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 ينسبعوال الثالثةمحضر الجلسة 

 
 دجنرب 82) 4111 صفر 41اجلمعة :  التاريخ
8148 .) 
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب:  الرئاسة

 الثةدقيقة، ابتداء من الساعة الث ستة ومخسون:  التوقيت
 . ربعنواأل منةزواال والدقيقة الثا
جلسة للدراسة والتصويت على النصوص  : جدول األعمال

 :التشريعية التالية
للسنة املالية  11.511مشروع قانون املالية رقم  -

 (.قراءة ثانية)  1112

يقضي بتغيري وتتميم  12.511قانون رقم  مشروع -
املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ  20511القانون رقم 

 .املصنع

 رئيسكريم غالب رئيس مجلس النواب، السيد  
 :الجلسة

لصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم وا
 .المرسلين

 السادة الوزراء المحترمون،
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

يعقد جملسنا اليوم جلسة تشريعية من أجل 
لكن قبل أن  ،قانونن املناقشة والتصويت على مشروعن

أريد أن أخرب السيدات  ،ننطلق يف معاجلة جدول أعمالنا
والسادة النواب على أن أحد نواب اجمللس تعرض باألمس 

حيث كان ضحية سلوكات مهينة من طرف  ،إىل حادث
 .نبعض رجال األم

اتصاالت وقعت  هعلى أن ،وأريد أن أخرب اجلميع 
 ،املبادرات ذمع اجلهات احلكومية املعنية من أجل أخ

القيام بتحقيق وحبث يف هذه فالتزمت هذه احلكومة ب
 .وأخذ ما يلزم من إجراءات يف هذا اجملال ،الواقعة

كان   ،قبل قليل ،أريد كذلك أن أخرب على أنه 
رؤساء الفرق والسيد وزير اجتماع منعقد ترأسته مع 

والكل استنكر هذه  ،العالقات مع الربملان واجملتمع املدين
ان استعمال العنف ضد ال املواطنن دالسلوكات املهينة وأ

ال كمكتب وال  نؤكد مجيعا و  ،ويتفق اجلميع ،وال النواب
على أننا سنتابع هذه القضية  ،كرؤساء فرق وال كمجلس

 .إىل حن أخذ كل املبادرات الضرورية يف هذا اجملال
ليست لك الكلمة، األخ النائب ...شكراشكرا،  

لمة ليس لكم الك..السادة النواب..السادة النواب...
السادة ...السادة النواب...ارجوكم السادة النواب..

فليس لكم الكلمة، النواب أرجوكم احرتموا هذه اجللسة 
أرجوكم أرجوكم السيد ....مجيعا فاجتمعنا

السيد النائب ..أرجوكم تفضلوا السيد النائب...النائب
كم أن حترتموا نظام هذه و احملرتم ليس لكم الكلمة، أرج

كل   ،على أننا اجتمعنا كلنا ،فنؤكد كما قلت ..عةالقا
 اموأننا سنتابع باهتم ،الفرق وكمجلس وكمؤسسة تشريعية
فـتأكدوا من ذلك ...بالغ هذه القضية إىل هنايتها

 .شكرا...
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كأننا يف هذه القضية  إن شاء اهلل إذن سنتصرف 
 ..صايف..لو كنا نائب واحد

 .إذن بسم اهلل الرمحن الرحيم
هناك  ،اآلن ننطلق يف معاجلة جدول األعمال

 :مشروعن قانونن
اللي هو  48..44مشروع قانون املالية رقم   -

 .يف إطار قراءته الثانية 8141قانون املالية لسنة 
يقضي بتغيري  412.48ومشروع قانون رقم   -

املتعلق بنظام التبغ  10.18ومتيم القرار القانون 
 .اخلام والتبغ املصنع

الكلمة للسيد  ،يف إطار معاجلة النص األول ،إذن 
فليتفضل مشكورا السيد  ،وع القانونالوزير لتقدمي مشر 

تسجل  ،إذن ننطلق يف املناقشة ال يوجد تقدمي ؟. الوزير
عبد العايل دومو من  دنائب واحد يف هذه املناقشة السي

نيابة عن فرق املعارضة، تفضلوا السيد  الفريق االشرتاكي
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد العالي دومو، باسم فرق المعارضة

  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب
 ،أتشرف بتقدمي هذه القراءة باسم فرق املعارضة

ن أدخلت عليه أقراءة ثانية لقانون املالية بعد وهي 
وهذه القراءة تدفعنا  ،تعديالت من طرف الغرفة الثانية

  .لإلدالء ببعض املالحظات

اقرتاح بثانية الغرفة اليف دخلت أهناك تعديالت 
قتضيات وهتم تدقيق املمة بن ءمن احلكومة وهتم املال

فيها  ألهناوتعاملنا معها إجيابيا نظرا  ،بعض النصوص
إجيابيات وفيها بعض التدقيقات القانونية اليت حتسن من 

 .النص ديال القانون
هناك كذلك تعديالت مشت يف نفس التوجه  

الذي مشت فيه الغرفة األوىل حول بعض اإلجراءات 
ورفعت من بعض التحفيزات وكانت فيها   ،االجتماعية

 ،كذلك بعض اإلجراءات املشجعة بالنسبة للنقابات
فتعاملنا معها كذلك بإجيابية نظرا ألهنا مشت يف نفس 

يت جاءت مناهضة لكن هناك بعض التعديالت ال .التوجه
 ،لبعض اإلجراءات األساسية اليت جاء هبا قانون املالية

 ،وبالتايل .واليت حصل عليها شبه إمجاع داخل جلنة املالية
 اذاملوقف والسيما وأن ه ذكان من الضروري تقومي ها

 .التعديالت هتم قطاع أساسي وهو قطاع الرمال واملقالع
لفريق اإلشرتاكي ايف نظن و  ،وكنذكروا أن احلكومة جاءت

يبدأ يف أجرأة  ،بأن هذا جاء إجراء أويل ،داخل املعارضة
وكانت جات عرب فرض ضريبة  ،احملاربة ضد اقتصاد الريع

درهم يف النص األصلي على املرت املكعب  11ديال 
 ،كان هناك نقاش داخل الربملانو ستغالل هاد الرمال ال

عات تتمتع مدام أن هاد القطا ،وطلبت املعارضة من الرفع
يث اللي بغى يستغل حب ،والأبامتيازات من حيث الولوج 

بالتايل هذا قطاع حممي ويعطي  ،رخصة الرمال خاصو
نظرا للربح الذي حيققه هذا القطاع ديال  ،وثانيا .امتياز

جند  ،وملا نقارن مستوى الربح .الرمال وحىت قطاع املقالع
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ة نصف بالنسبة للقطاعات اإلقتصاديمرات و  1نه أ
ال بالنسبة الستغالل الرمال وال بالنسبة  ،وأقول ،االخرى
هناك جهد بسيط مييز بينهما ولكن القطاعات  ،للمقالع

ميكن أن نعتربمها قطاع اقتصاد الريع والولوج إليهم  وججب
 .يتم عرب امتياز مينح من طرف اإلدارة

كان هناك نقاش وطلبنا احنا يف الفريق   ،بالتايل 
طلبنا باش نرفعوا  ،االشرتاكي وجمموعة من الفرق داملعارضة

من هاد الضريبة وطلبنا باش نديروا التميز بن قطاع الرمال 
الرمال اليت حيصل  أوتفتيت ديال هاد الرمال الوما بن 

ومة كماذا نالحظ؟ بالفعل احل ،عليها عرب التفتيت
درهم وهذا  .1ل  11دازت من و رفع استجابت لل

ولكن الحظنا  ،يسجل هلا يف النقاش داخل الغرفة األوىل
نظرا  ،يف الغرفة الثانية أنه كان تراجع على هاد املقتضى

 .لضغوطات بعض املصاحل الفئوية املوجودة يف الغرفة الثانية
أريد أن أوضح أن يف  الغرفة الثانية  ،بن قوسن ،وهنا

ن صادقن نزهاء يدافعون على املصلحة يوجد مستشاري
ولكن هناك بعض أصحاب املصاحل الذين  ،العامة

كان   ،وبالتايل .يضغطون من أجل مصاحل فئوية ضيقة
ها للمستوى غري عتعديل خيفض من هاد الضريبة ورج

املستوى املرغوب فيه واللي ما غايكونش عنده تأثري يف 
 .حماربة اقتصاد الريع

حبيث  ،املاليةيال نوه باللجنة دأريد أن أ ،وهنا 
صادقت على تقومي هذا الوضع واستجبات  "إمجاع"ب

 1.لالقرتاح ديال املعارضة وهو إعادة رفع هاد الضريبة ل 
 .درهم على املقالع 81درهم على الرمال و 

ل هاد دياأن هاد اإلجراء ديال التضريب  ،بالفعل 
ولكن ننتظر من احلكومة أن تقدم يف  ،القطاع هو مهم

هناك من ميتلك العشرات من  ،أقرب اآلجال تصور واضح
الرخص يف استغالل املقالع بأشكال قانونية خمتلفة ونعرفها 

فخصنا إجراءات اليت حتد من هاد  ،ونعرف أصحاهبا
العاهة وكذلك حتد من هاد اقتصاد الريع وحنن ننتظر هاد 

  .إلجراءاتاحلكومة باش جتي هباد ا
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

  السيدات والسادة النواب،
 ابتداءاحلكومة ستبدأ يف تنفيذ هاد القانون داملالية 

 ،وستجد نفسها تطبق سياسة عمومية ،من فاتح يناير
ما فيهاش اجلرأة اللي كنا ننتظرها من ناحية فتح  ،لألسف

 ،ملفات اإلصالح األساسية اليت ينتظرها الشعب املغريب
فهي تفتقر إىل جرأة اإلصالح والتقومي واالبتكار لبدائل 
يف ميادين حيوية كالتشغيل التعليم، الصحة، والعدل 

ترصد  باهظةوهو أن أموال  ،وهنا املفارقة ..واألمن إخل
القطاعات ولكن النجاعة والوقع على املواطنن يبقى هلذه 

 .ضعيف
هل  ،وتبقى تساؤالتنا يف املعارضة مطروحة حبدة 

على  ،نظرا لطبيعة تركيبتها ،تتوفر احلكومة احلالية
االنسجام واإلرادة السياسية الضرورين لفتح أوراش 

حلد اآلن  ذاملا ؟ إصالح جديدة وفعلية يف هذه امليادين
متاشيا مع  ،تعجز احلكومة على تفعيل حقيقي للدستور

ونقول اآلن للحكومة ومن  ؟ املطالب االجتماعية امللحة
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سيدخل هذا القانون حيز التطبيق وسوف  ،هذا املنرب
 ،تعرف حصيلة السياسة العمومية نفس احملدوديات

نتناقش يف سشاء اهلل  السنة إن يف ،وسأذكر منها البعض
 .حلصيلةهذه ا

سيواصل قانون املالية سياسات قطاعية  ،أوال 
ومع ذلك مل يتم  ،أبانت عن ضعف صواهبا وجناعتها

ن أستحاول احلكومة  .التقومي بالشجاعة وباجلرأة الضرورية
وسنالحظ يف آخر السنة أن  ،تنفد االستثمار العمومي

أن جودة و  ،هذه الوترية ضعيفة بالنسبة لطموحاتنا
 .مومي كذلك تشكو من عدة معوقاتاالستثمار الع

سنالحظ تراجع القطاعات االجتماعية  ،ثالثا 
مليار  .2)وهنا أذكر بأن نصف االعتمادات  ،األساسية

ترصد هلذه القطاعات فننتظر النجاعة  (ديال الدرهم
وهنا أتوجه  .لتكون النجاعة يف مستوى هذه االعتمادات

 ،ملناطق النائيةاملستشفيات خالية من األطباء يف ا ،وأقول
بالنسبة للتعليم   .املستشفيات تتالشى يف املناطق النائية

هناك اكتظاظ لألقسام يف الوسط القروي من  ،كذلك
جراء اخلصاص املوجود داخل املدارس داخل املناطق 

هناك غياب للمدرسن بكيفية مهولة داخل  ،النائية
هناك  ،هناك تفاقم للرشوة داخل اإلدارة ،الوسط القروي

وأصبح طموح املواطنن أن  ،تراجع لألمن يف املدن الكربى
من أن يهجم عليهم  منأيتكلموا يف هواتفهم وهم يف 

ب يهناك تس ،اتفو اهل هذه هممنآخر وأن يسحب 
للمؤسسات العمومية وسنظل يف هذا التسيب مادام مل 

املؤسسات للدولة بكيفية  ذهعية هنصلح معضلة الدولة وتب

ة هناك تسيب يف تدبري عشرات املاليري داخل غري قانوني
أو  8ويف بعض األحيان من طرف  ،احلسابات اخلصوصية

قبة وبدون برجمة حقيقة دون مرابديال املوظفن  1ال 
القرار  اختاذهناك بطء وسيظل البطء يف  ،لةءوبدون مسا

لإلدارة مادام أن اإلدارة املغربية الزالت ممركزة يف العاصمة 
 ،جه هلذه اإلدارة حلل جمموعة من املشاكلوالكل يتو 

وكذلك سنالحظ أن قانون املالية هذا سوف ال يؤثر إجيابا 
اقتصادية -على الرتاجعات اليت تعرفها املؤشرات املاكرو

 .قة يف االقتصاد الوطينثوستؤثر على رصيد ال
سنصوت ضد هذا القانون  ،اتلكل هذه االعتبار  

ولكن بعد أن نكون حذرنا  ،من موقع واجبنا يف املعارضة
 ،احلكومة وأبرزنا النواقص واقرتحنا البدائل عرب التعديالت

 .وشكرا
 :رئيسالالسيد 
 .تفضل ،نقطة نظام، شكرا

عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة  السيد النائب
 (:نقطة نظام)والمعاصرة 

 السيد الرئيس،
 ،النوابالسادة 

الكلمة اليت مسعناها هي كلمة باسم املعارضة أن 
نه تدخلت سابقا مع أأنا أعتقد  ،ماشي باسم حزب معن

وافقين فيه السيد ، لموضوعلالسيد رئيس احلكومة ونبهته 
 ،رئيس احلكومة وهو االلتزام بالتحفظ اجتاه الغرفة الثانية

أننا نوجهوا  ،ربملاناليف إطار  ،كغرفةاحنا  أخالقيا  نهأل
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يتعن  ،املالحظات ديالنا ونوجهوا اهتامات للغرفة الثانية
 . شكرا ،واجب التحفظ
 : السيد الرئيس

شكرا، أؤكد أنين عندما أعطيت الكلمة للسيد 
 ،قلت على أنه  كلمة باسم املعارضة ،عبد العايل دومو

 .وحتفظكم قد سجل
 :إذن منر اآلن إىل عملية التصويت 

ن للتصويت كما عدلته إذن أعرض عنوان مشروع قانو  
إذن العنوان كما عدلته اللجنة  ،اللجنة وصادقت عليه

  :أعرض للتصويت العنوان كما عدلته اللجنة
 .اإلجماع: املوافقون

  :أعرض املادة الثالثة للتصويت
  إجماع: املوافقون

  :أعرض املادة الرابعة للتصويت
رجعت من املواد  ،ال اللجنة عدلت املواد ،أعرض املواد

نوقشت يف اللجنة، اللجنة عدلت هذه و جملس املستشارين 
الكلمة للسيد  ..املواد وأعرض املواد كما عدلتها اللجنة

رئيس جلنة املالية ليعطينا بعض التوضيحات، ال حنن 
  .صادقنا على املادة الثالثة

والتنمية  رئيس لجنة المالية خيرون النائب السيد
 : االقتصادية

 الرئيس،  شكرا السيد
بالنسبة للتعديالت املقدمة من طرف جملس 

تعديل صودق  11تعديل،  18املستشارين العدد دياهلا 
باإلمجاع داخل جلنة املالية، تعديل واحد صوت  معليه

اللي فيها  41يعين املادة  18عليه باألغلبية وتعديل رقم 
اللجنة وكما عدلتها اللجنة وصودق عليها  تعديل ديال

 ،مادة واحدة فقط هي اللي فيها األغلبية،باإلمجاع هي 
 .واحدة من التعديالت املقدمة

 : السيد الرئيس
  .إجماع: أعرض املادة الرابعة للتصويت  ،إذن أمر ،طيب

إذن أمر إىل املادة السابعة ، اهلل خيليكم هذه مسطرة ديال 
النقاش كان يف اللجنة إذن  ،موادكنعرض   ،التصويت

  :أعرض املادة السابعة للتصويت
املادة ، اللي موافق يهز يده واللي ما موافقش: املوافقون
 ؟نقطة نظام  ،السابعة

 (:نقطة نظام)المهدي مزواري  النائب السيد
 ،التعديالت 8فيها  ،كيقصد السيد رئيس اللجنة

يف اللجنة صوتنا على التعديالت ما  احنا كيف اشتغلنا
صوتنا على التعديالت يف اللجنة وال  ،صوتناش على املواد

 ،ثانيا .يعين أنه نفس التصويت خصه يتفرض على اجمللس
واحد داز باإلمجاع  ت،تعديال 8كاين   ،1يف املادة 

  .وواحد امتنعنا فيه كمعارضة
 : السيد الرئيس

م كمل كمل التدخل السيد النائب احملرت  ،أنا عرضت
 ..ديالك

 (:نقطة نظام)المهدي مزواري  النائب السيد
   1املادة  مدابا انتما عرضت
 : السيد الرئيس

  ..إييه كما صادقت عليها اللجنة، عرضت على التصويت
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 (:نقطة نظام)المهدي مزواري  النائب السيد
اللجنة باإلمجاع  صادقتيف جزء من املادة السيد الرئيس، 

يف واحد التعديل وامتنعنا يف تعديل آخر يف نفس املادة، 
  ..ال هاد املادة خصنا نصوتوا عليها

 : السيد الرئيس
أنا غاجناوبك، على ما فهمت وكنتكلم  ؟ كمليت  ،عفوا

 ،على ما فهمت ،حتت املراقبة ديال السيد رئيس اللجنة
كان فيها تعديلن واحد صودق عليه يف   1هاد املادة 

هاد  ،خالصة الكالم .باإلمجاع وواحد اختلفتوا فيهاللجنة 
املادة هذه عدلت من طرف جلنة أخذا بعن االعتبار ما 

مبا فيه ما يتعلق بالتعديل األول  استقر عليه رأي اللجنة
ضه عر أإذن خالصة عمل اللجنة  .ومبا فيه التعديل الثاين

 .تفضل ؟ نقطة نظام ،للتصويت
عبد اهلل بووانو، رئيس فريق العدالة  النائب السيد

 (:نقطة نظام)والتنمية 
 ،شكرا السيد الرئيس

يف العرض  ،اللي وقع االختالفهاذ غري هو  
هذا هو  ،اآلن السيد الرئيس تيعرض املواد ،اللي واقع اآلن

ديال جملس تعديالت الكيعرضش ا م ،اصنا نتفامهواخاللي 
على املادة الرابعة  .املستشارين ولذلك وقع هاد اإلختالف

وإذن  .شكرا مزواري،على اهلل  السي  ةخلليفا ،نا فتناهااح
 .شكرا ،باقي املواد فيها إمجاع

 :رئيسالالسيد 
وصلنا للمادة  ،وا واحد املسطرةذحنا اآلن تنف ،على كل

7.  

 ،7ر اآلن للمادة منإذن 
 :للتصويت 7عرض املادة أ 
  111  :الموافقون 

 81 :المعارضون
  أحد ال :الممتنعون

  :للتصويت 2إذن أعرض املادة 
  111  :الموافقون

 81 :المعارضون
  أحد ال :الممتنعون

 :للتصويت 9عرض املادة أ
  111  :الموافقون

 81 :المعارضون
 أحد ال :الممتنعون

للتصويت كما عدلتها اللجنة وصادقت  41اعرض املادة 
 :كما صادقت عليها اللجنة بعد تعديلها  41املادة  ،عليها

  111  :الموافقون
 81 :المعارضون
  أحد ال :الممتنعون

 :مكررة للتصويت .4عرض املادة أ
  111  :الموافقون 

 81 :المعارضون
 أحد ال :الممتنعون

  :للتصويتمكررة  84أعرض املادة 
  111  :الموافقون

 81 :المعارضون
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  أحد ال :الممتنعون
  :للتصويت 11أعرض املادة 

  111  :الموافقون
 81 :المعارضون
  أحد ال :الممتنعون

  :للتصويت 17أعرض املادة 
  111  :الموافقون

 81 :المعارضون
  أحد ال :الممتنعون

مشروع قانون املالية برمته بعد هذه  إذن أعرض
  :التعديالت
  111  :الموافقون

 81 :المعارضون
 أحد ال :الممتنعون

على مشروع قانون املالية رقم  صادق مجلس النواب
 ،ثانية له ةفي قراء 8148للسنة املالية  11..11

  .يف إطار نقطة نظام ،الكلمة لكم السيد الرئيس
وهبي، رئيس فريق األصالة عبد اللطيف النائب السيد 

  (:نقطة نظام)والمعاصرة 
احنا  .قانوين بشكل غري جماينعملية حتايل 

ألن  ،لتعديالت اللي تقدمنا هبا كنا كناقشوا التعديالت
نصوت على التعديل  ،الفصل فيه التعديل وفيه الفصل

ألن  ،انتما درتوا قضية اجلمع ،وكنصوتوا على الفصل
عندنا وجهة نظر يف التعديل اللي جبنا وعندنا وجهة نظر 

مشيتوا للمادة كتصوتوا على  ،اللي درتوا انتما .يف الفصل

رنا أن ر اللي ق ؟ والتعديالت اللي طرحنا احنايا ،املادة
 كنمامي .هادوك التعديالت جنيبوها للجلسة العامة

سيد ال امسحتوا الإ ..كنديروها يف النقاش  هليكمش ألن
كندوزوا تعديل بتعديل وكنصوتوا   ؟ آش كنديرو ،الرئيس

دابا جيتوا كتدوزوا املادة  ،عليه عاد كنمشيوا للمادة
ال احنا يف اللجنة ما دوزناهومش جينا فإ ،بتعديالت

نديوكم غ ..وإال غانضطروا باش ..ال ،للجلسة العامة
احنا راه ما عندنا إشكال غري دابا  ،لمجلس الدستوريل

 ،ال غادين غادين ..لتعديل هذا راه فيه إشكالهاد ا
  ...غاجنيبوك غاجنيبوك زعما ما كاينش 77الفصل 

 : السيد الرئيس
 .السيد النائب احملرتم مصطفى حنن

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

أوال التعديالت ما جاتش للقاعة وما تقدماتش 
إذن اتفقنا داخل اللجنة وصوتنا باإلمجاع على  ،يف القاعة

يف املائة جاية من عندهم من  71هاد التعديالت اللي 
اليوم صوتنا بإمجاع على دوك  .جملس املستشارين

ملبدأ أن جملس النواب ما كيمسش احرتاما  ،التعديالت
تشارين وجملس املستشارين التعديالت ديال جملس املس

من هاد  .ال جملس النوابم التعديالت ديخصه حيرت 
احنا صوتنا واتفقنا بإمجاع على أساس أنه أي  ،الباب

إذن ما  ،تعديل جيي للقاعة ويتعرض ونعاودوا نصوتوا عليه
تقدموش تعديالت والتصويت مر بدون تعديالت داخل 

 . القاعة وشكرا
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 : السيد الرئيس
 نوا مثو للسيد الرئيس السيد عبد اهلل بو  الكلمة ،عفوا ،عفوا

  .للسيد عبد العايل دومو
عبد اهلل بووانو، رئيس فريق العدالة  النائب السيد

 (:نقطة نظام)والتنمية 
 شكرا السيد الرئيس، 

رمبا ما كنتش واضح يف األوىل ولكن ما دام 
أن خصنا  ري السيد الرئيس تقدم بكلمة يبدوغ ،صوتنا

النظام الداخلي يف هاد الشأن  .ندققوا بعض األمور
يف ظل  ،القراءة الثانية .هذه راه القراء الثانية ،واضح

لي كنختالفوا كنديروا كانت تتجي وم  ،الدستور القدمي
اللي تكلم عليها السيد  41هديك املادة  .واحد اللجنة

 .هديك كان ممكن نديروا بشأهنا جلنة ،النائب السي دومو
هي املادة الوحيدة اليت عدهلا  ،النهائي تدابا ال عندنا الب

هديك هي اللي كان ممكن أي فريق جييب تعديل  ،اجمللس
أما  .هبا للجنة أوال مث يزيد للجلسة العامة باش يعرضها

فما كاين  ،مت التصويت عليها باإلمجاع وفق التعديل وأنه
 .النقطة األوىل ،حىت شي حاجة اللي غاجتي للجلسة

النظام الداخلي  ،النقطة الثانية السيد الرئيس 
املعدلة  املوادكيتكلم على أنه تعرض للتصويت ديالنا  

 41و  7و 1و  1 :املواد املعدلة هي ،وليس التعديالت
وبالتايل أنا   .هذه هي املواد املعدلة ،إىل غري ذلك 40و 

وتنظن  ،ومت اإلعالموبه اد اختالف فقط هكنظن راه وقع 
 ،اإلمجاعبإال كان غيرتاجع راه غيويل  ،هنائيالتصويت 

 .شكرا

 :رئيسالسيد ال
ئب احملرتم الكلمة للسيد النا ،نوواشكرا السيد عبد اهلل بو 
 .السي عبد العايل دومو

 (:نقطة نظام) عبد العالي دومو النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

يمكن وك ،غري يف اللجنة تعاملنا مع التعديالت 
ولكن جا تعديل شكلي  ،مادة فيها مقتضيات متعددة

 ،ال يعين سنصوت للمادةهذا ولكن  ،همع إجيايب صوتنا
 .شكرا نوضحوا، هاد الشيء اللي بغينا

 :رئيسالالسيد 
 ،األمور راها تتبان واضحة،مسحتوا إال  ،إذن

اللجنة تعاملت مع املواد كما عدهلا جملس املستشارين 
، مل السيد الرئيس الفريق ،وعدلت البعض منها ومل تتوصل

وصلنا بالتعديالت لو ت ،بالتعديالتتتوصل الرئاسة 
توصلنا فقط بصيغة معدلة  ،لقدمناها وعرضناها للتصويت

 .من اللجنة
القانون الثاين رقم مشروع ر إىل من ،إذن 

 10.18يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  412.48
 .املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع

 ،الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع هاد القانون 
 .فليتفضل مشكورا

إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى السيد 
 :المالية المكلف بالميزانيةاالقتصاد و وزير 

حيم وصلى اهلل وسلم على سيدنا ر ن البسم اهلل الرحم
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  ،السيد الرئيس المحترم
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

 10.18يتعلق األمر بتغيري وتتميم القانون  
اهلدف من هاد التعديل  .املتعلق بالتبغ اخلام والتبغ املصنع

هو رفع واحد التناقض موجود حاليا يف هاد القانون وهاد 
 10.18تنص إحدى مواد القانون  :هو كاآليت ضالتناق

دجنرب  14يف هاد امليدان ينتهي بتاريخ  االحتكارعلى أن 
 االحتكارأصبح  ،من الناحية القانونية ،وبالتايل .8141

إال  .8144من فاتح يناير  يف هاد امليدان منتهيا ابتداء
 ،قتبأ ،مكرر 1بالضبط املادة  ،أن مادة يف هذا القانون

وهاد السعر  ،على سعر أدىن ة،لمنتوجات اجلديدلبالنسبة 
األدىن حيدد هو املتوسط ديال السعر ديال املنتوجات 

تيجعل هاد املتوسط  آش .املتوسط احلسايب ،داولةاملت
تيجعل أن املنتوجات املوجودة حاليا يف  ؟ احلسايب
املنتوجات دمثنها دائما هو أقل من األمثان  ،عمليا ،السوق

 .هناك مثن أدىن هألن ،اجلديدة اللي غادي جتي من بعد
هناك تناقض بن حترير القطاع وبن اإلبقاء على  ،وبالتايل

أدىن وهاد الثمن األدىن يكرس وضعية احتكارية ديال مثن 
  ،وبالتايل حىت ننهي هاد التناقض ،الشركة املوجودة حاليا

كان البد من تعديل املادة   ،ية املنافسةحر يف إطار احرتام 
 .هادي املسألة األوىل ،مكرر 1

صحيح أنه  ،املسألة الثانية هي الناحية الصحية
بقانون سابق ستكون هناك الذي رفع  االحتكارمبقتضى 
كون هذه املنافسة على حساب تولكن حىت ال  ،املنافسة

 ،مكرر تدخل واحد الكلمة 1.8املادة  ،صحة املواطنن

تتقول بأن مثن السعر ديال هذه البضاعة ال ميكن أن يقل 
 ،وبالتايل .عن مثن التكلفة والرسوم وهامش الربح

هذه املادة  يكون اإلغراق يف هذه املادة ويف ميمكنش
 .بالضبط

هاد القانون اآلن  ءجا شاملسألة الثالثة وعال 
ألن جبناه بالتوازي مع اإلصالح الضرييب الذي  ،بالضبط

  ،وهاد اإلصالح الضرييب أدخلناه .قمنا به يف هذه املادة
الداخلية على ديال الضريبة الرسم  تكان يف األصل كان

على القيمة  االستهالك يف هذه املادة كانت مبنية فقط
 ،أوال :اآلن جئنا بثالثة ديال األمور ،ديال البضاعة

وجزء  على  ة،حافظنا على جزء على القيمة دالبضاع
عالش؟ من  ،الكمية دالبضاعة وحد أدىن ديال التضريب

أجل التوفر على سياسة عمومية ديال املكافحة ديال هاد 
رفعنا  ،حبيث ثبت يف السباق وغري يف السنة املاضية ،اآلفة

 .السعر ديال الضريبة ولكن الثمن ديال التبغ مل يتحرك
أن الشركات عندها واحد اهلامش ديال الربح اللي  ،معناه

ميكن هتبط اهلامش ديال الربح دياهلا ولكن ال تسمح 
 .لنفسها برفع الثمن ديال البضاعة

وانطالقا من التجارب الدولية يف هاد امليدان  
ل التضريب على الكم وعلى واللي كتبين السياسة ديا

باش يبقى  ،القيمة وعلى واحد السعر أدىن ديال التضريب
عند السلطات العمومية اإلمكانية ديال التدخل يف هذا 

هناك اآلن نظام  ،إذن .أدخلنا هذا اجلانب هذا ،امليدان
خيفض املوارد ديال الدولة من هذه  ،ضرييب متكامل

لسلطات ولكن يف نفس الوقت يسمح ل ،الضرائب
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 ،العمومية بسياسة عمومية حتافظ هبا على صحة املواطنن
الزيادة يف الثمن تعترب من بن  ،يف الدول األوربية ،حبيث

منن كان  النظام ديال  .األدوات اليت تقلص من التدخن
 ،كيف ما سبقت وقلت  ،الضريبة مبين فقط على القيمة

 ،الشركة كان بإمكاهنا أن ختفض هامش رحبها وأال تزيد
 . وبالتايل هذا هو موضوع هاد مشروع القانون وشكرا

 : السيد الرئيس
شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد مقرر اللجنة، السيد 

  .عمر النائب احملرتم حسن بن
 : النص التشريعيعمر، مقرر  النائب السيد حسن بن

  .الرحيمبسم اهلل الرحمن 
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

 لسنا املوقر التقرير الذي أعدتهيشرفين أن أقدم جمل
دراستها ملشروع قانون  املالية والتنمية االقتصادية بعدنة جل

يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  412.48رقم 
 .املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع 10.18
لقد درست اللجنة املشروع قانون أعاله وذلك  

سة السيد سعيد ئابر  8148دجنرب  80يوم األربعاء 
خريون رئيس اللجنة وحبضور السيد إدريس األزمي 

ر املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية اإلدريسي الوزي
حيث قدم عرضا خبصوص املشروع  ،املكلف بامليزانية

والذي يقضي بأن أمثنة البيع العمومي  ،قانون قيد الدرسال
لألنواع اجلديدة من التبغ املصنع ال ميكن أن  بالنسبة 

تنخفض إىل أقل من املتوسط احلسايب ألمثنة البيع للعموم 
 .األنواع األخرى من نفس الصنفملطبقة على اال

حدا لكل األنواع  ،ويعترب الثمن املتوسط هذا  
وقد مت التأكيد أن  ،اجلديدة املدرجة من طرف الفاعلن

هذا الوضع ميثل عائقا من شأنه أن يفسد ضوابط املنافسة 
الشريفة بن املعنين وأن يسفر عن احنياز لصاحل الفاعل 

 .املتواجد قبل حترير القطاع
حيث تساءل  ،فتح باب املناقشة ،بعد ذلك 

السيدات والسادة النواب عن مراجعة عدد من املؤسسات 
اإلنتاجية األخرى على ضوء مالءمة الوضع مع 
اإلقتصادات العاملية مع التساؤل عن إشكالية توفري 

كما طالب جانب من السادة النواب بضرورة   .لياملداخ
 .محاية صحة املواطنن

 ،تساؤالت السيدات والسادة النواب وجوابا على 
ن احلكومة تتبع يف هذا الباب سياسة أأوضح السيد الوزير 

ل ياحملافظة على صحة املواطنن واحملافظة على املداخ
 .ضريبواحملافظة كذلك على احلد األدىن من الت

 االحتكارأنه رغم إلغاء  ،السيد الوزير وأكد
 ،8141دجنرب  14ن مبالنسبة السترياد والتوزيع اعتبارا 

نوع آخر متثل يف اعتماد الثمن قد أعقبه احتكار من 
 .دىن املطبق على األنواع اجلديدة من نفس الصنفاأل

نه وباملوازاة مع هذا التدبري أ ،وذكر السيد الوزير 
فإن مشروع قانون  ،ل امليزانية العامةيوتوخيا لتعزيز مداخ

اجلبائي املطبق يتقدم بإصالح النظام  8141املالية لسنة 
إذ ميثل هذا اإلصالح رافعة لتحرير  ،على التبغ املصنع
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وأبرز يف . إحداث منافسة بن الفاعلن ةالقطاع بغي
أن اإلصالح املذكور يستلهم جتارب بعض الدول  ،األخري

 .وخاصة األوروبية
 ،املصادقة على املشروع برمته ،وقد مت يف األخري 

 .ىل وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهلل تعا
 :رئيسالالسيد 

 .نفتح اآلن باب املناقشة العامة ،شكرا السيد املقرر
الكلمة باسم فرق األغلبية للسيدة النائبة احملرتمة السيدة 

 .عزوهة العراك عن فريق العالة والتنمية
 :باسم فرق األغلبيةالعراك  االنائبة السيدة عزوه

والسالم على أشرف  ن الرحيم والصالةبسم اهلل الرحم
 .المرسلين

 ،السيد الرئيس 
 ،نان الوزير االسيد

  ،السيدات والسادة النواب
يف إمجاع جمموع املنظمات  اثنانال خيتلف 

الصحية والرتبوية العاملية على خطورة وفداحة التدخن 
ت واملسبب األساسي باعتباره من األسباب الرئيسية للوفيا

اإلشارة إىل أن  البد منإال أنه  ،مراضجملموعة من األ
نظام واإلصالح الذي اقرتحه يف  8141قانون املالية 

يسري جنبا إىل جنب ومشروع  ،ريب التبغ املصنعضت
املتعلق بالتبغ اخلام والتبغ املصنع  10.18تعديل القانون 

حيث أن هذا األخري واملعمول به  ،جملموعة من األسباب
ال ميكن من بلوغ  ،8111مارس  81حاليا والصادر ب 

ومبادئ  املنافسة احلرة املنشودة داخل القطاع والذي يتناىف

اليت جاء هبا املشرع على ضوء الدستور   املنافسة الشريفة
كذلك إىل أنه ال يطابق جمموع  إضافة  .اجلديد

التجارية الدولية اليت اخنرطت فيها اململكة  االتفاقيات
دافا ملعايري وهو ما يشكل استه ،وصادقت عليها

 .العاملية يف القطاع االستثمار
 8141نص قانون املالية  ،سنوات 9لذا وبعد  

التبغ املصنع والذي هم الرفع  بريضلى إحداث نظام تع
 الستهالكل يداخلالمن احلصة املخصصة له من الرسم 

دون احتساب  % ..1على السجائر املصنعة بنسبة 
 طبعا هبدف الرفع من وذلك  ،الضريبة على القيمة املضافة

العائدات الضريبية اليت تستهدف تقوية وضمان موارد قارة 
 .لفائدة صندوق التماسك اإلجتماعي، هذا من جهة

من جهة  أخرى ويف إطار مسار حقيقي يسعى  
ميكن أن نلخص ما جاء به مشروع  ،لتحرير قطاع التبغ
 1يف  املتمم للقانون الذي بن أيديناو قانون املالية املغري 

 :نقط
ن هذا القانون يقرتح حذف إجبارية السعر أ ،أوال  -

األدىن املطبق على العالمات اجلديدة يف قطاع التبغ 
اليوم أصبحت حيث  ،املصنع اليت يتم إدخاله للسوق

التبغ املصنع للعموم يتم حتديدها  أسعار بيع منتوجات
بشكل حر من طرف املصنعن أو املوزعن باجلملة 

ن أ ىتح ،املصرح هبم أو املسموح هلم على التوايل
الزيادة على الضريبة املفروضة على هذه املادة ال تؤدي 
بالضرورة إىل الرفع من سعر الوحدة يف السوق وهو ما 

ستثمرين على مما يدل على استفادة امل ،حدث قبال
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هامش ربح واسع ال تستفيد منه ميزانية الدولة كما 
 .هو مطلوب

النقطة الثانية اإلجيابية املسجلة يف مشروع قانون   -
وهو أنه سيمكن من عدم  ،املالية الذي بن أيدينا

السماح ببيع منتوجات تبغ غري مصادق عليه من 
مع مراعاة أال يكون  ،طرف اإلدارة  املخول هلا ذلك

الستثمار من العموم أقل من جمموع العائد لعر البيع س
إضافة إىل  ،موع الضرائب احملتسبة واهلوامش الرحبيةجمل

كون سعر منتوج التبغ املصنع من نفس الصنف 
وبعالمة متطابقة ومتشاهبة لعالمة منتوج موجود 
بالسوق ولنفس املنتوج ال ميكن أن يكون أقل من 

 .نهليه واملعمول سعر البيع للعموم واملصادق ع
مينع بيع  ،النقطة الثالثة وهي أنه مبوجب هذا القانون  -

سيجارة داخل  81العلب اليت حتتوي على أقل من 
الرتاب الوطين وهي مبادرة هتدف باألساس إىل محاية 
فئة الشباب من خطر التدخن وآثاره السلبية على 

 .الصحة العمومية
نستخلص أن هذا  ،وأخريا ومن خالل ما سبق 
إمجاع  ىقالراء الذي جاءت به احلكومة والذي اإلج

سيضع حدا لكل وضعية ريع أو هيمنة أو  ،اللجنة
إضافة إىل احرتامها إىل جمموع االتفاقيات املوقعة  ،احتكار

إقرارا  ةمع شركائنا الدولين والذي سيشكل ال حمال
ثمار ن ومتنيع شروط االستتسعيا لتم ،للتنافسية الشريفة

 . يف اقتصادنا الوطين وشكرا
 : السيد الرئيس

شكر السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمعارضة السيد 
النائب احملرتم السيد عبد اللطيف وهيب عن فرق املعارضة 

 . عن فريق األصالة واملعاصرة
، باسم فرق النائب السيد عبد اللطيف وهبي

 : المعارضة
 السيد الرئيس، 

 ، الوزيران السيدان
 السادة النواب، 

 ، ي نسيت علبة السيجارةنيبدوا أن
 أيها اإلخوة الحضور، 

أننا كمعارضة قبلنا أن  ،أن أوضح ءأود بادئ ذي بد
ب لطبناء على نناقش هذا القانون بالسرعة املطلوبة 

معناها أننا نعتقد أن  ،ألمورايف تسريع منا احلكومة رغبة 
 .املعارضة يف الدميقراطية جيب أن تكون بناءة

امسحوا يل قبل أن أقرأ ما طلب مين أن  ،واحلقيقة 
ال  ،ن أوضح أن وضعية الدميقراطية يف بالدنا تعاينأ ه،أتلو 

نوعا من  ،من طرف األغلبية وال من طرف املعارضة
ساس أوال هناك م .االنتكاسة جيب إعادة النظر فيها

هناك مساس بالرموز وهناك جبهة وطنية بدأت  ،بالثوابت
وال  أيرلندافالقضية الوطنية ال يف موريتانيا وال يف  ،تتفتت

معناه أننا نعيش وضعية للدميقراطية اليت هي  ،يف السويد
جيب أن تكون موضوعنا األساسي تعاين من نوع من 

يف  ،ةأغلبية ومعارض ،أمتىن نفكر مجيعا ،لذلك .االحتضار
تغيري هذه اخلطابات السياسية املتبادلة واليت تسيء إىل 

 .الدميقراطية وإىل مؤسستنا الدستورية يف ممارسة الدميقراطية
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تارخييا أمام هذه  مسئولوأمتىن أن يعي اجلميع أنه 
 .الوضعية

إىل أنه  ،كما أشرت يف السابق   أننا،امسحوا يل 
ق هذا القانون لأن نناقش بسرعة حىت نضمن أن ينط قبلنا

حىت ال جنزئ قانون املالية وال جنعل فصال  من فصوله غري 
أنه من  ،ولكن نبلغ احلكومة .وقبلنا بذلك ،للتطبيق قابال

حفاظا على املمارسة الطبيعية ، الواجب مستقبال
تقدم لنا القوانن يف وقت أن تأتينا و  ،للمؤسسة التشريعية

 .يف هذا القانونمناسب حىت ال نسقط يف ما سقطنا فيه 
يشرفين باسم فرق املعارضة أن أتدخل يف إطار  

يقضي بتغيري  48.412مناقشة مشروع قانون رقم 
املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ  8.10وتتميم القانون رقم 

وهو مشروع قانون يهدف إىل حترير هذا القطاع  ،املصنع
ري ووضع حد لنظام االحتكار إال يف حدود القوانن اجلا

 .هبا العمل واملتفق عليها دوليا
امسحوا يل  ،ل مناقشة مضامن هذا املشروعبوق 

أن أشري إىل أن عرض  ،باسم فرق املعارضة ،السيد الرئيس
هاد املشروع من طرف احلكومة يف اللجنة واملطالبة 

بل يف دقائق  ،االجتماعمبناقشته واملصادقة عليه يف نفس 
حصل لدى  الذي تباكاالر يوضح لنا جبالء  ،معدودة

إذا كان تطبيق كيف ذلك و ،  احلكومة يف أجندة عملها
بداية السنة املالية املقبلة وله ارتباط ب هذا املشروع مرتبط

عضوي بأحد بنود مشروع القانون املايل ومل تقدمه إال يف 
غري عابئة بالشكليات واملساطر القانونية  ،فرتة متأخرة

 .ع القوانن يف الربملاناحملددة لدراسة ومناقشة مشاري

كما   ،نؤكد لكم مرة أخرى ،ويف هذا السياق 
أن فرق املعارضة  ،أكدنا ذلك سابقا ويف مناسبات عدة

الذي طبع تعاملكم مع هذا  االرتباكأسعفتكم لتجاوز 
معربة الشكليات واملساطر  توجتاوز  ،النص على أمهيته

هذه أن  ،من خالل هذا السلوك السياسي احلضاري ،لكم
مع احلكومة  هاتعاملاملعارضة ستستحضر دائما يف 

وتبتعد  ،اهلاجس الوطين واإلحساس بالواجب واملسؤولية
نه أن يؤثر أاإلمكان عن السقوط يف كل ما من شقدر 

يف التشبث يف  على األداء احلكومي بالرغم من أحقيتها
 .الشكليات واملساطر

 ،مأما خبصوص مشروع القانون الذي نناقشه اليو  
فإنه ال يسعنا إال أن نثمنه من حيث كونه يضع حدا 

وجيعل القطاع املعين يف قلب املنافسة انسجاما  لالحتكار
جنعل منه  ،ولكن يف ذات الوقت .مع توجهاتنا السياسة

األمر الذي  ،رهانا أساسي لتغذية موارد امليزانية العامة
 ،لتحصيل هذه النتيجة ،السيد الوزير ،يتطلب منكم

هذا املشروع  ل قانون املنافسة الذي مبوجبه يدخلتفعي
دائرته القانونية  8141من فاتح يناير  وهذا القطاع ابتداء

مع إحكام عنصر التنسيق  ،والتنظيمية مبختلف مستوياهتا
بن السلطة املشرفة على القطاع وتلك املشرفة على قطاع 

بالرغم من  لالستهالكمما جيعل املادة املقدمة  ،التصنيع
 .لالستهالكأضرارها واعتمادها كمادة ترفيهية صاحلة 

مثل للنصوص أتنزيال  ،يف نظرنا ،فاحلكامة اجليدة تقتضي
فاملشروع املعروض على  .التشريعية اليت تصدر عن الربملان

أنظارنا يتوخى احلفاظ على صحة املواطنن وخاصة 
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يف ئر بالتنصيص على منع بيع السجا ،القاصرين واألطفال
 .وحدة فوق الرتاب الوطين 81حتتوي على أقل من علب 

شيء ن نثمنه ونعتربه أا ال يسعنا يف فرق املعارضة إال فهذ
ولكن  ،بل طلبنا به يف أكثر من مناسبة ،حممود وندعمه

 ؟ ماذا عن تطبيق قانون منع التدخن يف األماكن العمومية
 .ئيةفاملقاربة الصحية جيب أن تكون مشولية ال جتزي

ن تكون األهداف أجيب  ،ومن هذا املنطلق 
وخاصة تلك املتصلة باجلانب  ،من املشروع ةاملتوخا

 ،وعليكم .مقرونة باإلرادة السياسية الشمولية ،الصحي
أن تعلنوا للرأي العام  ،باسم حكومتكم ،السيد الوزير

 ،سوة مبا قمتم به يف املأذونيات ومقالع الرمالأ ،الوطين
م نشر القانون املتعلق مبنع عد  عن اجلهة اليت كانت وراء

التدخن يف األماكن العمومية يف اجلريدة الرمسية وعن عدم 
 .إخراجه حليز الوجود

هبذا اإلجراء يعترب مبادرة سياسية شجاعة  مقيامك 
التشريعات تطبيق ولكن هذه املرة من زاوية  ،حملاربة الفساد

ندعوكم إىل التحلي باستحضار  كما  .املصادقة عليها
عامل الزمن يف أنشطة عملكم واليت خانتكم يف التحضري 

مما جيعلكم يف املوعد احملدد إلجناح هذه  ،هلذا النص
املبادرة التشريعية وذلك بإصدار النصوص التنظيمية 

 .املكملة واملطبقة هلا يف اآلجال املعقولة
 ،زيرأدعوكم السيد الو  ،وقبل ختام هذه الكلمة 

إىل فتح حوار مع اللجان الربملانية املعنية لتقييم جتربة 
للوقوف  ،بالنسبة للقطاعات اإلسرتاتيجية وغريها ريرالتح

متكاملة يف هذا  رؤيةعلى مكامن القوة والضعف وبلورة 

 واالجتماعية االقتصاديةيف ظل التحوالت  ،الشأن
 .املطبوعة بالعوملة ويف ظل دستور جديد وشكرا

 :رئيسال السيد
 .منر اآلن إىل عملية التصويت، شكرا للسيد النائب احملرتم

 .اإلجماع :عرض املادة االوىل للتصويتأ
 .اإلجماععرض املادة الثانية للتصويت أ
 .اإلجماععرض املادة الثالثة للتصويت أ
 .اإلجماع :عرض مشروع القانون برمته للتصويتأ

على مشروع قانون رقم  صادق مجلس النواب
 10.18يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  111.11

وشكرا لكم  ،املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع
 .ورفعت الجلسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 


