،التحفيظ
 وصلنا ل هللاأننا ي ،قال املتدخل السيد احملرتم فكي  ،للتحفيظ
ألن   ،التحفيظ واأوال هذا هدف أساسي أننا نشجع ،10%
االقتصادية بصفة  يف الدورةالعقار  االدور اللي كيلعبو  اكتعرفو 

 ،واملسألة الثانية السيد الوزير. االقتصاد عامة وحتريك دواليب
يف مصاحل احملافظة، هناك واحد العدد كبري من  ،هو أنه هناك

واهلدف  en instanceاملطالب اللي هي عالقة واللي هي 
كاين هناك إشكال  . تربير الفرق ديال املساحةالدياهلا هو داك 

التعديل  مع هاد امن السيد الوزير أنكم تتعاملو  اكنطلبو   ،كبري
هاد اإلشكال هذا  االواقعية باش نتجاوزو  هذا بواحد النوع من

 . وشكرا
 :السيد الرئيس

 :إذن أعرض التعديل للتصويت ،شكرا
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  81:  املوافقون 
  130:  املعارضون 
 .ال أحد: املمتنعون

الكلمة .  من مدونة الضرائب 133املادة التاسعة دائما املادة 
 ،التعديل الذي ورد بشأن هذه املادةللفريق االشرتاكي لتقدمي 

 . من مدونة الضرائب 133املادة  12تعديلكم رقم 
 :أحمد رضا شامي النائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 133هو هاد املادة  أنا تنتطوى مزيان السيد الوزير،
هو النق  من التمل   هوالتعديل اللي قدمنا اهلدف ديال

مع  ،هاد البلد السعيد يف بأن احيث حنا كنالحظو  ،الضرييب
اللي ما   والشركات مازال بزاف ديال الناس ،األسف

ين هاد احلد األدىن ديال فكا .الضريبة دياهلمكيخلصوش 
اللي كتعفى منها  la cotisation minimale الضريبة
. زيانم هاد الشي ،منذ الثالث سنوات من بعد إنشائهاالشركة 

اللي  %0.4سعر متاع ذاك ال وا؟ كنقولا حنا أش كنقولو 
 %0.4اقرتحنا . عندكم اليوم خصنا نعدلوه، خصنا نكربوه

من بعد داك ثالث سنني د  خالل اخلمس السنوات األوىل
عاشرة، ابتداءا من السنة السادسة إىل السنة ال %1 ،اإلعفاء
 .خالل السنوات التالية 1.4

اللي من  ،شركات اليوم اال يعقل بأن مازال كنجربو 
مازال كل سنة  ،نة متاع املمارسة داألنشطة دياهلمس 14بعد 

أي شيء من غري هاد احلد  اأي ربح وما تيخلصو  اما كيعملو 
 .هدي النقطة األوىل ،األدىن متاع الضريبة

 laالنقطة الثانية هي هاد احلد األدىن ديال الضريبة  
cotisation minimale    كانت قبل اخلزينة ديال الدولة

دابا اليوم عطيناهم حق اخلصم  ،طريقة هنائيةبواحد الكتملكها 
بأن هاد احلق هذا  انو ظحنا كن. أرباح من بعد االلي عملو 

باش ملي كيتخل   داك احلد األدىن  ،خصو يزول حىت هو
كتويل اخلزينة هدي واحد املورد دياهلا اللي هنائية متاع الضريبة  

 . شكرا ،املستقبل ما ميكنش هلا تعاود تردها يف
 :الرئيس السيد
 .الكلمة  للحكومة ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

غري بالنسبة  ،شكرا السيد النائب على هاد التعديل
أوال   ،لتعامل احلكومة مع اإلشكالية ديال التهرب بصفة عامة

عم ديال املراقبة وحتققت نتائ  املراقبة والد كاين املسألة ديال
 .املستوىهذا إجيابية على 

هو ما جاءت به احلكومة فيما يتعلق  ،املسألة الثانية
؛  %10ل  40من  10مبجموعة من مثال الضريبة ديال 

بأن  اكنعتربو   وبالتايل ،اندماج القطاع الغري املنظمدعم مسألة 
هاد  يف هناك طرق أخرى ملعاجلة هذا اإلشكال عوض الزيادة

حبكم أن حىت هاد املقرتح ديال السعر ينبغي دراسته  ،السعر
أشنو هو األثر ديالو على هاد  واوتعميق النقاش فيه، نشوف

واش هاد الشركات بالفعل هي غري راحبة وال شركات  ،الشركات
 . اللي ينبغي أن ختضع للتضريب وشكرا

 :السيد الرئيس
 ؟ عديل للتصويتشكرا السيد الرئيس، إذن أعرض هذا الت

 ؟ تأييد التعديل ،تفضل
 :النائب السيد أحمد رضا شامي

أنا غري بغيت نغتنم الفرصة ديال السيد رئيس  
باش ندوز واحد الرسالة للسيد وزير متاع  ،احلكومة موجود معنا

الرسالة اللي بغيت ندوز هو هاد املراقبة مزيانة واملراقبة  ،التعليم
اليوم  وامنني تنالحظ ،ولكن مع األسف .خاصها تكون

طريق  علىرهم اللي تدخل داملليار ديال ال 0واخا  ،شحال
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، سنويا لمراقبةلشركة اللي تتخضع  1320بأن  واتنجرب  ،املراقبة
ألف شركة اللي هي  180كاين تقريبا   السيد رئيس احلكومة،

على  وافيعين منني هتضر  .ها ختل  الضريبة على الربحصخا
تكون ولكن ك ،درهم املليار 0تدخل تكاينة و   املراقبة ،املراقبة

د متاع املراقبني اللي  راجع للعد ؟ وهذا راجع الش .أقوى بكثري
 ،عاقل تقريبا يف هاد املديرية بقيت اللي 200م كاين عنده

تنظن بلي احلكومة خاصها  ،هذا واحد الرقم ضئيل زعماك
ش تعطيها هلاد املديرية هادي با خاصها ،تعطي موارد بشرية

اليوم  ثحي ،كن ليها تعلن املراقبة بواحد الطريقة ناجعةمي
 .شكرا ما كافياش ماكافياش، املراقبو كاينة ولكن ما كافياش

 :رئيسالالسيد 
 .أعرض هذا التعديل للتصويت

 81: املوافقون
 130: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

أعطيه الكلمة  ،100الفريق االشرتاكي له تعديل يف املادة 
 .14تعديلكم رقم ، تقدمي هذا التعديلل

 :عبد العزيز العبودي السيدالنائب 
 شكرا السيد الرئيس، 

صراحة هي ما كتنق  ما كاتزيد الحنا هاد املادة يف 
هادي بعدا ؟ اإلشكالية اللي عندنا هنا شنو هو  ،يف املداخيل

 .ئياالتحصيل عن طريق األداء التلقهو هاد التعديل هذا 
 ،السادة النواب والنائبات احملرتمني يلامسحو  ، إالأعتقدو 
اللي  .قلش عليكم بزافثادي مسألة تقنية كبرية باش ما نه

نبسط غولكن انتوما  ،عرفها مزيانناحلكومة راه ك ،أساسي فيها
ا يعين كنديرو  ،يكون هداك التحصيل تلقائيمنني ك .املسطرة
ال  إحبال  ،ةعليها ضريبة للسنة املقبل وانخلصرجعية كاملالسنة 
انطالقا من السنة املرجعية  ،تسبيق للدولة على سنة اكنديرو 

كاين بعض اخلطرات اللي كايفوت عام وكيبقى ديك   .السابقة
دابا راه   ،اإلشكال اللي عندنا ،الشركة مازال كتسال الفلوس

 اإلشكال اللي عندنا هو منني كنجيو ،كنبسط املسطرة مزيان
كاين شوية ديال املشاكل   ،موالديك األ وامن بعد عام نسرتج

جيب هادي جيب هادي إىل  ،هادي كخاص ،مع اإلدارة
 ؟ التصور ديالنا العملية شنو هو ا ؟حنا شنو كانقولو  ..آخره

اللي  ديك الفلوس  هالسيد اللي عندأن ذاك التصور ديالنا هو 
على السنة  تلقائيانقصها ي التلقائية،دير ليها يزيد كيسال ي
 وهنا رمبا السيد الوزير؟ د العملية شنو اهلدف منها ها .املقبلة
 وان املسألة غادي حنلأهو  ،شي معايا يف االجتاهميغادي 

اإلدارة كاتستفاد الفلوس راه  ،املشكل ال املقاولة وال اإلدارة
 ،عندها واملقاولة كتسرتج فلوسها داك الفائض دياهلامازال 

 ،اف ما هو حىت حاجةاإلنصديال وبالتايل هاد املبدأ هو مبدأ 
ردها بش ما يفلوس كثار  هالسيد اللي عند واهو أننا نصف

 .وشكرايدخلش يف املسطرة ديال التعقيد 
 :رئيسالالسيد 
 .جواب احلكومة ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

اإلدارة ملزمة بإرجاع مبلغ وال أ املسألة،خبصوص هاد 
بقات اإلشكالية  .ملزمة ،الضريبة خالل شهر يناير من السنة

اآلن يتم االشتغال  .التحديثيعين يف إطار  ،ديال التطبيق
امللزمني من اسرتجاع هذه الضرائب يف املدة  نيعلى متك
سرتجاع األوتوماتيكي من االمن خالل متكينهم من  ،القانونية

 .وشكرام املعلوميات خالل تطوير نظا
 :رئيسالالسيد 
 :أعرض هذا التعديل للتصويت نإذ ،شكرا

 81:  املوافقون 
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 130:  املعارضون
 .ال أحد:  املمتنعون
من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل من فريق  11املادة 

 .فلتفضل أحد واضعي التعديل ،األصالة واملعاصرة
 :أحمد التهاميالسيد النائب 

 ،اقرتاحنا تيقضي برفع نسبة الغرامة ،يرالسيد الوز 
ة التعمري فالخدرهم فيما يتعلق مب 4000 ن يفو كماشي ن

% 4كون يأنه  واحلكن كنقرت و  ،املتعلق بسكن الطبقة املتوسطة
،  أوال السيد الوزير ؟ عالش ،من القيمة اإلمجالية للمشروع

يف اجملاالت فاش كاينة وكم فحنا كنوجه ،على املوارد واكتبحث
واحد سكن الطبقة املتوسطة هو  ،السيد الوزير ،كذلك  .املوارد
والعقار بصورة عامة كيعرف  ،الدولة وادعمتسكن اللي كال

التهرب الضرييب يعين  le noirمظاهر سلبية باللي هي 
 4أن  افكانقولو  ،والغش إىل غري ذلك وخمالفة الضوابط البناء

كثر فيه يل اللي كوأنه هذا اجملا ،آالف درهم للشقة ما كافياش
ومن مظاهر  ،وبالتايل بغينا أنه احلكومة تكون صارمة ،الغش
 واأوال تفرض واطعمة هو رفع مقدار الغرامة باش تستالصرا

السكن املتعلق بالطبقة املتوسطة من االنضباط يف هذا جمال 
م السالح ك هذا واحد الفرصة باش تكون عندكوكذل ،جهة

عقارية ألنه فعال عفاريت وبعض القوي تواجه ديك العفاريت ال
 .شكرا ،كون متاسيحتاملرات ت
 :رئيسالالسيد 

، تفضلوا السيد ملن سأعطي الكلمة لإلجابة على هذا السؤال
 ..الوزير

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

طق ديال اجلزاءات يف هاد املن ظتوااجلواب إال الحال 
احلكومة يف إطار إصالح جمموعة  همدتاللي اعت ،واملخالفات

كون واحد النوع ديال التنسيب يوهو منطق ديال  ،من األمور
النظام ديال التصريح مثال  .كون اجلزاء مناسب للمخالفةيو 

 ،تبىن على كل الدخول اليت صرح هبا لفةاملخا بالدخول كان
طأ ومقابل حىت اإلدارة ما كانتش مقابل خطأ واحد وال ن  خ

بنينا أنه  .ما تتطلبش االستدراك ديال اخلطأ ،تتعلم حىت باخلطأ
 ،ون اجلزاء مناسبا للخطأكن يأراك اخلطأ وينبغي داست ينبغي

دير ليك يما ميكنش السيد دريت معاه باش  ،نفس املنطق هنا
بقات وحدة  111ليك  دار ،شقة مبعايري تقنية معينة 200
على املشروع % 4دير ليه تدرهم  400طبق عليها  كخاص

 .وشكراوهلذا فهاد التعديل غري معقول  ،كامل غري معقول
 :رئيسالالسيد 
 ؟ معارضة التعديل، أعرض هذا التعديل نإذ، شكرا

 :مصطفى حنين السيدالنائب 
حنا يف التعديل ديالنا اللي  ،أنا بغيت غري نوضح

باش املنعشني  140 لق خفضنا عدد الشق ،غلبيةاأل هطلبت
الغرامات بطريقة وهلذا رفع  ،من هاد العملية استافدو يالصغار 

إال كان أخطاء راه   ،هباد الفئة واضر نجد مرتفعة غادي 
باش نوضح على أننا راه حنا  ، هذا هوكتصحح مع اإلدارة

دوك الكبار مها اللي ه غريباش ما يبقاوش  واطلبنا خنفض
 .منهم استافدو يلصغار اىت ح ،دوك املشاريع واتياخد
 :رئيسالالسيد 
 .تأييد التعديل ،شكرا

 :النائب السيد أحمد التهامي
 ،املقرتحاتجنيبوا األمثلة باش ندعموا كنظن إال بغينا 

مرت إال كانت  80الشقة ب  ،نقول السيد الوزير ،األمثلة كثرية
 ،هذا ممكن يف السكن االجتماعيو  مرت 140 لاملخالفة رافعة 

هذا ال ف ،درهم 4000ولكن الغرامة  ،مرت كمخافلة 00زاد 
درهم وال  1000ب  مرت 00إذا كان  .ال منطقي ، هذايعقل
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ل  فيها هو خيغادي  ،مليون 00درهم راها  10000
إال بغيتو فعال  ا أنهقولو نك  ،هلذا .ال شيء ،درهم 4000
ولكن كيظهر يل ما  ،العفاريت العقارية ها الوسيلة واحتارب
السيد رئيس  نظنوك ،املسؤولية ديالكم واحتملو ش باغيين
 .شكرا ،كممة ما متفقشي معو احلك

 :رئيسالالسيد 
 :رض هذا التعديل للتصويتأع، شكرا
 81: املوافقون
 130: املعارضون
 .حدأال : املمتنعون
من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل من فريق  113املادة 

املادة  .عي التعديلتفضل أحد واضيفل ،األصالة واملعاصرة
 .11من مدونة الضرائب، التعديل ديالكم رقم  113

  :جمال استيتو النائب السيد
  شكرا السيد الرئيس،

زاءات املرتتبة عن التعديل اللي كنقتارحوه تيخ  اجل
ما خي   اإلقرارات املتعلقة بالكفاءات املخولة أو املخالفات في
. املؤسسات املعتربة النسبة ملصحاتوكذلك ب ،لغريلاملدفوعة 

عالش   ،يف املائة 20كنقتارحوا املهم تطبيق الزيادة ديال 
ألن التخفيض ديال السعر هاد  ؟ يف املائة  20كنقتارحوا هاد 

يعترب مبثابة حتفيز امللزمني املعنيني بعدم  14إىل  24عرية من ذال
إيداع تصرحياهتم داخل اآلجال القانونية أو إيداع تصرحيات 

 ،غش ضرييب الشيء اللي كيفتح الباب أمام ،حةغري صحي
كذلك عدم   ،وهذا يعترب مبثابة تسامح وتساهل مبالغ فيهما
وأن هاد  ،اجلدية مع املخالفني ألحكام القانون اجلبائي

القطاعات املعنية معروف عنها كثرة املخالفات وعدم الوضوح 
 .يف التقارير املتعلقة باملكفآت املمنوحة للغري

عرية فقط يف ذقرتحوا وحنن مع ختفيض هاد الكن  ،لذا 
اللي اقرتحتها احلكومة، ضمانا   14يف املائة بدل  20حدود 

ملساطر اجلبائية بتوحيد تبسيط او كذلك حلقوق اخلزينة العامة 
عائر الناجتة عن املخالفات الضريبية اللي كتوجب ذأسعار ال

حساب الصرامة الواجب اعتمادها يف مواجهة  علىحقق يت
 . ملتهربني واللي تيسلكوا مسلك الغش والتهرب الضرييب وشكراا

 : السيد الرئيس
  .شكرا، الكلمة للحكومة لإلجابة على التعديل

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

هاد املنطق  ،يف نفس السياق اللي تكلمت عليه سابقا
كانت خارج النسق   24هاد  ،ل الغرامات هو منطق ديالديا

احملاربة ديال  ،بطبيعة احلال ،وبالتايل .العام ديال املخالفات
 ،اإلدارة عندها اآلليات دياهلا ديال املراقبة ،املتهربني واجبة

عائر خصها تكون ذولكن كذلك هاد الغرامات وهاد ال
 اآلخرين تديرو  24ه ما ميكنش واحد تدير علي ،عة ملنطقخاض
ت يكون كما قل هاملنطق ديال أن ،وبالتايل .يف املائة 14عليهم 

 ،عرية أو الغرامة على املخالفةذسابقا تناسب بني اخلطأ وبني ال
تناسق بني تطبيق معدالت نفس املعدالت  ،ويف نفس الوقت

 . على نفس املخالفات وشكرا
 : السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت
  81: املوافقون
  130: املعارضون
 ال أحد : املمتنعون
من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل من فريق  111املادة 

 .فليتقدم أحد واضعي التعديل ،األصالة واملعاصرة
  :يونس السكوري وبحسو النائب السيد
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هو هاد التعديل كيشبه لداك التعديل  ،السيد الرئيس
لنفس املربرات ونفس  ،يف املائة 20اآلخر السيد الوزير ديال 

دابا هاد الشي  ،اللي ما خصناش ننساو السيد الوزير .الدواعي
 ةأنه فعال خاص يكون شوية داملساوا ،اللي قليت دابا مزيان

يف  14ال اآلخرين عندهم إيف املائة يعين  24لي تدوز من وم
 .يف املائة 14ب   l’harmonisationاملائة تدير هاد 
شكال ما خصكومش تنساو أنه كاين واحد غري اإل 

ألن كون كان املغرب ياهلل شد  ،ما يسمى باألمر الواقع
 ،االستقالل وانتما غاتديروا هاد الغرامات ألول مرة نتافقوا

  ،واقعولكن اليوم كاين أمر  ،ملائة على كلشيا يف 14غاتديروا 
ضاربني حساهبم وخايفني وما كيديروش  ،كاين ناس مولفني

ماللي كتجي   .الشي ديال الغش إخل ألنه الغرامة مرتفعةهاد 
 ،كتحوهلا بدون إجراءات مصاحبة على املستوى داإلدارة املعنية

هنا فني  ،أكثر إخل controllerيعين الناس اللي غادي 
 . تيبان لنا ما كاينش التوازن عندكم يف اجلواب ديالكم وشكرا

 : السيد الرئيس
 .على التعديلجابة شكرا، الكلمة للحكومة لإل

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 . التعديل غري مقبول لألسباب اليت أوردهتا سابقا وشكرا
 : السيد الرئيس

  :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت
  81:  املوافقون 
  130:  املعارضون 
  . أحدال: املمتنعون
من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل من الفريق  220املادة 

 .فليتفضل مشكورا لتقدمي التعديل ،االشرتاكي
 

 :النائب السيد عبد العزيز العبودي
 ،شكرا السيد الرئيس

حنا هاد التعديل هذا جا يف إطار ديال املسطرة  
 نظن هاد املدونة ديال الضرائبتصحيح الضرائب، كلالعادية 
داخلة يف القسم ديال األحكام  234حىت  211الفصل  من
ا قولوا فيهالعادية لتصحيح الضرائب شكنهاد املسطرة  ،العامة
على أنه   ،إلخوة واألخواتلباش نبسط  لنا، حنا تبني ؟
شنو مها كيف ؟ " الزونني" داكروا هنا يف القضية ديال كن
ملديرية ديال منني كيتم مثال شي بيع، امعناه " الزونني" معىن 
املفتش كيدير واحد التقدير  ،اآلن يف الوضع احلايل ،الضرائب

درهم هو   1000كتصرح أنت مثال ب   ه،يف املراجعة ديال
 .درهم 2000دير تيقولك أودي هنا يف هاد البالد كك

مسألة الطبيعية هو كيفاش حنا التصور ديالنا هو أن  
فاش أن احلكومة كيو  ،ن األمور تكون واضحةأ شكيفاو نتعاونوا 

كون تكيفاش املقاولة كذلك   ،تشتاغل يف ظروف واضحة
قلنا على  أنه خاص  ،عندها حىت هي كتشوف الطريق واضحة

اللي نقلصوا من التقدير ديال املوظف  دار باشتي" الزونني"هاد 
كون تولكن حنا  ،قد يكون صائب قد يكون خطأ ،يف اإلدارة

مثان ديال كل مدينة وديال  خريطة الطريق ديال األعندنا واحد 
باش حنسنوا العالقة أوال  ؟ عالش ،كل جهة وديال كل إقليم
باش تكون عدالة ما بني مجيع  ،ما بني املقاولة واإلدارة

منني نكونوا كنديروا التصحيح ديال املسطرة تكون و  ،املواطنني
ه وبالتايل هاد الشيء كل ،عندها واحد املعايري عالش تتحط

املواطن  باش جنعلواننا أهو  ؟ عندنا القاعدة شنو هي ألن
 .يكون سواسية يف التقدير ديال اإلدارة ديال الضرائب

ط وحنا تنقولوا هاد رت هاد العملية كتش ،نعطيكم مثال 
هاد العمل  ،ألن هاد الشيء خاصوا ينجح ،الشيء للحكومة
 يو نديرواجنألن منني  ،شرتاك مجيع الفاعلنيإ طاللي كيشرت 
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دارة اإلديرها تميكنش ام ،لواحد املنطقة معينةالزونني واحد 
 ،معياتاجلديرها معاها تخاص  ،ديال الضرائب بوحدها

يديروها مع الناس ديال احملافظة،  ،العقاردالناس معها يديروها 
يديروا جمموع الناس اللي كيهتموا واللي كيخدموا يف اإلطار 

حيث  ؟ عالش ،متديال العقار خاصهم مها كذلك يكونوا 
هادي غادي نعطي هبا للسيد و  ،تجربة ديالالمنني كناخدوا 
دارتوا أصال اللي الزونني منني كنشدوا هاد  ،الوزير واحد املثال

، en quelque sorteاحملافظة العقارية دارتوا يف املغرب 
راه كنطبقوا حاليا وراه   ،أنا يف نظري بدون قانونولكن دارتوا 

مظلومينش وكاين ناس ات كاين ناس راهم مكاين بعض اخلطرا
املشكل  شنو هو  ؟ عالش ،اللي دراواالزونني مظلومني هباد 
معهم ش تشركام ،همشركوش اجلميع معانه مأهو  ؟ اللي وقع

إدارة الضرائب واللي هي أصال مشركتش معهم  ،إدارة الضرائب
هم املنعشني العقاريني واللي شركوش معام ،أساسية يف العملية

 .مها أساسيني يف العملية
لنا جينا للفريق ديا ،حنا يف اإلحتاد اإلشرتاكي ،وهلذا 

خاصنا تكون األمور أودي نه أهباد التصور هذا على اعتبار 
نريد النجاح هلاد  ،ألن حنا نريد النجاح لبالدنا ،واضحة

نريد النجاح لإلدارة ديالنا  ،لمقاولةلاحلكومة، نريد النجاح 
لكن يف واحد اإلطار ديال الشفافية و  ،تدخل الفلوس

ه هو كيفاش اللي جينا ب le principeإذن  .والوضوح
 .، شكرايكون وضوح يف العملية

 :رئيسالالسيد 
 .جواب احلكومة ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

كون   ،لسيد النائب احملرتمألسباب اليت أوردها الهو 
ن اإلدارة اآلن كتشتاغل وفق مقاربة تشاركية من أجل حتديد أ

 .السعر املرجعي وتطبيقه مستقبال وشكرا
 :رئيسالالسيد 

  :أعرض هاد التعديل للتصويت
 48 : املوافقون
  111 : املعارضون
  .ال أحد : املمتنعون

بشأهنا تعديل  من مدونة الضرائب ورد 230ر اآلن إىل املادة من
 .من فريق األصالة واملعاصرة وتعديالن من الفريق اإلشرتاكي

 اخلني واضعي التعديالت أن يتقدمو إذن أرجوا من السادة املتد
تفضلوا السيد النائب  ،بتعديالهتم وسنناقشها دفعة واحدة

 .21عديل رقم الت ،احملرتم
  :محمد المهدي الكنسوسي النائب السيد

 يس، شكرا السيد الرئ
 السادة الوزراء المحترمين، 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السادة النواب، السيدات النائبات المحترمين، 
هاد التعديل اللي تقدم به فريق األصالة واملعاصرة هو 
 ،يف احلقيقة واحد العمل تكميلي ملا جاءت به احلكومة

توسيع الوعاء الضرييب جبلب  ،بكل بساطة ،ويقتضي
ارية والصناعية الغري مهيكلة وإدخاهلا إىل املؤسسات التج
املؤسسات الغري مهيكلة واليت إال أنه هاد  .املنظومة الضريبية

، السيد رئيس احلكومة، مبئات اآلالف من املؤسسات اليت تعد
 ،ال تؤدي الضريبة ألهنا تعيش يف هذا القطاع الغري مهيكل

ل د كثرية فالتة للحكومة من أجر وكنعتقد على أنه موا
 .استخالصها
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ت احلكومة هباد املشروع من أجل تقدم إذاف ،وهلذا 
 جيب ،إدخال هاد الشرحية من املؤسسات إىل حظرية الضريبة

ألن الظرف  ،أن جنعل هلا حمفز أو حمفزات بطبيعة احلال
فلكي نشجع هؤالء الناس على  ،وهلذا .االقتصادي جد حرج

 ،النوع األول :داء ضرائبهم جيب أن يكون حتفيز من نوعنيأ
ا أهنهو أن نعترب هذه املؤسسات التجارية والصناعية على 

وهلذا تستفيد مما تستفيد منه املؤسسات احملدثة أي  ،حمدثة
واإلعفاء الثاين هو ما يسمى  .السنني 4اإلعفاء الضرييب من 
عفى اهلل  عما "السيد رئيس احلكومة،  نه،اليوم وما نسمع 

الضريبية والدخول يف إطار  ألن استخالص الواجبات "سلف
جيب ما  ،هاد الدخول يف هذه الدائرة ..املنظومة جيب ما قبله

وهلذا هاد الناس يقراو األمان على أنه ليكون هناك  ،قبله
  .مراجعة ضريبية بالنسبة هلديك املدة وشكرا لكم

 : السيد الرئيس
 ،الن من الفريق االشرتاكييدشكرا، يف نفس املادة ورد تع

 .وا بتقدمي هذين التعديلنيفتفضل
  :عبد العزيز العبودي النائب السيد

  ،رأفة بالسيد الوزير والوزراء واإلخوان النواب والنائبات
  .كنسحبوهم

 : السيد الرئيس
الكلمة للحكومة لإلجابة على التعديل الذي قدمه فريق 

  .من مدونة الضرائب 230األصالة واملعاصرة يف املادة 
المنتدب لدى وزير  وزيرزمي اإلدرسي الإدريس األالسيد 

  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
بالنسبة هلاد التعديل، التعديل غري مقبول لالعتبارات 

 ،استجابة للرغبة ديال اللجنة ،احلكومة عملت ،أوال: اآلتية
بتمديد املدة ديال االستفادة من هاد الكشف عن اهلوية 

 .هذا أوال ، منظموالدخول يف القطاع الغري

تيجعل هاد  ،التدبري اللي هو مقرتح يف قانون املالية ،ثانيا
الناس أشخاص ذاتيني أو معنويني تيستافدوا من مجيع 

وبالتايل ال  ،االمتيازات اللي هي يف املدونة العامة للضرائب
 . حاجة هلذا التعديل فهو غري مقبول وشكرا

 : السيد الرئيس
  :يل للتصويتشكرا، أعرض هذا التعد

  48: املوافقون
  111: املعارضون
 ال أحد : املمتنعون
من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديالن من  210املادة 

فريق التجمع الوطين لألحرار وتعديل من الفريق االشرتاكي 
سنناقش هذه  ،إذن .وتعديل من فريق االحتاد الدستوري

من  210املادة التعديالت دفعة واحدة يف إطار هذه املادة 
الكلمة لفريق التجمع الوطين لألحرار  لتقدمي  .مدونة الضرائب

الفريق االشرتاكي تعديلكم . ، تتسحبوا21و  28الن  التعدي
  .لكم الكلمة 11رقم 

  :محمد عامر النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس، 

ال شك أنكم تتعرفوا، السيد رئيس احلكومة، أنه يف املغرب 
الظاهرة اللي هي غريبة ومنذ عشرات السنني  موجودة واحد

وهاد الشقق الفارغة التقدير دياهلا  ،هي ظاهرة الشقق الفارغة
ألف إىل  800العدد دياهلا حسب اإلحصائيات هو ما بني و 

 .وهو نفس الرقم ديال العجز السكين يف املغرب ،مليون شقة
يف  ،وكل اجملهودات اللي بذلتها الدولة يف السنوات األخرية

بل  ،ما جعلتش هاد الظاهرة ترتاجع للوراء ،جمال السكن
الحظنا أنه عدد من الناس اللي تيستثمروا يف هاد القطاعات 
 .أو يف هاد املساكن وكيخليوها فارغة لعدد من السنوات طويلة
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الدور والشقق الفارغة واحملالت  عاقرتحنا أن ختض ،وهلذا 
اليت ال يتم استعماهلا ملدة املعدة لألنشطة التجارية واخلدماتية 
 ،تبتدئ من تاريخ التملك ،تعادل أو تفوق ثالث سنوات

اقرتحنا إقرار واحد الرسم سنوي يساوي مخسة أضعاف سعر 
واهلدف بطبيعة  ،الضريبة احلضرية املفروضة على هاد الشقق
حوا على وتنقرت  ،احلال هو أن الدولة واحلكومة حتقق مداخيل

شكرا السيد  ،البنايات املهددة باالهنيار دأهنا تستثمر يف إنقا
 . الرئيس

 : السيد الرئيس
، الكلمة لفريق االحتاد الدستوري لتقدمي شكرا السيد النائب
  .التعديل يف هذه املادة

 :ياسر عادل النائب السيد
 السيد الرئيس،

املسامهة االجتماعية للتضامن  ،210يف إطار املادة  
ولكن  ،ع املغاربة مع التضامنحنن نرى أن مجي ،االجتماعي

نا بغياحنا  ،اليوم تنعرفوا أن .التضامن يف إطار عدالة اجتماعية
وا أن كاين فألن تنعر  ،صر هاد املسامهة اليوم على الشركاتتقت

la taxe sur les fortunes ما زال ما طبقاتش السيد
 des fortunes كاين أشخاص اللي هم عندهم   ،الوزير

en millard de dollars selon le classement 
dernier de forbesدالناس األولني  4ال خدينا غري ، إ

دامليار ديال  2نعوضوا هاد يف املائة غ 4ال طبقنا عليهم إ
جيب  هنرى أن ،لذا .الدرهم اللي بغينا ناخذوا من عند األجراء

 . االقتصار على الشركات يف هاد املسامهة وشكرا
 : السيد الرئيس

  .الكلمة للحكومة لتجيب على التعديالتشكرا، 
المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 

  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 السيد الرئيس،
لكون  ،بالنسبة لتعديل الفريق االشرتاكي فهو غري مقبول 

بشكل يفوق الشقق اللي هذه الشقق أصال خاضعة للتضريب 
الشقق الغري مستعملة أوال ما تتستافدش من  .هي مستعملة

وبالتايل  ،اإلعفاء من الضريبة على املباين ديال مخس سنني
 ،وثانيا ال تستفيد من التخفيض ،تتبدا ختل  من النهار األول

فهذه الشقق  ،التخفيض على السعر اللي تيتفرض عليه الضريبة
 .ختضع للتضريب املغاير للشقق املستعملة

غري  ،بالتعديل ديال فريق  االحتاد الدستوري ما يتعلقفي 
حبكم أن الضريبة واملسامهة االجتماعية للتضامن ينبغي  ،مقبول

فرضناها  .أن تفرض بنفس املنطق على الشركات وعلى األرباح
سواء بالنسبة للناس اللي هم  ،بنفس املنطق على األرباح

على  يف إطار الضريبة على الدخل أو الضريبةمشتغلني يعين 
من منطق التضامن ومن منطق املساواة بني خمتلف  ،الشركات

 . الدخول واألرباح وشكرا
 : السيد الرئيس

  .شكرا، إذن معارضة التعديل
  :مصطفى حنين النائب السيد

امسح يل غاندير توضيح يف هاد اجلانب مبا أننا تكلمنا 
وبغيت نوضح لبعض  ،على هاد املسامهة ديال التضامن

لي توجهات للربملانيني وتقول أن فرق األغلبية الصحف ال
 ،تقدمت باقرتاح وبتعديل حلذف الربملانيني من هذه املسامهة

ما كاينش  ،لرأي العام واملس باملؤسسة الربملانيةلليط غوهذا ت
فريق تقدم باستثناء النواب الربملانيني، النواب الربملانيني كلهم 

وهلذا تنطلبوا أن  .امنونضامنني يف هاد االجتاه ودائما يتضتم
فالنواب مكاينش فريق اللي قدم  ،لرأي العامليكونش اط ميتغلال

أننا نعفيو النواب الربملانيني من هاد املسامهة وشكرا السيد 
 .الرئيس



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

.4 

 :رئيسالالسيد 
  .إذن تأييد التعديل ،شكرا

 :محمد عامر النائب السيد
بأن حنا منني اقرتحنا هاد الضريبة هاد حنا عارفني 

  .ولكن ضرائب ضعيفة ،خاضعة لبعض الضرائب ساكنهاد امل
ضعيفة وتنعرفوا على  ،كنت نتمىن أنكم تعطيو األرقام للناس
 ،بطة باملضاربة العقاريةتأن جزء كبري من هذه املساكن هي مر 

ى جعل واحد جع علشأوال غادي ت ،وأنه ضريبة من هاد النوع
احملاربة ديال غادي تساعد يف  ى،العدد من املساكن تكر 

وغادي جتعل هاد الثروات اهلائلة اجملمدة باش  ،املضاربة العقارية
عندما اقرتحنا هذه  ،كذلك  .تساهم يف الديناميكية اإلقتصادية

ألن  ،بطبيعة احلال كنستثنيو املغاربة املقيمني باخلارج ،الضريبة
نه أكنعتاقدوا على   ،وهلذا .خلينش داخل هاد األمورادا هادوا م
ن احلكومة أو  ،عتبارات اللي قدمتوا هي اعتبارات غري مقنعةاال

املوارد اليوم رافعة شعار التضامن وباغية الوسائل وباغية 
 .هاد امللف بعني اإلعتبار وشكرا ذتأخا البد م ،اجلديدة
 :رئيسالالسيد 
  :عرض للتصويت التعديل الذي قدمه الفريق اإلشرتاكيأ ،إذن

  48 : املوافقون
 111 : وناملعارض
  .ال أحد : املمتنعون

أعرض التعديل الذي قدمه فريق اإلحتاد الدستوري يف نفس 
  : املادة للتصويت

 48 : املوافقون
  111 : املعارضون
 ال أحد  : املمتنعون

من مدونة الضرائب ورد بشأهنا تعديل من  218أمر إىل املادة 
م بتقدمي فليتفضل الفريق احملرت  ،فريق التجمع الوطين لألحرار

 .سحب التعديل ،هذا التعديل
من مدونة  211تعديالت يف املادة  4هناك كذلك   

 44.43.44دمها الفريق يسحب كذلك أو يق ،الضرائب
فيما  ،عفوا امسحوا يل السيد الرئيس كلمة واحدة، 211املادة 

ت من فريق التجمع تعديال 4ورد بشأهنا  211خي  املادة 
من فريق األصالة واملعاصرة وتعديل من ، تعديل الوطين لألحرار
غادي ناقشوها دفعة واحدة تفضلوا السيد  ،الفريق اإلشرتاكي

 .الرئيس
رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع  النائب السيد
 :الوطني لألحرار
 ،السيد الرئيس
بط هبادوك احد مرتكاين و   ،هنا كاين جوج ديال هذا 
. 440التعديل رقم  ،بإذن حىت هو كيتسح ،اللي تسحبوا

حىت هو تيتسحب ألنه  44 ،43و  44وبالنسبة للتعديل 
التعديل . 43إذن تيبقى التعديل رقم  ،بط باملسألة األوىلمرت
 هتيبين على التعديل األول اللي رفض هاملنطق ديال 43رقم 

يعين قدر  chiffre d’affaireبط ب احلكومة اللي مرت
هو اإلستمرار يف تطبيق الضريبة  املقرتح ديالنا كان .املعامالت

 chiffreعلى الربح ديال مقاوالت اللي بلغوا واحد 
d’affaire ، انطالقا وتأسيسا على الوثيقة الرمسية ديال وزارة

كتحدد فيها املقاولة الصغرى و الشؤون العامة اللي سطراهتا 
وهادي هي الثقافة اللي سائرة داخل اجملتمع  ،واملتوسطة
حتديد  ،حتديد املقاوالت ماشي بالربح دياهلم نأ ،اإلقتصادي
 .رقم املعامالتباحلجم أو نوع املقاوالت  يعيناملقاوالت 

ما أكثر فهو  ،مليون درهم 40املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
 .la tpeوما أقل ميكن يدخل يف   la pmiميكن يدخل يف 
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 .منطق الفلسفة اللي مشينا عليههذا هو  ،إذن 
واحد التوجه ديال حتديد النوعية مشات يف  احلكومة اآلن

هذا توجه جديد سيؤسس له  ،املقاوالت على أساس الربحد
قرتح من املحنا كان عندنا  ،من خالل هاد القانون املايل

 ،املهم ...أن الشركات يكون عندها ،ق اللي انطلقنا منهلاملنط
 .نعم 211 ،يف نفس املنطق
اجلديد هاد املنطق لرئيس، احنا هنا يف السيد ا إذن 

احلكومة جابت واحد  ،كنقولوا أودي الشركات اليت حتقق  ،هنا
لمسامهة لاملقرتح ديال الضريبة على املسامهة على األرباح 

ت فيه واحد بجا ،لتمويل صندوق التماسك االجتماعي
األغلبية جابت كذلك التعديل يف  ،اجملموعة ديال النسب مئوية
ت تعديالت يف هذا االجتاه وأعتقد  هذا االجتاه، املعارضة جاب

 ،خلصنا إىل تعديل ديال اللجنة ،إن مل أتذكر ،كنا خلصنا
ال كان تعديل إفبالتايل  ،وصلنا للصيغة ديال تعديل اللجنة

 . شكرا ،السيد الرئيس كنسحبوه ،ديال الصيغة داللجنة
 : السيد الرئيس

لكم  ،األصالة واملعاصرة .شكرا، إذن تسحب التعديالت
الفريق االشرتاكي يسحب  ؟ تسحبوه ،ديل يف هذه املادةتع

  .تعديله، فريق األصالة واملعاصرة
 :ميلودة حازب النائبة السيدة

أنا بغيت ننطلق من نفس املنطق الذي اعتمده  ،أوال  
يف جمموعة من التعديالت اللي أجل املناقشة فيها  ،السيد الوزير

أيضا بغيت  ،الضرييبإىل حني انعقاد املناظرة حول اإلصالح 
 ،داخل اللجنة ،على اجلواب ديال السيد الوزير نعتمد كذلك

 .هذه مسامهة تضامنية ،اللي قال هذه ماشي ضريبة إضافية
إذا كانت ماشي ضريبة إضافية ما خصهشاي تدخل يف  ،إذن

وإذا كانت مسامهة تضامنية وإذا كنا تنتظروا  ،مدونة الضرائب
بالتايل ميكن  ،ول اإلصالح الضرييبناقشة خالل املناظرة حامل

وميكن كذلك أننا  ،نديروها لسنة واحدة يف إطار التضامن
عوض ما نديروا ة  ، يعين نقصوا من هديك النسبة على أساس

 100يف املائة أكثر من  4ألف و  100يف املائة أقل من  4
منشيوا يف واحد النسبة اللي هي ال تتجاوز نسبة الزكاة  ،ألف

نكونوا كنعتامدوا  ،يعين تكون عندنا واحد املنطق ،لعلى األق
يف املائة  2.4احنا كنا اقرتحنا  ،وبالتايل .على واحد املنطق

ألف وكذلك فما فوق  100ألف إىل  400ن ملبالنسبة 
ولكن إذا كانت احلكومة جابت شي حاجة  ،ألف 100

  .فيمكن لنا نسحبوا هاد التعديل ،أخرى يف هذا اإلطار
 : رئيسالسيد ال

 .211شكرا، إذن تسحب مجيع التعديالت يف املادة 
دائما مدونة الضرائب، حنن دائما يف ، 200منر إىل املادة  

ورد بشأهنا  200. لقانون املالية ونناقش مادة مادة  1املادة 
  ؟يسحب ،تعديل لفريق التجمع الوطين لألحرار

  (:نقطة نظام) عبد العزيز العبودي  النائب السيد
  230 امسحتوا يل عندنا تعديل يف املادة الإ

 : السيد الرئيس
 دوزناها  230املادة 

  (:نقطة نظام) عبد العزيز العبودي  النائب السيد
 ..مهم هذا ،ال ما دوزناهاشإ

 : السيد الرئيس
 التعديل رقم؟ 
  (:نقطة نظام) عبد العزيز العبودي  النائب السيد
 .18التعديل رقم 

 :رئيسالالسيد 
كاين تعديل من   الرئيس، صحيح السيد، 18تعديل رقم لا

ميكن  ،عفوا ،230قدمه ولكن صوتنا على املادة أطرفكم مل 
 .راك األمر ألن هادي مادة ديال مدونة الضرائبداست
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 40و 41التعديالت  ،فريققلنا السيد رئيس  نإذ ،طيب 
؟ ال غري كذلك   30و 41و 48تسحب و  ؟ سحبت
تسحب،  31و 30تسحب  نه ؟ تتشبثون ،ال ،لؤ للتسا
 .شكرا ،طيب

إذا أعطي الكلمة للفريق االشرتاكي ليقدم تعديله يف 
 . 230موضوع املادة 
  :عبد العزيز العبودي  النائب السيد

 .شكرا السيد الرئيس على اإلنصاف
 ،النائبات ،إخواين أخوايت النواب

هاد التعديل هذا اللي يف نظرنا هو  واأنا بغينا حنط 
ألن حتويل األشخاص  ،ألنه يهدف أوال ؟ عالش ،مهم

جات احلكومة حطات  .ذاتيني إىل شركاتالالطبيعيني يعين 
دار يف تحنا قلنا أودي هاد العملية خاصها  ،واحد املدة طويلة

هاد الناس الذاتيني كاينني  ،أصال دابا اآلن ،ألن ؟ عالش ،سنة
هاد  واوبغينا هاد العملية حنفز  وا،كايشتاغل  ،موجودين

يف هاد  وارطنخياألشخاص الذاتيني والقطاع الغري املهيكل باش 
 ،تم التحويل من شخ  ذايت إىل شركةيالعملية ديال أهنم 
  laألنه باش نعطيو  ،دار يف أسرع وقتيبغينا هادشي هذا 
transparence يعين الوضوح للمقاوالت ديالنا إىل آخره. 

كون ي على أن هاد اإلجراء هذا واكنص  ،وكذلك 
مصاحب بعدم املراجعة ديال هاد الشركات اللي مت التحويل 

 ولكن هاد ،دياهلا من أشخاص ذاتيني إىل أشخاص معنويني
وحنا يف  ،نجح راه فيه واحد اإلشكاليكن لو ميشي باش ال
وهو املسألة ديال العقد ديال  ها لناالشرتاكي تنبه فريقال

واحد السيد من منني كيكون اإلنسان كاري  ثحي ،الكراء
  ،شركة هادي نردغأودي أنا  له وليقمنني كبإمسه، احملل ديالو 

راه  ،ل راه القضيةاحلك تشوف معايا راه خاص له ولقكاي

كيوقع   ،عقدالك تشوف معايا غادي ترجع شركة انت خاص
 .عرقل العمليةيرمبا غادي وهذا  ،مشكل
من احلكومة املوقرة كذلك هو أن  واحنا كنطلب ،هلذا 

 صاحبو واحد التعديلي وخاصهذا شي ال على أن هاد اولو نقك
 كراء من الظهري الشريف بشأن عقود   48 ديال الفصل

ملة يف التجارة أو الصناعة أو احلرف عاألمالك واألماكن املست
 ؟ عالش (1144يونيو  10) 1403شوال  11الصادر يف 
شجع هداك الشخ  يتمكن يا إجراء مهم وغادي ذألن ه
 .مقاولة وشكرا السيد الرئيسرجع يش الذايت با
 :رئيسالالسيد 

 .شكرا الكلمة للحكومة
المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 

  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
مت اجلانب األول، أوال  ،فيما خي  هذا التعديل

 التمديد يف إطار اللجنة وقبلت احلكومة التمديد إىل غاية
 .فيما يتعلق بالتمديد ، هذا2013
كاين إشكال قانوين   ،راءاملسألة الثانية ديال عقد الك 

ن قانون املالية ال ميكن أن يتضمن إال أمور تتعلق بالتدبري أل
 ،تحسني ديال التحصيل والنفقاتال :املالية ديال الدولةديال 

ل التعديل ديا خاص ، القانون ذوبالتايل ال ميكن تضمينه يف ها
 .األمر وشكرامعين هبذا  اللي هو القانون
 :رئيسالالسيد 
 ؟ معارضة التعديل ،أعرض هذا تأييد التعديل ،طيب

 :سعيد خيرون السيدالنائب 
 واحد التوضيح خاصين نوضحغري  ،السيد الرئيس ال

اللي فيها ما يزيد  230فيما يتعلق بالتعديالت املتعلقة باملادة 
التفاق داخل اللجنة على أن هناك مت ا ،تعديل 40تقريبا عن 

صيغة ديال اللجنة ومت التجميع ديال مجيع املقرتحات ديال 
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ومت التصويت على الصيغة ديال ديك اللجنة يف  ،الفرق النيابية
هبا  واذ التعديالت اللي تقدماخاص ه ،وبالتايل. 230املادة 

السيدات والسادة النواب يف الفرق ديال ديك املعارضة خاصها 
شكرا  ،شي اللي اتفقنا عليهال ألنه يف احملضر هاد ،سحبت

 .السيد الرئيس
 :رئيسالالسيد 
 .يسحب نإذ ،صايفالعرض ؟ تأييد التعديل وال  .شكرا
ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة وهو  204املادة 

 .تفضلوا ببسط هذا التعديل ،24تعديلكم رقم 
 :سويونس السكوري وبح السيدالنائب 

  ألنه ش ؟عال ،هاد التعديل واخا قصري راه جوهري
السيد الوزير زعما الصداقة موجودة ولكن كاين  ،كيتعلق يعين

دابا منني تتبغيو تعطيو  .شي حوجيات خاصك تفسرهوم لينا
 ،ناظرة حول اجلباياتاملفيه راه عندنا  اتقولو ك  واحد التعليل

 غانقيسوشما  واقلت la TVAحبال دابا منني هضرتو على 
la TVA تحركناها راه شحال من حاجة غسحيتاش إال ق، 
ديرو التعليل تمنني تتبغيو  .قلنا آمني ،أشهر 4إذا غانتسناو 
 .ات أخرىمهلضرائب أو مساتستعملوه بالنسبة  ،املعاكس
هاد القضية ديال الصندوق ديال التماسك   
هاد املسامهات وكاين بعض املواد حنا صوتنا  ،االجتماعي

 ،كيفما قال السيد رئيس اللجنة  ،عليها باالمجاع كاع يف اللجنة
ظرة الوطنية امبا أنه املن .وليين كاين واحد القضية حمورية فيها

شي راه حنا صوتنا ال كم هادل احنا تانقولو  ،اجلبائية راه جايا
تكون فقط  ذعلى أساس أنه املدة ديال التنفي ،عليه باإلمجاع

باش ما يوليش  ،سنني 4اشي ديال ديال السنة املقبلة وم
impot  مور من املدونة العامة هاد الرسوم وهاد األ واحتيدو
 .العام اللي فات كمسامهة واباش تبقى كيفما درت ،للضرائب
فيها على واحد  وانتكلميف املناظرة اجلبائية اللي غ والسمنني جن

حىت  ة بانكون من هنا لتميالعدد ديال األمور وغادي 
ال كان شي خمطط قوي يف اجملال ديال إ ،ديالكماملخطط 

يف ال كان شي إصالح جوهري إو  ،صندوق املقاصة أيضا
 .صندوق املقاصة 
غري طبق تعليها  وانتكلمك بغينا أنه الرسوم اللي ن،إذ
ويف  .سنني كيفما جا يف عدد منها 4ماشي  ،العام اجلاي
اه ماشي  ألن اجلبايات ر  ،السياسة كلها وامنني نوضع ،فرباير
خرين يف آراه عندها رافعة ديال حواي   ،دخل الفلوستك

ال وحصل االتفاق على إ ،يف داك الوقت ،السياسة ديال الدولة
 خاصه نهأمنشيو لو كاملني وإال بان  ،شي ضريبةال ويل هاديأنه 
موارد قارة  واضمنتطريقة أخرى باش  ة اإلبداع وشييو ش

 لهذا هو املدلو  ،هلصندوق التماسك االجتماعي منشيو في
 .به وشكراديال التعديل اللي قمنا 

 :رئيسالالسيد 
 .اجلواب للحكومة، شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

املسامهة دابا، ف املنطق خمتلف أن بلي كون بغيت نقول
األمور األخرى اللي هي  ،عنيالتضامنية اعطيناها أفق زمين م

يف  ملضرائب بشكل عاوايف املدونة العامة   تهاقشسيتم منا
تضامنية السامهة امل التايل هادوب ،اإلصالح الضرييب هلا وقتها

كون عندنا يباش  ه هو سنوات اهلدف من 4هباد األفق ديال 
الرؤية الالزمة فيما يتعلق باملوارد اللي هي ستنفق يف إطار دعم 

كون واحد التوفري يوبالتايل  ،دوق التماسك االجتماعيصن
 .وشكرااد األفق الزمن املعترب هلموارد القارة واملستدمية يف ل

 :رئيسالالسيد 
 .معارضة التعديلتفضل،  ،شكرا 
 :أناس الدكالي السيدالنائب 



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

.7 

 ،شكرا السيد الرئيس
أنه  واأنا أعارض هاد التعديل نظرا ألنه الزم ما نوضح

ادي مسامهة ه .هذا شيء أساسي ،وليست ضريبة مسامهة
ت فيها املسامهة ديال االقتصاد الوطين اللي هاد احلكومة قصد

ات اللي يعين كتحقق كت الشر يف اجملهود االجتماعي وقصد
ت الدائرة ديال املسامهة باش وسع ،ويف نفس الوقت ،أرباح

ني وبدات توسع الدائرة ديال التضامن إىل األشخاص الذاتي
بطبيعة احلال من األشخاص الذاتيني  لقواحد العتبة اللي كتنطب

 .مثل الربملانيني كما مت توضيح ذلك فيما قبل
ه حكومة ذألنه ه ،سنني هي أساسية 4املسألة ديال 

جاية توضح الرؤية كذلك  ،رش على الغداجاياللي ما 
يف السنوات املقبلة باش  تعرف حمتاجةهد املقاولة  ،للمقاولة
يف  ،فضلنأنا ك . أشنوا كينتظرها ،عين التوقعات دياهلاتعمل ي

خرج ويف غت ليالانتظار املناظرة ويف انتظار مدونة الضرائب 
 ليال ،رة مدونة الضرائبو يجي مغاللي انتظار قانون املالية 

ضحوا نو ، انديروا العكسأننا ،2014 ل شيوا حىتمنكن مي
ا هدك املدة سرعنا يف اإلصالحات كيمكنانقلصو  الإالرؤية و 

 يف عامني أو وانبقه و ذد املادة هانلغيوا هيعين  دانسحبوا هو 
 .، شكرااإلمكانية اذا كانت هإذا ةسن

 :رئيس الالسيد 
 .تأييد التعديل ،شكرا

 :النائب السيد يونس السكوري وبحسو
 ،شكرا السيد الرئيس
ألنه بدا  ،تفق مع السيد النائبا مم ةقو بيعين أنا 
ا  ، املسامهة مه مسامهة ماشي ضريبةذن هبأه الكالم ديال
 .احلكومة جابتناا ميف املدونة العامة للضرائب كيف ايكتدخلش
، مبا أهنا مسامهة كنطلبوااللي  الشي  اذه ،حنا بالظبطا ،إذن

ه ذه ،ملدونة العامة للضرائبا يفي اشتدخلا تم ،ماشي ضريبةو 
 .أوال

حول  ،اليوم ش رؤيةهاعندا مبا أن احلكومة م ،ثانيا 
، اإلشكالية كلها ديال التماسك االجتماعي حولمجيع يعين 
 اذصندوق التماسك االجتماعي وهيف يناش غري اكا  م اللي 

كنا   قالته ملي اللي  احلكومة ،كنقولوااللي   أنا الشي ماشي 
اإلصالح ديال  اذه مع هالك أودي ر اق ،جالسني يف اللجنة
د الصندوق اديال هنعاودوا اإلصالح الكامل املقاصة غادي 

كنشوفوا يف اجلانب  ألن اليوم ملي ،االجتماعي التماسكديال 
النفقات  ،يف اجلانب ،امسحوا يل ،عندكماللي النفقات  نديامل

وها القنعندكم يف صندوق التماسك االجتماعي كاللي 
داخلة فعال يف التماسك ي لالكتمشلش مجيع اجملاالت ا م

 .الكالم اذا هوأنتما بنفسكم قتلو  ،االجتماعي
ديال و رروا األسعار ديال النفط حتغادي إذن، إال  
د اهو حد العدد ديال األسعار احترروا و غادي و  ،ليسانس اخل
مة، اجا يف التقدمي ديال السيد الوزير املكلف باحلك ليالالشي 
ا د النوع مااإلصالح من ه واحد une réformeيعين 
 .ا أوالذه ،إصالح شامليكون غري  هميكن ل
ميكن غري يكون  ، ماإصالح من هد النوع ثانيا 

 ،إصالح متوافق عليه من طرف مجيع الشرائح اجملتمع املغريب
 .يف الربملان اللي ما مثالشسواء تلك املمثلة يف الربملان أوتلك 

تكلموا  ،مهمو أساسي  رطالشي خصو واحد الش داولكن ه
 ،وهو التشاورأال  ،اإلخوان يف اإلحتاد االشرتاكيقبيلة عليه 

ا ذهماشي  ،ماشي التشاور باش حيسب للحكومة أهنا تشاورت
 كان الإ األنه غد ،القصد هو أن يكون التشاور  .القصدهو 

ال على املستوى احمللي أو على  ،شي وضع سياسي خمتلف
يعين تعاقب  ، وقع تبادل ديال النخبالإ ،املستوى الوطين

على واحد نا اتفقنا لوا كبالد كنو ككن  ،النخب على التدبري
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أي كان  ،يكونش أخالقيا عند أي واحد احلقغا مه، و االجتا
باش جيي  ،هكينتمي ل ليالموعة اجمله أو كينتمي ل ليالاحلزب 
اإلخوان بممثلة  ،ألمة املغربيةلواحد املكتسب مجاعي  يضرب يف

 .واألخوات السيدات والسادة النواب
وا على نعاودوا نأكداحنا ك ،املنظور ذامن ه 
 دألنه بع ،ىت شي حاجةحغتخسر ا واحلكومة م ،احلكومة

ا اتفقنا إال ،ترجعوها ضريبةو و يجتلكم  اإلصالح اجلبائي ميكن
ادي يكون التصويت باإلمجاع غو تويل ضريبة يباش غادي 

 .وشكرا
 : رئيسالالسيد 
 :التعديل التصويت اذإذن أعرض ه، شكرا

  11:املوافقون 
 111:املعارضون 

 .ال أحد: نعون متامل
 تن  على كل التعديالت يتبرمتها ال 1المادة أعرض 
 :ات اليت طالت مدونة الضرائب للتصويتري والتغي

 551: الموافقون 
 15:المعارضون 
  ال أحد:الممتنعون 
ورد  -البند الثاين-من مشروع قانون املالية  10أمر إىل املادة 

، 23عديلكم رقم صالة واملعاصرة ، تتعديل من فريق األاشأهنب
 .لتعديلا يضعاو تفضل أحد 

 :النائب السيد يونس السكوري وبحسو
 ،شكرا السيد الرئيس
ه احلكومة ى واحد اإلجراء يعين حممود جات بهنا كنتكلموا عل

كيلغي واحد الزيادات وفوائد التأخري بالنسبة  ليال 10يف مادة 
  ،حقيقة. صول ديال الضرائب دياهلماأل اللناس اللي خلصو 

واحد   :هاد املوضوع هذا املواد يف يالد 2عندكم  اكانو 

 لنا يف املي فسرتو . كيخ  الضرائب وواحد كيخ  الديون
سحبنا  ،اللجنة أنه بالنسبة للضرائب املشكل ما كيتطرحش

القضية ديال  بقينا يف. اإلخوان يالال حنا وال عدد د ،التعديل
ول ديالو حىت الديون، قلنا أودي كاين الناس اللي سدد األص

كاين شي حجة مقنعة باش ما يتعفاش   إالهو تعفيوه، اللهم 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
 .اجلواب  للحكومة ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

حيث  ،أن تفاعلت مع هذا املقرتحلحكومة و ل سبق
من مبلغ  %40ختفيض قدره مي إىل منح قبلت تعديل ير 

بالنسبة للناس  وصوائر التحصيلالغرامات والزيادات والفوائد 
وبالتايل هذا  ،األصل ديال الدين دياهلم االذين سبق وأن أدو 
 .التعديل غري مقبول
 :السيد الرئيس
 ؟ تأييد التعديل

 :رشيد العبدي السيدالنائب 
 شكرا السيد الوزير،

 ،%40ملي هاد اإلجراء خديتوه ديال  ،هاد احلالة يف
 ااملستقبل على أن الناس ما يبقاوش خيلصو  هذا راه تشجيع يف
 اجراء فحال هذا عاد ينوضو اإل واحدحىت جيي  اويبقاو يعاينو 
ا يف نعاينو  انعاودو ، باش يتعفاو من األصل ومن ا،خيلصو 

اللي التزم وخل    ،جراء فيه حيفاإل املستقبل، أله هاذ 
 اواللي ما خلصشاي جيتو  les pénalités عليه كيبقى 

هاد اإلجراء راه كيجي ما شي  ،إذن. عطيتوه إعفاء كلي
 .منطقي وشكرا
 :السيد الرئيس
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 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت ،شكرا السيد النائب
  11: املوافقون
  111: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون
 : للتصويت 50المادة أعرض 

 551: الموافقون
  15: المعارضون
 .ال أحد: الممتنعون

ورد تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة مادة 
تفضلوا بتقدمي  ،24هو تعديل  ،مكرر 10جديدة حتمل رقم 

 .هذا التعديل
 :محمد مدهون النائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
غري هاد التعديل هذا درناه حنا بالنسبة للرفع من 

ال خيضع لرسم اخلدمات اجلماعية " ا أنهتنشوفو  ،املداخيل
امللزمون املستفيدون من اإلعفاء الكلي الدائم من رسم السكن 
 ،والرسم املهين وكذا األحزاب السياسية واملركزيات النقابية
 ،بالنسبة للعقارات اليت متتلكها هذه اهليئات واملخصصة ملقراهتا

هاد التعديل تدار . "ةالدولة واملؤسسات العمومي :..باستثناء
 ،أكثرية باملدن هيسد العجز احلاصل أو التقليل من باش

أنه  اتنشوفو  :وباألخ  نعطي مثال بالنسبة للعاصمة الرباط
 la  بعض املرات كانت إمدادات من وزارة الداخلية بالنسبة

TVA وهذا الضعف اللي   ،وكان إمدادات من وزارة املالية
اجلماعات  رؤساء  ،غري مثاال ،للرباط امليزانية بالنسبة كاين يف

ما كاينش  ،على املداخيل اللي عندهم قالل ،كاينني بزاف هنا
  400.000حدة فيها اغري مقاطعة و  منني تتلقى ا،باش يسريو 

  4كتعطيها منحة ديال   ها، قاطعة باش غتسري املالسكان وباقية 
  ،باطوبالنسبة ملدينة الر . درهم كنظن أهنا ما كافياشاملليون 

زعما ما كاينش  ،ديال الدرهممليون  20كاين عجز ديال 
 ميعاجل "باقي استخالصهال"على  اوكيهضرو  .مداخيل أخرى

، كاين "هباقي استخالصال"على  ااجلماعات كيهضرو  وأكثرية
وكيبقى  ،ما كايناش ة،أشهر وكتمشي ومبهم 4الشركة كتحل 

ائب تحسب عليها الرسوم والضر ، تيتحسب عليها الضرائب
" هباقي استخالصال"مليار  00تتوصل على  ،وتتبقى غادية

ه حىت هو هذا خاصوا يكون ل ،وهو راه مكاينش تنهضروا
 .احلل

، احملرتمني ،بالنسبة جلميع الربملانيني تيجيو للرباط 
ولكن هباد العجز  املدينة نظيفة، ،خاص البنية التحتية تكون

تنطلب  .إلنارة ال يفيقدك ال يف اا م باش، عندكا اللي كاين م
 ،وتنطلبوا على التعديل وزير املاليةتنهضروا  ،انا هاد الشيء

 ،رةظنتسناوش املناا املعضلة هادي م نه خاصوا حيل هادأباش 
شاء اهلل كاين مؤمتر ديال  إن 2014ألن دابا داخلة عندنا 

 ،رؤساء اجلماعات واملدن ديال العامل وتيحتاضنهم الرباط
غتجي باش حنا عاد نعدلوا  إمىت  رةظانا املنتسناو حن وغادي
لتعديل راه تيشمل مجيع ا تنلتسموا أنه خاص هاذ. نديرواعاد 

 .مجاعات وشكرااإلخوان وأكثرية النواب هنا راه رؤساء 
 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة حلكومة ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :كلف بالميزانيةاالقتصاد والمالية، الم

هاد التعديل غري مقبول ألن هذه الرسوم تدخل يف 
وبالتايل تعين قانونا آخر  ،الباب ديال الرسوم واجلبايات احمللية

 .وال تعين قانون املالية وشكرا
 :رئيسالالسيد 
 ؟ معارض التعديل ،تفضلوا ،إذن

 :خالد السبيع النائب السيد
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مبوارد  نتفق على هاد التعديل ألنه سيضر ال
اجلماعات احمللية بطبيعة احلال وسيلحق أضرار باملهام املنوطة 

افة املدن واإلنارة نظو صيانة الفيما خي   ،باجلماعات احمللية
ش ميزانية نعنجيب أن  نا،يف تصور  ،حنن .دماتوغريها من اخل

ساعدهتا على أداء مهامها وال جمال ملهاد اجلماعات احمللية 
 .ه اجلماعاتلتقلي  يعين موارد هذ

 :رئيسالالسيد 
 ؟ تأييد التعديل ،شكرا

 :يونس السكوري وبحسو النائب السيد
السيد  معنا  لسوال جتي جت س متةلواش انا جني جن

هاد الشيء اللي قليت هو بالضبط  اشحيت ،اللي بغييت ،النائب
شكون اللي   ،دابا كاين ،تيقول التعديل .اللي تيقول التعديل
الدولة  ،كيخلصهاشا  كاين اللي م  ؟ كيخل  هاد الرسوم
كيخلصوش هاد الرسوم للجماعات ا  واملؤسسات العمومية م

باش هو العكس ب ،إذن التعديل .يعين فلوسنا يف فلوسنا ،احمللية
أهنم  ،فعال كما قلتوا السيد النائب ،نلزموا الدولة واملؤسسات

 clientخيلصوا اجلماعات باش تويل واحد العالقة ديال 
,fournisseur   يكون عندك واحد العمارة فيها كال يعقل

ديال الناس ساكنني كل واحد فيهم كتجيه هاد الرسم  14
كل واحد    ،هاد الرسوم ديال اجلماعات ،اللي كيخلصوا
كتنقي الدنيا   ،اجلماعة كتشطب حداهم اشحيت ،كيخل 
إوا منني كتجي يعين بناية قدها قداش فيها املوظفني ديال  ،إخل

 ،كل صباح تينوضوا تيجيو تيلقاو داك الشيء نقي  ،خلالدولة إ
بغينا حنملوا اجلماعات  يعين إال ؟ خيلصوشا هادوا م ،هذا إخل

 .احمللية املسؤوليات دياهلا نعطيوها حىت الوسائل دياهلا
السيد الوزير   وبيين وبينك  ،نا فاهم السيد الوزيرأدابا  

ميكن تغيري أي مادة يف ية ال كنا عارفني أنه قانون اجلبايات احملل
ولكن حنا بغينا  ،ايات احمللية إال يف قانون اجلبايات احملليةباجل

بغاش يعطيه السيد الوزير املالية يف ا م ،منكم واحد اإللتزام
ولكن  ،غتعطيوهشاي حىت داباا ومما ال شك فيه م ،اللجنة

كاين   ،حنا غنجيبوا لكم مقرتح تعديل وكنظن ماشي بوحدنا
 .ت نفس الشيءا فيها فرق األغلبية اللي اقتارحمبفرق أخرى 
 ،ت نفس الشيءكاين فرق األغلبية حىت هي اقتارحومبا أن  

 ،وعمال بالقاعدة ديالكم اللي طبقتوها معانا يف التعديالت
يمكن يكون عندنا شوية ف ،تقبلون ما تقدمه األغلبية أيضا

 .ديال األمل باش هاد التعديل هذا يتقبل وشكرا
 :رئيسالالسيد 

 :شكرا إذن أعرض هذا التعديل للتصويت 
 11 : املوافقون
  111 : املعارضون
 ال أحد  : املمتنعون

ورد كذلك تعديل من نفس الفريق  .إذن لن حتدث هذه املادة
فليتفضل فريق األصالة واملعاصرة  ،إلحداث مادة أخرى جديدة

 .لتقدمي هذا التعديل
 :سليمة فرجي النائبة السيدة

 ،الرئيس السيد
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات والسادة النواب
التعديل يتعلق بدعم املوارد الذاتية للجماعات هذا 

 .سياق التعديل السابقيف نفس يعين  ،الرتابية
املائدة عرف  مياهتعلمون أن قطاع املياه املعدنية و 

وأن الشركات املسوقة هلذه املياه املعدنية كتؤدي  ،رواجا كبريا
 ،كما قلت  ،ونظرا لكون .درهم 0.10الرسم اللي هو واحد 

تكاليف اإلستثمار يعين اللي ن أالقطاع عرف رواج وكذلك 
دياهلا  l’amortissementاستعملتها هاد الشركات يعين 

 0.20إىل  0.10ن يرفع هذا السعر من أفنحن نلتمس  ،مت
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درهم حىت نتمكن من دعم املوارد الذاتية هلذه اجلماعات 
 .ية وشكراالرتاب

 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة للحكومة لتجيب عن التعديل ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

بأن هذا ال  ،التعديل غري مقبول لنفس التربير كما قلنا
ال يعين  ،ةيعين من الناحية ديال القانون التنظيمي لقانون املالي

 .جمال مشروع قانون املالية وشكرا
 :رئيسالالسيد 
  .تفضل ؟ معارض للتعديل ،شكرا

 :خالد السبيع  النائب السيد
  ،السيدات النائبات
 ،السادة النواب
كد عليه يف هاد املادة اللي أغري اللي بغيت ن 

هاد املياه املعدنية أو مياه املائدة املعدة  ،حتها املعارضةقرت ا
راها كتخضع كذلك ألتاوة اللي كتستخلصها  ،ستهالكلإل

وهاد األحواض املائية راها  .األحواض املائية مبقتضى قانون املاء
دت ملشروع مرسوم للرفع كذلك من األتاوة اليت ستخضع هلا عأ

 .هاد الشركات املنتجة للمياه املعدنية ومياه املائدة
هاد املادة يف صلب  ونباإلضافة إىل ك ،لذلك 

كيهم كذلك قانون املاء واملراسيم   ،ية اجلبائيةلالتشريع ديال املا
  ،قانونكان حىت شي اقرتاح ديال   وإال .املتعلقة بتطبيقه
نه يكون املعاجلة أ ،ال من املعارضة وال من اجلميع ،كنلتامسوا
ا بعني اإلعتبار ما تقوم به كذلك ذأخ ،يف إطار مشويل هديال

شكل ضغطا ضريبيا إضافيا على حىت ال ي ،األحواض املائية
 .هاد الشركات وشكرا

 :رئيسالالسيد 

 .تفضل ؟ تأييد التعديل ،شكرا
 :محمد أشروروالنائب السيد 

 ،شكرا السيد الرئيس
  ،حنا من خالل هاد التعديل هذا ،يف احلقيقة 

كنطالبوا احلكومة باش جتيبنا املنظومة القانونية للجبايات 
وبغينا ننتاقلوا  ،هذا من جهة ه،فسوهذا أمر كيفرض ن ،احمللية

 .إىل إدارة جبائية باش تكون يعين عندها اختصاصات
حنا  ،من جهة أخرى السيد الرئيس، السيدان الوزيران 

 ،رتولة ومياه املائدة والت غال من البدابا عندنا املياه املعدني
 .درهم يف القنينة بالنسبة للثمن باش كيتباع 0.10آشنوا هي 
حنا تنقولوا بأن كاين هناك استنزاف ديال الثروات  ،وبالتايل

يف الوقت اللي تنلقاو  ،ديال اجلماعات احمللية ديال املواطنني
وا ألبسط الشروط ر هاد اجلماعات كتفتاقد وال املواطنني كيفتاق

تتعرفوا  ،السيدان الوزيران ،غادي نعطيكم مثال .ديال العيش
كن كان   ،قة ديال إفرانستشفى بن صميم اللي كاين يف املنطامل

ميكن غتصلح داك املستشفى  ،عند اجلماعات اإلمكانيات
وكاين  ،اللي كان تيداواو فيه الناس اللي كانوا مراض بالسل

 ،ار على املنطقة اللي كننتامي هلضهنا مناطق أخرى بال م
بزاف من هاد  كبري  اء يعين كبري كبرياغتننه كاين أتنعرفوا ب

احلكومة خاصها تشوف هاد  ،وبالتايل .الشيء ديال املياه
 هاللي عند ،القضية ديال املياه املعدنية من واحد املنظور مشويل

ماشي جتي شركة أو مؤسسة  ،عالقة بالتنمية ديال املناطق
 ،كيستافدوا من والوا  تستنزف املوارد ديال املنطقة والسكان م

 .شكرا
 :رئيسالالسيد 

 :لشكرا إذن أعرض التصويت هاد التعدي
 11 : املوافقون
 111 : املعارضون
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 ال أحد  : املمتنعون
ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة  11أمر إىل املادة 

 .فتفضلوا بتقدمي هذا التعديل أحد نواب هذا الفريق ،واملعاصرة
 :يونس السكوري وبحسوالسيد النائب 

 شكرا السيد الرئيس،
ات ما كرهناش اإلخوان واألخو  ،هاد التعديل هو

األغلبية  هألن يساندونا،يعين صعيب نقول  ،النواب والنائبات
كون واحد الوعي يولكن على األقل  ،أغلبية واملعارضة معارضة

 لواقع يف القريبلرتجم يشي ال واحد احلرص على أن هادو 
 .العاجل
كان اجللسة ديال األسئلة الشهرية مع السيد رئيس   

وكان فريق  ،ال ديال النقلاحلكومة يف واحد اجملال مهم هو اجمل
رب السيد رئيس خ ،يف جملس املستشارين ،األصالة واملعاصرة

احلكومة بأنه كاين مقرتح ديال إصالح إحدى مكونات 
وجينا يف هاد النقل احلضري   .القطاع واللي هو النقل احلضري

اإلصالح اللي فيه جانب مؤسسايت واحد على  واكنتكلم
السيد الوزير والسيد  ،راء املاليةالسادة وز  ،هنا .وجانب مايل
ل من مداخل هاد اإلصالح يعين جينا مبدخ ،بدالوزير املنت
لنقل االستثمار ديال ا واعلى أنه خاصكم متول اولو قاللي تان

 .وم املفروضة على التأمنيمن هادوك الرس% 20احلضري ب 
 القانونيف املشروع  ،%40 ايف امليزانية العامة خديتو  دابا انتوم

تعطيوها لصندوق  %20و% 40 انتوم اخودو ال حلايل و ا
ول بواحد ميقدر ياملواكبة ديال إصالح النقل احلضري باش 

الشكل مستمر االستثمار اللي هو مهم وأساسي يف كل املدن 
هاد  واباش تعتابر  ،يعين حنسوكم ،وبذلك نريد منكم ،املغربية

 ،وال قبل ما يكون أي شيء آخرأالقطاع قطاع اجتماعي 
 قطاع يفكلوظيفة اللي كيأديها  لطبيعة احلال بباإلضافة 

 .االستثمار وشكرا

 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة للحكومة ، شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
  :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 ،السيد الرئيس
ل النقإصالح غري باش نذكر يف هاد صندوق مواكبة  
الدولة التزمت وأدت كل  ،2000منذ إحداثه سنة  ،احلضري

يف هذا  اتولوحدها فيما يتعلق باملسامه ،اللي كان عليها
 .وشكراوبالتايل فهذا التعديل غري مقبول  ،احلساب
 :رئيسالالسيد 

 .تفضل ؟ معارضة التعديل؟ نعرض هذا التعديل للتصويت 
 :خالد السبيع السيد النائب

البد أنه  ،ه اللي قال السيد الوزيريف نفس االجتا
أنه ملا أحدث هذا الصندوق كان من املفروض أن  وا،نأكد
 ،مليون ديال الدرهم 300ة الدولة يف حدود مهمسا ئيعب

ية من أجل التدخل ديال اجلماعات احملل اتسامهاملتضاف إليه 
النقل و اإلصالحات املتعلقة بالطرق يف بطريقة منسجمة 
 ،هلاد القطاع اللي كتشرف عليه وزارة الداخليةاحلضري بالنسبة 

 وزراةوكذلك النقل للربط ما بني املدن اللي كتشرف عليه 
  .التجهيز

الدولة التزمت مبا عليها وكاين  ،إىل حدود اآلن
اللي كنتسناو من اجلماعات احمللية والوزارات  ،لذلك .فائض

 ي واحد التصور واضحجيأنه  ،القطاعني ذالوصية على ها
 ولكن ه،دعميجلميع مستعد أنه ا هالتمويل ديال ةساعالوديك 

ويف إطار كذلك إعادة  ة،يف إطار واحد الوضوح ديال الرؤي
الرتاتبية فيما خي  التدخل ديال اجلماعات احمللية اللي خاصها 
تويل هلاد القطاع أمهية قبل مجيع النفقات اللي كتمشي مثال 

أوىل هو نقل احلضري ألنه نعترب أن ال ،للتأهيل احلضري
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لذلك جيب كذلك يف إطار امليزانية املرصودة ديال  ،األولويات
املكانة ديالو   ذاجلماعات احمللية أنه هاد النقل احلضري ياخ

 .تقدم ما يهم اجلماعاتيف وية من أولويات كأول
 :رئيسالالسيد 

 ؟ تأيد التعديل
 :يونس السكوري وبحسو السيدالنائب 

هادشي معقول ديال أنه ، النائب ما قليت عيب السيد
مجيع  اخاصنا نشوفو  ،واحد القطاع وامنني كانبغيو نصلح

ولكن هاد  ،مسؤولية هعندكون ياملتدخلني وخاص كلشي 
حنا  .املقاربة عندها عالقة باهلندسة املؤسساتية ديال اإلصالح

 .رمبا كاينة شهادات أخرى ،اجتهدنا
هاد  ،أوال ؟ رييف قطاع النقل احلض احنا آش تانقولو  

كاملة   هما أداش الوظيفة ديال 2000لق يف الصندوق اللي خت
تيتكلف هو  ،أال وهو أنه ال يتكلف باالستثمار ،لسبب بسيط
مللي كتجي شي شركة ديال  ؟ شنو هي املواكبة .باملواكبة

هادوك  ،كتنقل حىت الطلبة مثال  ،الطوبيسات وكتجي عند
 .الثمن ديال التذكرة داك الصو خيي االطلبة ما غايقدروش

 ،شي واحد الصو خيكاين واحد الفرق خاص ن،  إذ 
والثمن  ،دأ املردوديةبمل مبتعك  واألن الشركات كيفما كتعرف
وبالتايل هاد الفرق  ،السلطات دوادديال التذكرة هو مثن كتح

 ،هاد الصندوق هذا .والصخيما كاينش شكون اللي غادي 
ع من األمور ولكن ما  خل  هاد النو كي ،الفائض هاللي عند

جينا تانقولو  ا؟تانقولو  جينا  حنا شنو .كيخلصش االستثمار
أوال لنفصل بني شيئني أساسيني يف املوضوع ديال النقل 

ي االستثمار مل .صل بني االستثمار واالستغاللفلن ،احلضري
 ، ال،قال السيد الوزير املننتدب أنه الدولة قامت مبسؤوليتها

لي لشي اال ء أول وبسيط من هادت غري جز الدولة خلص
اللي بقى  .وخصوصا كنتكلم على املدن الكربى ،داري هخاص

نه اجلانب املؤسسايت خاص الدولة تدخل يف شراكة مع أهو 
دخل ياللي  ،يف إطار شركات التنمية احمللية ،اجلماعات الرتابية

 la billeterie  فيها االستثمار واللي هي اللي تكلف ب
ماشي  ىبقيت اللي اطوبيسالماشي مول  la billetيعين 
ماشي غري  ،وهذا إصالح كاين يف دول أخرى .هاديك وخدمت

 ،راه كاين يف دول أخرى ومتشى ،حنا اللي بغينا خنتارعوه
مبا فيها الواليات املتحدة  ،ألن مجيع دول العامل ؟ عالش
من % 40أو  30وتش فالثمن ديال التذكرة ما كاي ،مريكيةاأل

 .ديال هاد النقل احلضريالكلفة 
نعطيك مثال حبال دابا ديال الرباط أو الدار  ،ثانيا 
يعين ي او رتامالدير شي حاجة ماشي حبال تإال بغييت  ،البيضاء

كاين   buswayكاين   ،فعالني اكونو يبغييت داك الطوبيسات 
tramway  وكاينbusway هدير لتهو ك ؟ شنو هو 

 feuتسىن هو ياش دوز باش ما يبقيالطريق منني غادي 
rouge  وهادشي  .تسىن شي واحد إجي حداه إىل آخرهيو

 240و أمليون ديال الدرهم  400كلف واحد ي هكن لمي
ما كاينش شكون اللي خاخيل   ،اليوم .مليون ديال الدرهم

 ااحلكومة حىت إال ما قبلتوش كاع تزيدو  ،حنا قلنا .شيال هاد
زيدوه  ،السمية ه غريل ابدلو  الفلوس يف هاد الصندوق وا

 ـدعم اجلماعات اللي بدا فيها املشكليقدر ياالستثمار باش 
حبال الدار البيضاء وغادي  ـحبال اجلماعات الكربى حبال الرباط

وصل يف طنجة وغادي يملراكش وغادي شي قريبا ال ي هادجي
 وصل يف املدن اللي بدات خاصها ما يسمى بي

l’intermodalité  يفtransport ي اشلكميكن ألنه ما
دير واحد اإلصالح فيه غري الطوبيسات وال فيه غري ت

 ادوزو ت مني ة ما مجعتيهومش كلهم ومتإال ،الطاكسيات
 ،لمواطنني البديلل اتو دم وجو راسكاغاتلق ،لصندوق املقاصة

غايل وال  licenceيه الثمن ديال جيطت غادي ال املواإحىت 



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

61 

 transport enغايلقى عندو  ،الثمن ديال كدا غايل
commun قلنا هذا  عليهاو  ،بعدا البديل هغايلقى راه عند
 اتزيدو  وا،ال ما بغيتوش تقبلإحىت  إذن،. مسألة اجتماعية
 ،ه السميةعلى األقل بدلو ل ،ديروهمتم فني الفلوس ألنه عندك

غادي تقدم األخت سليمة فيما بعد التعديل اللي متعلق هباد 
فيه االستثمار  ازيدو باش على األقل ت ،الصندوق بالضبط

ح ليا السيد الرئيس على مسوا ىفيه األمور األخر  اوتزيدو 
 .اإلطالة
 :رئيسالالسيد 
 :أعرض هاد التعديل للتصويت، شكرا
 11: املوافقون
 111: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون
 :كما وردت يف املشروع  55المادة أعرض 

 551:  الموافقون
 15: المعارضون 
 . أحدال:  الممتنعون

عرض هذه املادة للتصويت كما عدلتها أ ،51مادة لامر أ
  :اللجنة

 551:  الموافقون
 15: المعارضون 
 .ال أحد:  الممتنعون
 :أعرضها للتصويت ،كما وردت يف املشروع  55المادة 

 551:  الموافقون
 10: المعارضون 
 .ال أحد:  الممتنعون
 :روعأعرضها للتصويت كما وردت يف املش 54المادة 

 551:  الموافقون

 10: المعارضون 
 .ال أحد:  الممتنعون
 :أعرضها للتصويت كما وردت يف املشروع 51المادة 

 551:  الموافقون
 10: المعارضون 
 .ال أحد:  الممتنعون
، ل من فريق التجمع الوطين لألحرارتعديورد بشأهنا  11املادة 

 .التعديل يضعاو  أو إحدى فليتقدم مشكورا أحد
 :ائبة السيدة حنان أبو الفتحالن

 ،شكرا السيد الرئيس
تنطالبوا برفع احلصة  ،املادة ذهحنا بالنسبة لنا يف ها

يف  4يف املائة و 1ضريبة على الشركات من الاملخصصة من 
 ،يةالهات من املسامهة يف التنمية اجملوذلك لتمكني اجل ،املائة
ات اجله إن شاء اهلل ديال حنا على أبوابا surtoutو

بالغ املالية املطلع تاجلهات  اذتنطالبوا باش ه ، إذناملوسعة
 .ا وشكرا امللزمة هل
 :رئيسالالسيد 
شأهنا تعديل من الفريق إذن نفس املادة ورد ب ،شكرا 

 .تقدمي التعديللاالشرتاكي، تفضلوا 
 :النائب السيد محمد عامر

 ،شكرا السيد الرئيس
يف  1سبة من النمن  كنطالبوا الرفع   ،نفس التعديل

ا ذوه ،يف املائة 4املائة من حصيلة الضريبة على الشركات إىل 
جهوية حقيقية تفعيل شيا مع مقتضيات الدستور يف أفق متا

 . وبناء المركزية قوية ومتجددة
 :رئيس الالسيد 
 ،تعديل من فريق األصالة واملعاصرةاملادة ، ورد بنفس شكرا 

 .تفضلوا بتقدمي التعديل
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 :يد أحمد التهاميالنائب الس
 ،السيد الوزير
 4أنه نقرتح نسبة  ،حنن أيضا نسري يف نفس االجتاه 

ن آلاوكنضيف ليها أن  ،يف املائة لفائدة اجلهات لعدة أسباب
اجلماعات كيوصل ليها ، 0.01اجلهات ياهلل تيوصل ليها 

 ،اجلماعات 4مبعىن أنه كل جهة ياهلل عندها النصيب  0.02
من  ئاتن مل تقل مإالعشرات  شتمل علىهي تبينما 
 .اجلماعات
الوحدات الرتابية من تلبية  اذه كنيفي إطار متف

اإلصالح جيي املرحلة يف انتظار  يف هاذ ،حاجيات املواطن
وكنقولوا البد من  ،كنتظروه بفارغ الصرب ليالالعميق و و الشامل 
وبالتايل  ،املؤسسة من الوسائل املالية الضرورية اذمتكني ه
، اجلهة  يف احلقيقة اذهو شاللي الوضع  اذوا تصحيح هتنقرتح

يف املائة يااهلل يصبح  4ىل ها إو نزيدف ،0.01كلها ياهلل عندها 
 .، شكرا0.18
 :رئيسالالسيد 
تعديل من فريق اإلحتاد بشأهنا  ، نفس املادة وردشكرا

 .الدستوري
  :النائب السيد مصطفى الجاري

 ، شكرا السيد الرئيس
االجتاه وكنطلبوا باش ترفع  اذيف ه حنن أيضا نسري

واهلدف بطبيعة احلال هو يف احلقيقة  ،يف املائة 4النسبة إىل 
لفت أنظار نود يعين  ،حنا من خالل هد التعديلا ،أوال

لى إجناح ع مةز اتقوية إىل أهنا ع اتاحلكومة بأن تعطي إشار 
يف العديد من و شار إليها يف الدستور م اجلهوية. ورش اجلهوية

متكني اجلهات ، بطبيعة احلال اهلدف األمسى هو طب امللكيةاخل
ا ذوعلى ه .التنموية هاأدوار طالع بضمن موارد مالية لإل

احلصة ديال الضريبة  اذنطالب احلكومة باش ترفع ه ،األساس
 .يف املائة وشكرا  4على الشركات إىل 

 :رئيسالالسيد 
ت اليت هتم الكلمة للحكومة لإلجابة على هاته التعديال، شكرا
 .11املادة 
المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 

 :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
ه التعديالت غري مقبولة من طرف احلكومة ذهبطبيعة  

 :لالعتبارات اآلتية
نتفق مجيعا على األمهية ديال الورش ديال  ،أوال
م يف املوارد ديال سالتحكيم واحلولكن املوارد و  ،اجلهوية املتقدمة

هي  أن يتم إال أوال من بعد نعرفوا أشنوهده اجلهات ال ميكن 
االختصاصات ديال  يف إطار النقاش حول  ،صاصاتاالخت
 .اجلهات

يكون اجلانب املايل هو جانب يف إطار  ،املسألة الثانية
الدولة ستنقل من هي اللي كينش غري املوارد ا  ألن م ،مندم 
تين  عليهم اللي الصناديق  2جلماعات، كاين كذلك إىل ا
ا ، وبالتايل مصندوق التأهيل وصندوق التضامن :رالدستو 
ألن  ،تكون واحد النظرة إال مبعرفة الصالحياتميكنش 

كيتكلم على أن هذا األمر،   الدستور كذلك يتكلم عن
وبالتايل التحويل ديال  ،اذه التحويل ملزم بالتحويل ديال

التحويل ديال  ،حىت الدستور تيتكلم هباد الرتتيب الصالحيات
 .الصالحيات ويتبعه التحويل ديال املوارد املالية وشكرا

 :رئيسالالسيد 
 ؟ معارضة التعديل ،إذن ،شكرا

 :محمد مبديع رئيس الفريق الحركي النائب السيد
 ،السيد الرئيس



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

66 

يعين قريبا  ،ش اجلهوية سيفتح على مصراعيهر يعين و  
وهاد الرفع من موارد اجلهات كان دائما  ،2014يف سنة 

وحنن يعين مع فتح هاد  ،مطلب يعين يف السنوات املاضية
 ،تطلعاتهو يف مجيع فروعه  ،شاء اهلل يعين مستقبال الورش إن

 ،فيما خي  موارد اجلهات ،اجلهات اتفيما خي  اختصاص
الورش يعين جبميع مكوناته يعين  ذافتح هيأن  ذوحنن حنب
امتياز بش ر لة اللي غادي يكون و سبة ديال السنة املقبباملنا

 .ديال اجلهوية حاضر يف هذه السنة
 :رئيسالالسيد 
 .أحد املتدخلني لتأييد التعديل 

رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع النائب السيد  
 :الوطني لألحرار

  ،شكرا السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء
غتها احلالية لديها اجلهة كما هي يف صي ،فعال 

 .وهي اختصاصات كثرية ،30.11اختصاصات حمددة بقانون 
كنوجدوها كاع يف   ،واحد املادة مجيلة جدا ،ويف نفس القانون

حتول الدولة جمموعة اخلدمات مقابل  ،القوانني ديال الالمركزية
 .حتويل اإلختصاصات وهذا مل يتم أبدا

كاالت نشكوا من جمموعة من اإلش ،السيد الرئيس 
تفاوت يف التنمية،  ،اختالالت اجتماعية ،اإلختالالت اجملاليةو 

تدخل الدولة بشكل مباشر  ،مناطق ال تستفيدو مناطق تستفيد 
تخلق اختالالت داخل اجلهة كوراش كربى  األيف جمموعة ديال 
 ،حبيث مناطق كتكون فيها استثمارات كبرية جدا ،يف حد ذاهتا

 .ديال اجلهة خاصة العامل القروي املتضرر هو الواجهة الورائية
 ،دياهلم نزيلكينش شي طريقة ديال التا  م ،رغم كل اإلمكانات

تجارب يف مجيع الدول المكاينش تنسيق على مستوى املركز، 
تثبت أن احلل من احللول الناجعة ملواجهة اإلختالالت اجملالية 

 ،بالتدرج ،املغرب .هي الالمركزية االجتماعيةواإلختالالت 
ين واحد الدراسة اللي قامت هبا جلنة وكا ستوعب هاد األمرا
كنا ننتظر أن هاد   ،ت فيها واحد التصورة واللي وضعلكيم

التصور خيرج حليز الوجود كإحدى احللول وإحدى اآلليات 
ا م ،إيوا نبقاو نتسناو ل،هناك تعط ،لتنفيذ الربنام  احلكومي

قل األى عل ،%4 ةطلبنا والو طلبنا غري شي حاجة بسيط
ولكن  ،نواجهوا هاد اإلختالالت ونديروا شوية ديال التوازن

السي عبد اللطيف  ،أنا تنتأسف ،ملا اإلخوان اللي كانوا ،السي
كيطلبها بإحلاح   ،موالف اللي كيطلبشا  هاد العام م حوو بر 

ورش وجا ال اليوم اللي جاكنت أعارضه   ..وإحلاح وإحلاح
شكرا السيد  ،لبشكيطا  هو مالدستور ويؤكد على ذلك 

 .الرئيس
 :رئيسالالسيد 
يل إذن  إذن امسح ،طيب ،إذن أعرض هذه التعديالت ،شكرا

ال درنا معارض للتعديل،  ،هل من يرغب يف معارض التعديل
ا يتكلم كان شي معارض آخر خاصو   ال عرفت إال ،ا مؤيدابد

 .إذن مؤيد للتعديل ،اذدابا باش نبقاو غاديني هك
 :عامر محمد النائب السيد
نا يبدوا يل أنه هناك واحد املشكل يف التعامل أ ،شكرا

وهي  ،ديالنا مع املسألة ديال اإلصالحات ومع تفعيل الدستور
لي سنة م هذه .ن والتأجيل ديال األشياءغياب عنصر الزم
 كنا كننتاظروا على أنه القوانني اللي متعلقة   ،وافقنا على الدستور
جا خطاب جاللة  .الوقت اذلمؤسسة قبل هلباجلهة جتي 
ه اإلصالحات ذخري وأكد على أمهية وأولوية هاألامللك 

كروا يف إطار واحد القانون املالية ذا حنا اليوم تنا .بالنسبة للجهة
 .بالنسبة للسنة املقبلةعملنا ينظم غ ليال

على أن  ،السيد وزير الداخلية صرح يف اللجة
ؤوليتنا اليوم هي مس ،االنتخابات يف األشهر القريبة املقبلة
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تفعيل اإلصالحات املواطنني يف مسألة و لفاعلني لو إشارة ينعط
 .اإلصالحات الرتابية يف إطار امليزانية احلالية ،املرتبطة باجلهة
 ضريوهو عمل تيدخل يف إطار حت ،زيادةقرتحنا ا إحنا ملي

نتظروا سنة نخصناش ا م ،األرضية للجهوية املوسعة املقبلة
نتظروا سنة أخرى نافقوا على النصوص و نو و أوبعض الشهور 

 .ه األشياءذكروا على هنذا باش 
كنتظروا على أن احلكومة تعطي إشارات  كنا،  اذوهل 

ك يف جماالت أخرى وكذل ،قوية يف جمال اإلصالحات الرتابية
وإال  ،دخلنا حقيقة يف مسألة تفعيل الدستورتتبني على أنه 

ة على الدستور وخلقنا صوتوا سن .غديش يفهمواا املغاربة م
تيشوفش على أن هناك ا ولكن م ،انتظارات كلنا عند املواطنني

تغيري حقيقي يف واقع الناس ويف عالقتهم مع اإلدارات 
جدوا غادي نو و  ،الدستور اجلديد ذايف إطار ه ،واملؤسسات
ولكن هناك واقع  ،هناك الدستور وهناك مؤسسات ،مفارقة
 .خرآوشعور 
أهنا ماشي  وات ديال احلكومة تنظنالتربيرا ،اذفله 

رى عنصر الزمين يف احلسبان منطقية وما تدخلش مرة أخ
 .وشكرا

 : السيد رئيس
إذن التعديل  ،أعرض هده التعديالت واحدة واحدة ،شكرا

 :ه فريق التجمع الوطين لألحرار أعرضه للتصويت الذي قدم
    10  :املوافقون 
  118 :املعارضون 
 أحد  ال   :املمتنعون 

 :ه الفريق االشرتاكيالتعديل الذي قدمن
    10  :املوافقون 
  118 :املعارضون 
 ال أحد    :املمتنعون 

 :األصالة واملعاصرة ه فريق التعديل االذي قدم
    10  :املوافقون 
  118 :املعارضون 
 ال أحد    :املمتنعون 

 :الدستوري االحتاد فريقالتعديل الذي قدمه 
    10  :املوافقون 
  118 :املعارضون 
 ال أحد    :املمتنعون 
 : للتصويت كما وردت يف املشروع 51المادة أعرض 

 551: الموافقون 
 10: المعارضون 
  .ال أحد:الممتنعون 
ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين لألحرار  53المادة 

وكذلك تعديل من فريق األصالة واملعاصرة وتعديل من الفريق 
ه ذفنعرض ه ،شرتاكي وتعديل من الفريق اإلحتاد الدستورياال

من  تفضلوا السيدة النائبة .التعديالت ونناقشها دفعة واحدة
 .فريق التجمع الوطين لألحرار
  :النائبة السيد حنان أبو الفتح

 ، شكرا السيد الرئيس
هو تقريبا غادي يف  10التعديل املتوخى يف هد املادة 

يكونش املصري دياهلا ا م واتنتمن ليال 11نفس السياق املادة 
اهلدف من هد التعديل هو أننا تنطالبوا برفع  .نفس املصري

وذلك  ،يف املائة من حصيلة الضريبة عن الدخل 4 ل نسبةال
ورفع احلصة ديال اجملالس  نفس السياق ديال اجلهة املوسعة

 .لتمكينها من املسامهة يف التنمية اجمللية وشكرا 
 :رئيسالالسيد 
 .من طرف فريق األصالة واملعاصرة ، التعديل املقرتحشكرا 

 :النائبة السيدة ميلودة حازب



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

68 

 ،شكرا السيد الرئيس
د اه ،هو متفق عليهرا طبعا الرفض امليكانيكي 
األول كان على ضريبة  ،التعديل هو مكمل للتعديل السابق

 ،واحد فيهم ،ا على الضريبة على القيمة املضافةذهو الدخل 
م مها جبوج كيمثلوا يعين يف اجململ هنعلما أ ،مكمل ،حبال حبال

يعين حىت  ،يف املائة 1اآلن  مليون درهم 000دياهلم كيعطوا 
 اذ، يعين همليون درهم 100مليار و 2يف املائة  4 زدنا الإ

 8وال  0 واحد نال اهلل يصوبينزيدوه غادي اللي املبلغ 
 .الشوارع
من  ،املادة بالضبط اذهبغيت أنقول بأنه أنا فقط  
مجيع الفصول تغريت  ،تغريتا يف املائة م 1 اذطت هحتهنار 
 1 اذبالتايل يعين ه ،تتغري ا ه عمرها مذتغريت إال هواملبالغ 

 ،يف املائة اليت ال تتغري يف مجيع القوانني املالية  اللي فاتت
توحي بأن اجلهوية بالنسبة لكل احلكومات هي شكلية مبا فيها 

كم هو شيء بة ليعين اجلهوية بالنس. اآلنمة ديال احلكو 
الفرق بينكم وبني  .شكلي ماشي واحد املسألة اللي هي مهمة

بدستور  ،احلكومات السابقة أننا اآلن تنعيشوا يف مرحلة جديدة
ومن ضمن  ،مبقتضيات جديدة وبأولويات جديدة ،جديد

لك ال ومع ذ ،األولويات أو من أهم األولويات اجلهوية املوسعة
 .حيدث أي تغيري
النظام أو لوا على أننا كننتاظروا اإلخراج ميكن نقو  

إذا كانت  ،ولكن أنا بغيت نقول ،القانون املنظم للجهات
اج هذا القانون التنظيمي للجهات احلكومة تتلكأ يف إخر 

ضيف هاد املبلغ القليل يف تفعلى األقل  ،سبب من األسبابل
ها على األقل بعدا نتعودوا لتمكين ،املداخيل ديال اجلهات

يعين غادي تكون  ،نديروا واحد العمل تدرجيي فيما خي 
نبداو شوية اآلن نتدربوا على هاد  ،وسعةاملهوية اجلعندها 

وإال كيف قلت غادي يبقى هاد التعديل أو  ،اجلهوية املوسعة

هاد املبدأ  ديال اجلهوية  ،غادي يبقى هاد املبدأ ماشي تعديل
كنجبدوه ملا كنحتاجوه    ،واحد مبدأ شكلي هو جمرد يعين

ولكن يف اجلوهر راه معندنا جهوية  ،كنقولوا راه عندنا اجلهوية
 .شكرا ،كيناش إرادة باش ميكن لينا نطبقوا هاد اجلهويةا  وم

 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة اآلن للفريق اإلشرتاكي لتقدمي التعديل يف نفس املادة

 :محمد عامر النائب السيد
 ،الرئيسالسيد 
حىت يف إطار القانون  ،نضيف فقط ،نفس اإلعتباراتل

 ،يف انتظار اإلصالحات املقبلة ،احلايل واإلختصاصات احلالية
اجلهات تتدخل يف عداد من الشراكات مع الدولة ومع فاعلني 

دعم مواردها ودعم وسائلها وضعها اليوم كيقتضي  ،آخرين
 .دارتاجلديدة اللي كما خي  الشراكات التزاماهتا فيباش تويف ب
 :رئيسالالسيد 
الكلمة اآلن لفريق اإلحتاد الدستوري لتقدمي التعديل يف  ،شكرا

 .نفس املادة
 :مصطفى الجاري النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس
بطبيعة احلال حنا عارفني السيد الوزير راه غيكون  

 .ولكن اهلل يهديكم علينا وصايف ،مصري هاد التعديل الرفض
كيد هو أنه نفس اإلعتبارات اللي كتحكم هاد األ 
يف حدود  ،هو أننا كنطالبوا بالرفع من هاد القيمة هادي ،مسيتوا
ينا احلكومة تعطينا بغ ،أوال :واإلعتبارات واضحة وبينة ،% 4

 ،الورش الكبري ديال اجلهوية اذرطة يف هأهنا منخبإشارات قوية 
الزمن  ا عنصر وندخلو وثانيا بغينا خنرجوا من هاد اإلنتظارية 

 .شكرا ،كفاعل يف هاد العمل هذا
 :رئيسالالسيد 
 .على التعديل بالكلمة للحكومة لتجي ،شكرا
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المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
 :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

بطبيعة احلال التعديل غري مقبول نظرا لإلعتبارات 
أوال هاد الورش ديال  ،لةأواحد املس غري نضيف ،السابقة

وبالتايل اإلخنراط فيه هو اخنراط  ،اجلهوية هو ورش يهمنا مجيعا
الدستور منني  ىتح ،غري كما قلت سابقا .ديال اجلميع
 :تيقولك ،غةياملنطوق ديال الدستور كيتكلم هباد الص ،تيتكلم

 ،يصاحبه اختصاص يف التمويل ،كل اختصاص تنقله الدولة
ايل كاين منطق ديال البناء ديال أنه نتحدثوا ونتناقشوا وبالت

ميكنش نعطيو إشارة من أجل ام ،على اإلختصاصات ونوفروا
 .إشارة هادي املسألة األوىل

اإلختصاصات اللي ب ،املسألة الثانية، اجلهات حاليا 
ألن  ،يف نفس الوقت كاين تطور ديال املوارد ،هي قائمة اآلن

الضريبة على  ،غري ولكن الوعاء تغريصحيح أن النسبة مل تت
الشركات والضريبة على الدخل اللي كاينة حاليا ماشي هي 

، الضريبة على 1%اللي كانت يف الوقت اللي تأسسات 
مل تكن إال يف  ،مليار ديال الدرهم 32الشركات اآلن تتجاوز 

 48الضريبة على الدخل  ،راتامل 3حىت ل  4ت تضرب ،حدود
املوارد اللي موضوعة  ،وبالتايل .نفس املنطق ،ممليار ديال الدره
كاين   ،مقابل اإلختصاصات القائمة حاليا ،رهن إشارة اجلهات

الورش املستقبلي ديال تأسيس  ،اآلن بطبيعة احلال .تناسب
اجلهات فيه نقاش حول اإلختصاصات وحول املوارد املناسبة 

 .وشكرا
 :رئيسالالسيد 
، مؤيد تفضل ؟ تعرض هذه التعديالت للتصويأإذن 
 .التعديل

 :أحمد التهامي النائب السيد

فيما  ،كيتبني من املواقف د احلكومة،السيد الوزير
أهنا ترفض  ،مقرتحات فرق األغلبيةيتعلق بواحد اجملموعة من 

فقط ألنه جاية من املعارضة ماشي لعدم الوجاهة وال لضعف 
حات يعين املقرت  ،منكم أنكم تقلبو اآلية اكنطلبو . احلجة

 ،الوجيهة تقبلوها ألهنا وجيهة ماشي ألهنا جاية من املعارضة
فهذا الرفض امليكانيكي كيظهر يل كيتناقض مع ما قلتموه 

 .وأكدمتوه من املقاربة التشاركية إىل غري ذلك
هي كافية ألنه وقع توسيع  %1فيما يتعلق بأن نسبة  

اللي  أن اجلهات تستحضروا الوعاء، ما تنساوشي السيد الوزير 
 ،18و  10كاينة دابا ماشي هي اجلهات كيفما تأسست ف

األنشطة دياهلا وخاصة األنشطة  حىت هي توسعت يف
االجتماعية اللي كتشكل اآلن إحدى الرهانات الكربى 

وها بعني ذفبغيناكم هاد العناصر تاخ ،البالد لالستقرار يف
هدي  ،ولكن يعين اهلل غالب اأنكم تقبلو  اوكنا كنأملو  ،االعتبار

 .هي الرفض امليكانيكي
 :السيد الرئيس

عديل للتصويت، التعديل الذي قدمه إذن أعرض الت ،شكرا
 :فريق الوطين لألحرار

  18: املوافقون
  110: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

 :لفريق األصالة واملعاصرة اه التعديل الذي قدم
  18: املوافقون
  110: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

 :فريق االشرتاكياله يل الذي قدمالتعد 
  18: املوافقون
  110: املعارضون
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 .ال أحد: املمتنعون
 :االحتاد الدستوريفريق والتعديل الذي قدمه 

  18: املوافقون
  110: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون
 :للتصويت كما وردت يف املشروع 53المادة أعرض 

 550:   الموافقون
 11:  المعارضون

 .ال أحد: لممتنعونا
ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين  ،18أمر إىل املادة 
. لبسط هذا التعديل اتفضلو لف ،40تعديل رقم ال ،لألحرار

 . 18املادة  40التعديل رقم 
 :رشيد الطالبي العلميالنائب السيد 
 السيد الرئيس،

هاد التعديل هو تعديل ذو حساسية خاصة وأخذ  
وهو مرتبط بالصناديق  ،قاش داخل اللجنةكثريا من الن

باإلضافة إىل املرافق  ،اخلصوصية للخزينة مبختلف أشكاهلا
 .املسرية بصورة مستقلة

 ،السيد الرئيس
الدستور جاء بواحد اجملموعة ديال املقتضيات  
نقاش وهاد النقاش اتفقنا ة واللي بطبيعة احلال كان هناك جديد

السيد الوزير  ،تفاق اجلميعاالنطوروه داخل  اباش غادي نزيدو 
وعدنا بأنه غادي يكون واحد اليوم دراسي، القانون التنظيمي 

لكن كاين واحد اإلشكال دائما  ،لمالية باقي ما خرجشل
وهاد اإلشكال بغينا نرفعوا واحد اللبس وواحد االنطباع اللي 
 .خلق من خالل النقاش املبين على أمور أو قضايا غري موجودة

يف جلستني  ،السيدين الوزيرين اكنشكرو  ،فأوال 
تأكيدمها على أن كل الصناديق ختضع للمراقبة ديال  ،خمتلفتني

اجمللس األعلى للحسابات وختضع كذلك لكل التدابري 
 .القانون ديال احملاسبة العمومية املنصوص عليها يف

هاد الصناديق هدي حتدث استثناء للمبدأ  ،ثالثا 
حتدث  ،نذ االستقالل أو ما قبل االستقاللالعام ديال امليزانية م

السيدات والسادة  ،هاد الصناديق اللي كتعطي واحد اإلمكانية
ديال تدبري قطاع معني أو عملية  ،يف حكومات خمتلفة ،الوزراء
. التسيري وكتحافظ على واحد النوع ديال االستقاللية يفمعينة 
للحد بغينا منشيو  ،أن يفسر هذا بشكل من األشكال ،لكن

خرى ديال األاملقرتحات  األقصى وأعتقد راه كاين يف
لكن هاد احلد األقصى سيعطل جمموعة من املرافق  ،التعديالت
من باب املسؤولية  ،قلنا .غادية توقف البالد ديال الدولة،

أن نستمر  ،باش ما توقفش البالد ،امللقاة على العاتق ديالنا
القانون التنظيمي لقانون  أنواحد الفرتة زمنية وكنتمناو  ااستثناء

على  االوجود باش يعاجل هاد اإلشكال ونتافقو  زاملالية خيرج حلي
 . عليها كيفاش غتبقى االصناديق اللي غتبقى ونتافقو 

كان عندنا املقرتح األول   ،حنا كتجمع وطين لألحرار
مع  اباش نقطعو  ،هو جنيو نلغيو هاد الصناديق بصفة قطعية

لكن لقينا مثال صندوق التماسك  ،وكاهلضرة اللي أو الشك
االجتماعي، لقينا الصندوق ديال التنمية القروية، لقينا 
الصندوق ديال رجال املطافئ، لقينا الصندوق ديال مأمورية 

لقينا واحد اجملموعة ديال الصناديق اللي   ،السالم ديال اجليش
كلشي نديروه   اواش غنخلطو  ،إذن. كتقوم بواحد الدور مهم

كما   ،نتحالو بشوية ديال الرزانة واملسؤولية ىلوحدة أو  سلة يف
أن نعطي  ،املاضي وسيستمر يف املستقبل وقع ذلك يف

هو كل  ،مع تعديل بسيط ،للحكومة إمكانية االستمرار
الصناديق ختص  هاذ املصاريف اللي كتجي داخل 

وكل ما هو خمص  مليزانية التسيري كنفقات  ،لالستثمار
استهالك ديال احملروقات، كنفقات ديال ،  اإلصالح، املعدات
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 ،عملية ديال التسيري يف ااملا والضو اللي هادو منطقيا كيدخلو 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة لتجيب على التعديل ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
 :ةاالقتصاد والمالية، المكلف بالميزاني

 شكرا السيد الرئيس،
فيما يتعلق هبذا التعديل هو مرفوض لكونه ال يتناسب 

بدأ ديال املاللي أوال يقر  ،مع القانون التنظيمي لقانون املالية
 ايسمح استثناء ،ولكن يف نفس الوقت ،عدم ختصي  املوارد

 .بتخصي  هاد املوارد بنفس املنطق ديال امليزانية العامة
واملراقبة كتخضع لسلسلة ديال احملاسبة الربجمة والتنفيذ 

العمومية وديال القانون التنظيمي لقانون املالية وديال قانون 
ال يسمح بإدراج  ،أوال .مبا فيها اجلانب ديال االستثناء ،املالية

 ،النفقات املتعلقة بالتعويضات ونفقات التسيري إال استثناءا
هذا هو  ،إذن. وهاد االستثناء يرخ  به داخل قانون املالية

 .هذا التعديل غري مقبولوبالتايل ف ،األمر
 :السيد الرئيس

 .إذن معارضة التعديل ،شكرا
 :، رئيس فريق العدالة والتنميةعبد اهلل بووانوالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
 اللي كتكلم على احلسابات 18املادة  صحيح حنا يف

وهنا  ،اخلصوصية أو احلسابات املرصودة ألمور خصوصية
تطرحت حىت اللي هي احلسابات اخلصوصية للخزينة وأثري 
 ،معها ما أثري حول هاد الشي ديال التعويضات إىل غري ذلك

ف ومن بعد جينا ذلجنة ناقشنا هاد القضية ديال احلال وأنه يف
 .هاد اجلانب واحلكومة ما مشاتش متقدمة يف

من حيث املنطق، التفريق بني  ،ينبغي التفريق ،أوال 
رصودة يعين احلسابات املرصودة ألمور املهاد األمور  :أمرين

حسابات اخلزينة  يف ةداك الشي اللي كاينهو  ،خصوصية شيء
حنا التعديل . ور واضحةباش تكون عندنا األم ،شيء آخر
د واللي كيتكلم على حذف الصناديق وها ،األغلبية واللي جابت

النقاش الذي أثري حوهلا واللي كان الفضل ديال العدالة والتنمية 
ومن بعد وىل نقاش عام ديال الربملان حول  ،وديال األغلبية
مل  ه،عليه راه بوحد اهذا شيء اللي كنتكلمو  ،هذه الصناديق

. ف الصناديق املرصودة ألمور خصوصيةذتقل فرق األغلبية حب
، اناقشو  اناقشو بغينا  الإو  ،كتقوم بأدوار  انعلم مجيعا بأهن

وهاد احلكومة  اشحال كانو  2010 ويف اشحال كانو  2004
وما كاينش  ،هدي بوحدها ،باش هاد األمور ،شحال عندها

شي قانون مالية وال قانون تنظيمي للمالية فشي دولة اللي ما 
، بالتايل باش احلسابات املرصودة ألمور خصوصيةهاذ فيهش 

 .نكونوا واضحني
ا يتعلق حبسابات اخلزينة شيء آخر، هذا اللي  فيم 

كتدار منو التعويضات واإليتاوات وهاد الشي ما أثري شيء 
بريل أو أ 21هذا كيخضع  ملرسوم  ،عليه اهذا كنتكلمو  ،آخر

أودي  اهذاك كنقولو  ،وفيه إشكال حقيقي 10للظهري ديال 
املداخيل ديالو هادي خصها تدخل للميزانية و النفقات ديالو 

 .لعامة ديال الدولةا
، مكرر 18 ي يفاجهو اللي  ،احلكومة مشكورة 

الشق األول ال ميكن أن نقول به . استجابت هلاد الشق الثاين
 .ولذلك بغيت نوضح هاد الفرق بينهما ،ولن يقول به أحد

والتعديل اللي جات به األغلبية واللي جتاوبت معاه اللجنة 
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عليه وأنه ابتداءا من نشكرها  ،واللي احلكومة جتاوبت معاه
 . لن تبقى هناك ما يسمى بصناديق سوداء وشكرا 2014

 :السيد الرئيس
 .إذن مؤيد التعديل ،شكرا

رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع  النائب السيد 
 :الوطني لألحرار

 شكرا السيد الرئيس،
. خمتلفة اتلكن بلغ ،أعتقد أننا نتكلم نفس الكالم

كاين   ،حنن ال خنتلف. ولكن بأشكال خمتلفة هيعين اهلدف نفس
حسب القوانني  ،املبدأ العام. املبدأ العام وكاين االستثناء

أنه كاينة وحدة  ،وحسب الناس اللي قراو احملاسبة العمومية
الصندوق وأن كل املداخيل تدخل إىل هذا الصندوق مث يتم 

كل واحد كيفاش    ،عليه اهو األمر اللي كنتكلمو  ،التوزيع
التوزيع العادل إىل غري  ،وكل واحد من حسب منظوره اكيفسرو 
هي هاد الصناديق مبختلف  ،ستثناءاتاالكتجي . ذلك
هذا  ،مبختلف أشكاهلا احنا، هذا هو الكالم ديالنا ،أشكاهلا
 .استثناء
هاد التمييز داخل االستثناء هو اللي ما  ،إذن 

وحنا  ،ببغيناش، أنا متفق للكالم اللي جا به السيد النائ
وذكرت وقلت  ،مشينا مع املقرتح اللي جابتو احلكومة كمنطلق

السيد الوزير وعدنا أنه يدير لنا يوم دراسي وأنه غادي  ،أودي
احلواي  اللي غادي يبقاو ملصلحة  او دوغادين حند انتناقشو 

غري التمييز داخل الصناديق . البالد واحلواي  اللي ما غيبقاوش
 هنا نديرو واحد مبدأ عام من بدايتغيب ،هذا هو اللي كنرفضوه

ا نه ،ق كيفما كان نوعهاينطبق على مجيع الصنادي هإىل هنايت
 ، ميكنهو اللي ميكن ما تفهمناش فيه

communication  أما املبدأ حنا متفقني  ،ما دازتش
 . عليه

أودي  احنا كنقولو  ،السيد الرئيس ،من هذا املنطلق
جييب لنا هاد الشي يف  ،كيفما وعدنا،  خ  السيد الوزير

أشنو  او دأقرب اآلجال من بعد املصادقة على قانون املالية وحند
كانت مرصودة ألمور   ،هي الصناديق مبختلف أشكاهلا

خصوصية أو حسابات خصوصية أو حسابات خاصة أو 
 اللي كاملة تكون خاضعة لنفس املنطق وشنو  ،حسابات كذا
ونسدو  ا،حنتافظو هبما غاديش اللي هبا وأشنو  اغادي حنتفظو 
كاين اللي    ،داخل احلسابات اكل ساعة كنغريو   يما نبقاوش

وكاين اللي كيتغري فيها  ،كنغريو فيها بقانون كتجي كل عام
بغينا حنا باش تكون الشفافية وتكون شفافية . بدون قانون
ألنه خيلق انطباعا  ،ونقطع مع هاد النقاش بصفة هنائية ،مطلقة
 .شكرا السيد الرئيس وا،ال اللي كنطرحهذا هو اإلشك ،خاطئا
 :رئيسالالسيد 
 :إذا أعرض هذا التعديل للتصويت ،شكرا

 18:  املوافقون 
 110:  املعارضون
 .ال أحد:  املمتنعون
 .للتصويت كما وردت يف املشروع 51المادة أعرض 

 550: الموافقون 
 11:  المعارضون 
 .ال أحد: الممتنعون
 18ي هي لداث مادة جديدة الاللجنة على إح لقد صادقت

 :إذا أعرض هذه املادة للتصويت كما وردت يف املشروع ،مكرر
 .جما اإل :كررم 18ا املادة 
ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة  11املادة 

 40تعديلكم  ،املرجو تقدمي التعديل من طرف الفريق احملرتم
 ؟  النائب تقدموها دفعة واحدة السيد  ن،تعديال .41

 :النائب السيد الطاهر شاكر
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 .هكل وموضوع  ،كل واحد بوحدو
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمين،

التعديل ديالنا ينصب على صندوق  11حنا يف املادة 
املعلوم أن هاد الصندوق  ،التنمية القروية واملناطق اجلبلية

ومنذ إحداثه  ،1113املايل ديال  أحدث مبقتضى القانون
حنن يف العامل القروي  ،ومنذ دخول هاد الصندوق حيز التطبيق
كيف   ،هاد الصندوق هذا .ما ملسناش األثر ديالو والوقع ديالو

أقول بأن هاد  ،السيد وزير املالية معاك تنتكلم ،يعرف اجلميع
هاد املشكل  ،الصندوق منذ إحداثه التدبري ديالو وضع مشكل

هاد الصندوق له موارد  ،ستوى األولامل :موضوع على مستويني
 .وله نفقات
حنا ما تنعرفوش كيفاش تتحدد  ،فعلى مستوى املوارد 

يث الصندوق حب ،املشاريع اليت متول من هاد الصندوق هذا
ولكن ماشي بناء  ،هي أموال عامة يعين الليموارد  هتدخل ل

صندوق  .اضحةاسة حكومية و يالساملشروع أو على واحد 
وبالتايل  ،غادي نديرو هبا نوآش واالفلوس بال ما نعرف هتدخل ل

 .هذا جانب األول ،فني تصرفت واتصرف بال ما نعرف
هاد  واحنا جينا هباد التعديل ديالنا تنبغيو نربط 
هاد السياسة  ،وهاد الصندوق بواحد السياسة واضحة املداخيل

هاد تنمية العامل  يف هباد الصندوق ااحلكومية آش غادي نديرو 
وبطبيعة  ذ،هاد املشاريع اليت ستنجز وستنفتوطني  هالقروي في
ي من عند جتغا ،هاد املشاريع خاصها جتي من األرض ،احلال

يف  ،يف التعليم ،اخلصاص دياهلا ةالساكنة هي اللي عارف
يف  ،يف حماربة االجنراف ،يف املاء الصاحل للشرب ،الصحة

هذا هو  ن،إذ .القروية دعم الساكنةيف  ،احملافظة على البيئة
اجلماعات  ،ي من عند اهليئات احملليةجي وخاص ،املشروع

 ن،إذ .اجملالس اجلهوية واجملتمع املدين ،املدارس اإلقليمية ،احمللية
 .اد املشروع هذاهبرتبط هاد الباب هذا يخاص 
جينا يف تصريف هاد املالية ديال هاد  ،ثانيا 
مر بالصرف ديالو هو السيد رئيس احلكومة اللي اآل ،الصندوق
وعشنا على أنه  ،بعض القطاعاتلطبيعة احلال ب واللي تيفوض

لرتاب والتنمية ل يةإعداد عندها رؤيةمنني كانت احلكومة 
واحد الطرف للتنمية اجملالية وطرف اعطاوه  منه اعطاو ،اجملالية
أن هاد الصندوق كذلك كان  ،واحد الوقت آخرو  .لفالحةل
للتنمية  هواعطاو الن  من ،زارة ديال التنمية القرويةلقت و خت

ما   ،نش وضوحيما كا ،يف احلقيقة ،هاد التنمية القروية .القروية
هاد التنمية  ،نش شفافية ما كاينش إرادة للتنمية القرويةيكا

 ،الطرق يف جيه اعيلها تنصيبو  وافإال جينا نبحث .القروية املشتتة
والصحة يف  ،واملدرسة يف جيه ، جيهواملا يف جيه والضو يف

هاد  ن،إذ ..واملاء يف جيه ،والوقاية يف جيه والبيئة يف جيه، جيه
التنمية القروية املشتتة خاص احلكومة تكون عندها واحد 

طبيعة احلال بالسياسة واضحة لتنمية قروية واضحة للرفع 
 .التوازن ما بني احلواضر واملدنب

قلنا على أن هاد املبالغ  ،يف نفس الشق الثاين ن،إذ 
تكون مبنية  ،دخل هاد الصندوق يف تصريفها ويف صرفهاتاللي 

سواء كانت  ،التجاوب مع اهليئات املنتخبة احمللية كذلك على
طبيعة احلال ب ،مجاعات قروية أو جملس إقليمي أو جهة

كذلك إعدادية ة  شي رؤي باإلضافة إال كانت احلكومة عندها
ينة حملاربة الفوارق ما املشاريع يف جماالت معلرتاب لتوطن هاد ل

% 40وربطنا كذلك على أنه  .وما بني الفئات اتبني اجله
ختص  للمشاريع اآلتية من خاصها موارد هاد الصندوق من 
 ..من املشاكل إىل آخره ،من القواعد ل،األسف

طبيعة ب ،هذا هو الطرح ديال االقرتاح ديالنا ن،إذ 
ق ديال التنمية القروية واملناطق اجلبلية احلال باش هاد الصندو 
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يكون وحبق للتنمية القروية وللتنمية اجلبلية وخلدمة الصاحل العام 
 ملمن احلواضر والعا ،وحملاربة الفوارق من اجلهات والفئات

 .شكرا ،القروي الذي يشكو من ختلف والكل يعلمه ويعرفه
 :رئيسالالسيد 
 .لتعديل املوايلالكلمة لنفس الفريق لتقدمي ا ،شكرا

 :الطاهر شاكر السيدالنائب 
 شكرا سيادة الرئيس،

ألهنم  ،على هاد التعديل ةاحلكوم واأنا بغيت حىت نعرف
رأيها يف هذا لناول قجوج تعديالت مستقلني خاص احلكومة ت

 .، شكراللثاين اعاد ندوزو 
 :السيد الرئيس
عندما تنصب يعين ال اتفقنا على تقدمي التعديالت  
 .منذ بداية اجللسة ،س املادة دفعة واحدةيف نف

 :الطاهر شاكر السيدالنائب 
 ،غري منطقياللي هو على شي  واإوا سيدي تتافق

 .ساحمكم اهلل
عندوش عالقة  ماالتعديل الثاين اللي  ،على كل حال

 ،41يف التعديل ديالنا  .ولكن غادي نربطوهم ،بالتعديل األول
العامل  هرفلتخلف اللي تيعل راظجينا قلنا ن ،11املتعلق باملادة 

للعامل ات هوالقاتل يف بعض اجل القروي واخلصاص املهول
 جوار خباش تن ،مة ما بني اجلهات والفئاتءالقروي وعدم املال
وترية كبرية ومغرب مغرب تيمشي بواحد ال :غربنيمبمن املغرب 
لرفع هاد  ،قلنا .حىت ال أقول شيئا آخر ،وترية أخرىتيمشي ب
غادي جنيو مليزانيىة  ،مة وحملاربة الفوارقءوللمالالتخلف 

شي الل ليا هاد واامسع ،يف إطار تضامين ،التجهيز ديال الدولة
ايه ايه ألن كاين اللي ما عرفش العامل  ..نقول راه مهماللي غ

 ،لي فيه واملسائل اللي فيه إىل آخرهلالقروي وآش فيه والتخلف ا
 .مىن على أنكموهلذا نت، شيال وهلذا راه مهم هاد

أنا أتوجه للناس تكون  ...أنا  ،على كل حال 
التشويش راه ما  ..وقع الصمت أنا نتلكممنني  ..حاضرة معايا
 ..يقضيش
أقول  ن،إذ .نصات دياهلماإلشكرا لإلخوان على  

كبري يف و على أنه العامل القروي يعرف واحد اخلصاص مهول 
ناطق اجلبلية تشكو أقول بأن العامل القروي وامل ،جماالت شىت

لتعليم حالة ا واوانتوما تعرف ،من خصاص كبري يف جمال التعليم
فيها املعلمني  وااللي تيتواجد يف العامل القروي والظروف
بويني يف العملية الرتبوية على واملعلمات وبعض املؤطرين الرت 

ال ينكره إال هذا و هاد اخلصاص  واتتعرف ،مستوى العامل القروي
الصحة يف العامل القروي وما أدراك ما الصحة  وافعر تت ،جاحد

السكن يف  ..و إىل آخره التخلف والتغيب و ،يف العامل القروي
اتنا ج ،وخاصة أن السيد الوزير واحلكومة احملرتمة ،العامل القروي

وانسات العروبية وانسات  ،على أهنا جابت سياسة املدينة
املنشآت  ،والرياضةالشبيبة  ،على كل حال ..البوادي إىل آخره

الشيء  ،ديال الشبيبة والرياضة يف العامل القروي غري متواجدة
او عندنا أبطال ألنه تنمشيو غري قبنه ما أاللي جحعل على 

لناس ولكن خزان لمدن اللي هي فيها واحد العدد ديال ال
الثقافة يف العامل  .راهم يف العامل القروياألبطال احلقيقي 

حبيث وزارة  ،غريب منسي يف العامل القرويالرتاث امل ،القروي
ا استطعاتش م ،نظرا لقلة وضعف امليزانية اللي عندها ،الثقافة

ما  ،طبيعة احلال فاس ومكناس إىل آخرهبتفوت الرباط وسال و 
 ..خرهآخرين إىل آهات جلما توصلش  ،سيدي بنورلتوصلش 
 ،التعديل أنا درتعالش تنقول لك امسح ليا  ،كذلك  
ولكن امسع ، غادي نقولو لك ،ك شنو هو التعديلل لعاد نقو 
صاص اللي كاين يف أنا اآلن تنوريكم اخل ،جيت بالتعديلعال 

 .العامل القروي
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الصناعة التقليدية بالعامل القروي كذلك هلا  ،أقول 
تتعرفوا بأن يف العامل  ،املاء الصاحل للشرب .خصاص مهول

يف من منبع واحد ن واحليوان يشربون القروي ما زال اإلنسا
ال كانوا بعض اجلهات آخرين راهم تيعوموا فيه إبعض اجلهات 

الطاقة العضوية بالعامل  ..مسابح ومغطاة ومسخنة إخل ودايرينو
الفالحة عندهم البقر دياهلم  هألن ،القروي وال جمال لذكرها

باش  CH4خاصهم غري يتمول هاد القطاع ديال إنتاج 
ضعيف    ،البحث العلمي .رييضويوا ويسخنوا ويكونوا خب
نقرتح إيالء عناية خاصة  ،لذلك .كذلك يف العامل القروي

امسعوا التعديل، و  ،للعامل القروي واملناطق اجلبلية من خالل
  .وا التعديل، ودنيكم يكونوا معايامسعوا التعديل، مسع
 السيد الوزير، 
  السادة الوزراء،

 ،الرتاكتور نيفريق األصالة واملعاصرة مال ،أقرتح عليكم
يف املائة من ميزانية االستثمار  10تيقرتحوا عليكم باش حتيدوا 

مليار ديال  18يف املائة دياهلا هي  10 ،مليار 180من 
الدرهم تضخ يف الصندوق ديال التنمية القروية ملعاجلة هاد 

معارضة وأعتقد على أن أغلبية و  ،اإلشكاالت اللي أشرت لكم
وي وستصوت معنا وأن احلكومة ستتضامن مع العامل القر 

وهذا ما نطلبه من السادة الوزراء ومن السيد الوزير  ،ستتفهمنا
الذي جيب عليه أن يعتين بالعامل القروي والعامل القروي 

شكرا إال توافقتوا مع العامل  ،أحكومة بطبيعة احلال ،يناديكم
ليارات امل 10 ،القروي وعطيتوه وتوافقونا على هاد التعديل هذا
الفوارق بني  واحتاربديال الدرهم ميشيو هلاد السكان هادوا باش 

  ..ىلقر  احلواضر وابنيالفئات واجلهات و 
 : السيد الرئيس

  .شكرا، نقطة نظام ،شكرا

نور الدين مضيان، رئيس الفريق االستقاللي النائب السيد 
  :للوحدة والتعادلية
 السيد الرئيس،
 .لزمن هذه اجللسةأرجو التدبري اجليد  ،اهلل خيليك 

وأعتقد أنه املداخالت العامة انتهت أمس واملداخالت 
ملا غادي  منشيوا يف هاد  ،القطاعية ستكون مساء هذا اليوم

 . شكرا ،حىت للسبت اجلاية ليواما نسراه ة تري الو 
 : السيد الرئيس

 شكرا، إذن الكلمة للحكومة وأرجو الرتكيز 
المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 

 :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
  ..صحيح، احلكومة مركزة

 : السيد الرئيس
مش الكلمة دابا، السيد  خيليكم السيد الرئيس، ما عندكاهلل
  .الوزير

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
 :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

القروي، نعطي ثالثة  كومة مركزة على العاملسأركز واحل
ديال التنمية امليزانية ديال هاد الصندوق  ،أوال :ديال األمور

ويف إطار النقاش مع  ،يار ونصفملل 400عرف زيادة من 
 400 ضافةتبني أنه اإلمكانية ديال إ ،اللجنة ومع األغلبية

ية هلاد مليون ديال الدرهم خالل السنة إذا تبني احلاجة الضرور 
دوق مليار ديال الدرهم لصن 2وصلنا ل  ،إذن .مليون 400

 .ي للعامل القرويجناد غادي عالتنمية ديال العامل القروي 
ة ديال االستثمار يف املائة من امليزاني 10أننا خنصصوا  

امليزانية املليار، هذا تيعين بأننا غادي نقصوا  4تتعطيك واحد 
 القروي اليوم توجه له السياسات العامل .املوجهة للعامل القروي
وصندوق تنمية  ،مليار ديال الدرهم 20العمومية مبا يفوق 
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 ،ويعاون وبفلوس صحيحة ،العامل القروي جا غري باش يعاون
املليار باش يعاون يف إطار املقاربة اللي طلبتيوا السيد النائب  2

مية أن الوزارات واملؤسسات العمو  ،احملرتم، املقاربة املندجمة
واجلماعات احمللية متشي يف إطار مندم  جملاالت قروية تعاين 

هاد صندوق التنمية ديال العامل  ،وبالتايل .من اهلشاشة
ربوها تنعت ،بالرغم من أن املوارد اليت رصدت له مهمة ،القروي
رية ديال املشاريع تحد العامل ديال التسريع ديال الو عندها وا

 20ك تفوق واللي  قلت ل اللي هي موجهة للعامل القروي
 .مليار ديال الدرهم

احلكومة واعية بأن هناك إشكال  ،املسألة األخرى 
شي ال وعلى داك ،ديال االندماج وديال التناسق يف التدخل

تمشي يف إطار برام  سن هاد الزيادة اللي وقعات أركزنا على 
وتعطات اإلمكانية أن هاد الصندوق يعطي للوزارات مندجمة 
وكذلك جئنا  ،سات العمومية واجلماعات احمللية املتدخلةواملؤس

 ،وبالتايل .مبديرية يف إطار مديرية مهتمة بتنمية العامل القروي
عرب مام بالعامل القروي املقاربة ديال احلكومة مقاربة ديال االهت

 . شكرا ،التعبئة ديال مجيع اآلليات املالية واملؤسساتية املتوفرة
 : السيد الرئيس

السيد النائب  ،؟ واحد ا، تأييد التعديل، معارض للتعديلشكر 
؟ أحد اإلخوان أو  عندكم تعديل؟ إذن من سيعارض التعديل

  .من األغلبية تاألخوا
  :خالد سبيع النائب السيد
  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 السيد الرئيس، 
  السادة الوزراء،

هو أنه  ،غري اللي بغيت نأكد عليه يف هاد التدخل
اد التعديل ديال الرفع من االعتمادات لصندوق التنمية ه

كان من أهم التعديالت اللي قدمناها   ،القروية واملناطق اجلبلية

املالية والتنمية االقتصادية نة جلا عليها يف نفعايف فرق األغلبية ود
رغم  ،؟ ألنه أوال ملاذا ،ومتسكنا هبا وطالبنا من رفع االعتمادات

كاين هناك   ،م به حلكومة يف هاد اإلطاراجملهود اللي تتقو 
ويف  ،هاد اخلصاص كاين ،خصاص مهم يف ما خي  تغطية

برام  كاين جمهود وكذلك يف إطار   ،إطار هاد الصندوق
ولكن اللي بغينا نأكدوا عليه وبغينا  ،التأهيل الرتايب كاين جمهود

أنه اخلصاص ما زال   ،احلكومة تصنت لنا يف هاد املوضوع
 .كاين

ا واحد املقاربة بغين ،من خالل هاد الصندوق ،نياثا 
جلماعات القروية اللي ما عندهاش االلي ميكن متكن 

االعتمادات  وىل ،االعتمادات الذاتية باش تدخل يف شراكة
اتة هلاد اجلماعات التفباش أنه تكون  ،اللي عندها ضعيفة
ا ألنه رمب ،ا ما حترمش من الشركات اللي كتنداردالقروية باش غ

 ،ما تكونش عندها التنمية الذاتية باش تدخل يف هاد الشراكة
 .الذلك هاد الصندوق خاصوا يلتفت هل

 ،بغينا الصندوق يستهدف املناطق اجلبلية ،ثالثا 
تكلمنا كثريا على هاد املناطق اجلبلية ومت تعديل الصندوق اللي 

بغينا  ،لذلك .وهاد الشي أمر حممود ،كيشمل املناطق اجلبلية
نه  بأحنسوا ه كذلك االعتمادات متشي هلاد املناطق اجلبلية و أن

 .كاين اهتمام باملناطق اجلبلية
هو أنه اجملهود   ،رابعا واللي بغيت نأكد عليه كذلك 

مؤشرات  ،ما خي  مجيع القطاعاتفي ،كاين واملؤشرات
أنه اللي باقي يدار يف العامل ما خصناش ننساو  ،ولكن .إجيابية
 هو مكلف ماليا وصعب ،املناطق اجلبلية خاصة يف ،القروي
راه رمبا املقاربة اللي بدينا هبا يف األول ماشي هي  ،لذلك .تقنيا

تكلفة غادي ألنه ال ،املقاربة اللي خصنا نتعاملوا هبا يف املستقبل
وبذلك  ،عرةتطلع ألنه غادي نبقاو نتدخلوا يف مناطق و 

 .فعترت رصدغتكون االعتمادات اللي خصها ت
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هو أنه يف الوقت  ،اللي بغيت نقول ،ك أخريالذل 
اللي التزمت معنا يف  ،اللي كنثمنوا فيه االستجابة ديال احلكومة

خالل السنة أنه هاد الصندوق ترفع االعتمادات يف أنه  ،اللجنة
ال بغييت السيد إغري  ،مليار 2.4مليار  ل  1.4دياله إىل 
 ،حاجيات ا كانت هناكذإ ،دعتاا ذإ نربطهاأنه  ،الوزير

يف إطار تشاوري ويف إطار  ،احلاجيات كاينة وخصهم غري معنا
 ،كاملني على تبسيط املساطر  واعملنه نأ ،جلسات منتظمة
 .وكذلك على واحد التدبري مندم  ،رية اإلجنازتعلى تسريع و 

نه كاين جمهود ومجيع القطاعات  الوزارية قامية أعارفني باحنا 
ظر رية ألنه الساكنة كتنتتلرفع من الو ولكن بغينا ا ،بالعمل دياهلا

 .فينا
قرار وااللتزام ديال نعترب يف األغلبية أن ال ،لذلك أخريا 
نه أوااللتزام دياهلا هو كيدل على  ،قرار صائب احلكومة هو

من  ،ولذلك .احلكومة تتعامل بطريقة مسؤولة مع التعديالت
يبلور  نشكر احلكومة ونتمىن أنه يف وسط السنة أن ،هاد الباب

 . هاد االلتزام وشكرا
 : السيد الرئيس

 .شكرا، تأييد التعديل
عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة  النائب السيد
  :والمعاصرة

 شكرا السيد الرئيس،
 القروي،ال غري بغيت نقول بالنسبة هلاد الصندوق  

كتلقى   ،راه حىت داخل العامل القروي كاين دابا واحد التمايز
ية وشي قرى ضعيفة جدا خارج التاريخ وكتلقى شي واحد القر 

هاد املشكل هذا  ،مكانياتاإلن عندها يقرى قريبة املدن أو كا
يف الدائرة  ،بعض املناطق واخاصنا نأهلأنه كيتطرح مشكل ىل  و 
كاين بعض اجلماعات ما فيها حىت   ،مجاعة 42 يعند
كن مي هنشوف أنك  أنا ،هلذا .ما عرفنا كاع فني كاينة ،الطريق

بعض املناطق اللي فيها اهلشاشة أكثر  أنه يأهل دورلعب الي
كن ليها متشي بنفس ميفيها الضعف أكثر باش تأهلها باش و 

حنا فكرنا يف هاد املسألة  ،هلذا .السرعة مع املناطق األخرى
 .شكرا ،العامل القروي ككل واهادي باش نأهل

 :رئيسالالسيد 
أو التعديل األول  40أعرض هاد التعديل رقم  نإذ، شكرا

 :فريق األصالة واملعاصرة للتصويت الذي طرحه
 10:  املوافقون
 110:  املعارضون
 .حدأال : املمتنعون 

 :عرض التعديل املوايل لنفس الفريق يف نفس املادة للتصويتأ
 10:  املوافقون
 110:  املعارضون
 .حدأال : املمتنعون 

كم مع ،بالطلب وا تشبتالإ ،طيب، ال عملنا مناقشة عامة
 .معارضة التعديل ،عطيكم الكلمةأ نإذ ،احلق

 :محمد مبديع رئيس الفريق الحركي السيدالنائب 
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

كلنا لنا غرية على   ،فيما خي  صندوق التنمية القروي
ولكن يعين موضوع امليزانية يتعلق  ،طبيعة احلالبالعامل القروي 

ا نناقش املراقبة ديال تدبري الصندوق حن .برصد االعتمادات
وه قشانا نكن لمييعين  ،هذا موضوع آخر ،ديال التنمية القروي

نو هي طبيعة احلال آشب وانتجونست ،طبيعة احلال مع احلكومةب
 كانت الإ ،على الشكل احلايل هاحلصيلة ديال التدبري ديال

اليا يف الدورية ديال الوزير األول يعين السابق سارية املفعول ح
ديال الفالحة وديال وزارة  ،توزيع هاد الصندوق على الوزارتني

واش هاد املقاربة صاحلة وال ما  اغادي نشوفو  ،السكىن
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أنه املقرتحات جتي  ،لك إجراءات تدبرييةاصاحلاش مث إن هن
جتي من اإلدارة الرتابية ومن و طبيعة احلال بمن القاعدة 

ما  ،هذا إجراء تدبريي ،يةاجلماعات القروية واجملالس اإلقليم
فيه بطبيعة احلال وحنا غادي ناقشوه يعين  اخاصناش حنسمو 

شي اللي بغيت أنا يعين باش ال هاد ،مستقبال مع احلكومة
 نمثن ،حنا نناقش امليزانية .مرينبني األ واباش منيز  ،ندخل فيها

يعين ما قامت به احلكومة من دعم يعين االعتمادات املرصودة 
هذا تدبري من صميم  ه،وفيما خي  التدبري ديال .دوقهلذا الصن

طبيعة بوغادي ناقشوها يف املوضوع  ،اختصاصات احلكومة
 .وشكراجنع الطريقة األ وااحلال باش نشوف

 :رئيسالالسيد 
 .يد التعديلؤ م، شكرا

 :النائب السيد يونس السكوري وبحسو
ش قأنا كنظن أنه الكل ينا ،السيد الرئيس امسح يل

الصناديق اجلانب الدائن واجلانب املدين  ،ذا قانون املاليةه ،هنا
إجراء تدبريي على الراس  ،دياهلا تيتكتب يف قانون املالية

أنه اليوم لو كان هناك قطاع وزاري  اولكن حنا تانقولو  ،والعني
يف احلكومة  للي كانتماشي يف الصيغة ا ،امسيتو التنمية القروية
لو كان قطاع  ،راديةإما يكفي من فيها ش السابقة اللي ما كان

ماشي مديرية  ،حقيقي فيه اندماجية ديال السياسات العمومية
ومجيع  ،كلشيف وزارة الفالحة ماشي هي اللي غادي حتل امل

ال بغييت تصلح شي إك ل االسرتاتيجيات تيقول لالدروس ديا
يف وسط واحد  structureقطاع ما عمرك ما ختلق شي 

 .ي جيب تالفيهذطأ الهذا هو اخل ،القطاع مهيمن عليه
ك راه السيد ل السيد وزير املالية كايقول اكانشوفو   ،ولألسف

ولكن حنا يف نظرنا ما  ن،هذا جمهود مزيا يعين وزير الفالحة
، داير تنمية قروية يف الفالحة ،غاديش يف الطريق ديال الصواب

 .مديريةللهذا 

 .ةمشاكل حقيق هالصندوق عند دوق،بالنسبة للصن 
طلبات  ،نيزم ديال التدبرياول اللي كاين هو امليكاملشكل األ

اوب عليها جتت ،دار وكنظن عرب وزارة السكىناملشاريع اللي ت
ما عندهاش  واما كتعرفك  اجلماعات القروية. اجلماعات القروية

 la charteرية ودارت يف شما يكفي من الوسائل الب
communale ق ديال ن هذا هو العمأل ،يف احلقيقة

يف  la charte communale ،اإلشكالية ديال التدبري
الربام  يعين  les PCDامليثاق اجلماعي تدار ما يسمى 
شنو هو هاد خمطط التنمية  ،ديال املخططات التنمية احمللية

 مع من كيتشاور ،يتاشورنه رئيس اجلماعة كيمشي ك؟ أاحمللية 
ولكن  ،داريكن ميمع الساكنة يف جامعة قروية أمر  كيتشاور؟  

يف انتظار هداك  ،تشاور حىت مع املصاحل اخلارجيةيخاصو 
 .خرأاللي لألسف حىت هو ت ،امليثاق ديال الالمتكز

ططات التنمية احمللية ما خرجاتش اليوم هاد املخ ن،إذ 
لي خرجات لوالعدد ا ،لوجود يف عدد كبري ديال اجلماعاتل

 shopingمنها داك املخططات كانت فيها غري واحد 
liste  تنميةالدي إىل ؤ ال توها فديال اإلجراءات اليت كانعر، 

لي لوهذا هو عمق املوضوع وهذا هو عمق مجيع اإلصالحات ا
لي جات من طرف فرق املعارضة فيما لاملقرتحات او جات 

 .خي  دعم املوارد ديال اجلهات إىل آخره
نه طول شي أو لو  ،طاهر فعالالسي المنني تيتكلم و  
ألنه منني   ،%10كيتكلم على داك لكن ملي كان  ، و شوية

يعين ما  ،الفلوس اللي كيبقاو احلكومة يف األخري اكانشوفو 
انيزم مليار ما تتصرفش اليوم وامليك 12ال كانت إ ،تيتصرفوش

نه الصندوق  أسي سبيع الما قال ديال الصرف احلايل كيجعل ك
كاين إشكالية يف هاد   doncإوا  excédentaireكيبقى 

ما كاين  ،ما كاين سياسة اندماجية إذن،. ملوضوع هذاا
structure  ما كاين  ،دير فيها سياسة اندماجيةتاللي غادي
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ما كاين طريقة ديال تقوية هادوك  ،طريقة ديال صرف املوارد
وا شنو  إي ،اجلماعات يعينطلبات باش كيطلبوهم الم لي عندهال

 ؟ كاين  شنو ؟ كاين يف العامل القروي على هاد احلساب
هادوك  ،لكا خضر فيها مشالدعامة الثانية ديال املغرب األ

شي قلناه ال وهاد ،نه والدهمالفالحة ألعلى ماشي  ،الفالحة
اللي جايني  génerationsوالدهم وبناهتم يعين  ،يف اللجنة

الضروري العامل بماشي  ،الفالحة اديرو يخرين ما بغاوش اآل
خاص  ن،إذ . الفالحيهو العاملكون ينا بالنسبة لالقروي 
ل ديال خداألن امل ،منني كتبدل ،وبينكم يينوب .السياسة

يكون عندك شي خمطط واضح وكبري وجمهد اإلصالح يا إما ك
 ،ول زعماقماشي كان هوأنا كنتعارف بالصعوبة ديال ،صعيب

يكونش خاصك ملي ما ك ،صعيب صعيب راه ماشي ساهل
كيفرض عليك   يواحد املدخل واحد آخر ديال اإلصالح الل

إال دريت هاد  املدخل  ؟شنو هو هاد  ،نك متشي بداك الوتريةأ
وقالوها  ،ن اجلماعات الرتابيةأميت هاد الوسائل وشجعيت دع  

تقدم و دير تهنا أ ،لجنةغلبية يف الخوان ديال األاإلحىت بعض 
قليمي إلاملستوى ارمبا  ،نسبولكن يف املستوى األ ،مشاريع

ية ما كافيش شي شو  ألنه صغري ايتماشي املستوى اجلماع
اجلماعات باش متشي يف واحد الدينامية احلكومة و ي ترغم دغا

تقوية العرض  ،ماشي تقوية غري الطلب ،ديال تقوية العرض
ة يف شي تنجح شي جترب ليوم .املؤسسايت ديال التنمية القروية

سة ديال ادار السيتكا كا ه ،يمملتعل اكاندوزو   ،منطقة معينة
 .املشاكل املستعصية وشكراتدبري 
 :رئيسالالسيد 
لفريق األصالة واملعاصرة عرض التعديل الثاين أ نإذ، شكرا

 :للتصويت
 10: املوافقون 
 110: املعارضون

 .حدأال : املمتنعون
 :كما وردت يف املشروع للتصويت 51المادة عرض أ

 550:  الموافقون
 10:  المعارضون
 .حدأال :  الممتنعون

 :كما جاءت يف املشروع للتصويت  10ة المادعرض أ
 550:  الموافقون
 10:  المعارضون
 .حدأال :  الممتنعون
 :للتصويت 15المادة أعرض 
 550:  الموافقون 

 10:  المعارضون
 .حدأال :  الممتنعون
 :للتصويت 11المادة أعرض 

 550:  الموافقون
 10:  المعارضون
 .حدأال :  الممتنعون
 :ويتللتص 15المادة اعرض 

 550:  الموافقون
 10:  المعارضون
 .حدأال :  الممتنعون
 :للتصويت 14المادة أعرض 

 550:  الموافقون
 10:  المعارضون
 .حدأال :  الممتنعون
 ،ورد بشأهنا تعديل من فريق االحتاد الدستوري 11المادة 
املادة  ،0تقدمي هذا التعديل تعديلكم رقم بفريق التفضل يفل
 .يسحب التعديل، 24
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 .اإلجما : كما عدلتها اللجنة للتصويت  11المادة عرض أ
اليت وردت فيها التعديل من فريق األصالة  21أعرض املادة 

لفريق األصالة  42واملعاصرة هل تقدمون التعديل تعديل رقم 
 .واملعاصرة

 :النائب السيد جمال استيتو
 ،شكرا السيد الرئيس

مح للحكومة ، الربملان كيس42التعديل ديال املادة  
لكن الفريق كيقرتح فقط أن يتم  ،تفتح اعتمادات إضافيةباش 

 ،ذلك يف تشاور مع الربملان كما سبق واقرتحنا يف املادة األوىل
  ..وذلك لتمكني الربملان

 :رئيسالالسيد 
تعديلكم  21ة، املادة مكرر  10يهم مادة  21تعديلكم رقم 

 .صندوق اخلاص بالطرقال 42رقم 
 :د حمال استيتوالنائب السي
 ،السيد الرئيس

 ..48التعديل رقم  42املادة 
 :السيد الرئيس
 42من مشروع القانون والتعديل ديالكم رقم  21املادة 
يف املائة من  40تضيفوا  ..صندوق اخلاص بالطرقالوتيههم 
 .تفضل يا اهلل، الرسم اخلاص املفروض على الرمالحصيلة 

  :النائب السيد يونس السكوري وبحسو
 ،شكرا السيد الرئيس
، هلذا شويةاللي ستدركوا واحد الوقت نغادي 

خصين نقدم اللي ا اخلطأ ديايل شخصيا ألنه أنا ذهتنعتذروا، 
 .ا التعديلذه

أنه  ،قلنا على النقلاللي غري تتمة ديك الشي  اهن 
واحد  وقلنا لكم يف ،النقلقطاع مقاربة إلصالح كاين نا  قل

بوا واحد الربكة من داك الرسم يغادي جتأنكم األول يف التعديل 

ي لالبالنسبة للرسم اخلاص  ،لكم أنهوا كنقول  اداب ،ديال التأمني
كنتوا جبتوا يف الصيغة األولية   ،غادي تفرضوا على الرمال

 ،ال األغلبية ال احلكومة ،ومن بعد ،يف املائة 80ديالكم 
ن يف املائة كنظ 10وا يتعطيف املائة باش  00 ل وهادلتع

يف  40هتبطوها لحنا تنقولوا أنه يف نظرنا خصكم  .للسكىن
ائة باش ميشي واحد اجلزء يف امل 80أو  00 ةاملائة يف بالص

 .لطرقي وشكرا اجملال النقل احلضري ماشي فقط 
 :رئيسالالسيد 
 .ةجواب احلكوم، شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
 :المكلف بالميزانية االقتصاد والمالية،

تكلمنا و احلضري سبق النقل  صندوق األمر ديال  
هي ي لالوارد املالتعديل غري مقبول ألنه يقل   اذه ،عليه

لطرقي املغريب ات توجهها للحفاظ على الرصيد ابغاحلكومة 
 .وشكرا
 :رئيسالالسيد 
 :أعرض هد التعديل للتصويت، شكرا

 10: املوافقون 
 110 :املعارضون 

  .ال أحد :متنعون امل
 .اإلجما :للتصويت كما عدلتها اللجنة  11المادة أعرض 
ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين  20املادة  

ورقم   20املادة  .ا التعديلذفليتفضل الفريق بتقدمي ه ،لألحرار
 .إذن يسحب هذا التعديل .44 تعديلكم هو 

: اللجنة للتصويت كما عدلتها 13 المادةأعرض هذه  
 .إجما 
 :أعرضها للتصويت كما وردت يف املشروع 11المادة 

 550: الموافقون
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 10: المعارضون
 .الممتنعون ال أحد

تفضلوا  ،ورد يف شأهنا تعديالن من الفريق االشرتاكي 21املادة 
 .22و  4تعديلكم رقم  ،التعديلني السيد النائب بتقدمي هذين

 :عبد العزيز العبوديالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،
التضامن ر على صندوق ضجات كته 21املادة 

هاد الصندوق هذا جا قانون  ،للسكن واالندماج احلضري
 املالية كيقول على أن هاد الصندوق هذا غادي يساهم يف

على  اكنقولو ،بعجالة  ،حنا. جتهيز األراضي املفتوحة للتعمري
بغينا  ،د الشيها كاين وكاالت خمتصة يف  "العمران"أن كاين 

جتهيز األراضي املفتوحة  دخلشاي يفتهاد الصندوق ما ي
ألن كثرة املتدخلني هي كثرة املساطر، هي مجيع  ،للتعمري

حنا أردنا بأنه باش يكون تبسيط  ،وهلذا .األمور كتعقد
هاد الشي  ال داعي هاد الصندوق يزيد يتدخل يف ،املسطرة
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
التعديالت  ا؟ قدمتو  عديلني السيد النائبقدمتم الت ،شكرا

نفس  يف 22وعندكم رقم  4؟ ال عندكم  جبوج وال غري واحد
   .الكلمة للحكومة لتجيب ،إذن يبقى تعديل واحد ،املادة

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
 :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 شكرا السيد الرئيس،
ف من هاد األمر هو املعاجلة ديال اإلشكالية اهلد

اآلن غيبقى متدخل واحد يف إطار  ،ديال تعدد املتدخلني
هاد املتدخل . التجهيز خارج املنطقة اليت ستخضع للتعمري

سيكون هو وزارة السكىن يف إطار التجهيزات اخلارجية، هذا 
 .هو اهلدف وشكرا

 :السيد الرئيس
 ؟  معارضة التعديل. شكرا
 :أناس الدكالينائب السيد ال

 شكرا السيد الرئيس،
هذا ديال النفقات  دحنن نعارض أن تسحب هاد البن
املفتوحة للتعمري من هذا املتعلقة باملسامهة يف جتهيز األراضي 

؟ ألنه أوال غتمشي لتجهيز األراضي اللي  عالش ،الصندوق
مث كذلك اللي . غتمشي للبنايات أو السكن االجتماعي

ا متشي هلاد املنتوج ديال السكن اللي موجه غيمكن هل
 إال .وهذا يف غياب التحفيزات الضريبية ،للطبقات الوسطى

بأن  اولذلك حنا كنقولو  ،جنحوه الزم من حتفيزات عقاريةبغينا 
 ،املرحلة األوىل ديال جناح هذا املشروع الزم ما الدولة تواكبها

وروه بشكل أوسع النتائ  ديالو باش ميكن نط اانتظار نشوفو  يف
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
  .تأييد  التعديل ،شكرا

 :عبد العزيز العبوديالنائب السيد 
 السيد الرئيس،

واش  ،حنا كيف ما قال السي الوزير وداك الشي
كان هاد الصندوق ما غيبقاش   الإ "العمران"غادي حنيدو 

واش كاع  ا،لعمران غنحيدوه فخطرة، هذا هو اللي بغينا نعرفو ل
هاد  ؟ غيبقى هاد الصندوق بوحدوو املتدخلني غادي حييدو 

ألن أنا  ،الشي اللي فهمت أنا من املداخلة ديال السيد الوزير
 .قلت كاين بزاف ديال املتدخلني وهذا غيزيد متدخل كذلك

 ،إذن. كان هاد املتدخلني بزاف غيعقدو املسطرة  الإ ،وبالتايل
هادوك الوكاالت إذا كان هذا بوحدو غادي يكفي وغيبقاو 

غادي حنيدوهم، هذا  "العمران"هاد الشي و اللي خمتصة يف
 .شيء آخر وشكرا
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 :السيد الرئيس
 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت ،شكرا

 10:  املوافقون 
 110:  املعارضون 
 .ال أحد: املمتنعون
 .إجما  :للتصويت كما عدلتها اللجنة 11المادة أعرض 
 :كما وردت يف املشروعللتصويت   50المادة أعرض 

 550: الموافقون
 10: المعارضون
 ال أحد: الممتنعون
 :للتصويت كما وردت يف املشروع 55المادة أعرض 

 550: الموافقون
 10: المعارضون
 ال أحد: الممتنعون

يرمي إىل إضافة مادة  ورد تعديل من فريق األصالة واملعاصرة
 .44عديل رقم مكرر، تفضلوا بتقدمي الت 41جديدة حتمل رقم 
 :سليمة فرجيالنائبة السيدة 
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
تعلمون ما لقطاع النقل من أمهية ولذلك فإنه يتعني  

وكما تعلمون أن املشرع ملا يسن قانون . إعادة النظر يف تنظيمه
تمع من القوانني فإمنا يرتكز على التطورات اليت حتدث يف اجمل

 2000فأحدث سنة لذلك، . والقانون ال يكون جامدا
الرابط بني  ريواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضصندوق مل
بقبض موارده  مرويكون الوزير املكلف بالداخلية هو اآل ،املدن

حنن أضفنا  .وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات املتعلقة بالنقل
بواسطة احلافالت  اإلستثمار واملواكبة اخلاصة بالنقل احلضري

والنقل بواسطة سيارات األجرة من الدرجة األوىل وكذلك 
اموي، ملاذا أشرت إىل رت النقل بالدرجة الثانية وكذلك ال سيارات
 اموي استحدث وهو من املستجدات وعنيرت ألن ال؟ اجلمود 

باإلضافة  ،كذلك  .امويرت العقل واملنطق تقتضي أن يضاف ال
ت إليه من موارد يف الذي أشر احلساب  ذإىل ما تضمنه ها
من حصيلة الرسم  %11فنقرتح إضافة  ن،اجلانب الدائ

من قانون  11املفروض على عقود التأمني املشار إليه يف املادة 
  % 40وكذلك إضافة  2014للسنة املالية  114.12املالية 

من  13من الرسم املفروض على الرمال واملشار إليه يف املادة 
 ،اجلانب املدين هلاد الصندوقيف و  .2014لسنة قانون املالية 

أن ختص  املوارد املتأتية من الرسوم اليت أشرت إليها أي الرسم 
ض على الرمال املفروض على التأمني وكذلك الرسم املفرو 

عملية املواكبة واإلستثمار املتعلقة بالنقل بللنفقات اخلاصة 
كذلك ت وكذلك سيارات األجرة و احلضري بواسطة احلافال

 .اموي وشكرارت ال
 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة للحكومة لتجيب عن التعديل ،شكرا

المنتدب لدى وزير  وزيرإدريس األزمي اإلدرسي الالسيد 
 :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية

 ،السيد الرئيس
 ،التعديل غري مقبول باعتبار أن ،نفس التربير السابق 
وفت هبا لوحدها أالتزامات و  الدولة كانت عندها ،كيفما قلت

 .هذا األولديال النقل، يف جمال هاد اجلانب 
لق بالنقل احلضري، النقل ديال املسألة الثانية فيما يتع 

دعمته  ،الدولة دعمت هذه املشاريع وبشكل قوي ،اموايرت ال
من خالل صندوق احلسن الثاين للتنمية اإلقتصادية 

وبالتايل الدولة أوفت  ،ةواإلجتماعية ومن خالل ميزانية الدول
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لذا فالتعديل  ،امويرت ا فيما يتعلق بالنقل احلضري والبتعهداهت
 .غري مقبول وشكرا

 :رئيسالالسيد 
  .للتعديل معارض ،شكرا

 :أناس الدكالي النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

كذلك مع دعم   ،من حيث املبدأ ،حنن بطبيعة احلال 
الحات يف  جمال النقل صاإلهاد الصندوق اللي كيواكب 

تنتكلموا مرارا يف هاد القبة على املشاكل اللي  و احلضري 
ولكن باش نبداو نقلبوا على موارد هلاد  ،كيعرفها هاد القطاع
كتجيين   ،نقبطوا للرملة نعطيوها للنقل ،الصندوق منني ما كان

قليت للطرق وال للدور اآللية  إال .اجة اللي منطقيةشي ح
ولكن  ،موارد حقيقية هاد الصندوق خاصو ،للسقوط كنفهمها

ا نتكلموا عليها حىت يكون إصالح على املستوى لن ميكنا م
ة باش كذلك يكون ديال املنظومة ديال اجلماعات احمللي

ات يف نه الدولة استثمر أالسيد الوزير تكلم على  .املسامهة دياهلا
وش دير تاموي اآلن حىت التسيري ديالو مكرت ال ،اموايرت جمال ال

هنا تكلف هباد أحنا بغينا اجلماعات  ـاجلماعات احمللية لألسف
بغينا جنيبوا شي موارد  وإال .الشيء ولكن ننتظر اإلصالح

راه بالنسبة للنقل خاصنا كذلك يساهم  ،بالنسبة هلاد الصندوق
املسامهة ديال املشغلني يف نقل املستخدمني هذا شيء  ،املشغل
لها تستعمل القانون ديال اجلماعات احمللية ميكن .أساسي

اجلبايات احمللية باش تكون هاد املسامهة ديال الرسم املهين اللي 
 ،اللي ميكن كذلك يرتفع ويساهم يف هاد اجملال patenteهو 

 .الرئيس شكرا السيد
 :رئيسالالسيد 
تفضلوا السادة الرؤساء  ،اهلل خيليكم ،من يؤيد التعديل ،شكرا
 .تأييد التعديل ،قاعد ديالكمالسادة النواب تفضلوا للمو 

 :يونس السكوري وبحسو النائب السيد
صندوق احلسن الثاين اللي هو اللي  ،تأييد التعديل

 هأن ،كيفما قال السيد الوزير  ،ستثمار ديال الدولةاال ساهم يف
ل واحد اجلزء قلي هو ساهم فقط يف ،ت مسؤليتهالدولة حتملا

و السطر األول ديال بغيت وقليل جدا اللي غادي نسميوه إال
  ،فحال دابا للدار البيضاءكنمشيو اللي  . هاد االسرتاتيجية
 ،3ص اوحدة ديال الرتامواي بينما خ ligneكتلقى فيها 

اد إطار ه يف ء،حسب ما جاءت به اجلماعة ديال الدار البيضا
 ،دريت واحد رمبا غري بال ما تديرو إال. اإلصالح ديال النقل

راه غري دريت واحد التكلفة   ،غري واحد ؟ ألنه إذا دريت عالش
كبرية ولكن بعض املناطق اللي فيها السكان كثار وخ  واحد 

l’inter- modalité , l’interconnexion   حىت
أنا كنضم صويت لصوت السيد . هي ما كتكونش واجدة

بطبيعة احلال هذا ما نعيبه  ،لنائب اللي قال خ  إصالحا
هاد  معاه يف ،إلصالحاش اهما عند وهعلى احلكومة 

جمال النقل  املوضوع، ألنه لو كان عندها اإلصالح يف
فاللي طلبنا من  .بداية إصالح اوحنا اليوم كنقرتحو  ،رياحلض

هذا اقرتاح اللي درنا  ،هاد املوضوع احلكومة هو أنه تتعبأ يف
ماشي  ،ديال بعض الرسوم اللي متشي ولكن وفق واحد املنظور

الرتاموي اليوم الثمن . دوق باش نعمروهغري نعمرو واحد الصن
وأنا مع السيد النائب اللي   ،ديال التذكرة بالنسبة للرباط مثال

ماشي تسيري يعين ص اجلماعة تكون عندها اكيقول بأنه خ
اللي تكون   ،التنمية احمللية رمبا ،ألنه تكون شركة ،مباشرة

ما كاينش مشكل،  le tour de tableمجاعة ف 
الشي خصو يكون ألن هذا هو تكريس هاد  ،بالعكس

ولكن ملي كتجي تدير  .احملاسبة واملسؤولية وهاد الشي كامل
كيخل  تقريبا راه  كتلقى أن مثن التذكرة   ،اإلصالح
اخلطوط اجلديدة وما بني  ولكن االستثمار يف ،االستغالل
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 .اليوم وحىت واحد ما كيتحملهذا  ،األمناط ديال النقل
آخر  األن هد ،احلكومة آلخر مرة رمباننبه  ،ولألسف الشديد

إصالح صندوق  أهنا غادي تنطلق يف ،هاد املوضوع مادة يف
 املقاصة واحلل ما كتعطيهش للمواطنني واملواطنات اللي هو يف

ا مبفيما خي  هاد الشي ديال حترير االسعار و  ،النقل احلضري
ولألسف  .لق باليسانس واملازوطفيها األسعار اللي كتع

ما كايناش هاد  ،هذا هو ما نعيبه  على احلكومة ،الشديد
ألنه لو كانت هاد الرؤية ما تدير إصالح املقاصة حىت  ،الرؤية

 ذ لألسفوهاد الشي ميكن يتنف ،تشوف أشنو غتعطي للناس
واحد  واغري خ  السادة الوزراء يكون ،بشكل شبه آين جدا

 ومةديال السيد رئيس احلكص حتكيم اوخ ،وزارية اللجنة بني
جملال إىل  ا األمر وإال لألسف سوف يضاف هذايف هذ
شكرا السيد  ،ت أخرى منسية اليوم لألسف الشديدجماال
 .الرئيس

 :السيد الرئيس
 :أعرض التعديل للتصويت ،شكرا
 10: املوافقون
 110: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

افة مادة ورد تعديل من فريق االحتاد الدستوري يرمي إىل إض
 .تفضلوا بتقدمي التعديل ،مكرر 41دة حتمل رقم جدي

 :مصطفى الجاري السيد النائب
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمين،

إطار األمهية الكبرية اللي كيلعبها  يف ،بطبيعة احلال
قطاع ديال التكوين ملهين وإميانا من الفريق الدستوري هباد 

إطار احلسابات اخلصوصية للخزينة   يوي واهلام، ويفالقطاع احل

إحداث واحد الصندوق ديال تنمية  ،كتعديل  اكنقرتحو 
احلقيقة هاد الصندوق كنا تذاكرنا  وهو يف. التكوين أثناء العمل

، وكا عندنا وعد من السيد الوزير أنه امليزانية السابقة فيه يف
اي الطرح غادي جييبو خالل هاذ السن هذه، ولكن ما متش

لذلك احنا تنطالبوا نه كتعديل، واهلدف بطبيعة احلال . دياله
هو يعين خلق واحد عمليات االعالم والتحسيس بالتكوين 

خاصة أثناء العمل لفائدة املنظمات والغرف املهنية واملقاوالت 
الدراسات واإلستشارة  ؛منها املقاوالت الصغرى واملتوسطة

الفروع املهنية و ملقاوالت تنمية ا ؛سرتاتيجيةااللتحديد 
مث هندسة  ؛العمل الناجتة عنهاأثناء تكوين الواحلاجيات من 

تكوين أثناء العمل اليت تشمل تشخي  احلاجيات من 
مث إجناز الربام   ؛تكوين وإعادة خمططات التكوين الناجتة عنهاال

من الظهري  0ين  عليها الفصل اليت اخلاصة بالتكوين املهين 
 .كرا السيد الرئيسوش 1103ديال 
 :رئيسالالسيد 

 .للحكومة لتجيب عن التعديل ،شكرا الكلمة
 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية

  ،شكرا السيد الرئيس
أوال ألن التوجه  ،بالنسبة هلاد التعديل فهو غري مقبول

ديال احلكومة هو التقلي  من احلسابات اخلصوصية ماشي 
 .دةإحداث حسابات خصوصية جدي

وباخلصوص وزير التشغيل  ،أن احلكومة ،ثانيا
فهو يشتغل على حل هاد اإلشكالية وحنن مع  ،والتكوين املهين

الفريق الدستوري على أنه من الضروري أن نسرع يف حل هاد 
شاء اهلل يف  ولكن احلل فهو إن ،اإلشكالية بالنسبة للمقاوالت

 .األسابيع املقبلة
 :رئيسالالسيد 
 :رض هذا التعديل للتصويتإذن أع ،شكرا
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 10 : املوافقون 
 110:  املعارضون 
 ال أحد  : املمتنعون

برمته للتصويت كما  الباب األول من الجزء األولعرض أ
  :عدلته اللجنة
 541 : الموافقون
 35 : المعارضون
 .ال أحد : الممتنعون
 .أحكام تتعلق بالتكاليف :الباب الثانيمنر إىل 
 ،صالة واملعاصرةن فريق األهنا تعديل مورد بشأ 42املادة  

  .43فليتفضل مشكورا لتقدمي التعديل، تعديلكم رقم 
 :نبيلة بنعمرالنائبة السيدة 
وفقا ألحكام املادة  ،42املادة يف  43تعديل رقم ال
يؤذن " ،لقانون املالية 18.0من القانون التنظيمي رقم  34

 ،ة أن تفتحللحكومة يف حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطني
 .اعتمادات إضافية ،بالتشاور مع اللجان النيابية الدائمة املعنية

وجيب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على الربملان 
تربير التعديل  :.للمصادقة عليها يف أقرب دورة برملانية عادية

أي تفعيل الدور الرقايب للربملان من القضايا  ،هو ما سبق ذكره
فتح بفالربملان يسمح حلكومة  ،ارسة مراقبة القرباحلالية ومم

نقرتح  ،لكن حنن يف فريق األصالة واملعاصرة ،اعتمادات إضافية
فقط أن يتم ذلك بتشاور مع الربملان كما سبق واقرتحنا يف 

وذلك لتمكني الربملان من ممارسة مراقبة القرب  ،املادة األوىل
 .يلعلى عمل احلكومة وال سيما يف اجملال املا

 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة حلكومة لتجيب عن التعديل ،شكرا

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 ،شكر السيد الرئيس

ن املادة أوال أل ،بالنسبة هلاد التعديل فهو غري مقبول 
من القانون التنظيمي للمالية فهو تيعطي إمكانية  34

نية لفتح وط للحكومة يف حالة الضرورة امللحة ذات مصلحة
ثانيا باش تبقى كذلك نوع من ، و هاد اإلعتمادات الوطنية

 .شكرا ،الليونة يف العمل ديال السلطة التنفيذية
 :رئيسالالسيد 
 :أعرض هذا التعديل للتصويت ،شكرا
  01 :املوافقون  

  132 :املعارضون 
 .ال أحد: املمتنعون 
  :للتصويت كما وردت يف املشروع 51المادة أعرض 

  541 : لموافقونا
 35 : المعارضون
  .ال أحد : الممتنعون
ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة أو ورد  44املادة 

 .تعديالن دفعة واحدةالتقدمي  املرجو ،تعديالن عفوا
النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 

 :والمعاصرة
 ،السيد الرئيس
عديل األول فقط إحداث ، التجاوا جوج تعديالت 
ن منصبا و نريد أن نسجل أنه يكا، احنا منصب 210ألف  23
شي طريقة من الطرق ويتم عدم غدا يوقعش ا باش م "ماليا"

  .هاذ تنفيذ
 ،م ألنهحنا كنعتقدوا أنه هو املها ،التعديل الثاين
عاصرة يف احلقيقة خى األصالة واملو  ،بالنسبة للتعديل الثاين

أمهية  وحنن نعتربه ذا ،زاب املعارضة مشكورةأحدعمتنا مجيع 
ولكن خنتلف اختالفا ليس فقط يف التعديل ولكن  ى،قصو 

خنتلف يف أن احلكومة ليس هلا احلق يف استعمال مقتضيات 
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ها داخل و جبتاللي  00لمادة ل رجعنا الأنه إ ،00املادة 
مالية توازن احلفاظ على على احلكومة و هر الربملان سي: ،اللجنة
ملقرتحات ترفض بعد بيان األسباب اأن لحكومة لدولة و ال

يؤدي  اان قبوهلا أعضاء الربملان إذا كوالتعديالت اليت تقدم هب
هنا ما و  -إىل ختفيض املوارد العموميةلقانون املالية بالنسبة 

أو إىل أحداث تكليف العمومي أو زيادة يف  -فيش التخفيض
 تكليفيف التكليف وال ال الزيادة ما فيه وهنا  "موجودتكليف 
هي اللي عدد ديال املناصب الشغل يف هذاك القلنا  .عمومي
منصب حىت يتم التنفيذ داك  2000 ويخنل 210ألف و  23

وافقت عليه حزب االستقالل حينما  اللي  واحملضر ديال يوليو 
يف إطار  ،وقلنا أنه التزاما للحكومة .كان رئيسا للحكومة

ألف  23 ذاكه ،بااللتزامات دياهلايف أن الدولة كتو  ،الدولة
ولكن  ،كيهمكمهذاك  الطريقة والشكل  ،تكون فيها منصب

ما فيه تكليف و موارد جديدة  هفيما ا أنه مباحنا كنعتقدوا 
 إذاو  ،00ليس لكم احلق باستعمال مقتضيات املادة  ،جديد
احلق يف لنا ستعملوها كنسجلوا أنه غادي يبقى تأنكم  اضطرمت

فيه مساس أو هذا كنعتربوا  الدستوري ألنهجمللس االرجوع إىل 
لتمسوا منكم أنكم نا وكذالفصل ه اذاستعمال هيف تعسف 

 .التعديل وشكرا اذنا ها لقبلو ت
 : رئيسالالسيد 

 .جواب احلكومة
 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية

كر بأن التعديل يتناىف ذ غري ن ،بالنسبة للتعديل األول 
للمالية الذي يتحدث عن إحداث  التنظيمي مع القانون

 .يل املناصب وليس املناصب املاليةحتو و 
، أوال ينبغي التذكري بأن بالنسبة للتعديل الثاين 

وهي يف إطار االستمرارية  ،احلكومة فهي ملتزمة جبميع القرارات
ولكن احلكومة   ،ما تقرركل تعمل على العمل على تنفيذ  و 

ه الدستور من ما جاء ب، و ستورهر على تطبيق الدسكذلك ت
هر سمن الدستور ين  على أن الدولة ت 41حيث أن الفصل 

احلكومة ملتزمة كذلك و  ،ن تكافؤ الفرص للجميعامضعلى 
فأكد أنه  ،ألن القانون ديال الوظيفة العمومية ،بتطبيق القانون

يف إطار ضمان  ة،من الضروري أن يتم التوظيف يف إطار املبارا
القانون  اذوه ، مجيع املرشحني لولوج نفس املناصباملساواة بني
جات  وبالتايل ملي ،يف شهر أكتوبر أي بعد مت إصداره
 .طبق القانونتطرت أهنا اضاحلكومة ف

نقول بأن التعديل كما بغيت كذلك  ،النقطة الثالثة
ال ميكن "من القانون التنظيمي للمالية يقول  4جاء فهو املادة 

األحكام اليت تتعلق باملوارد  ية إالإدراج ضمن قانون مال
هتدف إىل حتسني الشروط املتعلقة بتحصيل  وأوالتكاليف 
ا وبالتايل م ،"مراقبة استعمال األموال العمومية ال وكذياملداخ
هو اللي خر آنون قا غريوا من خالل القانون املاليةنميكناش 

 .قانون الوظيفة العمومية
وهو أن املناصب املالية  ،اإلطار اذالنقطة الرابعة يف ه

، وبالتايل على الوزارات حسب القانون املايلفهي موزعة اليوم 
قولوا بأن هي موزعة على اإلدارات فهي حسب تن منني

 4000 هتنقولوا غنعطو ي وبالتايل مل ،احلاجيات ديال الوزارات
منصب شغل  2000أو منصب شغل واحد النسبة معينة 

لوها إال يف و نز ميكناش ا إذن م؟  منني غنزولوها  ،نزولوهاغ
أي   2000واحد احلصة ديال  وينعطإطار باش ميكنا 

 2000الزيادة ديال  ،منصب شغل 2000انضيفوا  خصنايك
مليون درهم إضافية يف  230منصب شغل هي تكلفة ديال 

وبالتايل هذا سيكون له انعكاس سليب  ،امليزانية ديال الدولة
وبالتايل  ،عجز امليزانيةىل تكريس دي يؤدي إاعلى امليزانية وال غ

 .00فصل النقدم 
 :السيد الرئيس
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إذا  ،استدراكا ؟ أشنوا رقم التعديل السيد الرئيس 
إذن أعطي الكلمة للسيد الرئيس  ،التعديل سقط سهوا م،مسحت

مبا سنعطي الكلمة من ر  ،لو بعد جواب الوزيرو لتقدمي التعديل 
  .تفضل، جديد للوزير

يد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع النائب السيد رش
 :الوطني لألحرار

 ،شكرا السيد الرئيس
يف  ،ا اإلشكالذحنا أثرنا ه ،فعال .اخلطأ ماشي ديالنا  

 ،جلنة املالية والشؤون االقتصاديةا التعديل يف ذإطار تقدمي ه
ا على ما سأذكر سوثانيا تأسي ،واجهة املوضوعأوال قناعة منا ب

  .فيما بعد
-كبري تعلمت من أستاذ  ، السادة الوزراء ،الرئيسالسيد  أوال

 la، شيء امسه ستاذ عبد الصادق ربيعاأل -رمحه اهلل
légistique أحتدث حتت سنرتمجها بالعربية و كنعرفش ا  م

لكن يف صياغة  ،حمامون وأساتذةمراقبة كل رجال القانون 
 la technique de la اذه  ،علمين شيئا ،قانون معني

légistique موضوع خاص ،أن كل ما يتعلق بشيء ما  ،
خر إذا كانت هناك عالقة آيف قانون  ولك تعدل يمكنك

جبنا اللي حنا االتعديل  ،التعديل اذوملا قدمنا ه .مرتبطة
خبلق  لوظيفة العمومية واالرتباط ديالوجبناه يف قانون ا ،التعديل

ية د الناحامن ه ،إذن .املشروع القانون هاذ الوظائف داخل
كان على   -هاهلل يرمح- عبد الصادق ربيعالسي إذا كان  ،هذه
واهلندسة ديال ع الرتسانة القانونية و فأعتقد أنه جمم ،خطأ

 ،إذا كان على صواب .ه فيها شي خلل معنياالقانون املغريب ر 
 .تبعت هذا الطريقاأنا ف

صادق ، حكومة حمرتمة ،النقطة الثانية السيد الرئيس
يف مادة من  ،الدستور ذاوجا يف ه 2011ور املغاربة على دست

الدستور  ذاومت التصويت على ه ،الفرص ؤضمان تكاف ،املواد

احلكومة كتوقع  اذيوليو ه  21لكن يوم   ،يوم فاتح يوليو
حنا وال اواش املشكل فينا  ؟ ينااملشكل ف ،إذن .حمضر

وقعت احملضر حتت ظل الدستور اللي  املشكل يف احلكومة
 ؟ه اليوم عليه املغاربة الذي حنت  بصادق  الذي

يف عز األزمة ديال االحتجاجات  ،النقطة الثالثة
ير اكلشي كان د  ،االجتماعية واالحتقان االجتماعي يف املغرب

، جمموعة التظاهرات يف كل مكان ؟قع او نو ش ،يدو على قلبو
ألف منصب أعتقد  13ندها احلكومة كانت ع ،ديال الشباب

حتجاجات مرسوم استثناء الحتواء اإلصدرت  ،فأل 18أو 
ت جمموعة منهم للوظيفة العمومية بدون جتماعية ودخلاال
 ،بقات جمموعة ديال الشباب حاملي الشهادات .مباراة
مر وكلشي ومة ووقعوا داك احملضر وهدنوا األهم احلكلست معج

كلشي خرج رابح والبالد واإلستقرار اإلجتماعي   ،داز بسالم
أغلبية  قفة واللي عطات انتخابات وعطاتوالبالد بقات وا

تمرارية املرفق العام لكن اس .جديدة وعطات حكومة جديدة
من لسني وكنتوصل جادابا  ،احلكومة مع هاد الشبابدواإللتزام 

la MAP برسالة نصية ديال وكالة املغرب العريب لألنباء، 
الشباب باش ميشيو ناك من تيشتاغل باش يوظف جمموعة ه

يف جنوب الساحل، واش غندفعوا الشباب ديالنا حياربوا 
 ،اقوا يف املؤسسة ديال الدولةثهادوا ناس  ؟ ندفعوهم للتطرف

عطاهم  ،احملضر معهم وقع ،رئاسة احلكومة الوزير األول
هاد الناس هادوا اليوم  ،نتخاباتدازت اال ،اقوا فيهث ،الكلمة
السيد  ،اسياسي ه،حنا هاد الشيء كل؟ هلم ا شنوا غادي نقولو أ

 هيدافع على رأيواحد كل   -امسحتوا اهلل خيليكم إال- الرئيس
هاد الكالم ديال عكس الواحد معارض ويقول  ويكون

شخصيا  .عندناش حىت شي عقدةا بكل أرحيية وم ونتصنتوا لو
ودي راه أقالوا  ،تناقشنا هاد املوضوع ،فريقالواإلخوان يف 

 خاصو ومربوطني يدراه  ،ديناليالسيد رئيس احلكومة مربوط 
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نا أودي أقالك  ،لكن هو هنا ملا كان كيجاوب ،يطبق القانون
كنعدلوا   ،فرصة هل جينا حنا كنعطيو ،ميكنليشا القانون م
واحنا كنعاونوا رئيس احلكومة كيدير لينا  ،عاونوهنك  ،القانون
هاد  ،اهلل جيازيكم خبري ،فالسيد الرئيس ..هحنا نرفضو و دعوة 

هاد اإلشكال هذا راه إشكال  ،ادة الوزراءالس ،اإلشكال هذا
 ،هادوا شباب ،السادة الوزراء ،ن السيد الوزيرأكنتمناو   ،معقد
تفتحات أمامهم طريق وهاد  ،أمل بناو ،ضيعوا سنني ،راوق راه

خليهم يبقاو يثيقوا يف  ،نسدوهاشي أمامهما الطريق هادي م
 .شكرا ،مؤسسات الدولة

 :رئيسالالسيد 
 .ة لإلجابة على تدخل السيد رئيس الفريقالكلمة للحكوم

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 ،فهذا تدخل ،رئيسالحبال اللي قال السيد  ،شكرا
تيخصنا  ،والأ .لتدخل ينبغي أن يكون جواب واضحلوبالتايل 

شنو اللي   ،نذكروا هباديك املرحلة املعينة اللي تنتكلموا عليها
املرسوم جا داز يف اجمللس احلكومي كان واحد ؟   كان قبل

فيه  دخلتهاد املرسوم ديال املتصرفني  ،يتعلق آنذاك باملتصرفني
منني تقدم وتبني  .عليهم مباراة ألنه املتصرفني خاصهم يديرو

تبني بأن من  ،ن إشكال خالل السنة أي يف األوائليبأن كا
 ،الضروري أننا نديروا مرسوم آخر وصادقنا عليه يف احلكومة

 ،املباراة إال يف آخر السنةخروا إمكانية أعلى أساس أننا ن
هم مع عندنا معهم تفهم واشتغلنا مع الناس اللي كان وكوهاد

ديك  ،بغيت نذكر هنا .رننا أننا ندرجوهار ق ،هادوك اجملموعات
دخلناها يف إطار  ،منصب شغل اللي مت إضافتها 3400

وتوزعت  ،ي كانتاملناصب الل إذن ،قانون املالية اللي كان
 .دار جمهود خاصتو 

 ،ن احلكومات السابقةأب ،بغيت نذكر يف هاد اإلطار 
السي إدريس  ةحكوم ،واحد 1200احلكومة ديال التناوب 

 8000واحلكومة األخرية دازت فيها  ،واحد 1000جطو 
واجملموعات كلها  ،واحد اللي دخلوا يف إطار هاد العملية

تطرح مشكل يف شهر  .يانمز  ،تاجملموعة دخل ،واحد 110
بغيت  .صحيح ا،حبال اللي جاو اإلخوان وطرحوه ،يوليوز

ولكن كان يف  .فقنيمت ،داز الدستورا من بعد م ،نذكر هنا
املرسوم   ،أوال :األمور اللي تيخصنا نذكرواهاديك الفرتة جوج 
نا ماشيني وك ،من هنا آلخر دجنرب ،ه العملكان باقي جاري ب
و أن انطالقا وكان اهلدف وه ،ابقة ألواهنايف إطار انتخابات س
  2012نون املالية ديال سنة حبكم أن قا من هاد االلتزام أن

يعين هذا هو اهلدف اللي كنا ماشيني  ،يدوز يف شتنربكان غ
هذا  واـكن لينا ندجمميوبالتايل كان غيبقى اإلمكانية باش  ،فيه

 .هو التوجه اللي كنا مشينا فيه
  عليه، أن هاد االتفاق اللي تكلمناب ،بغيت نذكر هنا 

كاين   ،وىل اللي وقع عليهكاين موظف صحيح من الوزارة األ
نسان اللي سهر على أن يكون اإلحقوق ديال جملس كذلك 
ذكر بأنه وزارة املالية آنذاك رفضت أهنا نو  .توافقيالهذا احلل 
من بعد شنو هو  ..واباش نذكر  ،احملضر راه باقي كاينو  ،توقع
البعض جعل أن  ،مع األسف ،اإلشكال وهو ؟ الاإلشك

تأجل قانون و  ه، يف شتنرب،دوز يف وقتيرفضوا أن القانون املالية 
ن القانون ديال الوظيفة العمومية أهذا اللي جعل  ،املالية
احلكومة منني  ،ومنني صدر قانون الوظيفة العمومية .صدر
 يف هاد زمنيوحنا بقينا ملت ،طبق هاد القرار اللي كانتجات 
لقينا صعوبة قانونية اللي هي تتعلق بقانون الوظيفة  ،القرار
كون ي هور اللي تيأكد أنه من الضروري أنالدستو  ،العمومية

 .ةمن خالل املباراإال دوز ي هكن لمي ما والولوج ،تكافؤ الفرص
 .يتعلقهذا األمر اللي  ،ويف هذا اإلطار
 ،ارياتبأن دازت العديد من املب ،بغيت نذكر فقط 

 23السنة املقبلة  ،ألف منصب شغل 21 انهاد السنة خلق
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 ،السنتني ذألف منصب شغل خالل ها 40ي أ 400ألف و 
كن لينا نقولو ميأي يف هاد العملية كلها  2014و 2012أي 
فرصة كبرية  اتهذا تعط نإذ ،كلها دازت باملبارياتاليوم  بأن 

لف اللي أ 120يف التعليم جات  غري .يرتشحللشباب باش 
 .ما فوق اإلجازة وأال بالنسبة لصحاب اإلجازة  ،ترشحات
اللي تيفتح اجملال  ننا حنا دخلنا يف واحد اإلطارأهذا تيبني 

ال مها اللي كاينني يف الرباط وال اللي مها يف مجيع  ،لجميعل
دخلنا  ،يف إطار هاد املباريات ،وكذلك .اململكة ديالاملناطق 

دار تكن مياش بفيه  وانا تنشتاغليف واحد املنظور اللي ح
ماشي ن كذلك الناس اللي يف اجلهات أمباريات جهوية باش 

 .لوظيفة العموميةل وادخليكن هلم ميوصلوا الرباط باش الزم ي
 ،مرة أخرى اوتانقولو  ،حنا التصور ديالنا واضح ا،إذ 
ن القانون أ ،يف هاد اإلطار ،لسيد رئيس الفريقوامسح يل ا
قانون اللي هو خيالف  واري غاش ننلما ميكنو  ،حالتنظيمي واض

دفع بالفصل أ ،مرة أخرى ،وبالتايل .القانون التنظيمي للمالية
 .شكرالنفس األسباب اليت ذكرت  00

 :رئيس المجلسالالسيد 
، أعرض السادة الوزراء السيدات والسادة النواب ،إذا

 .ماعندكمش الكلمة
 :املشروع للتصويت كما وردت يف 55المادة أعرض   

 541: الموافقون
 31: المعارضون
 .ال أحد: الممتنعون
ادة للتصويت كما وردت يف أعرض هذه امل 54المادة 
 :املشروع

 541: الموافقون
 31: المعارضون
 .ال أحد: الممتنعون

 ،ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة 44املادة 
 . 48و 40تعديل ال ،واملرجو من الفريق املعين تقدمي التعديل

 :أحمد التهامي السيدالنائب 
 ،السيد الوزير
اللي  حنا اقرتاحنا ميشي يف اجتاه االقرتاحات السابقة 
إما  ـفيها أنه املراسيم اليت تتخذ اواللي كنقولو  ،ربعةأهي 

االقل لى أهنا تعرض أو ع ،دورتنيالمبقتضى التفويض أو خالل 
بل  ،نون املايل املوايلماشي حىت جيي القا ،تعرض للمصادقة

هاد  ا؟ ألنه تنبغيو نستغلو  عالش ،على أقرب دورة برملانية
إطار دستور جديد، وهادوك  ننا يفأعلى  االفرصة ونأكدو 

 11راه دستور  نه، االقانون التنظيمي للمالية اللي كنتمسكو 
على أن الربملان  اكنبغيو نقولو   ،كذلك. ماشي الدستور احلايل

إطار تتبع ومراقبة  يف ،ديدة وخصو يقوم هباصالحيات ج هعند
ميكنش  والقرب ما .مل احلكومي وممارسة مراقبة القربالع
وأن هاد املراقبة تتم يف حلظة أو  ،فيه سنة، القرب البد انتظرو ي

هاد  هكنتمناو أن  ،ذاهل. ية اللي هي أقرب دورة برملانيةحمطة رمس
إطار فصل السلط  يف ،يعين احلكومة تساهم فيها ية القرببرملان
 .ولكن التوازن والتفاعل اإلجيايب وشكرا ،صحيح

 :السيد الرئيس
 ؟ قدمتومهم جبوج التعديلني مقدمت ،السيد النائب من فضلك

 .48كذلك التعديل   ،قدموهم جبوج عفاكم ،؟ ال
 :يونس السكوري وبحسوالنائب السيد 
حنا  ،احلقيقة واحد العملية اللي ، هو يف48التعديل 

وزير املالية والسيد السيد  ،نا غري احلكومة تكون منسجمةبغي
مسيتوه املسودة ديال  ،جبتو لنا واحد املقرتح ،الوزير املنتدب

مازال ما صوتناش  ،احلقيقة يف. القانون التنظيمي للقانون املايل
فيه املقاربة التشاركية وبغيتو تبداو فيه  اديرو توبغيتو  ،عليه فعال

من مجيع  اوطلبتو  ،لنا قبل العطلة شوية بكري، عطيتوه
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ألنه قانون فعال مهم  ،األحزاب والفرق أهنا تقدم الرأي فيه
 ،وهو ثاين رمبا قانون بعد الدستور من ناحية األمهية ،وأساسي

ملا فيه أنه غادي يعاود يشوف اهليكلة ديال الدولة والتدبري 
 . ، مزياناملايل دياهلا

هاد القانون  يف اومن ضمن الشروط اللي زدتو 
هو أنه بالنسبة للحسابات اخلصوصية  ،التنظيمي لقانون املالية

اللي  les comptes spéciaux du trésorللخزينة، 
يعين   les cassesواللي فيها  les segments فيها

خصوصية ومرافق الدولة املسرية دة ألمور صاحلسابات املر 
 دة ديالواحد القاع اتضيفو  اأنكم بغيتو  ،بصورة مستقلة

أال وهي أنه هاد  ،اللي كنظن كلشي كينادي هبا اليوم ،لشفافيةا
األقل لى الصناديق ما حتدث أو تستمر إال إذا كان فيها ع

 واملقرتح اللي جابتو احلكومة يف. املوارد الذاتية واحد اجلزء ديال
مشروع القانون التنظيمي لقانون املالية هو أن هاد املوارد الذاتية 

من املوارد ديال هاد  %24األقل تساوي أو تفوق  لىتكون ع
لكم فيها، بطبيعة احلال  احنا كنقولو  44املادة  ا،إذ. الصناديق

عندكم اإلذن املسبق من الربملان أنكم تفتحوا صناديق من هذا 
التدبري احلكومي فيه واحد األمور  هألن ،السنة املقبلة النوع يف
الشرط اللي جبتوه  ولكن هاد ،كتفسر نفسها  ، يعينطارئة

النقاش ديالنا كنظن حىت واحد ما كان  بنفسكم واللي يف
 .ديروه ابتداءا من هذه السنة وشكرا ه،ضد

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة ،شكرا
 :االقتصاد والمالية وزيرنزار بركة السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
أوال ألن  ،بالنسبة هلاد التعديلني فهما غري مقبولني

وبالتايل كاين  ،ح أن القانون التنظيمي كيعطينا اإلمكانيةصحي
حنا  ،ولكن أكثر من ذلك .املرونة اللي كيخ  تبقى عندنا

إصالح القانون  اهلدف األساسي هو أننا ما ميكناش نبداو يف
 ،وبالتايل .التنظيمي اجلديد بال ما تكون عندنا نظرة مشولية

حنا ما عندنا إشكال  ،كموهذا اللي بغينا نشتغلو مع ،قرتاحاال
إطار  وراه قدمناه يف ،مجيع اهذا كيخصنا نشتغلو  ،العمق يف
 ،هنالك جلنة ديال املالية اللي فيها مجيع الفرقاء السياسنيإطا، 

إطار  إطار املسودة وندرجوها يف مجيع يف اواللي كنشتغلو 
 ،القانون التنظيمي ندوزوه املسودة ما عندنا حىت إشكال يف

 .شكرا ،والعنيعلى الراس 
 :السيد الرئيس

 :إذن أعرض التعديل األول للتصويت ،شكرا
 04:  املوافقون
 134: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت
 04:  املوافقون 

 134: املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون
 :للتصويت كما وردت يف املشروع 51المادة أعرض 

 541: الموافقون
 31: عارضونالم

 .ال أحد: الممتنعون
ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة،  41املادة 

 .41تعديلكم رقم 
 :يونس السكوري وبحسوالنائب السيد 
غاديش نقدم املادة ألهنا فحال ما  ،احلقيقة هو يف

خرى، هديك فيها مرافق الدولة اخلصوصية، وهادي األ
بيين  ،ولكن السيد الوزير ،صيةدة لألمور اخلصو صاحلسابات املر 

ادي غ كألنين عارف ،احلقيقة فحال التعقيد هذا يف ،وبينك
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اكر على ذدابا ملي جييت كت .تقول حىت هذا ما غتقبلوش
كتقول واخا راه كاين املناظرة حول اجلبايات   ،بعض اجلبايات

 واهاد األمور هدي كتقول غادي نديروها دابا، ودابا يف
خصوصا أننا  ،ريد به باطلأحق  ،ظرنان يف ،هذاف. العكس
 .فقني عليه كاملني وشكرامت

 :السيد الرئيس
 .إذن اجلواب للوزير ،شكرا
 :نزار بركة وزير االقتصاد والمالية السيد

وبغيت نذكر  ،بالنسبة هلاد التعديل فهو غري مقبول
حنا . أننا حنا بصدد القيام بقانون تنظيمي جديد للماليةب

بغينا  نيم ،املالية، معلوم كتكون فيه تدابريماشي بصدد قانون 
 %10إىل   %40الضريبة على الشركات من  او ضخنف

ألنه  ،من الضروري نديروها ؟ بالنسبة للمقاوالت ما نديروهاش
هذا هو اهلدف ديالنا هو خدمة املواطن وخدمة املقاولة إىل 

 فهو كيدخل يف ،ولكن هاد األمر اللي تكلمنا عليه .آخره
 هباش ميكن يكون عندملنظور مشويل باش يتحدد ويتدقق اواحد 

 .املفعول ديالو الكامل وشكرا
 :السيد الرئيس

تأييد التعديل؟ معارض  ،إذن أعرض التعديل للتصويت ،شكرا
 .تفضل السيد النائب احملرتم ؟ التعديل

 :علي كبيريالنائب السيد 
 يعين هنالك أوراش ،وزير املالية السيد الرئيس احنا مع

ستفتح قريبا تتعلق باجلهوية، تتعلق بالقانون التنظيمي ومن 
مباشرة هذه القوانني يف مناسبة واحدة  ،األحسن بطبيعة احلال

 .خذ مبختلف اآلراء، عندنا عدة اقرتاحات يف هذه األموراألو 
 :السيد الرئيس

 .تأييد التعديل ،شكرا
 :يونس السكوري وبسحوالنائب السيد 

كيفما كان   ،لوزير جواب سياسيأنا غنجاوب السيد ا
اللي جبتوها كحكومة  ،مكرر 18هو أنه املادة  ،اجلواب ديالو
على العمليات ديال اخلزينة اللي حنا مثناها  اباش تكلمو 

زعما كاينة بالضبط يف نفس السياق ديال هاد  ،هاصوتنا معو 
 2014 رحىت دابا دي ،كمتفق مع 2014 ال، .املادة هدي

جبوج  ،يف نفس السياق. دابا إىل بغييت تبدهلانبدهلا معاك  أنا
القانون  ويف .القانون التنظيمي لقانون املالية اهبم كيقيسو 

 lesعلى  اكتكلمو   االتنظيمي لقانون املالية، املسودة اللي جبتو 
opérations des comptes de trésor سواء  ،إذن

 .احق أريد به باطل مرة أخرى وشكر  وبالتايل ،هذا سواء هذاك
 : رئيسالالسيد 
 :كرا ، إذن أعرض التعديل للتصويتش

  04: املوافقون 
 134: املعارضون 
 ال أحد : املمتنعون 
 :للتصويت كما وردت يف املشروع 51المادة أعرض 

  541:الموافقون 
  31:المعارضون 
 ال أحد : المتنعون 
ورد بشأهنا تعديل، الكلمة للفريق احملرتم لتقدمي  40املادة 
 .تعديلال

عبد اللطيف وهبي رئيس فر يق األصالة  السيدالنائب 
 :والمعاصرة

مسألة  ،مسألة عدالة يف احلقيقةغري التعديل هاذ 
احلكومة غادي تلغي واحد اجملموعة ديال االعتمادات،  ،ضبط

تشعر املقاوالت هاد االعتمادات اللي غتلغي الدولة خاصها 
ا على التوازن حفاظ ،دياهلم les cautionsكذلك وتلغي  
 . شكرا  ،حفاظا على حقوق األغياركذلك و 
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 :رئيسالالسيد 
 .الكلمة للسيد الوزير، شكرا

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 ،شكرا للسيد الرئيس
نذكر د التعديل فهو غري مقبول، ألن بغيت ابالنسبة هل

 االستثمار املرحلة اتد اإلجراء فهو يهم فقط اعتمادابأن ه
 ،األداء خالل مدة ثالث سنواتن حمل األمر باليت مل تك
 . شكرا
 : رئيسالالسيد 

 :التعديلأعرض للتصويت هذا 
  04: املوافقون
  134:املعارضون
 ال أحد : املمتنعون
  :للتصويت 53المادة أعرض 

  541:الموافقون 
  31: المعارضون 
 .ال أحد: الممتنعون 
 :للتصويت 51المادة  أعرض
  541:قون المواف

  31: المعارضون 
 .ال أحد: الممتنعون 
 :للتصويت 51المادة أعرض 

  541:الموافقون 
  31: المعارضون 
 .ال أحد: الممتنعون 
 :للتصويت 40المادة أعرض 

  541:الموافقون 
  31: المعارضون 

 .ال أحد: الممتنعون 
 :للتصويت 45المادة أعرض 

  541:الموافقون 
  31: المعارضون 

 .ال أحد: ممتنعون ال
 :للتصويت 41المادة أعرض 

  541:الموافقون 
  31: المعارضون 
 .ال أحد: الممتنعون 
 :للتصويت 45المادة أعرض 

  541:الموافقون 
  31: المعارضون 
 .ال أحد: الممتنعون 
 :للتصويت 44المادة أعرض 

  541:الموافقون 
  31: المعارضون 
 .ال أحد: الممتنعون 
 :للتصويت 41ة المادأعرض 

  541:الموافقون 
  31: المعارضون 
 .ال أحد: الممتنعون 

ورد التعديل للفريق االشرتاكي يرمي إىل إضافة مادة جديدة 
 .تفضلوا لتقدمي التعديل، مكرر 34حتمل رقم 

  :أحمد رضا شامي النائب السيد
 .أعتذر على هذا الغلطو ، شكرا السيد الرئيس

داث مكررة جاءت إلح 34ة د املاداالسيد الوزير، ه 
والصناع ، امتاع التجار الصغار واحد الصندوق للتغطية الصحية

د التعديل اه ،مع األسف ،هذد الفئة هاحنا ها .التقليديني
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ع ا متد الشرحية ابأن ه واتنظن ،جبناه يف امليزانية السابقة
روا بأن تقريبا تنقد .خصها تغطية صحية مالئمةاملواطنني البد 

 030أو  040وني دييلألف متاع الصناع التق 040كاين 
اع العائالت متألف  400مليون و ، قوللتجارامتاع ألف 
تكون واحد الوسيلة باش هلا خصنا اجنربوا ليوم اللي ااملغربية 
 .تغطية صحية مالئمةعندها 
 "عناية"قبل على  من كنا اشتغلنا  ،حنا السيد الوزيرا 

حد احلل اثنا وجربنا و حبكنا  .جنحاتشا وكانت مع األسف م
من  ةجود وحل تطلب واحد اإلرادة سياسيمو  اللي اليوم

هو  ؟ د احللاأشنوا هو ه. التطبيق ديالهطرفكم والعمل باش 
تعمل التغطية الصحية جلميع باش  شركة التأمني اليوم مستعدة

درهم يف  200للعائلة  ،درهم يف الشهر 200 ،د العائالتاه
كانت عندنا مع التجار اللي  ملشاورات وتنقولوا بأن ا .الشهر
يف  80يف املائة على عاتقهم و 80ميكن مها ياخذوا  والصناع

املائة منني تنشوفوها شنو هي النسبة متاع الدخل متاع كل 
 يف املائة متاع الدخل ديالو 3تقريبا  التجار وال الصناع،

 همو ذخاتن ملي .الدولة تتاخذهايف املائة  20الشهري و
 علىشحال هي التكلفة بعض احلسابات باش نعرفوا  ونعملوا
يف  10لنا قملي دولة، يف السنة األوىل مثال باش نعطيكم ال

مليون  00غادي يكون جنربوا بأن غتغطى غادي اللي املائة 
يف  40 اللي قلنا مطلوبة، يف السنة الثانيةاللي ديال الدرهم 

، يف السنة مليون الدرهم تكلفة الدولة 210 ل ندوزاغاملائة 
مليون،  440 ل ندوزايف املائة غادي  40قلنا اللي الثالثة 

 320 ل ندوزايف املائة غادي  10قلنا اللي السنة الرابعة 
مليون  310 :يف املائة 00لنا قاللي مليون، السنة اخلامسة 

مليون  000تنهضروا على  املائةيف  100غطينا اللي و 
 .الدرهم

ه السيد كما وعدمت ب  ،بأن جاء الوقتفأنا تنظن  
حنا  ا .د مسيتواتكون دراسة حقيقة هلباش  ،سابقا ،الوزير
د اهبعدا يتحدث ويتعطى  د الصندوق خصوا ه طلبواكن

مليون درهم يف  100درهم وال مليون  00 حيثامليزانية 
باش  ،الدولةما تتكلفش أي تكلفة ثقيلة مليزانية  ،السنة األوىل

حقوها لصحية هلاد الناس اللي تيستطية انبداو نعطيوا هاد التغ
 . وشكرا

 : السيد الرئيس
 .شكرا، الكلمة للوزير

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
 السيد الرئيس، 

ولكن بغيت  ،اللي هو غري مقبول بالنسبة هلاد التعديل
بأن احلكومة انطلقت يف الدراسة ديال هاد  ،أوال .ندقق

 ماشي فقط املهن اللي ،قلني ككلبالنسبة للمست ،اإلمكانية
النقطة الثانية، السيد وزير  .جيتيوا هبا يف إطار هاد التعديل

جل أمستعد لكي يكون لقاء معكم من  التشغيل فهوديال 
لتطبيق دياله ا دراسة هاد املقرتح ونشوفوا اإلمكانية ديال

 . وشكرا
 : السيد الرئيس

  .طيب، معارضة التعديل
  :حنين مصطفى النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
واخا  ،فق مع السيد النائب احملرتم السي الشاميانتتأنا 
وتنطلبوا من احلكومة بالفعل تعطي عناية هلاد  ،غانصوت ضده
مدة سنوات  هاد الشي طالبناه ،فيني واملهنينياجلانب ديال احلر 

اللي غادي ختفف العبء حىت  ،لتفعيل هاد التغطية الصحية
الصحة ما يبقاوش هاد الناس حىت هم تيمشيوا  على وزارة
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للمستشفيات العمومية وتيضغطوا على اجلانب اللي بغينا 
 . واجلوانب األخرى وشكرا "ديالرام"نشجعوه واللي 
 : السيد الرئيس
 تأييد للتعديل؟ 
  :عبد العزيز العبودي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
لصندوق هذا احنا إحداث هاد ا ،يف نفس السياق

  ألن ،نائباتيف إطار املهمة ديالنا كنواب و  ،اعتربناه على أنه
احلكومة املوقرة مبا فيها و  ،املواطنني هلنايال كنجيبوا املعاناة د

 .كلهم أهنم كيحلوا املشاكل ديال هادوك الناس  راءالوز 
قلنا أودي على أنه كاينة  ،لي جينا هلنااحنا م 

هاد الفئة  .ال التضامن احنا معهااحلكومة ماشية يف التوجه دي
تجار ال ؟ شكون مها هاد الناس ،هذه ما بغيناهاش تبقى حمرومة

هاد الناس هادوا النهار  .صغار، احلرفيني والتجار املتوسطيال
راه كيبقى مسكني يقول أنا شكون اللي  ،اللي تيصبح مريض

واحنا عارفني هاد  ،هذا مشكل عند هاد الناس ا ؟يكون بي
شي ال غم و داكبالناة ديال هاد الناس واإلحساس دياهلم املعا

 يوجينا حطينا هاد املشكلة وهاد املعظلة اللي كاينة والل
ولكن ما  ،جينا حطيناها للحكومة املوقرة ،كيعيشوها التجار

 ،ري مقبولير تيقول لنا أودي هاد التعديل غالسيد الوز  ،عرفناش
  .؟ وشكرا واش هذا تيضر شي واحد

 : الرئيس السيد
  :شكرا، إذن منر إىل التصويت

  01: املوافقون  
  131:  املعارضون
  .ال أحد: املمتنعون 
 :أعرضها للتصويت كما وردت يف املشروع  41المادة 

  541:  الموافقون

  31: المعارضون
  .ال أحد: الممتنعون
  :برمته للتصويت الباب الثاني من الجزء األولأعرض 

  541: الموافقون 
  33: المعارضون
  .ال أحد: الممتنعون

 الباب الثالث
 ،ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة 30املادة  

  .فليتفضل أحد واضعي التعديل
  :ميلودة حازب النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس، 
التعديل يقرتح فيه من طرف ، 30يف ما خي  املادة 
وهي توضح  ،ة واحد الفقرة أخريةزياد ،فريق األصالة واملعاصرة

موارد االقرتاضات -موارد امليزانية العامة  :العجز اهليكلي
نفقات الفوائد  -نفقات تسيري امليزانية العامة-واهلبات والوصايا
 .العمومي إىل غري ذلك ينالد -نفقات االستهالك-والعموالت
لي هي كتمثل وال القصد من هذا 

من هاد التوضيح هو  اهلدف ،درهم 44.120.411.000
يعين ملا   .أنه املواطن يكون على علم بالعجز اهليكلي احلقيقي

على  ا،ني كتصرفو كيكون عارف من  ،كتعطيه هاد الرقم هذا
وبالتايل كتوضح  ،فقط من االقرتاضات اأساس أنكم كتصرفو 

ال سيما  ،ايتنز اواحد املواقع ديال اخللل فيما خي  التدبري املو 
يشكل خطرا على  ،طبعا من خالل االقرتاض ،أن متويل التسيري
وبالتايل إبراز العجز اهليكلي بالنسبة  ،التوازنات احلقيقية

نا امليزانية  مهم جدا أنه يكون كيتبع معنا كيعرف مع ،مواطنلل
كيفاش كتصرف ومنني كتجي ومنني كيمشيو هادوك 

من االقرتاض ماشي  األن ملا كنصرفو  ،منني كيمشيوو املصاريف 
 .شكرا ،ل ملا  كنصرفو من موارد ذاتيةفحا
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 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة ،شكرا

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
ينبغي التذكري  ،أوال. ، هاد التعديل غري مقبولشكرا

بأن ما مسيتموه العجز اهليكلي فهو يتم احتسابه عن طريق 
م تقييم هذه ويت ،خصم املكونات الظرفية من الرصيد الفعلي

املكونات الظرفية للعجز على أساس الفارق بني النات  الداخلي 
هذا عجز  ،وبالتايل .اخلام الفعلي والنات  الداخلي املمكن

 .ميكن نعتربوه بأنه عجز افرتاضي
 فهو كيكون يف ،عليه اتتكلمو  اأما العجز اللي بغيتيو  
ع به االقتصادي اللي كيجي م ماللي توصلت إطار التقرير
العجز ديال امليزانية اللي  تيعطيهاد التقرير فهو . القانون املايل

 .من النات  الداخلي اإلمجايل بكل وضوح %3.8هو 
 اوالتمويل ديالو ما ميكن يكون إال بالدين، غري باش نكونو 

أما  ،إطار واضحني، ألن هدي الوسائل الوحيدة اللي كاينة يف
 ،ميول ما فوق العجزالدين باش ميكن الواحد  زعمااهلبات 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
 .لتعديللمؤيد  ،أعرض التعديل األول للتصويت ،شكرا

 :يونس السكوري وبحسوالنائب السيد 
هاد شي اللي كتقول كيعين واحد  ،هو السيد الوزير

اإلصالح اجلذري املهم  العدد د األمور اللي حىت هي داخلة يف
حنا درنا هاد التعديل غري . يةالقانون التنظيمي لقانون املال يف

احلكومة بضرورة تدقيق عدد من املفاهيم، من  اباش حنسسو 
وهاد املفاهيم ما بغيناش ندققوها . من جانب آخر وأاجلانب 

ماشي هذا هو اهلدف ألن ، فقط  lexiqueباش نديرو 
قانون تنظيمي  هاد الشي بغينا ندققوه يف. لكل اختصاصه
املغاربة خ  يكون عندهم واحد  ألن؟  عالش ،لقانون املالية

بة واضحة على واحد اإلشكاليات مطروحة لدى مجيع و جاأل
شكالية الدين،  اإل ،من ضمن هاد اإلشكاليات .الدول اليوم
؟ وهاد الدين أشنو اللي عندنا احلق   الدين اكيفاش كنعرفو 

كجيل أننا منشيو فيه وأشنو اللي ما عندناش احلق أننا منشيو 
 les comptesنا كيبان االحتساب ديال ؟ من ه فيه

publics ذ؟ باش كل حكومة تاخ ش كنديرو بيهمآ 
هبا املقتضيات األخالقية  ايف إطار ما تسمح هل ،مسؤوليتها

ديال األجيال، باش ما جييوش األجيال املقبلة ويلقاو راسهم 
واحد العدد ديال السياسات اللي رمبا يكون  متورطني يف
 .االجتهاد سوف لن يكون صائبا ولكن هاد ،اجتهاد
احلقيقة ماشي  واخا يف ،حنا ملي درنا هاد احلساب 

لو حاجة  اولكن راه عجز هيكلي خصنا نزيدو  ،العجز اهليكلي
 ،من املصاريف  ديالكم ،؟ لقيناكم أنكم أشنو لقينا ،أخرى

حيدنا منها القروض  إال ،ديك املداخيل ديالكم املي كتدخلو 
حيدنا منها خدمة الدين  وإال ،مليار 00حد وا ا،اللي كتقرتضو 
 ؟ على القروض األخرى، هاد الشي آش كيعين االلي كتدفعو 
واش التدبري ديالكم ديال الدين واش تدبري فعال  اعرفو نباش 

 اكنلقاو أنكم ما عندكومش حىت باش ختلصو . وال ماشي فعال
نية  درنا امليزاالأنه إ ،هذا هو احلساب اللي لقينا ،املوظفني

حلال  بطبيعة ا ،ديالكم املوارد دياهلا وحيدنا منها االستثمار
هاد الديون وخدمة الديون، وكنحيدوا االستثمار،  اكنحيدو 
التسيري غري مشمولة باملوارد احلقيقية ديال اململكة ديال امليزانية 
 هذا tableauهاد  درتوه يف إالآش كيعين هاد الشي  ،املغربية

يقدر يفهم هاد  ،مواطن مغريب ؟ كيعين أنه غيجي أي
tableau يقول لكم خصكم إصالح منظومة األجور، غ

هادو هم اإلصالحات  ،خصكم إصالح اإلدارة املغربية
هاد احلكومة إىل حدود  اهليكلية اللي لألسف ما شفناهاش يف

شفناش حىت وعود معقولة أهنا تنطلق اليوم وال أدل ا اليوم وم
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اللي أعيد وأقول مرة  ،صارخةعلى ذلك من هاد األرقام ال
 األن انتم كتدبرو  ،رمبا ماشي مسؤوليتكم اليوم كحكومة ،أخرى

 احلقيقة يف اولكن مسؤوليتكم خرجو  ،منذ بضعة أشهر فقط
لإلشكال عاد نبقاو  احسن ما حىت نوصلو أأقرب وقت ممكن 

الفلوس من هنا  اهاد الرتقيع جنيبو  انقولو أودي راه غادي نديرو 
 .، شكراشي أمورنديرو ال و 

 :السيد الرئيس
  :إذن منر للتصويت ،شكرا

 00:  املوافقون 
 138:  املعارضون
 .ال أحد:  املمتنعون
  "أ"جدول  43المادة 

 :موارد الميزانية العامةأعرض للتصويت 
 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون

رة مرافق الدولة المسيرة بصو موارد أعرض للتصويت 
 : مستقلة

 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون

 :أعرض للتصويت
 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة 
 :ألمور خصوصية المرصدةالحسابات  

 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون

 : حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

 541:  الموافقون 
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون

 : حسابات العمليات النقدية
 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون

 : حسابات القروض
 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون

 : حسابات التسبيقات
 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون

 : ن المخصصاتحسابات النفقات م
 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون

 : كما صادقت عليه اللجنة  "أ"الجدول أعرض للتصويت 
 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون
: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 43المادة أعرض 

 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .أحدال :  الممتنعون
 :أعرضها للتصويت كما وردت يف املشروع 41المادة 
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 541:  الموافقون
 33:  المعارضون
 .ال أحد:  الممتنعون
 ،ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة 31املادة 

 .فليتقدم الفريق بتقدمي هذا التعديل
 :أحمد التهاميالنائب السيد 

 منا به يفهو نفس االقرتاح اللي تقد ،السيد الوزير
هبا  اضرورة التشاور مع اللجنة الربملانية املعنية وكنقصدو  ،السابق

يعين التدابري املالية اليت تتخذ ذاك فيما يتعلق ب ،جلنة املالية
 .هلذا القانون وشكرا اتطبيق

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيد الرئيس،

ل لنفس األسباب بالنسبة هلذا التعديل فهو غري مقبو 
 .اليت قدمناها

 :السيد الرئيس
 :أعرض التعديل للتصويت ،شكرا

 04:  املوافقون 
 141: املعارضون  
 .ال أحد: املمتنعون
 :للتصويت 41المادة أعرض 

 515: الموافقون
 31: المعارضون
 .حدأال : الممتنعون
 ،ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة 40املادة 
 .تقدميهلأحد واضعي التعديل  تفضليفل

 :رشيد العبديالسيد النائب 
 شكرا السيد الرئيس،

وهو  ،جاء هذا التعديل هو خاص بالدين الداخلي
ذن للحكومة شراء وتبادل ؤ وي ،خي  أساسا سندات اخلزينة
يل جئتم به هو من رفع لوكتع .واستحفاظ سندات اخلزينة

واحلد من  ،حجم اخلطوط وتقلي  العدد وتقلي  التلكفة
وكذلك  ،خماطر إعادة التمويل النات  عن متركز التسديدات

لرتخي  اخلزينة لتعلب دور املقرتض األخري لسندات اخلزينة 
 .لصاحل األبناك
ميكن هذه  ،هذا ماشي أمر استعجايل السيد الوزير 
خل ديال اخلزينة الدو هي مسائل خاصة بالنبض  ذهاملسائل ه

عندكم  ،جندة وكاين كذلك أجلوكاينة أ ،هي مسألة املال
للجنة األمور تعرضوها  كم هادكيمكن ل  .يف السابق روفةمع

 ،قد يف أي وقتكيمكن هلا تنع  ،املختصة وهي جلنة دائمة
وهذا ما هو إال  ،ويعرض األمر داخل اللجنة من أجل التشاور

فيها اليوم هباد العقلية  واملؤسسة اللي حنا كنشتاغلاذ اتكريس هل
 .وشكرااجلديدة 

 :السيد رئيس المجلس
 .الكلمة للحكومة ،شكرا
 :وزير االقتصاد والماليةنزار بركة السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
يف  انا إال نكونو كن لما مي ،حنن بالطبع كحكومة

قراطية التشاركية وأن نعمل من أجل طار ديال هاد الدمياإل
ال جلنة اللقاءات والدورات دي ،وبكل صراحة .تقويتها وتعزيزها

اجللوس  نافرصة أن هوأن ،يف جو جد إجيايب رة فهي متياملال
ا إال تكون فرصة فهي ما ميكن هل ،معكم واملناقشة معكم

 .وير وتقوية معرفتنا وأدائنا احلكوميطة لتساحن
بغيت نعطي واحد املعطى  ،ولكن يف نفس الوقت 

كن ميدين باش الإىل  ؤوابأن كل يوم تنلج ،للسيد النائب احملرتم
جنيو  ،وبالتايل .ما ينبغي القيام به يف هذا اجملال وانا خنلصل
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يف إطار ديال التدبري  ،ولكن ،كم مرحبامع راهن كل  واجنلس
كن لينا ميباش  املرونةمن الضروري اتعطانا هاد  ،ديال امليزانية
 .وشكراوبالتايل ما تنقبلوش هاد التعديل  وا،نشتاغل
 :رئيسالالسيد 
 .لتعديلتأييد ا شكرا،
 :أحمد التهامي السيدالنائب 

شي اللي قلنا ال شي تيأكد هادال هاد ،السيد الوزير
بل فقط  ،هتهاااملقرتحات ماشي لعدم وج ونرفضأنه ت ،كمل

 .جات من املعارضة حيث
الدستور والتطبيق  عيلطار تفإحنا يف  ،السيد الوزير 

ات ينه الربملان بالصالحأعلى  واكنطلب  ه،الدميقراطي ديال
نه أاجلميع على  واشي وتيعرفال هاد واوتتعرف ه،اجلديدة ديال

يف  ،زول املؤسسة الربملانيةالتدابري املالية هي سبب ن
 .قراطيات كلها أنه احلاجيات املالية اللي خلقات الربملانالدمي

أنه كلما تعلق األمر  ،هلاد املوضوع هذا انظر  ا،فحنا تانقولو 
البد من التشاور ألنه  ، استندانةغري وأولو استدانة  ،بتدبري

ألنه  ،راه خطري ،االستدانة ماشي موضوع بسيط السيد الوزير
  ،مع األسف ،وهنا .تريهن املالية احلالية وتريهن األجيال القادمة

 0كم يف املادة االقرتاح اللي جبنا ل ضيف السيد الوزير،كن
راه "رك مااستثناء من مدونة اجل"اللي كيتعلق بتصحيح  ،وقبلتوه

لجزء لالصيغة النهائية بيف التقرير اللي توصلنا به ويف التعديل 
ولكن تانقول أنه  ،ما غانقولشي تزوير ،ول راه ما كاينشاأل

وهذا اللي  ،احلكومة ماشي يعين حازمة يف هاد املسائل هادو
أ كون جمرد خطينه أوتنتمىن  .خالنا أننا ما طرحناشي التعديل

 .راشك ،جيب تصحيحهو مادي 
 :رئيسالالسيد 
 :إذا أعرض التعديل للتصويت، شكرا
 01: املوافقون

 143: املعارضون
 .حدأال : املمتنعون
 :للتصويت كما وردت يف املشروع 10المادة أعرض 

  514: الموافقون
  31: المعارضون
  .ال أحد: الممتنعون
للتصويت كما  الباب الثالث من الجزء األول برمتهأعرض 

 :للجنةصادقت عليه ا
  514: الموافقون
  31: المعارضون
  .ال أحد: الممتنعون
  الجزء األول برمته لمشرو  قانون المالية للتصويتأعرض 

  :كما صادقت عليه اللجنة
  511: الموافقون
  31: المعارضون
  ال أحد: الممتنعون
فقط أريد  ،قبل أن نرفع أو نتوقف وقبل أن أشكركم ،إذن

ات على ما سنقوم به يف املراحل أن أعطيكم بعض املعلوم
يف  ،سنتوقف اآلن لتناول وجبة الغذاء مث ستجتمعون .املقبلة

اجلزء الثاين ومث  للتصويت على ،إطار اللجن القطاعية
تناول الغذاء مث التصويت يف  ،أذكرال، ..سنستأنف العمل

 .الساعة اخلامسة والربع علىاللجن مث مباشرة نستأنف العمل 
عندكم  ،اعات ديال اللجن باش تسجلوا اللجنغانعطيكم الق
 ؟  اللجنيال القاعات د

 ؛قاعة عكاشة : جلنة اخلارجية  
  جلنة الداخلية:petit salon ؛ 
 ؛10القاعة  : جلنة العدل والتشريع  
 ؛القاعة املغربية:  جلنة املالية  
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 ؛2القاعة  : جلنة القطاعات االجتماعية  
 ؛4ة القاع : جلنة القطاعات االنتاجية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قاعة الندوات مبجلس  : جلنة البنيات األساسية
  ؛املستشارين

 ؛مبجلس املستشارين 1القاعة  : جلنة التعليم والثقافة 
  .شكرا ونرفع الجلسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


