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        اخلامسة عرشةاخلامسة عرشةاخلامسة عرشةاخلامسة عرشة    اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

  )2015د*سمرب  9( 1437صفر  27ا9ٔربعاء  :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

  .رئFس اEلساخلليفة الثالث ل، Aوسكوس محيداملس�شار الس=يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثالث ساLات وQسعة وثالثون دقIقة، ابتداء من الساLة العارشة  :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  .واWقIقة الVنية عرشة صباSا
ىل اجلزء ا9ٔول من مرشوع قانون املالية رمق لتصويت Lا ::::Zدول ا9ٔعاملZدول ا9ٔعاملZدول ا9ٔعاملZدول ا9ٔعامل

        .b2016لس=نة املالية  70.15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

        ::::املس�شار الس=يد محيد Aوسكوس، رئFس اجللسةاملس�شار الس=يد محيد Aوسكوس، رئFس اجللسةاملس�شار الس=يد محيد Aوسكوس، رئFس اجللسةاملس�شار الس=يد محيد Aوسكوس، رئFس اجللسة
        ....والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلنيوالصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلنيوالصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلنيوالصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني    iسم هللا الرمحن الرحميiسم هللا الرمحن الرحميiسم هللا الرمحن الرحميiسم هللا الرمحن الرحمي

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        ارون،ارون،ارون،ارون،الس=يدات والسادة املس�شالس=يدات والسادة املس�شالس=يدات والسادة املس�شالس=يدات والسادة املس�ش

ختصص هذه اجللسة bلتصويت Lىل مواد اجلزء ا9ٔول من مرشوع 
  .b2016لس=نة املالية  70.15قانون املالية رمق 

ا9ٔحاكم املتعلقة ا9ٔحاكم املتعلقة ا9ٔحاكم املتعلقة ا9ٔحاكم املتعلقة / / / / الباب ا9ٔولالباب ا9ٔولالباب ا9ٔولالباب ا9ٔول/ / / / املعطيات العامة bلتوازن املايلاملعطيات العامة bلتوازن املايلاملعطيات العامة bلتوازن املايلاملعطيات العامة bلتوازن املايل    ////اجلزء ا9ٔولاجلزء ا9ٔولاجلزء ا9ٔولاجلزء ا9ٔول
  .xملوارد العمومIةxملوارد العمومIةxملوارد العمومIةxملوارد العمومIة

عرضها مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل Lىل مس=توى اجللسة العامة، �ٔ  1املادة 
  :bلتصويت كام Lد�هتا اbلجنة

  . xٕالجامع: املوافقون
املادة الثانية ورد iش~ٔهنا ثالث تعديالت، ا9ٔول من فريق ا9ٔصا� 
واملعارصة، والثاين من الفريق �شرتايك، والثالث من فريق �حتاد املغريب 

 . bلشغل
دمي اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� واملعارصة لتق

  . بطبيعة احلال 1التعديل، التعديل رمق 
bلتذكري فقد قرر املك�ب وندوة الرؤساء ختصيص دقIق�ني ��د ٔ�قىص 

  . لتقدمي لك تعديل
اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� واملعارصة لتقدمي 

  . الس=يد الرئFس، تفضل. التعديل
  .تفضل يف ٕاطار نقطة نظام، الس=يد الرئFس

        ::::شار الس=يد عبد السالم اbلبارشار الس=يد عبد السالم اbلبارشار الس=يد عبد السالم اbلبارشار الس=يد عبد السالم اbلباراملس� املس� املس� املس� 
 . نقطة نظام

رZاء، كنطلب اشوية د¦ل الت~ٔين، راه اح¥ا Lاد كن¤لسو، و£لينا ¢ري 
داز التصويت ا9ٔول، نباركه رمغ ٔ�ننا مل نعمل وال . نفهمو، هللا جيازيك خبري

  . نعرف عن ماذا يتلكم

Lىل ٔ�ي، ما غنكونوشاي كنعرقلو بقدر هللا �رىض Lليك ¢ري iشوية 
  .Lلينا نعرفو
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . جسلنا املالحظة د¦° الس=يد الرئFس

  .اليس بنعزوز، تفضل لتقدمي التعديل، تفضل املادة الثانية

        ::::املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
        الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،

�خوايت املس�شارات،ٔ�خوايت املس�شارات،ٔ�خوايت املس�شارات،ٔ�خوايت املس�شارات،ٔ        
        ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

        ....صباح اخلريصباح اخلريصباح اخلريصباح اخلري
املادة الثانية، والتعديل املقرتح ينص Lىل اس�شارة يتعلق ا9ٔمر بتعديل 

  .جلنيت املالية مب¤ليس الربملان يف موضوع ¹متمي قوامئ املنت¤ات املس=توردة
والشق الثاين يف التعديل هيم املنت¤ات ذات امل¾ش~ٔ، يعين اbيل Zاية 

  . من البÂ ا9ٔصيل، فني مت ٕانتاج املواد
Iلعمل احلكويم وترب�ر التعديل هو ٕاعطاء مدلول حقb ة الربملانÄقي ملراق

  .يف اEال املايل
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة bلحكومة

الس=يد ٕادر*س ا9ٔزيم �در*يس، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد الس=يد ٕادر*س ا9ٔزيم �در*يس، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد الس=يد ٕادر*س ا9ٔزيم �در*يس، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد الس=يد ٕادر*س ا9ٔزيم �در*يس، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد 
        ::::واملالية، امللكف xملزيانيةواملالية، امللكف xملزيانيةواملالية، امللكف xملزيانيةواملالية، امللكف xملزيانية

وLىل �Ìٓ وحصبه وLىل �Ìٓ وحصبه وLىل �Ìٓ وحصبه وLىل �Ìٓ وحصبه     iسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا وسمل Lىل س=يدÊ محمدiسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا وسمل Lىل س=يدÊ محمدiسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا وسمل Lىل س=يدÊ محمدiسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا وسمل Lىل س=يدÊ محمد
�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ....        

        الس=يد الرئFس احملرتم، الس=يد الرئFس احملرتم، الس=يد الرئFس احملرتم، الس=يد الرئFس احملرتم، 
        الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

فÑ يتعلق هبذا التعديل، هذا التعديل النص ا9ٔصيل حييل Lىل الفصل 
70  Ìلحكومة، وي~ٔذن من £الb س=تور، حبيث هذا الفصل *سمحWمن ا

  . ن إالجراءاتالربملان bلحكومة ب~ٔن تتÖذ مبق�ىض مراس=مي مجموLة م
من اWس=تور واحض، Sدد املسطرة الختاذ املراس=مي، وبعد  70والفصل 

ذ° تعرض Lىل املصادقة يف اZٓ9ال اØي Sدده القانون، وxلتايل لFس 
من اWس=تور، وي¾Äغي ٔ�ن نبقى ٔ�وفIاء bلمضمون د¦ل  70هناك يف الفصل 

S ن هذه احلاالت يه�االت اWس=تور، لFس هناك ٔ�ي اس�شارة حبمك ٔ
  .طارئة ي¾Äغي ٔ�ن تت¤اوب معها احلكومة iرسLة

اك�ن شق ßين من التعديل هو ما يتعلق xلتنصيص Lىل حتديد و¹متمي 
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" املت~ٔصâ"، واحلقIقة ٔ�ن "املت~ٔصâ"عوض " قوامئ املنت¤ات ذات امل¾ش~ٔ "
  . يه العبارة اWقIقة

 يف مادته 2000كام ٔ�ن هذه املنت¤ات قد Sدد قانون املالية د¦ل 
، حبيث ٔ�ن ¹كون "املت~ٔصS ،"âدد ماذا يعين بــ)III(روماين  3السابعة 

قد مت احلصول Lلهيا ب~ٔمكلها برتاب البÂان املعنية، وهذا فIه ضامنة لكون 
  . هذه املنت¤ات يه م�~ٔصâ من هذه البÂان

  .ولهذه �عتبارات، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

  :Lىل التصويت ٔ�عرض التعديل
  ؛20= املوافقون Lىل التعديل

  ؛25= املعارضون bلتعديل
  .9= املمتنعون

  . وxلتايل، مل يمت التصويت Lىل هذا التعديل
  : ٕايوا الن�I¤ة اح¥ا قلناها، الن�I¤ة.. فمنر ٕاىل اللكمة ا9ٓن

  ؛ L =20ىل التعديل املوافقون
  ؛25=املعارضون
  .9= واملمتنعون

سادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي اللكمة ا9ٓن S9ٔد ال 
  .1التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتي
يف ٔ�قرب "هاذ التعديل �ريم ٕاىل القول ب~ٔنه املصادقة Lىل املراس=مي بدل 

  ".يف اWورة العادية bلربملان املوالية: "، نقول"قانون bلاملية
  .شكرا

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .مةاللكمة bلحكو 

  ::::xملزيانيةxملزيانيةxملزيانيةxملزيانية الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد املالية، امللكفالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد املالية، امللكفالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد املالية، امللكفالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد املالية، امللكف
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

، وxلتايل 2016¢ري bلتدقIق، هذه املراس=مي تتÖذ طيâ الس=نة املالية 
تعرض يف التارخي اØي Sدده قانون إالذن؛ قانون إالذن  70وطبقا bلفصل 

  ". قانون bلاملية تعرض Lىل املصادقة يف ٔ�قرب"يقول ٔ�نه 
  .ولهذه �عتبارات، فهاذ التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

ا9ٓن xش نوضعو إالخوان يف الصورة، نتلكم Lىل املادة الثانية، ورد 
فهيا ثالث تعديالت، ا9ٔول من إالخوان يف ا9ٔصا� واملعارصة، الثاين من 

  .من فريق �حتاد املغريب bلشغلإالخوان د¦ل الفريق �شرتايك، والثالث 
ا9ٓن، راه اح¥ا يف التعديل اbيل تقدموا به إالخوان د¦ل الفريق 

  .�شرتايك
�عرض bلتصويت التعديلٔ:  

  املوافقون Lىل التعديل؟ ٔ�عتقد نفس العدد؛ 
  ؛23 =املوافقون

  ؛28= املعارضون bلتعديل املقدم من طرف الفريق �شرتايك
  .24= املمتنعون

¤Iةالن� :  
  ؛23= املوافقون

  ؛28= املعارضون
  .24= املمتنعون

وبذ°، فلقد رفض اEلس التعديل املقدم من طرف الفريق 
  .�شرتايك

منر ا9ٓن اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب 
ؤ�شري خبصوص هذا التعديل Lىل ٔ�ن التعديل قد bلشغل لتقدمي التعديل، 

وات دا£ل اbلجنة اôتصة، وبذ° �رفع bل¤لسة العامة تعادلت iش~ٔنه ا9ٔص
  . من النظام اWا£يل 71من ٔ�Zل البت فIه طبقا ملق�ضيات املادة 

  .اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس=يد عز ا�Wن زAرياملس�شار الس=يد عز ا�Wن زAرياملس�شار الس=يد عز ا�Wن زAرياملس�شار الس=يد عز ا�Wن زAري
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

 اôتصة يف الربملان دورة املالية قÄل اbلجنةالتعديل خيص ال�شاور مع 
  .عرضها Lىل دورة املالية

والترب�ر هو من ٔ�Zل ٕاعطاء مدلول حقIقي ملراقÄة املؤسسة ال�رشيعية 
  . bلعمل احلكويم يف اEال املايل

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

 .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....الرئFسالرئFسالرئFسالرئFس    شكرا الس=يدشكرا الس=يدشكرا الس=يدشكرا الس=يد

ولهذه . من اWس=تور Sدد iشلك دقIق املسطرة 70مرة ٔ�خرى الفصل 
  .�عتبارات، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

�عرض التعديل bلتصويتٔ: 
  :املوافقون Lىل التعديل املقدم من طرف فريق �حتاد املغريب bلشغل
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  ؛21= املوافقون خبصوص هذا التعديل
  ؛28= ن bلتعديلاملعارضو
  ؛ 10= املمتنعون

راين قلت، الس=يد الرئFس، رمبا ما .. املمتنعون، الس=يد املس�شار
  .م�بعش مع الزمالء

  . 25= املمتنعون
  : الن�I¤ة

  ؛21= املوافقون Lىل التعديل
  ؛28= املعارضون bلتعديل

  .25= املمتنعون
وبذ°، �كون اEلس قد رفض التعديل املقدم من طرف �حتاد 

  .املغريب bلشغل
�عرض املادة الثانية bلتصويت كام Lدلتٔ.  

  .تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد رش=يد املنيارياملس�شار الس=يد رش=يد املنيارياملس�شار الس=يد رش=يد املنيارياملس�شار الس=يد رش=يد املنياري
(La fréquence)  لتايل تنطلبو م¥كxش كهترض رسيعة �زاف، وx

  ... رZاء xش تتلكم

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 . صايف، شكرا الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد رش=يد املنيارياملس�شار الس=يد رش=يد املنيارياملس�شار الس=يد رش=يد املنيارياملس�شار الس=يد رش=يد املنياري
  ومازال ما مكلت ٔ� س=يدي، مازال اكع ما مكلت، افهمتFين ٔ�ش=نو قلت؟ 
، واحلساب �كون حىت هو xلشوية،  هللا خيليك ¹لكم xلشوية وبت~ٍٔنّ

  . وندوزو اجللسة د¦لنا iسالم
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكراشكراشكراشكرا

�عرض املادة الثانية bلتصويت كام Lدلت؛ٔ  
  ...مثون، 	ساليو التصويتد£لنا bلتصويت اليس ع .. املوافقون

        ::::املس�شار الس=يد املهدي عاملس�شار الس=يد املهدي عاملس�شار الس=يد املهدي عاملس�شار الس=يد املهدي عمثمثمثمثونونونون
، ون�Äعو 3، 2، 1¢ري xل¾س=بة bلس=يد ا9ٔمني ميل حيسب، بدا تقول 

  .ما اك�ن حىت يش مشلك.. معه، راه مايش
  .وشكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
�عرض املادة الثانية bلتصويت كام Lدلتٔ :  

اك�ن التعديل ا9ٔول، ٔ�عرض املادة الثانية .. املوافقون Lىل املادة الثانية
  :bلتصويت، ٔ�عرض املادة الثانية bلتصويت

  ؛33= املوافقون Lىل املادة الثانية

  ؛22= املعارضون bلامدة الثانية
  . 24= املمتنعون

  :الن�I¤ة د¦ل التصويت Lىل املادة الثانية
  ؛33= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .24= املمتنعون

  .ون اEلس قد وافق Lىل املادة الثانيةوبذ°، �ك
منر ٕاىل التصويت Lىل املادة الثالثة، ورد iش~ٔهنا تعديل من فريق 

  .ا9ٔصا� واملعارصة، اللكمة S9ٔد مقديم التعديل

        ::::ربوحربوحربوحربوحاملاملاملاملاملس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

وكذا مسريو رشاكت التعشري ا�Øن مارسوا "التعديل يتعلق xٕضافة 
، هذا ٕاضافة يف الفقرة "ة ال�س=يري ملدة عرش س=نوات Lىل ا9ٔقل�م

  . ا9ٔ£رية
والتعليل د¦ل هاذ التعديل هو ٕاعفاء مسريي رشاكت التعشري من 
رشط توفرمه Lىل إالZازة، وذ° Lىل غرار ما م¥ح 9ٔعوان إالدارة هبدف 
احلفاظ Lىل اس=مترارية 	شاط رشاكت التعشري اليت قد ¹كون مضطرة 

	شاطها iس�ب قوة قاهرة، ¹متثل Lىل س�Iل املثال يف وفاة لتوقIف 
Ì الشخص املرخص .  

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

فÑ . رشوط ممارسة التعشري هو بطبيعة احلال املادة ا9ٔصلية حتدد
يتعلق xملهنة د¦ل املعرش�ن ود¦ل الو�ء، احلكومة ٔ�Lدت مرشوع قانون 
لت�ديد الرشوط ولضامن احلقوق د¦هلم، واملرشوع معروض Lىل ا9ٔمانة 

  .عرضه ٕان شاء هللا Lىل الربملان العامة bلحكومة، وسFمت
  .ولهذه �عتبارات، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::يد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةالس= الس= الس= الس= 
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  ؛21= املوافقون

  ؛32= املعارضون
  .25= املمتنعون

  : ن�I¤ة التصويت
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  ؛21= املوافقون
  ؛32= املعارضون
  ؛ 35= املمتنعون

وxلتايل �كون اEلس قد رفض التعديل املقدم من طرف فريق ا9ٔصا� 
  . واملعارصة

  :الثالثة bلتصويت ا9ٓن، ٔ�عرض املادة
  .25، 32، 21نفس العدد، يعين : املوافقون
  . 32= املوافقون
  .�كون اEلس قد وافق Lىل املادة الثالثة ،بذ°

منر ٕاىل املادة السادسة، مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل؛ املوافقون خبصوص 
  .xٕالجامع: املادة السادسة

قاليل bلوSدة املادة السابعة ورد iش~ٔهنا تعديل من الفريق �س=ت
والتعادلية، وكذ° ٔ�شري يف هذه املادة ٔ�ن هذا التعديل قد تعادلت iش~ٔنه 
ا9ٔصوات دا£ل اbلجنة اôتصة، وبذ° �رفع bل¤لسة العامة من ٔ�Zل البت 

  . من النظام اWا£يل 72طبقا ملق�ضيات املادة 
اللكمة S9ٔد مقديم التعديل، إالخوان د¦ل الفريق �س=تقاليل، ٔ�Sد 

الس=يد الرئFس، ... سادة املس�شار�ن احملرتمني يتفضلوا من ٔ�Zل تقدميال 
  .تفضل

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم اbلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اbلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اbلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اbلبار
�روم التعديل ف�ح اEال bلطلبة املغاربة ا�Øن يقميون ٔ�و يتابعون 
دراس=هتم xخلارج، واكفة مغاربة العامل، من �س=تفادة من النظام اجلبايئ 

س=نة،  55س=نة ٕاىل  60فض السن ا9ٔقىص من التفضييل، من £الل خ
  ...ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن الطلبة

كتخفIض xل¾س=بة  %50ٕاال ٔ�ن الحئة املس=تفIد�ن كذ° تبقى ب¾س=بة 
  .bلطلبة املقميني ٔ�و ا�Øن يتابعون دراس=هتم xخلارج

¢ري xش نفهم ٔ�ن احلكومة Zابت ختفIض xل¾س=بة bلعامل، والفريق 
Iيقرتح هاذ التخفA ن �س=تقاليل�Øض *شمل حىت الطلبة املقميني وا

يتابعون دراس=هتم xخلارج، Lىل ٔ�ساس ٔ�ن *س=تفIدوا من ختفIض ولو بــ 
50%.  

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  .اللكمة bلحكومة خبصوص هذا التعديل

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....يد الرئFسيد الرئFسيد الرئFسيد الرئFسشكرا الس= شكرا الس= شكرا الس= شكرا الس= 

هو هاذ النظام التفضييل بطبيعة احلال بين Lىل م¥طق، ٔ�ن هاذو 
مغاربة قدموا £دمات Zليb âلوطن، ؤ�مضوا واSد املدة معينة £ارج 

الوطن، وعندمه واSد السن معينة، 9ٔن هاذ النظام التفضييل راه �لكف، 
ف �لكف ٕاذا ٔ�ضف¥ا هاذ النظام التفضييل bلطلبة املغاربة كذ°، س=يلك

  .مزيانية اWو� ٔ�كرث من مليار درمه
  .من اWس=تور 77ولهذه �عتبارات، فاحلكومة تدفع xلفصل 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
من اWس=تور اØي ينص Lىل  77ٕاذن، مبا ٔ�ن احلكومة دفعت xلفصل 

�ن التعديالت اليت تؤدي ٕاىل ختفIض املوارد العمومIة ٔ�و الز¦دة يف ¹لكيف ٔ
 ٔ�  . ن ¹رفضهموجود، فللحكومة 

  .وxلتايل، فهاذ التعديل لن يعرض Lىل التصويت
�عرض املادة السابعة bلتصويتٔ:  
  املوافقون خبصوص املادة السابعة؟

  ؛36: املوافقون Lىل املادة
  ال ٔ�Sد؛: املعارضون Lىل املادة السابعة كام وردت

  .37: املمتنعون Lىل املادة السابعة
  .ادة السابعةوبذ°، �كون اEلس قد وافق Lىل امل

فالتعديالت . منر ا9ٓن ٕاىل املادة الثام¥ة املتعلقة xملدونة العامة bلرضائب
الواردة Lىل مواد املدونة العامة bلرضائب xملادة الثام¥ة من مرشوع قانون 

  .مادة 17املالية، وLددها 
هناك مواد فرعية اbيل اكينة مع املادة الثام¥ة، نبداو xملادة السادسة من 

دونة العامة bلرضائب، ورد iش~ٔهنا تعديل من الفريق �س=تقاليل bلوSدة امل
  .اللكمة S9ٔد مقديم التعديل، تفضل الس=يد الرئFس. والتعادلية

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم اbلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اbلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اbلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اbلبار
�روم التعديل متكني املقاوالت العامâ يف اEال الثقايف ورشاكت 

 من السعر اôفض، وذ° الطباLة وال¾رش من �س=تفادة iشلك دامئ
  .ل�شجيع ت¾ش=يط الثقافة وال¾رش وختفIض لكفة الك�اب

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
 .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،
ه املقاوالت، ٔ�وال هنا ت¾�لكمو Lىل املقاوالت اليت ¢ري فÑ يتعلق هبذ

حتقق رحبا، املقاوالت اليت حتقق رحبا، ويف Zانب العدا� اجلبائية املقاوالت 
  . اليت حتقق رحبا تؤدي الرضائب ش~ٔهنا ش~ٔن املقاوالت ا9ٔخرى

فÑ يتعلق هبذه املقاوالت اليت Qش=تغل يف الطباLة وال¾رش، ي¾Äغي 
صل Lىل دمع من اWو�، اك�ن صندوق د¦ل اWمع، اك�ن التذكري ب~ٔهنا حت
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اتفاقIات بني وزارة االتصال وبني هذه الرشاكت، وxلتايل ما ميك¾ش 
  . Qس=تافد من جوج د¦ل املنابع د¦ل اWمع

بطبيعة احلال، التطبيق د¦ل هاذ التعديل Lىل املقاوالت اليت حتقق 
ولهذه �عتبارات، . ل اWو�رحبا س=ي¾ش~ٔ عنه ٔ�!ر سليب Lىل اخلزينة د¦

xعتبار ٔ�ن اWو� تدمع مÄارشة وبدمع مÄارشة هذه املقاوالت، واملعين 
xلرضيبة Lىل الرشاكت مه فقط املقاوالت اليت حتقق رحبا، ونظرا لٔ"!ر 

  . من اWس=تور 77السليب Lىل اخلزينة، فاحلكومة تدفع xلفصل 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا... دفعتو بــٔ�ش=نو، الس=يد الوز�ر؟ 

خبصوص هذا التعديل، فلن يعرض  77مبا ٔ�ن احلكومة دفعت xلفصل 
  . Lىل التصويت

، دامئا املدونة العامة bلرضائب، ورد iش~ٔهنا تعديل من الفريق 19املادة 
 .  �شرتايك، اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتي
 Ñن تطال ال¾س=بة د¦ل ف� %37يتعلق xلرضيبة Lىل الرشاكت، $ريد ٔ

املطبقة Lىل رشاكت االئ'ن والهيئات املعتربة يف حمكها Lىل الرشاكت 
. العامâ يف قطاع االتصاالت، اعتبارا لهامش الرحب الكÄري اØي تتوفر Lليه

  .وØ°، $ريد ٔ�ن �كون هذا مد£ل ملوارد Zديد خلزينة اWو�
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  . اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،
بطبيعة احلال هذه الرشاكت ختضع bلرضيبة Lىل الرشاكت xلسعر د¦ل 

ان Lىل القانون اجلديد س=تخضع لسعر ، ومن بعد مصادقة الربمل30%
31% .  

ولكن ي¾Äغي التذكري ب~ٔن هاذ اEال د¦ل االتصاالت، وكنا حI( نت�دث 
Lىل إالصالح الرضييب تنقولو ب~ٔنه خصنا نعطيو املقروئية الالزمة bلرشاكت، 
ونعطيو �س=تقرار الالزم bلرشاكت وbلملزمني فÑ يتعلق xلنظام الرضييب 

  . املغريب
وxلتايل هذه الرشاكت اليت اس�مثرت يف بالدÊ، اس�مثرت Lىل ٔ�ساس 
واSد السعر د¦ل الرضيبة، Lىل ٔ�ساس واSد احمليط جÄايئ معني، وLىل 
�ساس واSد املناخ د¦ل ا9ٔعامل، وxلتايل ال ميكن ٔ�ن نباغهتا ب~ٔسعار Zديدة ٔ

اجلانب ختتلف Lىل الس=ياسة املعمول هبا Lامليا، حبيث ٔ�ن �س=تقرار يف 
Êلتنافس=ية د¦ل بالدb اجلبايئ هو �م .  

  . ولهذه �عتبارات، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ : 
  املوافقون Lىل التعديل املقدم من قÄل الفريق �شرتايك؛

  ؛ 23= املوافقون
  ؛42= املعارضون bلتعديل

  .18= املمتنعون
اللكمة S9ٔد ورد iش~ٔهنا تعديل عن الفريق �شرتايك،  61املادة 

  .مقديم التعديل
  :الن�I¤ة

  ؛23= املوافقون
  ؛42= املعارضون
  .18= املمتنعون

  .تفضل ٔ�Sد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل، الس=يد الرئFس تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمي
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

رتايك خبصوص هذه املادة �ريم ٕاىل اس=ت+¥اء ٕاخضاع تعديل الفريق �ش
معلية $زع امللكIة من ا9ٔرxح العقارية، xلنظر لكون التعويض اØي يتقاضاه 
املزنوع ملكIته ال يتضمن ٔ�ي رحب، xعتبار ٔ�ن مجيع التعويضات تقل �ك-ري 

  . عن القمية احلقIقIة لٔ"مالك املزنوLة
وع ملكIته من ٔ�رضار وت~ٔخر ودLاوى هذا، xٕالضافة ٕاىل ما يعانيه املزن 

bلحصول Lىل التعويض، وهذا �س=ت+¥اء ما هو كذ° ٕاال خللق �	س¤ام 
  . والعدا� يف التعامل الرضييب

وهو ما ٔ�كده البارSة ا9ٔمس الس=يد رئFس احلكومة مبناس=بة املناظرة 
الوطنية حول س=ياسة العقار، وقال ب~ٔن الناس اbيل اكنت اWو� كتا£ذ 

رض د¦لو هو ¢ري م�فق Lىل ال'طل اØي يالحق هؤالء املواطنني ا9ٔ 
  .س=نة 20جراء الت~ٔخر يف التوصل مبس=تحقاهتم اليت قد تطول 

�كرث من مربر، ٔ Ì ىل هاذ ا9ٔساس اح¥ا كنقولو هاذ التعديل د¦لناL
ومبشاطرة الس=يد رئFس احلكومة البارSة ٔ�و 9ٔxمس يف املناظرة الوطنية 

  .bلعقار
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
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        الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،
بطبيعة احلال حنن كذ° ¢ري م�فقون مع الت~ٔخر يف التعويض عن $زع 

ت مبجهودات �مة يف توفري �ع'دات املالية امللكIة، وØ° احلكومة قام
  . الالزمة لتعويض املترضر�ن من $زع امللكIة

ٕاال ٔ�ن $زع امللكIة، التعويض عن $زع امللكIة ٕاذا حقق املعوض Ì رحبا 
ي¾Äغي ٔ�ن خيضع bلرضيبة كام خيضع xيق امللزمون، وٕاذا مل حيقق رحبا، 9ٔنه 

حبا، هذاك التعويض ¢ادي خيصم م¥و الزنع والتعويض ال يعين ٔ�نه س=يحقق ر 
ا�مثن xش ارشى هو ا9ٔرض د¦لو، ٕاىل اكن هناك رحب س=يؤدي، ٕاذا مل �كن 

  . هناك رحب لن يؤدي
وxلتايل، من xب العدا� اجلبائية التعويض عن العقار وعن $زع امللكIة 
و6ٔنه بيع لت5 امللكIة، ومن xب العدا� اجلبائية فامجليع خيضع bلرضيبة 

  .نفس املنطقب 
  .ولهذه �عتبارات، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  ؛22= املوافقون

  ؛35= املعارضون
  .28= املمتنعون

  :ٕاذن، الن�I¤ة د¦ل التصويت خبصوص التعديل
  ؛22= املوافقون

  ؛35= املعارضون
  .28= املمتنعون

  .التعديل رفضٕاذن، 
ا9ٔول من فريق ا9ٔصا� : ، ورد iش~ٔهنا تعديالن73ندوزو bلامدة 

  . واملعارصة، والثاين من مجموLة الكونفدرالية اWميقراطية bلشغل
اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� واملعارصة لتقدمي 

  .التعديل

        ::::ربوحربوحربوحربوحاملاملاملاملاملس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

تعديل يتعلق جبدول حساب الرضيبة Lىل اW£ل، ويتعلق �رفع احلد ال 
  . ا9ٔدىن املعفى من الرضيبة Lىل اW£ل

وهيدف هذا التعديل ٕاىل ختفIف العبء اجلبايئ املفروض Lىل ذوي 
اWخول الصغرى ومراLاة قدرهتا الرشائية، وكذ° من ٔ�Zل املالءمة مع 

  .درمه 36.000احلد ا9ٔدىن لٔ"جر احملدد ا9ٓن يف 
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة خبصوص التعديل

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، 
نة اWو� مليار التطبيق د¦ل هاذ اجلدول هبذه الطريقة س=يلكف خزي 

من  77ولهذا �عتبار، فاحلكومة تدفع xلفصل . مليون درمه 790و
  .اWس=تور

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

من اWس=تور، فلن تعرض Lىل  77مبا ٔ�ن احلكومة دفعت xلفصل 
  .73التصويت املادة 

ا9ٓن، نعطي اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من مجموLة الكونفدرالية 
  .اطية bلشغل لتقدمي التعديلاWميقر 

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلق FSساناملس�شار الس=يد عبد احلق FSساناملس�شار الس=يد عبد احلق FSساناملس�شار الس=يد عبد احلق FSسان
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

دامئا يف نفس �جتاه ختفIف العبء الرضييب Lىل ذوي اW£ل احملدود، 
  .ؤ�يضا Qشجيع ذوي املهن احلرة Lىل الترصحي بد£لهم احلقIقي

  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، 
بطبيعة احلال هذا اجلدول ال Lالقة x Ìجلدول احلايل، 9ٔنه التطبيق 

مليار  21، مليار د¦ل اWرمه Lىل اخلزينة د¦ل اWو� 21د¦لو وا9ٔ!ر د¦لو 
  .هللا ¢الب.. د¦ل اWرمه، معناه ٔ�نه املزيانية

  .من اWس=تور 77ولهذه �عتبارات، فاحلكومة تدفع بقوة xلفصل 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

، فهذا التعديل لن 77فاحلكومة دفعت خبصوص هذا التعديل xلفصل 
  .يعرض Lىل التصويت
iش~ٔهنا تعديل من مجموLة العمل التقديم،  ، ورد74منر ا9ٓن bلامدة 

  .اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن، تفضل اليس دعيدLة



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

7 

 )2015 *سمربد 9( 1437صفر  27

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شار الس=يد محمد دعيدLة
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

فÑ خيص التعديل املقدم من طرف مجموLة العمل التقديم، هو رفع 
تاع درمه يف Sدود سقف ن  600درمه Sاليا ٕاىل  360ا9ٔعباء العائلية من 

درمه اbيل اك�ن Sاليا، وذ° من ٔ�Zل مسامهة  2160درمه عوض  3600
  . احلكومة اbيل رافضة اليوم ٔ�ي ز¦دة يف ا9ٔجر ٔ�ن ختفف من ا9ٔعباء

درمه يف  12فٕاىل احس�¥ا اليوم هاذ القدر اbيل تتعطي احلكومة، تتعطي 
.. درمه، وxلتايل لن �لكف خزينة اWو� ٔ�ي 20اليوم، اح¥ا طلعناه لـ 

من  %75ولكن غتد�ر ٕاشارة اجتاه امل~ٔجور�ن اbيل اليوم مه اbيل تي~ٔديو 
  .الرضيبة Lىل اW£ل، 9ٔنه �ق�طاع من املنبع

وØ°، نقرتح ٔ�ن تلتفت احلكومة، ؤ�ن تقدم ٔ�يضا bلطبقة العامâ واSد 
  .�2016لتفاتة يف مرشوع قانون املالية 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....س�شارس�شارس�شارس�شارشكرا الس=يد امل شكرا الس=يد امل شكرا الس=يد امل شكرا الس=يد امل 

  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، 
بطبيعة احلال الرضيبة Lىل اW£ل ختضع جلدول iشلك تصاLدي، 

 وxلتايل، هذاك اجلدول التصاLدي هو من بني. �راعي القدرة د¦ل ا9ٔجراء
اجلداول اbيل معروفة Lىل الصعيد اWويل اليت يه ٔ�قرب bلعدل، حبيث 

  . ¹راعي القدرة د¦ل ا9ٔجراء
وxٕالضافة ٕاىل هذا اجلدول التصاLدي، هناك مجموLة من اخلصومات، 
اخلصوم اليت يعطهيا القانون لٔ"جراء املتعلقة 9ٔxعباء العائلية، املتعلقة 

  . مبجموLة من ا9ٔمور
�!ر سليب Lىل املزيانية، التطبيق بطب ٔ Ì يعة احلال د¦ل هذه الز¦دة

  .من اWس=تور 77ولهذا فاحلكومة تدفع xلفصل 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

من اWس=تور خبصوص هذا التعديل،  77ٔ�يضا احلكومة دفعت xلفصل 
  .فلن يعرض Lىل التصويت

  . �شرتايك، ورد iش~ٔهنا تعديل من الفريق 83منر bلامدة 
  .اللكمة S9ٔد مقديم التعديل

        ::::املس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمي
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يدان الوز�ران،الس=يدان الوز�ران،الس=يدان الوز�ران،الس=يدان الوز�ران،
�ريم ٕاىل £لق  83التعديل د¦ل الفريق �شرتايك خبصوص املادة 

�	س¤ام واملالءمة مع التعديل السابق، يعين الرايم ٕاىل اس=ت+¥اء معلية $زع 
  . عامة من جمال التطبيق الرضييبامللكIة Z9ٔل املنفعة ال
        الس=يد الوز�ر احملرتم، الس=يد الوز�ر احملرتم، الس=يد الوز�ر احملرتم، الس=يد الوز�ر احملرتم، 

قÄل قليل قلمت ب~ٔ$مك م�فقون مع �قرتاح د¦ل الفريق �شرتايك ب~ٔن ٔ�نمت 
ضد التعطيل ٔ�و ضد ال'طل، ولكن، الس=يد الوز�ر، اكينة واSد احلقIقة، 

م ٔ�نمت تتقولوا هاذ النظرية، ٔ�ن البيع �كون يف مقابل ا�مثن، هو عقد ملز 
bل¤انبني، فكIف يت~ٔىت bلمواطن اbيل غتجي اWو� تزنع لو امللكIة د¦لو، 
ويه كتد�ر حمك xسرتداد احليازة يف املادة �س=تع¤الية، وفÑ يتعلق 
xلتعويض راه Aيدوز bلمسطرة العادية، احملمكة كتد�ر £ربة يف �بتدائية 

د وزارة املالية و�س=ت<¥اف والنقض Lاد Aيكون احلمك قابل bلتنفIذ، Lا
  . س=نوات 10ٕاذن، العملية Qس=تغرق . غتÖلص

Êهيمك عن املس~ٔ� د¦ل �عتداء املادي، ميل كتد�ر إالدارة �عتداء 
 30، 20املادي، راه ما اك�ن ال $زع ملكIة ال والو، راه ا9ٔمور قد تطول 

  . س=نة
ٕايه فكIف يعقل، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن تقÄلوا iشطر من املعاد�، كتقولوا 

اح¥ا ضد ال'طل، ولكن املواطن خصو خيلص ما اك�ن مشلك، £لصوا 
هاذ املواطن يف ٔ�رسع وقت ممكن وذيك الساLة رضبوه، �كون £اضع 

 .bلرضيبة
�ما Aون إالدارة تد�ر $زع امللكIة ٔ�و تد�ر �عتداء املادي وتدي لو ٔ

م وهنار Lا 30ا9ٔرض د¦لو وتد�ر فهيا م¾ش~ٔة معومIة، ٕايه، وتقول لو سا�ن 
 xلسعر احلايل من داx لص الرضيبة£ ?� 30اbيل ¦£ذ التعويض تقول لو ٔ

س=نة، فهاذي معلية ¢ري  30ٔ�و 20س=نة، ويه اس�مثرت ا9ٔرض د¦لو 
  . مقÄو�، وختالف م¥طق ا9ٔمور وطبائع ا9ٔش=ياء

حصيح، ٕاىل كنتو قادر�ن ختلصوا الناس يف ٕاxنه، فرضوا Lلهيم الرضيبة، 
  .س=نة، ال يعقل xش ترضبومه 30س=نة،  20وا ٔ�ما xش *ساين

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
هو القضية د¦ل $زع امللكIة £اضعة bلمساطر القانونية والقضائية، سواء 

  . قة Lادية ٔ�و xالعتداء املادياكن $زع امللكIة بطري
اح¥ا احلكومة والترصفات د¦ل احلكومة ود¦ل إالدارة يه حتت سلطة 
القانون والقضاء، وxلتايل الترضيب يمت بعد التعويض، مع العمل ٔ�نه وحىت 

  .¢ري iشوية.. وٕان ت~ٔخر التعويض س�F~ٔخر الترضيب
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�حتدث xمسها، ما ابقاش داx، تتلكم Lىل سلطة ٔ�خرى لن .. والتنفIذٔ
�Ê ت¾��دث Lىل السلطة التنفIذية، ٔ�نت ٕاىل كنت تتلكم Lىل التنفIذ ٔ
تت�دث عن سلطة ٔ�خرى، ٔ�Ê ت¾�لكم Lىل احمليط د¦ل السلطة التنفIذية، 

حI( تعوض يمت .. احلكومة حI( تعوض، ٕاىل ما امسعناش ما ¢اد*ش
  . الترضيب

قلنا ° ب~ٔنه احلكومة تعاجل وxلتايل، داx إالشاكلية د¦ل الت~ٔخر، اح¥ا 
هذه إالشاكلية اbيل يه موروثة، ميل ت¾�لكمو Lىل مشاريع، مشاريع 

س=نة، راه ٕاذن هذه تنفIذات موروثة، ومع  20ٔ�	ش<ت، ميل ت¾�لكم Lىل 
ذ° اح¥ا يف ٕاطار التعامل إالجيايب مع هذه املشاريع اbيل دارهتا اWو� 

  :ؤ�صبحت مكس=با لبالدÊ، تنقولو
نوفرو �ع'دات، اك�ن جمهود اس=ت+¥ايئ يف توفري �ع'دات ٔ�وال، ت 

  .bلتعويض عن $زع امللكIة
ßنيا، رئFس احلكومة مع الوزراء املعنيني، اكينة مسطرة Zديدة، ٔ�صدر 
م¥اشري ملسطرة Zديدة، هذه املسطرة تلزم إالدارات من الناحIة املالية 

�ن احملاسب العمويم xٕماكٔ âذ حتت طائIلتنفx د املسطرة ت�سمىSنه يف وا
)dépense sans ordonnancement préalable( يعين النفقة ،

بدون احلاZة ٕاىل �لزتام املس=بق، هاذ �لزتام املس=بق تÄFقى بيد ا9ٓمر 
  . xلرصف

ا9ٓمر xلرصف ما ابقاش عندو اليد،  ،اليوم من £الل هذه املسطرة
Øد احلمك قضايئ اSمام وا�ي ي~ٔمر xلتنفIذ وxلتعويض يعين ٔ�ن احملاسب ٔ

عن $زع امللكIة، احملاسب ملزم 9ٔxداء، من قÄل اكن مشدود يديه 9ٔنه اكن 
  .خصو �رجع ل"ٓمر xلرصف، اليوم ما ابقاش مشدود يديه

ا9ٓمر xلرصف ٕاىل ما وفرش �ع'دات، احملاسب يقوم بذ°، وا9ٓمر 
احملاسب ¢ادي ينقص xلرصف يُعاقب 9ٔنه ذاك اليش اbيل ¢ادي يعوض به 

ليه من �لزتامات د¦لو، ف�نصبحو ا9ٓمر xلرصف خصو حيرص Lىل 
التوفري د¦ل �ع'دات املالية الالزمة ٕاىل ما ابغاش ي�¥قص ليه من 
�ع'دات املالية د¦لو، وحىت ٕان مل يوفرها يف وقهتا احلمك القضايئ ينفذ من 

  .فطرف احملاسب دون الرجوع ٕاىل ا9ٓمر xلرص 
وxلتايل، اك�ن واSد التعامل Zديد، التوفري د¦ل �ع'دات، والتوفري 
د¦ل واSد املسطرة قانونية تلزم ا9ٓمر�ن xلرصف واحملاس=بني ب�¥فIذ ا9ٔحاكم 

  . القضائية حفاظا Lىل احلقوق د¦ل املواطنني
  . وbلمالءمة $رفض هذا التعديل كام رفضنا سابقا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....لس=يد الوز�رلس=يد الوز�رلس=يد الوز�رلس=يد الوز�رشكرا اشكرا اشكرا اشكرا ا

اØي ورد iش~ٔنه ٔ�و وردت iش~ٔهنا تعديل  83ٔ�عرض التعديل يف املادة 
  :من الفريق �شرتايك، نعرضه bلتصويت

  ؛22= املوافقون Lىل التعديل

  ؛32= املعارضون bلتعديل
  .27= املمتنعون

  :الن�I¤ة د¦ل التصويت
  ؛22= املوافقون

  ؛32= املعارضون
  .27= املمتنعون

  .مرفوض بطبيعة احلالفهاذ التعديل 
من فريق ا9ٔصا� واملعارصة،  3: تعديالت 7، ورد iش~ٔهنا 91منر bلامدة 

  .من الفريق �شرتايك 4و
بداية نبدٔ� xلسادة املس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� واملعارصة، نعطيو 

الس=يد  ،الصوت.. اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل ا9ٔول
  .الرئFس احملرتم

        ::::ملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاااا
التعديل املقرتح �ريم ٕاىل ختفIض الرضيبة Lىل القمية املضافة ٔ�و من 
الرضيبة Lىل القمية املضافة من املنت¤ات الصيدلية واملواد ا9ٔولية واملنت¤ات 

  .اWا£ل مجموعها ٔ�و بعض عنارصها يف ¹رAيب املنت¤ات الصيدلية
خفIض من ٔ�سعار ا9ٔدوية، Lلام ب~ٔنه الهدف من هذا التعديل هو الت 

التخفIضات اbيل اكنت قÄل فاكنت ختفIضات iس=يطة Zدا، اbيل ما ٔ�!رQش 
  . Lىل القدرة الرشائية اbيل م¥خفضة ٔ�صال bلمواطنني

  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
  .اللكمة bلحكومة

        ::::د واملالية، امللكف xملزيانيةد واملالية، امللكف xملزيانيةد واملالية، امللكف xملزيانيةد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صا
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، 
بطبيعة احلال هاذ اجلانب د¦ل ا9ٔدوية، احلكومة قامت مبجهودات �مة 
فÑ يتعلق 9ٔxدوية، التخفIض د¦ل ا9ٔمثنة، الز¦دة املهمة واملهمة Zدا يف 

  . ل املليارد¦ 14املليار ٕاىل  8مزيانية وزارة الص�ة، من 
وßلثا هاذ املواد، املواد اbيل يه ملكفة وا9ٔدوية امللكفة يه يف ا9ٔصل 

من املدونة العامة bلرضائب يه معفIة من الرضيبة Lىل  92مبق�ىض املادة 
  .لقمية املضافة مع احلق يف اخلصما

كنتلكمو Lىل املواد والتجهزيات املس=تعمâ يف تنقIة اWم، مجيع املواد 
ات املس=تعمâ يف تنقIة اWم، ا9ٔدوية املتعلقة 9ٔxمراض املزم¥ة، والتجهزي 

ا9ٔدوية املضادة bلرسطان، وا9ٔدوية املضادة ال�هتاب الكÄد الفريويس، 
وا9ٔدوية اôصصة لعالج ٔ�مراض السكري والربو ؤ�مراض القلب 

  . والرشايني، ومرض الس=يدا Lاىف هللا امجليع
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�و ا9ٔمراض املزم¥ة معفIة من الرضيبة ٕاذن، لك هذه ا9ٔدوية امللكفة ٔ
  .Lىل القمية املضافة، وxلتايل فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويت، التعديل ا9ٔولٔ:  
  ؛22= املوافقون Lىل التعديل

  ؛33= املعارضون
  .30= املمتنعون

  :ن�I¤ة التصويت خبصوص التعديل ا9ٔول
  ؛22= املوافقون

  ؛33= املعارضون
  .30= املمتنعون

اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� واملعارصة لتقدمي 
  .، تفضل الس=يد الرئFس91التعديل الثاين، دامئا املادة 

        ::::املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
 التعديل الثاين يتعلق xٕعفاء ا9ٔدوات املدرس=ية واملنت¤ات واملواد

اWا£â يف ¹رAيهبا، وهذا من طبيعة احلال هبدف Qشجيع ا�متدرس وحماربة 
  .الهدر املدريس والتحسني من رشوط التعلمي

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

طبيعة احلال، يف احلكومة كنا دامئا ندافع Lىل واSد املنطق ٔ�ن ب 
الرضائب اليت تقوم املصاحل جبمعها، وُخنضع امجليع bلرضيبة يف ٕاطار العدا� 
اجلبائية، ويف اSرتام إالماكنيات الرضي�Iة، ال د¦ل املقاوالت وال د¦ل 

  .مت دمعها مÄارشةا9ٔرس وال د¦ل ا9ٔفراد، ولكن يف املقابل الفSات الضعيفة ي
املواد املدرس=ية، ٔ�ذAر مببادرة Zال� امل5 مÄادرة مليون حمفظة، اbيل 

�لف  900تFس=تافدوا مهنا Sاليا تقريبا مخسة املليون، ربعة املليون ؤ.  
�لف ٔ�رسة  500، اbيل ت�س=تافد م¥و تقريبا "تFسري"ٔ�ذAر كذ° بربÊمج ٔ

ة، و£اصة اWمع د¦ل من ٔ�Zل دمع ا�متدرس و£اصة يف املناطق القروي
  .ا�متدرس د¦ل الف�اة

وxلتايل، هناك ٕاماكنيات مالية حقIقIة توضع رهن ٕاشارة ا9ٔرس املعوزة 
  .من ٔ�Zل دمع ا�متدرس ودمع يعين الرتبية

  .وØ°، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  . نعاودو.. ل؟ ند�رو نفس العدد؟ نفس العدداملوافقون Lىل التعدي

املوافقون Lىل التعديل املقدم من طرف إالخوان د¦ل ا9ٔصا� 
  ؛25= واملعارصة

  ؛30= املعارضون bلتعديل
  .25=املمتنعون

  :الن�I¤ة د¦ل التصويت خبصوص التعديل
  ؛25= املوافقون

  ؛30= املعارضون
  .25= املمتنعون

ملس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� واملعارصة اللكمة ا9ٓن S9ٔد السادة ا
  .91لتقدمي التعديل الثالث، دامئا املادة 

        ::::ربوحربوحربوحربوحاملاملاملاملاملس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  !هذا التعديل اكد يصل ٕاىل التقادم يف هذه القÄة
ا9ٔمر يتعلق xٕعفاء السÖاÊت الشمس=ية من الرضيبة Lىل القمية 

دهيXي، دعام bلس=ياسة البي<Iة والطاقIة الوطنية xل¾س=بة ٕالينا يشء ب. املضافة
âسعى ٕاىل الرفع من اس=تعامل الطاقات البديQ اليت .  

وxلنظر ٕاىل ¹زايد ٔ�سعار الكهرxء، وش=بح حتر�ر سعر البوYن، فٕان 
ٕاعفاء بيوع املسخنات الشمس=ية هو ٔ�قل ٕاجراء ميكن ٔ�ن تت�¥اه احلكومة بعد 

  .التخفIض من ٔ�عباء صندوق املقاصة
  .شكرا الس=يد الرئFسو 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة خبصوص هاذ التعديل

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،
¾Äغي احلذر من ي . هو املس~ٔ� د¦ل إالعفاء، اكن عندÊ نقاش Aبري فهيا

إالعفاء مكد£ل من املدا£ل د¦ل التخفIض د¦ل ا�مثن، 9ٔنه ٕاىل اكن 
  .إالعفاء، قد نعتقد ٔ�نه س=يكون هناك ختفIض bلمثن

، )le butoir(ولكن إالعفاء دون حق اخلصم س=ي¾�ج عنه املصدم 
وxلتايل الرشكة س=تضطر ٕاىل البحث عن الطريقة اليت س=تحصل هبا Lىل 

  . ، وقد ¹كون الز¦دة يف ا�مثن)le butoir(التعويض عن 
  .وxلتايل، ولهذه �عتبارات فهذا التعديل ¢ري مقÄول
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        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  ؛27= املوافقون Lىل التعديل

  ؛36= املعارضون bلتعديل
  .24= املمتنعون Lىل التعديل

  :ن�I¤ة التعديل
  ؛27= املوافقون

  ؛36= املعارضون
  .27= املمتنعون

  .التعديل مرفوض
اللكمة ا9ٓن S9ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي 

  .التعديل ا9ٔول

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتي
التعديل �ريم ٕاىل إالعفاء من الرضيبة Lىل القمية املضافة فÑ يتعلق 

وكذا £دمات التطهري املقدم bلمشرتكني  xملاء املزود به ش=بكة التوزيع العام
  .من طرف الهيئات امللكفة xلتطهري

واح¥ا كنعتقدو ب~ٔن هاذ التعديل ي~ٔيت يف س=ياق ما قامت به احلكومة يف 
ٕاطار التعاقد مع املك�ب الوطين bلكهرxء واملاء الصاحل bلرشب، واbيل £ىل 

ا9ٔشطر اbيل كتصبح الفواتري د¦ل الكهرxء ¹رتفع يف ٔ�شطر، وxلتايل هاذ 
بعض املرات تت¤اوز القدرة الرشائية د¦ل املواطنني، وكنعرفو اbيل نتجت 

  . Lىل هاذ العملية مجموLة د¦ل �ح�¤اZات �ج'عية
وxلتايل، $ريد ٔ�ن ¹كون هناك ٕاشارة رمغ ٔ�هنا ما �كو	ش فعل مايل 

حلكويم xل¾س=بة bلقدرة الرشائية كثري، ولكن هو دفعة رمزية bلتصور ا
  .bلتعامل مع املعاÊة د¦ل املواطنني يف هاذ اEال

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة

  ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

لرضيبة Lىل مرة ٔ�خرى ¢رنكز Lىل هاذ املس~ٔ� د¦ل إالعفاءات من ا
âIيل يه �راد هبا ¢اية ن�bىل : القمية املضافة، اL ض د¦ل ا�مثنIالتخف

  . املس=هتلكني
ويف حقIقة ا9ٔمر، يف ا�هناية جند ٔ�نفس=نا xل¾س=بة bلمؤسسات العمومIة 
 xا� ٕافالس، داS مام��مام Sا� ٕافالس، xل¾س=بة bلمؤسسات اخلاصة ٔٔ

إالعفاء من هنا و¢دا جيي يقول تد�ر ) le butoir(املؤسسات اخلاصة يف 
�ٓودي �ٓجIو شوفوا لنا املشلكة د¦ل  °)le butoir.(  

وxلتايل، الرضيبة Lىل القمية املضافة كام ٔ�	ش<ت يه رضيبة بنFت Lىل 
احلياد، xش تتد£ل xش تتخرج، حىت ال �كون ٔ�!ر ال Lىل املقاو� وال 

ٕاىل د£لت الرضيبة  Lىل املس=هت5، ما تد£لش يف الرتAيبة د¦ل ا9ٔمثان،
Lىل القمية املضافة ورجعت حىت يه دا£ل الرتAيبة د¦ل ا9ٔمثان تريجع فهيا 

  . مشلكة
داx ت¾�لكمو Lىل الزتويد د¦ل املاء، املاء £اضع bلرضيبة Lىل القمية 

 %7، بــ )L’ONE1(وما تفكIناش مع  %7املضافة iسعر خمفض، بــ 
د¦ل التعاقد، واضطرينا يف ٕاطار مليار د¦ل اWرمه  45واضطرينا ند�رو 

د¦ل ) le butoir(التعاقد xش نعاجلو إالشاكلية د¦ل املصدم، د¦ل 
(L’ONE)  يت يفIيل هو هيلكي، ٕاىل ابقbكرث  %0وٕاىل $زلت لــ  %7ا�ٔ

  .ؤ�كرث، هيلكي
ولكيش ذاك اليش اbيل تتد£ل يه بــ  ،%0¢دا ¢ادي ¹رجع ت�Iع بــ 

يف ا9ٔول وانت Yبعها، اح¥ا Lاد وقعنا  يه (L’ONE)، معناه ٔ�نه 20%
مليار د¦ل  2وقعنا معها ؤ�عطيناها .. معها xش حنلو إالشاكلية د¦ل هذاك

اWرمه، امشات يه خرجت bلسوق ا£ذاهتا واWو� س��حمل تبعات ذيك 
  . مليار درمه 2

وxلتايل، احلل Lرب التخفIض د¦ل الرضيبة Lىل القمية املضافة ٔ�و 
الرضيبة Lىل القمية املضافة هو Sل تيعطي واSد �رتياح يف  إالعفاء من

ذيك اWقة ا9ٔوىل، ولكن ¢ري الس=نة ا9ٔوىل، الثانية، الثالثة، اWو� 
واحلكومة ٔ�¦ اكنت س=ت¤د نفسها مضطرة ٕالجياد Sلول ٔ�كرث ٔ�!را سلبيا Lىل 

  . املواطنني
الرضيبة Lىل  وxلتايل، xش نبقاو ٔ�وفIاء، ال bلمواطن وال bلمنطق د¦ل

القمية املضافة، خص �كون الرضيبة Lىل القمية املضافة يف املد£الت 
واôرZات احبال احبال، حىت ال �كون ٔ�!ر ال Lىل املواطن وال Lىل 

  .املؤسسات اكنت Lامة ٔ�و £اصة
  .ولهذه �عتبارات، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

  :يل bلتصويتٔ�عرض التعد
  ؛21= املوافقون Lىل التعديل

  ؛33= املعارضون
  .30= املمتنعون

  : ن�I¤ة التصويت خبصوص هذا التعديل
  ؛21= املوافقون

  ؛33= املعارضون
  .30= املمتنعون

                                                 
1 Office National de l'Electricité 
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اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك كذ° لتقدمي 
  .91التعديل الثاين، يف املادة 

        ::::بد امحليد فاحتيبد امحليد فاحتيبد امحليد فاحتيبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد ع املس�شار الس=يد ع املس�شار الس=يد ع املس�شار الس=يد ع 
التعديل الثاين xش نبقاو م¾سجمني مع ذاتنا، هو �مكل التعديل 
السابق اbيل رفضته احلكومة، وهو يف نفس الس=ياق د¦ل إالعفاء من 

  .الرضيبة Lىل القمية املضافة د¦ل ٕاجيار Lدادي املاء والكهرxء

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة

        ::::س=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةال ال ال ال 
        الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،

  .لنفس �عتبارات السابقة، التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        .  .  .  .  شكراشكراشكراشكرا

  :منر ٕاىل التصويت خبصوص هذا التعديل
ٓ الس=يد ا9ٔمني، إالخوان  �املوافقون؟ نفس العدد؟ Lاود احلساب 

  .ا9ٔصا� Lىل ٔ�ن خصنا نعاودو احلسابAيلحوا د¦ل 
  ؛20= املوافقون

  ؛36= املعارضون
  .30= املمتنعون

  : ن�I¤ة التصويت
  ؛ 20= املوافقون
  ؛ 30= املمتنعون

  .36= واملعارضون
  .التعديل مرفوض

اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك كذ° لتقدمي 
  التعديل الثالث، 

  .تفضل الس=يد الرئFس

        ::::املس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمي
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  . دامئا يف نفس إالطار، إالعفاء دون احلق يف اخلصم
التعديل د¦ل الفريق �شرتايك �روم ٕاىل ٕاعفاء املنت¤ات الصيدلية 
واملواد ا9ٔولية واملنت¤ات اWا£ل مجموعها ٔ�و بعضها يف عنارص ¹رAيب 

  .هو التخفIض من ٔ�سعار ا9ٔدويةاملنت¤ات الصيدلية، ¢اي�¥ا يف ذ° 
  .وشكرا

  

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  .اللكمة bلحكومة خبصوص هذا التعديل

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،

س=بق ؤ�ن قدمت �عتبارات اليت ٔ�دت ٕاىل Lدم القÄول، xعتبار ٔ�ن 
لتخفIض د¦ل ا�مثن د¦ل ا9ٔدوية، اك�ن ختصيص مزيانية �مة لوزارة اك�ن ا

الص�ة، واك�ن ا9ٔدوية املتعلقة 9ٔxمراض املزم¥ة وا9ٔمراض اخلطرية وامللكفة 
يه يف ا9ٔصل معفIة مع احلق يف اخلصم، وهذه ٔ�Lىل درZات إالعفاء، 

  .إالعفاء مع احلق يف اخلصم
  . مقÄولولهذه �عتبارات، فهذا التعديل ¢ري

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ: 
إالخوان د¦ل ا9ٔصا� Aيلحوا Lىل ٔ�ن ¢ادي ند�رو التصويت .. املوافقون

  . واحلساب يف لك مادة ٔ�و لك تعديل
  ؛22= املوافقون

  ؛ 36= املعارضون
  .28= املمتنعون

  : ن�I¤ة التصويت
  ؛22= املوافقون

  ؛ 36 =املعارضون
  .28= املمتنعون

bلسادة املس�شار�ن من الفريق  91�ٓخر تعديل خبصوص املادة 
  .، تفضل�4شرتايك خبصوص التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمي
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
        الس=يدان الوز�ران،الس=يدان الوز�ران،الس=يدان الوز�ران،الس=يدان الوز�ران،

        الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
ران، هو ، الس=يدان الوز�91التعديل اØي $روم ٕاد£اL Ìىل املادة 

  . إالعفاء دون حق اخلصم فÑ يتعلق 9ٔxدوات املدرس=ية
حصيح، الس=يد الوز�ر، اك�ن مÄادرة ملكIة د¦ل مليون حمفظة، حنن 
كفريق اشرتايك $مثهنا، ولكن اليوم اWس=تور والقانون امللزم د¦ل التعلمي، 

يف ٕاطار يعين اك�ن قانون د¦ل ٕالزامIة التعلمي وحماربة الهدر املدريس، اح¥ا 
Qشجيع هاذ املبادرة، ويف ٕاطار Qشجيع ا9ٔرس Lىل ا�متدرس، $روم ٕاعفاء 
دون احلق يف اخلصم فÑ يتعلق 9ٔxدوات املدرس=ية bلوصول ٕاىل هذه الغاية 

  . املثىل
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  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

 .اللكمة bلس=يد الوز�ر

        ::::واملالية، امللكف xملزيانيةواملالية، امللكف xملزيانيةواملالية، امللكف xملزيانيةواملالية، امللكف xملزيانية    الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صادالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صادالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صادالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  . هذا التعديل ¢ري مقÄول لنفس التعليل السابق

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

 :bلتصويت 91ٔ�عرض التعديل ا9ٔ£ري خبصوص املادة 
  ؛ 29= املوافقون Lىل التعديل

  ؛33= املعارضون bلتعديل
  .24= املمتنعون

  : التصويت خبصوص هذا التعديلالن�I¤ة د¦ل 
  ؛29= املوافقون

  ؛33= املعارضون
  .24= واملمتنعون

، ورد iش~ٔهنا تعديالن، ا9ٔول من فريق ا9ٔصا� 92منر ا9ٓن bلامدة 
  . املعارصة والثاين من الفريق �شرتايك

اللكمة يف البداية ٕاىل ٔ�Sد السادة املس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� 
  .ديل، تفضل الس=يد الرئFسواملعارصة لتقدمي التع

        ::::املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
التعديل هيم ٕاعفاء املواد والسلع والتجهزيات واخلدمات املق�ناة من 
طرف املراكز �س�شفائية اجلامعية واجلهوية وإالقلميية واملؤسسات الصحية 

Wهنا bلعالZات ا9ٔساس=ية ومراكز حماربة إالدمان وكذا اخلدمات املقدمة من 
  . عن إالعفاء من الرضيبة Lىل القمية املضافة

فالهدف من هذا التعديل هو نفس الهدف د¦ل إالعفاء اbيل اس=تافدت 
مؤسسة  2016م¥و مبوجب مرشوع القانون املايل اbيل حنن بصدده د¦ل 

لال سلمى حملاربة داء ٔ�و bلوقاية وLالج الرسطان، كذ° اbيل معفي م¥و هو 
ملغريب، مؤسسة احلسن الثاين ملاكحفة داء الرسطان، العصبة الهالل ا9ٔمحر ا

الوطنية ملاكحفة ٔ�مراض القلب والرشايني، مؤسسة الش=يخ زايد، مؤسسة 
الش=يخ £ليفة �ن زايد، وxلتايل فالهدف هو Qسهيل ولوج املواطنني ذوي 

  . اW£ل احملدود ٕاىل العالZات ا9ٔساس=ية
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . الرئFسالرئFسالرئFسالرئFس    شكرا الس=يدشكرا الس=يدشكرا الس=يدشكرا الس=يد

  .اللكمة bلحكومة خبصوص هذا التعديل

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

¢ري هاذ املراكز �س�شفائية اجلامعية واجلهوية وإالقلميية هاذي راه 
ة د¦لها مؤسسات معومIة، وبطبيعة احلال هذه املؤسسات العمومIة املزياني

سواء يف �س�Vر ٔ�و يف ال�س=يري يه اع'دات ودمع من املزيانية العامة، 
  .وxلتايل هذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  ؛35= املوافقون Lىل التعديل

  ؛51= املعارضون bلتعديل
  .ال ٔ�Sد= املمتنعون

  :صويت خبصوص هذا التعديلالن�I¤ة د¦ل الت
  ؛35= املوافقون

  ؛ 51= املعارضون
  .ال ٔ�Sد= املمتنعون

ا9ٓن، اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي 
  . التعديل

فللتذكري فقط فهذا التعديل قد تعادلت iش~ٔنه كذ° ا9ٔصوات دا£ل 
من النظام  72دة اbلجنة اôتصة، وبذ° �رفع bل¤لسة العامة طبقا bلام

  . اWا£يل
  .اللكمة bلس=يد الرئFس، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمي
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
        الس=يدان الوز�ران،الس=يدان الوز�ران،الس=يدان الوز�ران،الس=يدان الوز�ران،

الفريق �شرتايك يؤكد Lىل ٔ�ن القطاع الصحي ببالدÊ يعاين من 
ٕاذن، لضامن £دمة اس�شفائية مع ختفIض . خصاص �ول، خصاص خطري

مرىض دون ٕاثقال اكهل املؤسسات �س�شفائية، ¹لكفة العالج xل¾س=بة bل
هذا املبدٔ� يفرض ٔ�و من املفروض ٔ�ن ينطبق Lىل املؤسسات العمومIة اليت 
تبارش LالZات السواد ا9ٔعظم من مواطنF¥ا يف املدن والقرى، يف السفوح 
واجلبال، يف ا9ٔقالمي الصحراوية، يف الواSات، و¢ريها من املناطق اليت ال 

  . ة £دمة حصية يف القطاع العامتتوفر Lىل ٔ�ي
ا9ٔقالمي اجلنوبية تعاين، الس=يد الوز�ر، وها هام عندÊ مس�شار�ن 

  . يؤكدون ° xمللموس
ٕاذن، من ٔ�ضعف ما ميكن ٔ�ن تقوم به احلكومة يف هذا اEال هو ٔ�ن 
تقرر إالعفاء الرضييب xل¾س=بة bلمراكز �س�شفائية اجلامعية إالقلميية 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

13 

 )2015 *سمربد 9( 1437صفر  27

  . ة bلعالZات ا9ٔساس=يةواملؤسسات الصحي
  . هدف الفريق �شرتايك هو ضامن مÄدٔ� الص�ة bلجميع

وكنلمتس من الس=يدان الوز�ران xش يتفاLلوا مع هاذ التعديل لضامن 
الص�ة bلمواطنني املغاربة، £اصة اbيل ما عندمهش املال ويقدر يوجلوا 

Lىل الناس bلمس�شفIات اخلاصة وميش=يو لفر	سا يتعاجلوا، اح¥ا كهنرضو ¢ري 
  . اbيل Aميش=يو bلمس=توصفات القروية ٔ�و املس�شفIات العمومIة

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا bلس=يد املس�شارشكرا bلس=يد املس�شارشكرا bلس=يد املس�شارشكرا bلس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

 %100مع من املزيانية العامة، هذه املراكز اس�Vراهتا تمت بد ،مرة ٔ�خرى
  . اس�Vراهتا تمت بدمع من املزيانية العامة
  .وØ°، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  ؛36= املوافقون Lىل التعديل

  ؛37= املعارضون bلتعديل
  .16= املمتنعون

  :ن�I¤ة التصويت
  ؛36= املوافقون

  ؛37= املعارضون
  .16= املمتنعون

  .التعديل مرفوض
تعديالت، تعديل واSد  10، هاذ املادة ورد iش~ٔهنا 99منر ا9ٓن bلامدة 

من الفريق �س=تقاليل، وتعديل واSد من فريق ا9ٔصا� واملعارصة، وس=بع 
تعديالت من الفريق �شرتايك، وتعديل واSد من مجموLة الكونفدرالية 

 b ميقراطيةWلشغلا.  
لك ما هناك، فهناك ٔ�ربع تعديالت تتعلق بعمليات النقل السكيك، 
وٕاىل اكن من املمكن ٔ�س=ت~ٔذن ا9ٔربع فرق احملرتمة ٔ�و مقدمهيا ٔ�ن يعرضوها 

  . دفعة واSدة، ال فÑ خيص املناقشة ٔ�و التصويت
ٕاىل ما اك�ن حىت يش مشلك، رحبا bلوقت، ف¥فس التعديالت م�علقة 

اكن ممكن xل¾س=بة bلفريق �س=تقاليل، وفريق  xلنقل السكيك، ٕاىل
  .ا9ٔصا�، والفريق �شرتايك، وفريق الكونفدرالية اWميقراطية bلشغل

ما اك�ن مانع؟ اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س=تقاليل 

  .املتعلقة بعملية النقل السكيك 99املادة .. لتقدمي التعديل

        ::::�منسعود�منسعود�منسعود�منسعوداملس�شار الس=يد محمد سامل املس�شار الس=يد محمد سامل املس�شار الس=يد محمد سامل املس�شار الس=يد محمد سامل 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

من  %�14روم التعديل احلفاظ Lىل الوضع احلايل، ٔ�ي تطبيق سعر 
الرضيبة Lىل القمية املضافة Lىل النقل السكيك، وذ° نظرا لكون النقل 
السكيك يعترب من بني وسائل النقل ا9ٔكرث اس=تعامال ببالدÊ، £اصة من 

  .طرف الطبقات املس=تضعفة واملتوسطة
الز¦دة يف ٔ�مثان تذاAر السفر Lرب القطار اليت س�¥جم عن رفع  $رى ٔ�ن

سعر الرضيبة Lىل القمية املضافة املطبقة Lلهيا، سوف تنعكس سلبا Lىل 
  .القدرة الرشائية bلمواطنني

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

ا9ٓن اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن لتقدمي تعديل فريق ا9ٔصا� 
  . واملعارصة

        ::::املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
  .نفس التعديل بنفس اWواعي والتعليل

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  .اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي التعديل

        ::::املس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقIهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقIهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقIهاملس�شار الس=يد عبد الوهاب بلفقIه
  .نفس التعديل، نفس ا9ٔس=باب

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من ٔ�عضاء اEموLة الكونفدرالية 
  .اWميقراطية bلشغل

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلق FSساناملس�شار الس=يد عبد احلق FSساناملس�شار الس=يد عبد احلق FSساناملس�شار الس=يد عبد احلق FSسان
نفس التعديل، مع ٕاضافة ٔ�نه هذاك �س=تعامل د¦ل النقل السكيك هو 

ذAر د¦ل ٔ�نه ¢ادي �كون تاس=تعامل نظيف وصديق bلبSFة، xٕالضافة اbيل 
اذ التعديل، ¢ادي �كون عندو  ت~ٔثري Lىل ا9ٔمثنة د¦ل عندو، ٕاىل تدار ه

  . التذاAر د¦ل املواطنني
ؤ�يضا ٔ�ن النقل السكيك يف املغرب هو ا9ٔكرث ٔ�ماÊ من لك النقل اbيل 

  .موجود يف املغرب
  .شكرا
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        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

ة النقل اللكمة bلحكومة خبصوص التعديالت ا9ٔربع املتعلقة بعملي
  .السكيك

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        ....شكرا bلسادة املس�شار�ن احملرتمني Lىل هاذ التعديلشكرا bلسادة املس�شار�ن احملرتمني Lىل هاذ التعديلشكرا bلسادة املس�شار�ن احملرتمني Lىل هاذ التعديلشكرا bلسادة املس�شار�ن احملرتمني Lىل هاذ التعديل
¢ري نبني ٔ�ن Aيف ما قال الس=يد املس�شار احملرتم ٔ�ن هذا النقل هو 

�ن حنافظ Lىل هذ. صديق bلبSFةٔ Êرد�ا النوع من النقل يف بالدÊ، ولهذا، ٔ
9ٔن املك�ب الوطين bلسكك احلديدية يعFش ٕاشاكلية حقIقIة د¦ل اخلزينة 
السلبية، خزي¾�ه سلبية xلنظر لرتامك ا�Wن Lىل الرضيبة Lىل القمية املضافة، 

¢ري يف  وÌ �رامج Aبرية لالس�Vر، ، واس�Vراته%14حبمك ٔ�نه تيخضع لـ 
د¦ل  املليار ونصف د¦ل اWرمه 7ار ونصف يف امللي 7هاذ الس=ن�ني 

  .%14، وهو ي�Iع بـ %�20س�Vرات، هذه �س�Vرات لكها بـ 
Ø°، احلكومة من موقع املسؤولية واجلرٔ�ة ٔ�رادت ٔ�ن حتافظ Lىل هذا 

  :املك�ب، واس=تعملت مجيع ا9ٓليات املتوفرة
بني  ، هاذي ¢ري ٕاجراء من20% - 14ٔ�وال، ما امشF¥اش ¢ري لـ 

ٕاجراءات ٔ�خرى حتملت فهيا احلكومة قÄل ٔ�ن ُحتمل املواطن، الز¦دة يف 
الرٔ�سامل د¦ل املك�ب الوطين bلسكك احلديدية من ٔ�Zل املسامهة يف 

  .الربÊمج �س�Vري د¦لو
ßنيا، املعاجلة د¦ل ا�Wن املرتامك bلرضيبة Lىل القمية املضافة، مليار 

 800هبا، املك�ب ¢ادي خيرج ¦£ذ مليار و، مت توقIع اتفاقIة مبوج800و
  .واØي يتحمل �سرتداد د¦ل الرٔ�سامل ود¦ل الفوائد املزيانية العامة

ßلثا، ٔ�تF¥ا xٕجراء Zديد، ٔ�ن ا9ٓليات د¦ل السكك والتجهزيات 
السككIة ٔ�صبحت معفIة من الرضيبة Lىل القمية املضافة، ولكن اكن البد 

  .من م¥طق املسؤولية واجلرٔ�ة %20 ٕاىل 14من هذا إالجراء د¦ل 
  .ولهذا، فهذه التعديالت ¢ري مقÄو�

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�مر bلتصويت، املوافقون Lىل التعديالتٔ ...  
  .الس=يد الوز�ر، تفضل

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
  . ¢ري ما مكل�ش اخلامتة

احلكومة تدفع .. من اWس=تور، xعتبار 77ٔ�ن احلكومة تدفع xلفصل 
  .من اWس=تور x77لفصل 
  

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
ما فهيا xس احلكومة دفعت  اال، مايش مشلك، مايش مشلك، ٕايو 

  . من اWس=تور x77ملادة 
.. ٕاىل امسحتو إالخوان يشء من الهدوء.. ٕاىل امسحتو، نعم ٔ�س=يدي

 ٓ �إالخوان، ما غنف�حوش xب املناقشة، احلكومة دفعت ¢ادي 	س=مترو، 
  .، وxلتايل هذا التعديل لن يعرض Lىل التصويتx77لفصل 

.. ٕاال امسحتوا يل .. منر ٕاىل التعديالت املتبقIة، ن¾�قل ا9ٓن ملناقشة
  ..شوية د الهدوء 

اليس دعيدLة، ال ما ميك¾ش نف�حو النقاش، الس=يد املس�شار، ما 
  .نقدروش، الس=يد املس�شار، نف�حو املناقشة

ٕاىل .. تو، ن¾�قل ا9ٓن ٕاىل م¥اقشة xيق التعديالت الواردةٕاىل امسح 
امسحيت ما نف�حوش xب املناقشة، اح¥ا xل¾س=بة لهاذ املس~ٔ� هاذي ما 

هللا .. د£لناش يف احلساب د¦ل التصويت، ما د£لناش يف احلساب
  . خيليك

  .تفضل يف ٕاطار نقطة نظام، $ك�في بواSد ا9ٔخ من إالخوان

        ::::د احلق FSساند احلق FSساند احلق FSساند احلق FSساناملس�شار الس=يد عباملس�شار الس=يد عباملس�شار الس=يد عباملس�شار الس=يد عب
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

ولو . حنن نطلب نقطة نظام حىت ال حيدث يف جملس=نا ما Sدث اbلحظة
�$مك، الس=يد الرئFس، م¥حمتوÊ م¥ذ البداية هاذ نقطة نظام هاذي لك¥ا قد ٔ

�عفIنا ٔ�نفس=نا، 9ٔنه صورة اEلس د¦لنا صورة سSFة Wى املواطننئ .  
نقطة نظام .. ناس يبقاو يرضبوا يفال تضطرون، الس=يد الرئFس، ٔ�ن ال 

ما فهيا حىت يش SاZة، وراه انت املسري وتقول لنا هاذ نقطة نظام ما 
  .£داماش و$زيدو

نقطة نظام تقول ب~ٔنه اكن Wى احلكومة من الوقت، واعطيتوها xش 
ال ميكن الرجوع جتاوب، Zاوبت والس=يد الرئFس Zلس، ومرينا bلتصويت، 

 Ìن تقو�  .ٕاىل احلكومة ليك تقول ما ¹ريد ٔ

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكراشكراشكراشكرا

  .الس=يدة الرئFسة، تفضيل يف ٕاطار نقطة نظام من فض5

�ٔ املس�شارة الس=يدة املس�شارة الس=يدة املس�شارة الس=يدة املس�شارة الس=يدة  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::مال العمريمال العمريمال العمريمال العمري
        الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، 

يف نفس الس=ياق، اكن من املفروض Lىل احلكومة بعدما ٔ�Zابت ٔ�ن 
فاكن . ابت مث جرت معلية التصويت يعين Lادية، لكهنا ٔ�77Zتدفع xلفصل 

املفروض Lىل ا9ٔمانة، ٔ�مانة اEلس، وLىل رئFس اEلس، ٔ�ن يمت ا�Sساب 
  .Lدد ا9ٔصوات

طبعا احلكومة ما Aيبقاش لها هذا �ٓخر جمال، راه xيق عندها ٕاذا ابغات 
  . تتدارك عندها فضاء �ٓخر اbيل هو الغرفة ا9ٔوىل يف هناية املطاف
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�ظن ب~ٔن جملس املس�شار�ن قد قÄل xلتعديل لهذه املادةوxلتايلٔ ، .  
  .وشكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

 .الس=يد الرئFس، تفضل اليس Lلمي، تفضل ٔ�س=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمياملس�شار الس=يد محمد Lلمي
        الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، 

هللا جيازيك خبري، طبقا ملق�ضيات النظام اWا£يل ان' رئFس د¦ل 
9ٔ¢لبية ٔ�و bلجميع بغض النظر Lىل اbلون الس=يايس د¦لمك، ا اجللسة

  .املعارضة ٔ�و النقابة
�¹لكم معمك ٔ Ê�اح¥ا اليوم، الس=يد الوز�ر، وال�سجيل ها هو اك�ن، ٔ
موضوعيا، ملا ا$هتXى من مرافعته رصح مبلء لسانه ب~ٔن التعديل ¢ري مقÄول، 

xٕاىل معلية التصويتو Êلتايل مرر.  
لتصويت، ال ميكن طبقا ملق�ضيات النظام اWا£يل، انطلقت معلية ا

  . العدول عن معلية التصويت بعد الرشوع فهيا
  .هللا جيازيك خبري طبق ¢ري النظام اWا£يل وال ¢ري

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
$زوال عند رغبة إالخوان، السادة الرؤساء، فعال الس=يد الوز�ر يف 

التعديل ¢ري مقÄول، وابدينا العملية البداية يف املدا£â د¦لو ¹لكم Lىل ب~ٔن 
  . د¦ل التصويت

  . ٕاذا مسحت يل، الس=يد الرئFس، $مكل
 .تفضل الس=يد الرئFس

        ::::Sايم ا�WنSايم ا�WنSايم ا�WنSايم ا�Wن    العيلالعيلالعيلالعيلاملس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد 
        الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،

مع �Sرتام الاكمل bلرئاسة وإالخوة املس�شار�ن، معلية التصويت مل 
  . ويت، حصيحتبدٔ� بعد، مت إالLالن عن بدء معلية التص

الس=يد الوز�ر اس=تدرك، وقال مل ٔ�مكل امجلâ، قال التعديل ¢ري مقÄول 
£ليوÊ حنرتمو بعضياتنا يف .. من اWس=تور، وØ° 77انطالقا من الفصل 

  . هاذ اEلس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 .إالخوان، £ليو الس=يد الرئFس يتد£ل

        ::::ا�Wنا�Wنا�Wنا�Wن    عبد العيل Sايمعبد العيل Sايمعبد العيل Sايمعبد العيل Sايماملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
 ب~ٔنه راه ما ميك¾ش هنربو واSد العملية د¦ل التصويت، وØ°، نعترب

  . التصويت ي¾Äغي ٔ�ن �كون رصحي وواحض، وانطالقا من ق¥اLات
ال ميكن ٔ�ن نصادر حق احلكومة يف التعبري، ٕاىل غنوليو جنيو هاذ 

امجلâ د¦لو وند�رو معلية تصويت �رب،  لاEلس ويطلب وز�ر �مك

  . كنظن اح¥ا مايش يف هاذ احلا�
�Ê كنظن خص التصويت �كون رصحي وواحض، ومن حق احلكومة ٔ

فوق ما ابغات، ومن حق اEلس ٔ�نه �متسك حبقو يف  77تدفع xلفصل 
  . التصويت، ولكن ¹كون ا9ٔمور iشلك واحض

°Øد النوع من  ،وSلرفض، هذا واx يل قالوا راه صوتناbإالخوان ا
ا9ٔصوات، حنن مل 	رشع بعد يف حنن مل 	رشع بعد يف معلية ٕاحصاء . ال�رسع

 �معلية ٕاحصاء ا9ٔصوات 9ٔن الس=يد الوز�ر طلب اللكمة قÄل ٔ�ن يبدٔ
 �الس=يد ا9ٔمني يف ٕاحصاء ا9ٔصوات، وØ° معلية التصويت �رمهتا مل تبدٔ

  . بعد
�عتقد ب~ٔنه من واجب احلكومة ٔ�ن ت~ٔ£ذ ٔ Ê�وØ°، الس=يد الرئFس، ٔ

  . اكن Ì احلق يف التصويتاللكمة، ومن واجب اEلس ٔ�ن يصوت ٕاذا 
  .شكرا لمك الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

لكن هذه ٔ�مانة، بطبيعة احلال كنا ابدينا العملية د¦ل التصويت، 
�عرض ٔ Ê�و¹لكمنا Lىل التصويت، وبدا الس=يد ا9ٔمني Aيحسب، وxلتايل ٔ

  :التعديالت ا9ٔربع Lىل التصويت
  ؛47= ص هذا التعديلاملوافقون خبصو 

  ؛35= املعارضون
  .8= املمتنعون

ن�I¤ة التصويت خبصوص التعديالت املذAورة املتعلقة بعملية النقل 
  :السكيك
  ؛47= املوافقون

  ؛35= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .التعديل مقÄول من طرف اEلس
قÄل ٔ�ن ن¾�قل ٕاىل xيق التعديالت، xمسمك وxمس إالخوان ٔ�عضاء 

، $رحب xلوفد ا9ٔندونFيس اØي موجود معنا ا9ٓن يف القاLة، واØي اEلس
اندونFس=يا،  يضم رئFس جملس الربملان اجلهوي ؤ�عضاء اEلس مجلهورية

  ).  تصفIقات(يس يف اململكة املغربية ونFمفرحÄا xلوفد ا9ٔند
 ،الس=يد الرئFس.. ن¾�قل ا9ٓن ملناقشة xيق التعديالت الواردة Lىل املادة

 99ن¾�قل ٕاىل م¥اقشة xيق التعديالت الواردة Lىل املادة ..  امسحتوٕاىل
  . 6واملقدمة من الفريق �شرتايك، والعدد د¦لها 

ؤ�س�سمح ٕاىل اكن من املمكن bلفريق �شرتايك، ٕاىل اكن هناك ٕاماكنية 
، 10د¦ل تقدمي هاذ الست تعديالت دفعة واSدة، يعين التعديالت رمق 

11 ،12 ،13 ،14، 15 .  
  .تفضل الس=يد الرئFس
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        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتي
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

يه تعديالت من الرضوري  99هذه التعديالت الواردة يف هاذ املادة 
�ن ¹كون، 9ٔنه التعديالت اليت قدم¥اها سابقا، تطرح رضورة مالءمة ٔ

ة املضافة تعديالتنا مع التعديالت السابقة، ويه Sذف الرضيبة Lىل القمي
فÑ يتعلق xملاء املزود به رشاكت التوزيع العام، وكذا £دمات  %7د¦ل 

  . التطهري املقدمة bلمشرتكني من طرف الهيئات امللكفة xلتطهري
وكذ° التعديل الثاين فÑ يتعلق xٕجيار Lدادي املاء والكهرxء، 

ة واملنت¤ات اليت والتعديل الثالث يتعلق xملنت¤ات الصيدلية واملواد ا9ٔولي
تد£ل لكيا ٔ�و جزءا مهنا يف ¹رAيبة املنت¤ات الصيدالنية، وكذ° ا9ٔدوات 

  . املدرس=ية، واملنت¤ات واملواد اWا£â يف ¹رAيهبا
ويه التعديالت اليت س=بق ٔ�ن طرح¥اها، ودافعت احلكومة �رفضها، 

ÊارIهنا لكها ت¾سجم مع خ�يف  ولك¥نا ن�ش�ث ٔ�يضا هبذه التعديالت، حبمك ٔ
  .رفع العبء Lىل الفSات ذات اW£ل احملدود

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

اللكمة bلحكومة bلرد Lىل مجموع التعديالت املقدمة، والعدد د¦لها س=تة 
  .الوز�ر ، تفضل الس=يد99خبصوص املادة دامئا 

        ::::انيةانيةانيةانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزي الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزي الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزي الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزي 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

هذه فقط تعديالت bلمالءمة، وس=بق bلحكومة ٔ�ن Lربت عن Lدم 
  .قÄولها لنفس �عتبارات اليت مت iسطها سابقا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

  :منر ٕاىل التصويت
  ؛ 21= املقدمة من طرف الفريق �شرتايك 6املوافقون Lىل التعديالت 

  ؛33= املعارضون
  .32= املمتنعون

  :ن�I¤ة التصويت خبصوص التعديالت الست
  ؛21= املوافقون

  ؛33= املعارضون
  .32= املمتنعون

  .رفض التعديل
، ورد iش~ٔهنا تعديل من الفريق �س=تقاليل 100ا9ٓن، منر ٕاىل املادة 

  .bلوSدة والتعادلية
وكذ° خبصوص هذه املادة ٔ�شري ٔ�ن هذا التعديل قد تعادلت iش~ٔنه 

 72نة اôتصة، وبذ° �رفع bل¤لسة العامة طبقا bلامدة ا9ٔصوات دا£ل اbلج 
 .من النظام اWا£يل، اللكمة S9ٔد مقديم التعديل من الفريق �س=تقاليل

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم اbلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اbلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اbلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اbلبار
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

�ظن ٔ�ن التعديل هيدف ٕاىل حتقIق Lدا� جÄائية من jة، ويضمن ٔ
هاذ التعديل ¹هيم الس=يارات الفاخرة، . مداخIل ٕاضافIة خلزينة اWو�

اEوهرات، ا9ٔواين املصنوLة من الكر*س=تال، اWراZات املائية والبواخر ٔ�و 
  .اليخوت املائية الفاخرة

الفريق �س=تقاليل �رى ٔ�ن هذه املواد ٔ�و هذه املعدات جيب ٔ�ن يضخ 
  .صاحهبا ٔ�و مالكها رضيبة £اصة خلزينة اWو�

  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس=يد رئFس اجل الس=يد رئFس اجل الس=يد رئFس اجل الس=يد رئFس اجل 
        ....شكرا bلس=يد الرئFسشكرا bلس=يد الرئFسشكرا bلس=يد الرئFسشكرا bلس=يد الرئFس
  .اللكمة bلحكومة

  ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية امللكف xملزيانية
        ....الس=يد الرئFسالس=يد الرئFسالس=يد الرئFسالس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،الس=يد املس�شار احملرتم،
فÑ يتعلق هباذ إالجراء، اح¥ا ت¾�لكمو Lىل ٕاSداث سعر Zديد، 

اbيل Êقش=ناها وإالصالح د¦ل الرضيبة Lىل القمية املضافة لالعتبارات 
كثريا، د¦ل احلفاظ Lىل املقاوالت وLدم ٕاSداث ٕاشاكليات د¦ل املصدم 
وكذ° Lدم ف�ح الباب bلهتريب، قلنا منش=يو حنو التوحIد، نبقاو يف حتديد 

  . ا9ٔسعار وما خنلقوش ٔ�سعار Zديدة
ولكن هذا ال مينع من ٔ�ن بعض م-ل هذه املواد ميكن التفكري فهيا 

رضناها Lليمك يف اbلجنة، وقلنا ٔ�ودي نفكرو يف بطريقة Zديدة، وع
ال�سجيل 9ٔول مرة، اعطيوÊ الوقت xش ندرسو هاذ إالماكنية د¦ل هذه 
املواد، إالماكنية د¦ل الترضيب د¦لها عند ال�سجيل 9ٔول مرة، ولكن 
xل¾س=بة bلرضيبة Lىل القمية املضافة نبقاو يف نفس املنطق د¦ل التوحIد، 

  .را Zديدة تعقد إالشاكلية د¦ل إالصالحوال حندث ٔ�سعا
  .ولهذه �عتبارات، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  ؛26= املوافقون Lىل التعديل

  ؛40= املعارضون bلتعديل
  .14= املمتنعون عن التصويت

  :الن�I¤ة د¦ل التصويت
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  ؛ 26= املوافقون
  ؛ 40= ملعارضونا

  . 14= املمتنعون
، ورد iش~ٔهنا تعديل واSد من فريق ا9ٔصا� 121منر ٕاىل املادة 

  .رصة، اللكمة S9ٔد مقديم التعديلواملعا
  .كنت كتلكم، الس=يد الرئFس، ٔ�Ê  راين اعطيهتا

  :الن�I¤ة د¦ل التصويت
  ؛ 26= املوافقون

  ؛ 40= املعارضون
  . 14= املمتنعون

  .والتعديل املقدم من طرف الفريق �س=تقاليل 100خبصوص املادة 
ورد iش~ٔهنا تعديل واSد من فريق ا9ٔصا�  -قلت-  121املادة 

  .واملعارصة، اللكمة S9ٔد مقديم التعديل
  .الصوت، الس=يد الرئFس، الصوت.. قدممت تعديل الس=يد املس�شار

        ::::ربوحربوحربوحربوحاملاملاملاملاملس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
 ٕx رة والشعري لهاذ إالجراء، 9ٔنه ٕالغاء هاذ التدبري ا9ٔمر يتعلقØضافة ا

لكونه ميس القدرة الرشائية مÄارشة لرشحية فقرية Zدا Qس=هت5 هذا الصنف 
  . من احلبوب

�خرى بدل وملعاجلة إالشاكل املطروح، ميكن bلحكومة اع'د ٕاجراءات ٔ
  . ترضيب �س=هتالك ال�رشي لهاتني املادتني

  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس=يد رئFسالس=يد رئFسالس=يد رئFسالس=يد رئFس
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

 .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، 
كام س=بق ووحضنا البارSة يف الرد يف اجلواب العام، عندÊ فÑ يتعلق 

، %10ما تيد£ل فهيا حىت SاZة،  %0د¦ل ا9ٔسعار،  3هباتني املادتني 
20% .  

واØي يقع، وهاذي راه مايش ٔ�ول مرة اbيل تنعمتدو فهيا التوحIد د¦ل 
ا9ٔسعار فÑ يتعلق xالس=ترياد من ٔ�Zل املساLدة د¦ل إالدارة فÑ يتعلق 

ما  2014يف  x0%حملاربة د¦ل ا�هترب، وxلتايل ¹منش=يو حنو سعر حمدد، 
جÄناها لعند  20، اح¥ا جÄنا هاذيك د¦ل 20و 10بقات د£ل فهيا والو، ا

  . 10بقات يف  10ود¦ل  10

  . ٕاذن، هذا فIه ختفIف، Ø° فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ: 
  ؛ 21)= 121دامئا املادة ( املوافقون Lىل التعديل

  ؛ 35= املعارضون bلتعديل
  . 34= املمتنعون

  : 121ن�I¤ة التصويت خبصوص هذا التعديل املادة 
  ؛21= املوافقون

  ؛ 35= املعارضون
  ؛34= املمتنعون

، ورد iش~ٔهنا تعديالن مقدم من طرف فريق 23ا9ٓن، منر ٕاىل املادة 
ا9ٔصا� واملعارصة، اللكمة ا9ٓن S9ٔد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل 

  .ا9ٔول

        ::::يد عبد العز�ز بنعزوزيد عبد العز�ز بنعزوزيد عبد العز�ز بنعزوزيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس= املس�شار الس= املس�شار الس= املس�شار الس= 
فالتعديل هو فقط bلمالءمة مع التعديل السابق، يعين إالبقاء د¦ل 

  . إالعفاء د¦ل اØرة والشعري من الرضيبة

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 . اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
  .نفس املوقف bلمالءمة

        ::::ئFس اجللسةئFس اجللسةئFس اجللسةئFس اجللسةالس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر 
�عرض التعديل Lىل التصويت، نفس العدد؟ٔ 

  . املوافقون، ٕاذا امسحتو، إالخوان
  ؛19= املوافقون

  ؛ 34= املعارضون bلتعديل
  ؛33= املمتنعون

ن�I¤ة التصويت خبصوص التعديل ا9ٔول املقدم من طرف فريق ا9ٔصا� 
  : واملعارصة
  ؛19= املوافقون

  ؛34= املعارضون
  .33= املمتنعون

ن، ٔ�عطي اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� ا9ٓ 
  . 123واملعارصة لتقدمي التعديل الثاين دامئا املادة 

  .تفضل الس=يد الرئFس
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        ::::املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
فهو تعديل bلمالءمة كذ° يف ٕاطار إالعفاء د¦ل املواد والسلع 

راكز �س�شفائية اجلامعية والتجهزيات واخلدمات املق�ناة من طرف امل
واجلهوية وإالقلميية واملؤسسات الصحية bلعالZات ا9ٔساس=ية ومراكز حماربة 

  . إالدمان
ٕاذن، فللمالءمة ول�سهيل ولوج السواد ا9ٔعظم من املواطنني bلÖدمات 

  . �س�شفائية
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
 .اللكمة bلحكومة

        ::::املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةاملنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةاملنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةاملنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر الس=يد الوز�ر الس=يد الوز�ر الس=يد الوز�ر 
        . . . . شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  .نفس املوقف xعتبار ٔ�ن التعديل هو bلمالءمة

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل الثاين املقدم من طرف فريق ا9ٔصا� واملعارصة Lىل ٔ
 :التصويت
  ؛36= املوافقون

  ؛34= املعارضون
  .16= املمتنعون

ن�I¤ة التصويت خبصوص التعديل املقدم من قÄل إالخوان يف فريق 
  :ا9ٔصا� واملعارصة

  ؛36= املوافقون
  ؛34= املعارضون
  .16= املمتنعون

  .�كون وافق اEلس Lىل هذا التعديل
، ورد iش~ٔهنا تعديل من مجموLة العمل التقديم، اللكمة 192منر bلامدة 

  .ر�ن من مقديم التعديلS9ٔد السادة املس�شا

        ::::املس�شار الس=يد Lدي املس�شار الس=يد Lدي املس�شار الس=يد Lدي املس�شار الس=يد Lدي جشجشجشجشريريريري
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

ي~ٔيت هذا التعديالت تفعيال لتوصيات املناظرة الوطنية حول اجلبا¦ت 
  :من ٔ�Zل حماربة ا�متلص الرضييب، ونقرتح التعديل يف املادة كام ييل

 برصف النظر عن اجلزاءات الرضي�Iة املنصوص Lلهيا يف هذه املدونة،"
�لف  100ٔ�شهر وبغرامة قدرها  6يعاقب xحل�س ملدة ترتاوح ما بني شهر ؤ

يف حقه إالفالت من ٕاخضاLه bلرضيبة ٔ�و ا�متلص من  ت�ث درمه لك خشص 

  ".دفعها
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة

        ::::ملزيانيةملزيانيةملزيانيةملزيانيةامللكف xامللكف xامللكف xامللكف x    ،،،،الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملاليةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملاليةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملاليةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية
هذا التعديل ¢ري مقÄول xعتبار ٔ�ن املدونة العامة bلرضائب من jة 
تتوفر Lىل إالجراءات د¦ل اجلزاءات الرضي�Iة املالية يف Sا� Lدم التقدم 

يف ا9ٔصل تتوفر كذ° Lىل  x192لترصحي ٔ�و Lدم ا9ٔداء، وكذ° املادة 
  .جزاءات ج¥ائية

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        .  .  .  .  وز�روز�روز�روز�رشكرا الس=يد الشكرا الس=يد الشكرا الس=يد الشكرا الس=يد ال

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  .شكرا.. املوافقون Lىل التعديل

  .192حسب التعديل املقدم من مجموLة العمل التقديم خبصوص املادة 
، ورد iش~ٔهنا تعديل كذ° من مجموLة العمل 212منر ٕاىل املادة 

  .212.. التقديم، اللكمة S9ٔد مقديم التعديل، اليس دعيدLة تفضل

        ::::د دعيدLةد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLةاملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محم
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

هاذ املادة تتعلق Zٓ9xال اخلاصة xل¾س=بة bلمحققني، احلكومة اكنت 
�شهر، حنن نقرتح  6ٔ�شهر، ومن س=نة لــ  3ٔ�شهر لــ  Z6ابت مقرتح من ٔ5 

�شهر، ما دام الوافا تد£ل Lىل اخلط غن�ش�ث xلتعديل 10ٔ�شهر ؤ .  
املقرتSة من طرف احلكومة  وذ°، الس=يد الرئFس، التعليل 9ٔن املدة

ال ¹راعي طبيعة امللفات اخلاصة xلتحقIق، ؤ�يضا الس=نوات انتاع التقادم 
 10اbيل صبحت ا9ٓن  232اbيل Zا�هتا احلكومة يف هاذ املرشوع يف املادة 

  . س=نوات
، )L’exercice(9ٔن هاذ احملققني ميل ¹مييش تيد�ر التحقIق لواSد 

� بوSدها، ولكن يف مجيع احلاالت مبعىن ٔ�نه Aيف ¹ميكن يد�رو لواSد املس~ٔ 
 10س=نوات ٔ�و  8ميكن ٔ�مام ) TVA3(و) 2L'IS(يد�ر اح¥ا ٔ�مام ٕاىل ابغى 

  . س=نة 20س=نوات، وا9ٓن xلتعديل وال هذاك اbيل دا�رة 
وØ°، نقول ب~ٔنه هاذ �قرتاح اbيل Zايبة احلكومة ميس جبودة 

 5وØ° اقرتح¥ا اZ9ٔل نتاع  ويضعف ا9ٓلية اليوم انتاع التحقIق،التحقIق، 
�شهر، £اصة ٔ�نه هناك فرق Aبري ميل Aمييش يش Sد يد�ر  10ٔ�شهر ؤ

مايش هو امىش دارها لرشكة اbيل  (l’ONE)و (l’OCP4)التحقIق لــ 

                                                 
2 Impôt sur les Sociétés 
3 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
4 Office Chérifien des Phosphates 
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  .صغرية وال Sانوت وال قهوة
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة

        ::::Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةWى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةWى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةWى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب الس=يد الوز�ر املنتدب الس=يد الوز�ر املنتدب الس=يد الوز�ر املنتدب 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، 
هو بطبيعة احلال التقليص د¦ل املدة اكن موضوع نقاش يف ٕاطار 
املناظرة العامة bلرضائب، والتقليص د¦ل املدة د¦ل املراقÄة �راعي حىت 

  . اقÄةالتطور د¦ل الطريقة والنوعية د¦ل املر 
مل نعد فقط يف املراقÄة اليت تقوم Lىل لك الرضائب والرسوم لس=نوات 
كثرية وم�عددة، ا9ٓن xٕالماكن ٔ�ن $راقب رضيبة واSدة ؤ�ن $راقب لس=نة 
واSدة، وxلتايل اك�ن تغري يف الطريقة د¦ل املراقÄة، هذا التغري يق�يض 

حبمك ٔ�نه اك�ن  تقليص هذه املدة من ٔ�Zل رفع العبء Lىل املقاو�، وكذ°
  .طريقة Zديدة يف املراقÄة، اك�ن رفع العبء حىت Lىل املوارد ال�رشية

  .ولهذه �عتبارات، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  ؛9= املوافقون Lىل التعديل

  ؛38= املعارضون bلتعديل
  .37= املمتنعون

  : 212ويت خبصوص املادة ن�I¤ة التص
  ؛ 9= املوافقون

  ؛ 38= املعارضون
  .37= واملمتنعون

، ورد iش~ٔهنا تعديالن، ا9ٔول من فريق �حتاد العام 232منر bلامدة 
  .ملقاوالت املغرب، والثاين من مجموLة العمل التقديم

اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام ملقاوالت 
  .مي التعديلاملغرب لتقد

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي املس�شار الس=يد عبد الكرمي املس�شار الس=يد عبد الكرمي املس�شار الس=يد عبد الكرمي ����ديديديدي
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

الواقع ٔ�ن هناك تناقض ما بني هذه املادة بني النص العريب والنص 
وØ°، �ريم التعديل ٕاىل 	سخ . الفر	يس يف مرشوع قانون املالية

  . س=نوات 10املق�ضيات الرامIة ٕاىل متديد ٔ�Zل التقادم ٕاىل 

لمك، الس=يد الوز�ر، اح¥ا الهدف والتصور وAيف Zا يف التد£ل د¦
د¦ل احلكومة يه متيش يف واSد Zلب �س�Vر، هو واSد املقاو� اbيل 
يه مق¥نة، واك�ن واSد �س=مترارية اbيل خصها ¹كون يف هاذ التقادم، 9ٔن 

  . هذا التقادم هو من بني Zاذبية �س�Vر bلمس�مثر�ن
  .لتعديلٕاذن، اح¥ا كنطالبو xش 	سخو هاذ ا

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

        الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد املس�شار احملرتم، 
بطبيعة احلال نفس النص اØي حيمكنا هو النص العريب مبق�ىض 

س=تحق مجيع الواجÄات وكذا Qُ : "قولاWس=تور، وxلتايل النص العريب ي
اLØرية والز¦دات املرتبطة هبا املرتتبة عن Lدم ٕادالء اخلاضعني bلرضيبة 

  ".xٕقرارمه
ٕاذن، هنا ت¾��دثو وما ت¾��دثو ال Lىل اجللب د¦ل �س�Vر وال Lىل 

س=نوات، هنا نت�دث عن قطاع،  4املقاوالت وال Lىل التقادم، التقادم هو 
ملقاوالت وال يف �س�Vر، Lدم ٕادالء اخلاضعني bلرضيبة ما هو ال يف ا

  . xٕقرارمه
وتعلمون ٔ�نه xملق�ىض د¦ل القانون د¦ل احملاس=بة، xملق�ىض د¦ل 
القوانني املنظمة bلرضائب، لك ملزم هو ملزم xٕيداع ترصحي، هاذو 

  . مقاوالت Lدم ٕادالهئم xٕقرارمه، راه ت¾�لكمو Lىل القطاع ¢ري م¥ظم
، ما تقراوÊش xلفر	س=ية، النص اØي "Lدم"العربية واحضة عن  ال،

حيمكنا مبق�ىض اWس=تور هو هذا النص العريب، Lدم ٕادالء اخلاضعني 
bلرضيبة xٕقرارمه xل¾س=بة مجليع الس=نوات اليت مل ¹كن موضوع ترصحي ولو مت 

ا هو انقضاء ٔ�Zل التقادم، معناه ٔ�نه إال	سان اbيل هو مل يقدم ٕاقرارا وترصحي
  . اbيل معين هباذ ا9ٔمر

عقل ب~ٔن ٔ�ما املقاوالت و�س�Vر والتنافس=ية اليت نت�دث عهنا، ال يُ 
¹كون مقاو� يف هاذ املس=توى مل تديل بترصحي، ما ميك¾ش، وxلتايل 
نت�دث عن واSد النوع £اص اbيل اح¥ا اكملني يف املناظرة الوطنية 

نظم 9ٔنه ¹هي5 امل طاع ¢ري bلجبا¦ت، ¹لكمنا ٔ�ننا ي¾Äغي ٔ�ن حنارب الق
�ق�صاد الوطين، ¹هي5 املقاوالت املواطنة، وجÄنا واSد إالجراء اس=ت¤ابة 
لهذا ا9ٔمر xش 	ساLدو بعضياتنا xش هاذ القطاع ما يبقاش £ارج 

  . التغطية، وتيق�ل لنا املقاوالت اbيل هام تيد�روا التصارحي د¦هلم
وواSد ما ) l’internet(يوها بــ تيقدموا إالقرار، تي~ٔديو الرضائب، تي~ٔد

تيد�ر حىت SاZة، وxلتايل هاذو مرة ٔ�خرى xش $رفعو ٔ�ي ل�س ؤ�ي 
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ما ت¾�لكموش Lىل  ،ختوف، راه ت¾�لكمو Lىل مقاوالت £ارج التغطية
التنافس=ية، ما ت¾�لكموش Lىل املقاوالت اbيل يه معروفة، املقاوالت اليت 

م �لزتامات الرضي�Iة د¦لها اbيل تقدم حماس�هتا يف الوقت اbيل يه تت�رت 
عندها £رباء تFساLدوها، اح¥ا ت¾�لكمو Lىل القطاع ¢ري م¥ظم، وهذا اكن 
ٕاجراء، واكنت ٔ�مور اbيل Êقش=ناها يف املناظرة العامة bلجبا¦ت، واح¥ا تزنلو 

  .فهيا من ٔ�Zل ٔ�ن حنافظ Lىل تنافس=ية مقاولتنا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .موقف احلكومة

        ::::الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .وما اكيناشاي يف النظام اWا£يل، ولكن اس=ت+¥اء، الس=يد الرئFس

        ::::حفظيحفظيحفظيحفظي    إالالهإالالهإالالهإالالهعبد عبد عبد عبد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

ه Aينصب هاذ رمبا ندقق املس~ٔ�، هو ٔ�ن النص الفر	يس يقول xحلرف ب~ٔن
إالجراء Lىل اخلاضعني bلرضيبة ا�Øن ال يتوفرون Lىل تعريف رضييب، 
واح¥ا م�فقني معه 9ٔنه ينصب ٔ�ساسا Lىل القطاع ¢ري م¥ظم، و¢ادي �كون 

  . ٕاىل �ٓخره، و�يلك.. ٔ�نه نوع من �ج�ذاب
ٕاىل .. بF( يف النص العريب ا�Øن ال يضعون ٕاقرارات بصفة م¥تظمة

ا ما ك¾شوفوشاي اك�ن £لط، ٕاذن هنا¦ ابغينا نعطيو واSد �ٓخره، هذا رمب
  . املناخ اbيل هو فIه اطمئنان

س=نوات يف  4كام قلمت، الس=يد الوز�ر، قÄل قليل، فالقاLدة يه 
التقادم، ميل كند�رو اس=ت+¥اءات، فك¥عطيو واSد الصورة، كنعكسو واSد 

âيل يه ¢ري فاضbالصورة ا.  

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....يد الرئFسيد الرئFسيد الرئFسيد الرئFسشكرا الس= شكرا الس= شكرا الس= شكرا الس= 

�عرض التعديل Lىل التصويتٔ:  
املوافقون Lىل التعديل املقدم من طرف فريق �حتاد العام ملقاوالت 

  ؛27= املغرب
  ؛35= املعارضون

  . 28= املمتنعون عن التصويت
  :ن�I¤ة التصويت

  ؛27= املوافقون
  ؛35= املعارضون
  .28= املمتنعون

وLة العمل التقديم لتقدمي اللكمة ا9ٓن S9ٔد السادة املس�شار�ن من مجم

  .الس=يد الرئFس، تفضل.. 232التعديل يف نفس املادة يعين 

        ::::املس�شار الس=يد عبد اbلطيف ٔ�املس�شار الس=يد عبد اbلطيف ٔ�املس�شار الس=يد عبد اbلطيف ٔ�املس�شار الس=يد عبد اbلطيف ٔ�معمعمعمعوووو
        الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،

لرفع اbل�س، كام متت ٕاßرته تعديل من طرف فريق  ..تعديلنا Zا بغاية
�رxب العمل، بعد التوضيح د¦ل الس=يد الوز�ر Lىل ٔ�ن النص العريب هو ٔ

د، وب~ٔن املقصود لFس تعديل ٔ�Zل التقادم و�س=ت+¥اء، وٕامنا املقصود املعمت
حق إالدارة يف ت�Äع ا�Øن ال يرصحون ٕاطالقا xلرضائب، 	س¤ل هذا Lىل 

�ن هذا ا9ٔمر ال يتعلق xس=ت+¥اء ٔ�و رفع �Zٓال التقادم وك¾سحبو التعديلٔ .  
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكراشكراشكراشكرا

 . التعديلاللكمة bلحكومة، �ٓه حسبتو 

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
¢ري bلتوضيح، مرة ٔ�خرى ٔ�وحض ب~ٔن النص . بطبيعة احلال مت السحب

  . اØي حيمك من الناحIة القانونية هو النص العريب
�ضيف كذ° ٔ�نه لFس هناك ٔ�ي اخ�الف بني النص العريب  ،ولكنٔ

ما اك�ن  وذاك اليش) L'ICE5(�خ�الف د¦ل اك والنص الفر	يس، هذ
النص الفر	يس نفس اللكامت اbيل اكينة يف . النص الفر	يس هنائيا يف

  . الفر	س=ية اكينة يف العربية، والنص العريب هو النص اØي حيمك

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�ر Lىل التوضيحشكرا الس=يد الوز�ر Lىل التوضيحشكرا الس=يد الوز�ر Lىل التوضيحشكرا الس=يد الوز�ر Lىل التوضيح

 حسب التعديل املقدم، ٔ�ش=نو، الس=يد الرئFس؟

        ::::املس�شار الس=يد عبد اbلطيف ٔ�املس�شار الس=يد عبد اbلطيف ٔ�املس�شار الس=يد عبد اbلطيف ٔ�املس�شار الس=يد عبد اbلطيف ٔ�معمعمعمعوووو
  س=نني ٔ�م ال؟ 4هل هناك تعديل يف ٔ�Zل التقادم العادي اbيل هو 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا.. ال، ما اكي¾ش، ال

 .الس=يد الوز�ر، تفضل الس=يد وز�ر املالية

        : : : : الس=يد محمد بوسعيد، وز�ر �ق�صاد واملاليةالس=يد محمد بوسعيد، وز�ر �ق�صاد واملاليةالس=يد محمد بوسعيد، وز�ر �ق�صاد واملاليةالس=يد محمد بوسعيد، وز�ر �ق�صاد واملالية
ني املغربية �Zٓاالت التقادم ملزيد من الت~Aٔيد والتوضيح، هو يف القوان

ٕايه، .. خمتلفة من قانون ٕاىل �ٓخر، تعرفون �Zٓال التقادم خمتلفة بصفة Lامة
  . xش نفرس و	رشح �Zٓاالت التقادم خمتلفة يف القوانني املغربية

س=نني، واك�ن بعض الرضائب  4القانون اجلبايئ �Zٓال التقادم اك�ن فIه 
  . س=نني، اكينة 10كتوصل لـ 

9ٓن هو �Zٓاالت التقادم فÑ يتعلق xلرضيبة Lىل اW£ل ما خيصنا ا

                                                 
5 Identifiant Commun des Entreprises 
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س=نني،  4وxلرضيبة Lىل الرشاكت وxلرضيبة Lىل القمية املضافة، هذا فIه 
  . مل يتغري

ماذا ٔ�ضف¥ا؟ ٔ�ضف¥ا ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نوازي بني مقاو� تقوم بواجهبا وتديل 
9ٔن ميل  xلتصارحي، ومقاو� ال تعرتف حىت xلرضيبة، هاذو ما ميك¾ش،

س=نني Aيدوز التقادم وما ميك¥اش $رجعو، تنقولو هذان ٔ�مران  4كتدوز ذاك 
  . ال *س=تو¦ن

املقاو� املواطنة املسؤو� اbيل اهرضت Lلهيا البارح، واbيل خصها تقوم 
س=نني، ولكن ٕاىل يش مقاو� ما رصSاQش  x4لترصحي وxٕالقرار عندها 

لسلطة القانونية ٔ�هنا ¹رجع خص مد�رية الرضائب �كون عندها القوة وا
  . bلس=نوات اbيل ما رصSاQش xش ما هيرiش، xش ما يفل�ش

�س، وما اك�ن حىت يش ولهذا، ٔ�ؤكد ذ°، وراه ما اك�ن حىت يش لُ 
  . اخ�الف، xلعكس هناك اطمئنان bلمقاو�

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا bلس=يد الوز�رشكرا bلس=يد الوز�رشكرا bلس=يد الوز�رشكرا bلس=يد الوز�ر

ا9ٔول من فريق ا9ٔصا�  ، ورد iش~ٔهنا تعديالن،275منر bلامدة 
واملعارصة، والثاين من فريق �حتاد املغريب bلشغل، اللكمة S9ٔد السادة 

 .املس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� واملعارصة لتقدمي التعديل

        ::::ربوحربوحربوحربوحاملاملاملاملاملس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو املس�شار الس=يد احلو 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  : التعديل يف هذه املادة املهمة، وهو يف احلقIقة تعديلني، هو
، نقرتح اع'د القمية العقارية املرجعية bلمرت املربع Wxرمه عوض ٔ�وال

املرت املربع اØي ٔ�تت به احلكومة، وهذا التعديل �روم ٕاىل حتقIق Lدا� 
  . جÄائية

و�روم ٔ�يضا التعديل الثاين هو ٔ�ن ينحرص Lىل الوسط احلرضي 
  . xس=ت+¥اء الوسط القروي من هذا إالجراء

        الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، 
املعقول ٔ�ن م-ل هاته الرضائب تطبق بنفس ال�سعرية يف العامل  هل من

القروي والعامل احلرضي؟ التلكفة مايش Aيف Aيف، الب¾Iة التحتية مايش 
Aيف Aيف، الظروف مايش Aيف Aيف، واش ٔ�نفكو وٕامIلش=يل احبال ٔ�نفا؟ 

  .¢ري Zاوبوين، مايش Aيف Aيف
ل رمبا جيي الفIضان الس=يد يف ٔ�نفكو ي�ين اWار Lىل القمة د¦ل اجلب

غيدهيا لو، واش نطبقو نفس ال�سعرية، ٕاذن الس=يد د¦ل ٔ�نفكو وٕامIلش=يل 
وما م-لهام واSلني مع لقمة العFش، ورمبا الساAن د¦ل ٔ�نفا هللا ينعم Lليه، 

  .واSل مع SاZة ٔ�خرى
ٕاذن، نقرتح Lىل ا9ٔقل xش يتعفى العامل القروي، وهذا، الس=يد 

�ن �اكد العامل القروي ٔ�ن �كون شعار، وقلتو لنا ال الوز�ر، كنقولو لمك هنا ٔ

 Êكذبو xت د¦لها، داÊس=ت+¥اء بعض املكوx مايش شعار د¦ل احلكومة، رمبا
هللا خيليمك، الس=يد الوز�ر، وقÄلوا هاذ التعديل، xش ما نعاودش نقولو لمك 

  .bxيل العامل القروي راه ¢ري يف اØهن د¦لمك ¢ري شعار
  .وشكرا

        ::::د رئFس اجللسةد رئFس اجللسةد رئFس اجللسةد رئFس اجللسةالس=يالس=يالس=يالس=ي
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

�	ش~ٔت ٔ )Iد!هتا احلكومة حS�هاذ املسامهة �ج'عية bلتضامن ٔ
Iقة، حقIيل هو اليوم حقbمع ال'سك �ج'عي، واW قة يدمع صندوقا

الفSات الهشة، يدمع ا�متدرس يف العامل القروي، يدمع ا9ٔرامل يف وضعية 
  .هشاشة، يدمع ذوي �ح�ياZات اخلاصة

موارد لهذا الصندوق ضامÊ الس=تدام�ه، 9ٔهنا واحلكومة �ٓنذاك فكرت يف 
Lارفة ب~ٔنه هاذ الفSات يه فSات عز�زة Lىل احلكومة، يه فSات هتمت هبا 

الفSات ال ¹رفع فقط شعار النفقات املوjة ٕا�هيا، ولكن احلكومة، ويه 
  .كذ° تضمن املوارد املوjة ٕا�هيا

Ø°، احلكومة ٔ�Sدثت رسام مسته املسامهة �ج'عية bلتضامن، وهاذ 
املسامهة �ج'عية bلتضامن خصنا $رجعو لٔ"صل د¦لها، يه اكنت رضيبة 

مبنطق الرضيبة Lىل القمية  Lىل القمية املضافة، اكنت تطبق Lىل امجليع
  .املضافة، واكن يؤدي املواطنون ٔ�رقاما Aبرية

اليوم، احلكومة تتلكم Lىل مسامهة اج'عية bلتضامن، وßنيا تتلكم Lىل 
مرت مربع،  300مرت مربع، ت¾�لكم Lىل  300حسب املساSات، ٔ�قل من 

 500و 400عندها واSد السعر، وما بني  400و 300هذه معفIة، ما بني 
  .iسعر 500عندها واSد السعر، وما فوق 

مرة ٔ�خرى، الهدف هو احلفاظ Lىل املردودية د¦ل هذه املسامهة 
  .�ج'عية bلتضامن من ٔ�Zل دمع هذه الفSات الهشة

  .ولهذه �عتبارات، فالتعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ:  
  ؛37= التعديلاملوافقون Lىل 

  ؛26= املعارضون bلتعديل
  .17=املمتنعون

  :الن�I¤ة د¦ل التصويت خبصوص هاذ التعديل
  ؛37= املوافقون

  ؛26= املعارضون



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

22 

 )2015 *سمربد 9( 1437صفر  27

  .17= املمتنعون
، اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد 275دامئا املادة 

  .املغريب bلشغل لتقدمي التعديل

        ::::يييياملس�شار الس=يد عز ا�Wن زAر املس�شار الس=يد عز ا�Wن زAر املس�شار الس=يد عز ا�Wن زAر املس�شار الس=يد عز ا�Wن زAر 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

. التعديل يد£ل يف ٕاطار نفس املادة، وهو يف ٕاطار رضيبة تضام¥ية
  .الفرق بي¾¥ا وبني إالخوان ا�Øن س=بقوÊ، هو ا�مثن

قدم¥ا اقرتاح فÑ خيص ٔ�ن �كون هناك فرق ما بني السكن الرئFيس 
عقل xش إال	سان اbيل غي�ين سكن والسكن الثانوي، حIث ٔ�نه ال يُ 

و لراسو xش يؤدي نفس الرضيبة احبال واSد اbيل غي�ين سكن يف و¢Fسلم
  .ج¥ب البحر

لهذا، اكن اقرتاح¥ا هو £لق شطر ßين xل¾س=بة bلسكن الثانوي، 
وxخلصوص ٔ�نه Zاب Qسعرية اbيل يه ٔ�قل من ال�سعرية اbيل Zات يف 

  .املقرتح ا9ٔول د¦ل احلكومة
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شارشارشارشارشكرا الس=يد املس� شكرا الس=يد املس� شكرا الس=يد املس� شكرا الس=يد املس� 

  .اللكمة bلحكومة، الس=يد الوز�ر تفضل

   ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

 °Øىل نفس املادة، وL ن التعديل�نفس املوقف السابق، xعتبار ٔ
  .فالتعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

  :يل bلتصويتٔ�عرض التعد
  ؛27= املوافقون Lىل التعديل

  ؛31= املعارضون
  .25= املمتنعون

  :ن�I¤ة التصويت
  ؛ 27=املوافقون

  ؛ 31=املعارضون
  .25= املمتنعون

  .يعين التعديل مرفوض
ورد iش~ٔهنا تعديل من فريق ا9ٔصا� واملعارصة، اللكمة  277املادة 

 .S9ٔد السادة مقديم التعديل، تفضل اليس احلو
  

        ::::ربوحربوحربوحربوحاملاملاملاملس�شار الس=يد احلو س�شار الس=يد احلو س�شار الس=يد احلو س�شار الس=يد احلو امل امل امل امل 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  .ا9ٔمر يتعلق xملالءمة bلتعديل السابق

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  .ءمةنفس املوقف، التعديل ¢ري مقÄول xعتباره bلمال

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....حصيححصيححصيححصيح

        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر
  املوافقون؟ نفس العدد؟ : ٔ�عرض التعديل لالصويت

  : نفس العدد ٔ�قصد
  ؛27: املوافقون

  ؛31:املعارضون
  ... املمتنعون

�عرض التعديل bلتصويت، هللا خيليك، خبصوص املادة ٔ277:  
  ؛35= املوافقون

  ؛ 33= املعارضون
  .17= املمتنعون
¤Iة التصويتن�:  
  Lىل التعديل؛ 35= املوافقون

  ؛33= املعارضون
  .17= املمتنعون

  .تعديل مقÄول بطبيعة احلال
من التصويت، 9ٔن هاذو املواد اكملني، هنا  8ا9ٓن منر ٕاىل عرض املادة 

  .دلتاملتعلقة xملدونة العامة bلرضائب كام Lُ  8هاذو مواد فرعية bلامدة 
  :لتbلتصويت كام Lد 8ٔ�عرض املادة 

هاذي د¦ل املدونة  8ٕاىل امسحتو يل، ا9ٓن املادة .. املوافقون Lىل املادة
د¦ل الرضائب، هناك Lدة مواد فرعية دوزÊها ا9ٓن، كام قلت العدد د¦لها 

، كام )b )Golobaleلتصويت 8املادة، ا9ٓن ¢ادي نعرضو املادة  17
  .Lدلت، بطبيعة احلال كام Lدلت

  واش داx افهمتوÊ وال ال؟ ٕاىل امسحتو يل، إالخوان،.. املوافقون
د¦ل التعديالت د£لوا Lىل  4كام Lدلت، يعين تقريبا عندÊ  8املادة 

 8¢ري xش نوضع إالخوان يف الصورة، xل¾س=بة bلامدة .. ، هناك8املادة 
هناك Lدة تعديالت مقرتSة خبصوص املواد الفرعية، هناك التعديالت اbيل 
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  . 4د¦لها  اكنت مقÄو� من طرف اEلس، والعدد
املتعلقة بعملية النقل  99، واك�ن املادة 123ؤ�ذAر إالخوان اك�ن املادة 

�ربعة د¦ل 277واملادة هاذي اbيل زدÊها داx  275السكيك، واملادة ٔ ،
  .املواد فرعية صادق Lلهيا اEلس خبصوص التعديالت

  :Lىل التصويت كام Lدلت 8ا9ٓن، ٔ�عرض املادة 
  .35= املوافقون

  .كام Lدلت، هناك ٔ�ربع تعديالت 8ارضون bلامدة املع
  نعم؟

        ::::Sايم ا�WنSايم ا�WنSايم ا�WنSايم ا�Wن    يليليليلالعالعالعالعاملس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد 
اكنوا هاز�ن يدهيم، اكنوا هاز�ن يدهيم بعض إالخوان، ٕاىل اكن ممكن ... 

  .تعاود إالحصاء ديل إالخوان اbيل صوتوا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .مايش مشلك نعاودو

Lدلت، ٔ�س�سمح السادة املس�شار�ن كام  8املوافقون Lىل املادة 
  :ونعاودو هللا خيليمك، ٕاىل اكن ممكن نعاودو

  .37: املوافقون
  .ٕاىل امسحت يل ¢ادي نعاودو التصويت 9ٓخر مرة

  .اليس Sايم ا�Wن، تفضل

        ::::Sايم ا�WنSايم ا�WنSايم ا�WنSايم ا�Wن    يليليليلالعالعالعالعاملس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد املس�شار الس=يد عبد 
        الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، 

  . يف ا9ٔخ ا9ٔمني الحظنا قÄل قليل 9ٔنه يف معلية إالحصاء مع لك الثقة
رفعا للك التباس اكنت نقطة نظام قÄل قليل كتقول ا9ٔخ اbيل Aيد�ر 

درءا 9ٔي  4، 3، 2، 1: إالحصاء يتلكم بصوت مرتفع وحييص ويقول
  . 33، اك�ن ٕاخوان Aيقولوا لنا اك�ن ¢ري 35التباس، 9ٔنه فاش Aيقول هو 

  .�س فهيافٕاذن، هللا خيليمك xش ¹كون معلية إالحصاء معلية ال ل 
  .شكرا ° الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....الس=يد الرئFسالس=يد الرئFسالس=يد الرئFسالس=يد الرئFسشكرا شكرا شكرا شكرا 

  ؛35= كام Lدلت 8املوافقون Lىل املادة 
  ؛37= املعارضون

  .ال، هناك ٔ�مني د¦ل اEلس هللا خيليك
  ؛37= املعارضون
  .18= املمتنعون

  : 8الن�I¤ة د¦ل التصويت خبصوص املادة 
  ؛ 35= املوافقون

  ؛ 37 =املعارضون

  . 18= املمتنعون
كام Lدلت، يعين اك�ن هناك ٔ�ربع تعديالت اbيل ذAرهتا  8ٔ�قول املادة 

  .م¥ذ قليل، مرفوضة
  .تفضل اليس دعيدLة يف ٕاطار نقطة نظام

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شار الس=يد محمد دعيدLة
        الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،الس=يد الرئFس،

  : عندي املالحظة التالية
دا�ر�هنا bلتصويت  هو هللا جياز�مك خبري، هاذ اj9ٔزة إاللكرتونية اbيل

خصها تويل £دامة، xش حنيدو هاذ اbل�س لكو، 9ٔنه ا9ٓن xش ما 
$متىن 	س¤ل هاذي يف عهد هاذ اEلس اجلديد والرئاسة اجلديدة .. نبقاوش

  .يبدا خيدم هاذ اليش
  .شكرا

        ::::الس=يد  رئFس اجللسةالس=يد  رئFس اجللسةالس=يد  رئFس اجللسةالس=يد  رئFس اجللسة
  . ٕان شاء هللا، الس=يد املس�شار، مالحظة يف حملها

فضل الس=يد شكIل ٔ�ش=نو اك�ن؟ تفضل اليس ت.. منر ا9ٓن bلامدة
  .ٕاىل امسحتو نقطة نظام.. شكIل، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد Lابد شكIلاملس�شار الس=يد Lابد شكIلاملس�شار الس=يد Lابد شكIلاملس�شار الس=يد Lابد شكIل
  .وشوف احشال 18و 37و 35 ؟100القاLة فهيا 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
ال، هناك ٔ�مني د¦ل اEلس، اليس شكIل هللا خيليك، ال 	شكك يف 

  . الس=يد ا9ٔمني
 .ح¥ا LاودÊ احلساب ثالثة د¦ل اخلطراتراه ا 8وخبصوص هاذ املادة 

منر bلامدة التاسعة، مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل Lىل مس=توى اجللسة العامة 
  .رمغ ٔ�هنا Lدلت يف اbلجنة

  :املادة التاسعة، ٔ�عرض املادة التاسعة bلتصويت
  .إالجامع: املوافقون

  :املادة التاسعة، ٔ�عرض املادة التاسعة bلتصويت.. املادة التاسعة
  .ما فهياش تعديل، إالجامع: املوافقون

  .ال رضوري خصين نعرضها ونتلكم Lلهيا
  .إالجامع: مكررة ٔ�عرضها Lىل التصويت 9املادة 

  .إالجامع: املادة العارشة مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل
ورد iش~ٔهنا تعديالن، ا9ٔول من فريق ا9ٔصا� واملعارصة  11املادة 

، اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من والثاين من مجموLة العمل التقديم
  .فريق ا9ٔصا� واملعارصة لتقدمي التعديل

        ::::املس�شار الس=يد احلو مربوحاملس�شار الس=يد احلو مربوحاملس�شار الس=يد احلو مربوحاملس�شار الس=يد احلو مربوح
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

التعديل املقرتح من فريق ا9ٔصا� واملعارصة هيم موضوع �م، وهو AيفIة 
  . توزيع �ع'دات اôصصة bلجهات
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ة، وحنن نقرتح ٕاضافة مس=توى احلكومة ٔ�تت مبعيار واSد وهو الساكن
التمنية ال�رشية، وكنا اقرتح¥ا كذ° املساSة، ولكن لٔ"سف وقع ¢لط 

  .£الل الطبع
  ...الس=يد الرئFس، اشوية د¦ل

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 .اشوية د¦ل الهدوء، اشوية د¦ل الهدوء هللا خيليمك ،�ٓ إالخوان ،الرZاء

  .تفضل الس=يد املس�شار

        و مربوحو مربوحو مربوحو مربوحاملس�شار الس=يد احلاملس�شار الس=يد احلاملس�شار الس=يد احلاملس�شار الس=يد احل
        الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، الس=يد الرئFس، 

من ش~ٔن �ق�صار Lىل اع'د Lدد الساكن فقط مكعيار يف توزيع 
�ع'دات لفائدة اجلهات ٔ�ن �كرس الفوارق اEالية بني اجلهات xلنظر ٕاىل 
ارتفاع الك-افة الساكنية جبهات معينة، وxلضبط xحملور املعلوم اØي ي��لع 

  .�Vرمن املزيانية د¦ل �س  %65ا9ٓن 
Ø°، ولتحقIق التوازن اEايل، البد من معيار ٕاضايف ي~ٔ£ذ بعني 
�عتبار اح�ياZات املناطق الفقرية والنائية، يف ٔ�فق ا�هنوض بقدرهتا 

  . �ق�صادية وال�رشية وجتهزياهتا �ج'عية
  .وشكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

ما اك�ن مشلك، . .11ومة خبصوص هذا التعديل، املادة اللكمة bلحك
  . تفضل ٔ�Sد السادة املس�شار�ن من مجموLة العمل التقديم لتقدمي التعديل

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شار الس=يد محمد دعيدLة
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

التعديل xل¾س=بة لنا، كنا قلنا عوض الساكنة �كون Lىل مس=توى 
يل س¾سحبه، و¢ادي نتفقو مع اôططات �ج'عية، ولكن هذا التعد

  . إالخوان د¦لنا يف ا9ٔصا� واملعارصة بناء Lىل املعيار انتاع التمنية ال�رشية
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
مت حسب التعديل من طرف مجموLة العمل التقديم، نعطيو اللكمة 

 .bلحكومة خبصوص التعديلني، تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وزالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وزالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وزالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

�وال، هذه املادة ال تت�دث عن لك موارد اجلهات، تت�دث عن مورد ٔ
¢ري  - ال ٔ�قول-فقط، عن اôصصات من رسوم الت~ٔمني، ويه حصة يعين 

وxلتايل، مرة ٔ�خرى . معتربة xلشلك اbيل يه املوارد اbيل خمصصة bلجهات
نبF¥وش ب~ٔن املوارد د¦ل اجلهات توزع بطريقة، هذا جزء iس=يط xش ما 

  .من املوارد اôصصة bلجهات
املس=توى اØي سFسامه به اليوم هو  ،وهاذ الرمس د¦ل الت~ٔمني

املس=توى اØي سFسامه به يف الس=نوات املقâÄ، ما ¢اد*ش �كون بعيد 
 10يه يف ٔ�فق Lليه، اbيل �م هو املوارد ا9ٔخرى اbيل ¢ادي ¹كون واbيل 

  . د¦ل املليار د¦ل اWرمه
وبطبيعة احلال املوارد د¦ل اجلهات مÄنية، انطالقا من اWس=تور، 
انطالقا من القانون التنظميي، Lىل اôططات اجلهوية bلتمنية وLىل خمططات 
ٕاLداد الرتاب، بطبيعة احلال ت~ٔ£ذ بعني �عتبار لك املعايري املوضوعية، 

التعاقدي حول اôططات التمنوية واôططات د¦ل ٕاLداد xٕالضافة bل¤انب 
  . الرتاب

  .ولهذا، فهذا التعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل Lىل التصويتٔ: 
  ؛24= املوافقون

  ؛30= املعارضون bلتعديل
  .20= املمتنعون

  : 11املادة  الن�I¤ة د¦ل التصويت خبصوص التعديل املقدم يف
  ؛24= املوافقون

  ؛30= املعارضون
  .20= املمتنعون

  :bلتصويت 11ٔ�عرض املادة 
، مايش التعديل داx، فضينا من 11املوافقون؟ املوافقون؟ املادة 

  :بدون تعديل بطبيعة احلال 11التعديل، داx املادة 
  ؛ 33= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .26= املمتنعون

  : 11املادة  ن�I¤ة التصويت د¦ل
  ؛ 33= املوافقون

  ؛32= املعارضون
  .26= املمتنعون

  .من القانون 11وبذ°، �كون اEلس قد صادق Lىل املادة 
  .إالجامع: مكرر مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل 11املادة 
  .كذ° إالجامع: 12املادة 
ورد iش~ٔهنا ثالث تعديالت، ا9ٔول من فريق ا9ٔصا�  13املادة 

ثاين من الفريق �س=تقاليل، والثالث من الفريق �شرتايك، واملعارصة، وال 
من حصيâ الرضيبة Lىل  %3وهتدف هذه التعديالت الثالث ٕاىل رصد 
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  . الرشاكت bلجهات
�س=ت~ٔذنٔ ،°Ø، حصاب التعديالت�م¥اقشة  ،السادة رؤساء الفرق ؤ

هذه التعديالت دفعة واSدة، اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق 
  .ا� واملعارصة لتقدمي التعديل، الس=يد الرئFس تفضلا9ٔص

        ::::املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
التعديل هيدف ٕاىل الرفع من 	س=بة احلصيâ د¦ل الرضيبة Lىل الرشاكت 
لفائدة اجلهات، والهدف �xن من طبيعة احلال هو دمع قوي النطالقة سلمية 

ح هاذ الورش الهام اbيل وحصي�ة bلجهوية املتقدمة يف بالدÊ، وٕالجنا
Êل التمنوي د¦ل بالدÄىل املس=تقL ر قوي!�  . غيكون عندو ٔ

قلنا  A3%يبان لنا Lىل ٔ�نه رمبا كنا غنقرتحو ٔ�كرث، ولكن  3%وxلتايل، 
  . ميكن تقÄل، ويه ٔ�ضعف إالميان

  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  .تفضل اليس دعيدLة

        ::::ار الس=يد محمد دعيدLةار الس=يد محمد دعيدLةار الس=يد محمد دعيدLةار الس=يد محمد دعيدLةاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
هذا تعديل صودق Lليه يف اbلجنة xلتصويت، وxلتايل اbيل Aيطلع لهنا 

وØ°، القانون املايل . هو اbيل Qش�-وا به إالخوان وما دازش يف اbلجنة
اbيل كن�¥اقشوه تن�¥اقشوه xلتعديالت اليت صودق Lلهيا يف اbلجنة، ما 

  . ¹ميك¾ش تعاود جتي bل¤لسة العامة
  .راشك

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
من النظام اWا£يل، اليس  200هذه املواد لكها Zات طبقا bلامدة 

  . دعيدLة
اللكمة ا9ٓن S9ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س=تقاليل لتقدمي 

  . التعديل
  .الس=يد رئFس اbلجنة، تفضل

        ::::رSال املاكويرSال املاكويرSال املاكويرSال املاكوياملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

كام  77ذي كنظن يف اbلجنة راه اكن فهيا الفصل يف نفس �جتاه، ها
�عتقد، مايش تقÄالتٔ .  

¢ري يف نفس �جتاه، من ٔ�Zل ٕارساء موارد ٕاضافIة bلجهات يف ٕاطار 
ممارسة خمتلف �خ�صاصات املوAو� لها طبقا bلقانون التنظميي حول 

من 	س=بة  %1اجلهات، ¢ري يف نفس �جتاه اقرتح¥ا إالضافة د¦ل 
  . Lىل الرشاكت bلجهاتالرضيبة 

 .شكرا
  

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  .اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك، تفضل ٔ�س=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتي
من الرضيبة Lىل  %2يف مرشوع قانون املالية، احلكومة خصصت 

ن اجلهات من ٕاجناز هاذ الرشاكت bلجهات، وحنن نعتقد ٔ�نه ليك ¹متك
خمططات bلتمنية، خمططات ٕاLداد الرتاب الوطين، xٕالضافة bلمس=توى 
الس=يايس اbيل تعطى bلجهوية املتقدمة، سواء يف خطاب صاحب اجلال�، 
سواء يف اbلجنة �س�شارية، سواء يف التصور العام لبناء اWو�، ف~ٔعتقد 

  .3%ٕاىل  ¢ري اكفIة، وxلتايل نقرتح رفعها %2ٔ�ن هاذ 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا ا9ٔس=تاذ الس=يد املس�شارشكرا ا9ٔس=تاذ الس=يد املس�شارشكرا ا9ٔس=تاذ الس=يد املس�شارشكرا ا9ٔس=تاذ الس=يد املس�شار

  .اللكمة bلحكومة خبصوص هاذ التعديل ٔ�و التعديالت الثالث

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

صة يعين ختفIض املوارد اôص %3ٕاىل  2بطبيعة احلال الز¦دة من 
bلمزيانية العامة، وxلتايل إال£الل xلتوازن اØي Lىل ٔ�ساسه بنFت املزيانية 

  . bلتذكري فقط 77ولهذه �عتبارات، احلكومة تدفع xلفصل . العامة
من القانون التنظميي  188، ٔ�ذAر ٔ�ن املادة 77بعد اWفع xلفصل 

  . bلجهات تت�دث عن التدرج يف ختصيص املوارد bلجهات
رفع احلصة  2016هذا التدرج، مرشوع قانون املالية د¦ل  ويف ٕاطار

، رفع الرضيبة Lىل اW£ل والرضيبة 20%لــ  %13د¦ل رسوم الت~ٔمني من 
جوج ، وكذ° خصص دعام من املزيانية بــ%2ٕاىل  L1%ىل الرشاكت من 

د¦ل املليار د¦ل اWرمه، وxلتايل مت التخصيص د¦ل املوارد يف ٕاطار 
Øليه املادة التدرج اL لفصل  188ي نصx 77وبطبيعة احلال احلكومة تدفع 

  .من اWس=تور

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

من اWس=تور، فهذا التعديل  77مبعىن احلكومة كتدفع xملادة ٔ�و الفصل 
  .لن يعرض ٔ�و التعديالت لن تعرض Lىل التصويت

  :bلتصويت 13ٔ�عرض ا9ٓن املادة 
ما اكي¾ش تعديالت، لFس هناك تعديالت، داx  13املادة . .املوافقون

من اWس=تور ما اكي¾ش التعديالت،  77ا9ٓن حIث دفعت احلكومة xملادة 
  .بدون تعديالت بطبيعة احلال Lىل التصويت 13ا9ٓن كند�رو املادة 
  ؛37= املوافقون Lىل املادة

  ؛28= املعارضون
  .18= املمتنعون
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L ة د¦ل التصويت¤I13ىل املادة الن�:  
  ؛37= املوافقون Lىل املادة

  ؛28= املعارضون
  .18= املمتنعون

  . 13هبذا �كون اEلس صادق Lىل املادة 
، نفس اليشء، فورد iش~ٔهنا ثالث تعديالت، 14منر ا9ٓن ٕاىل املادة 

ا9ٔول من قÄل فريق ا9ٔصا� واملعارصة، الثاين من الفريق �س=تقاليل، 
  . شرتايكوالثالث من الفريق �

من حصيâ  %3، 	س=بة د¦ل %3وهتدف هذه التعديالت ٕاىل رصد 
الرضيبة Lىل اW£ل bلجهات، ف~ٔقرتح xش إالخوان كذ° يقدموا 

  . التعديالت د¦هلم يف املناقشة دفعة واSدة
اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا9ٔصا� واملعارصة، الس=يد 

  .الرئFس تفضل

        ::::العز�ز بنعزوزالعز�ز بنعزوزالعز�ز بنعزوزالعز�ز بنعزوز    املس�شار الس=يد عبداملس�شار الس=يد عبداملس�شار الس=يد عبداملس�شار الس=يد عبد
لنفس ا9ٔهداف، الس=يد الرئFس، ولنفس اWواعي نقرتح رفع 	س=بة 

  . %2بدل  %3حصة الرضيبة Lىل اW£ل ٕاىل 
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة S9ٔد السادة املس�شار�ن من فريق �س=تقاليل لتقدمي التعديل

        ::::املس�شار الس=يد رSال املاكوياملس�شار الس=يد رSال املاكوياملس�شار الس=يد رSال املاكوياملس�شار الس=يد رSال املاكوي
يد الرئFس اSرتام هاذيك الرتات�Iة اbيل اكنت يف الفرق املرجو من الس= 

  . يف التقدمي د¦ل �قرتاSات د¦لها
  . وشكرا

ٕاذن، يف نفس �جتاه، وبنفس املنطق ٕالضافة موارد قارة xل¾س=بة 
  . من حصيâ الرضيبة Lىل اW£ل xل¾س=بة bلجهات b3%لجهات، اقرتح¥ا 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .ة S9ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايكاللكم

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتي
نفس املنطق اØي جعلنا نقدم Lىل التعديل فÑ يتعلق xلرضيبة العامة 
Lىل الرشاكت، هو نفس املنطق ٔ�يضا اØي حتمك يف تعديلنا فÑ يتعلق 

  .xلرضيبة Lىل اW£ل

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
b لحكومةاللكمة.  

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        . . . . شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

  .من اWس=تور لنفس �عتبارات السابقة 77احلكومة تدفع xلفصل 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

، فلن تعرض هذه التعديالت 77ٕاذن، مبا ٔ�ن احلكومة دفعت xلفصل 
  . Lىل التصويت

  :bلتصويت 14ن ٔ�عرض املادة ا9ٓ 
  ؛ 37= املوافقون

  ؛27= املعارضون
  .14= املمتنعون

  : 14الن�I¤ة د¦ل التصويت خبصوص املادة 
  ؛ 37= املوافقون

  ؛27= املعارضون
  .14= املمتنعون

  . 14هبذا، �كون اEلس قد صادق Lىل املادة 
  .إالجامع: مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل x15ل¾س=بة bلامدة 

، 19كذ°، املادة  x18ٕالجامع، املادة  17كذ°، املادة  16ة املاد
  . كذ° xٕالجامع 22، املادة 21، املادة 20املادة 

مت Sذفها من طرف اbلجنة، ا9ٓن املطلوب من اEلس املوقر  23املادة 
: من مرشوع قانون املالية 23ٔ�و املوافقة Lىل Sذف املادة املصادقة 

  .ن مشلكxٕالجامع كنعتقد، ما اك�
ما اكي¾ش يش تعديل  25مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل، املادة  24املادة 

، 33، 32، 31نفس اليشء،  30، املادة 29، 28، 27كذ°،  26فهيا، 
34 ،35 ،36.  

 ُL لتصويت كامb عرض الباب ا9ٔول من اجلزء ا9ٔول�دل بطبيعة ا9ٓن، ٔ
اب ا9ٔول من احلال، بعد التعديالت املصادق Lلهيا من قÄل اEلس، الب

�عرض الباب ا9ٔول من اجلزء ا9ٔول bلتصويت.. اجلزء ا9ٔول bلتصويتٔ:  
  ؛38= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .13= املمتنعون

  :ن�I¤ة التصويت خبصوص الباب ا9ٔول من اجلزء ا9ٔول
  ؛38= املوافقون

  ؛ 23= املعارضون
  .13= املمتنعون

من اجلزء ا9ٔول هبذا، �كون اEلس قد صادق Lىل الباب ا9ٔول 
  .bلتصويت من املزيانية
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  . الباب الثاين اØي يتعلق ب~ٔحاكم التاكليفالباب الثاين اØي يتعلق ب~ٔحاكم التاكليفالباب الثاين اØي يتعلق ب~ٔحاكم التاكليفالباب الثاين اØي يتعلق ب~ٔحاكم التاكليفا9ٓن، ن¾�قل ٕاىل 
  . إالجامع: مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل x37ل¾س=بة bلامدة 

ورد iش~ٔهنا تعديل من مجموLة الكونفدرالية اWميقراطية  38املادة 
  .bلشغل، اللكمة S9ٔد مقديم التعديل

        ::::د عبد احلق FSساند عبد احلق FSساند عبد احلق FSساند عبد احلق FSساناملس�شار الس=ياملس�شار الس=ياملس�شار الس=ياملس�شار الس=ي
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

التعديل هنا �روم ٕاىل ٕاضافة م¥اصب مالية، 9ٔنه هناك خصاص يف 
العديد من القطاLات، وxخلصوص يف قطاLات التعلمي والص�ة، وزارة 

  .التعلمي العايل، ووزارة ال�شغيل
، 2016م¥صب مايل ٕاىل مزيانية  3980هاذ التعديل �روم ٕاىل ٕاضافة 

ش=يا مع ترصحيات الوزراء ا�Øن *ش=تكون من اخلصاص يف املوارد وذ° متا
  .ال�رشية، ف¥حن نقرتح ٕاضافة هذه املناصب

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة bلحكومة

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

Lىل مسؤولية مشرتكة، احلكومة ت�Fلكم  77بطبيعة احلال هو الفصل 
م¥صب Zديد مبا يتطلب من  3980والربملان، هاذ التعديل يعين ٕاSداث 

¹اكليف Zديدة واع'دات مالية ال يتوفر Lلهيا القانون، وٕاال ¢ادي خيتل 
  . توازنه

  .77ولهذه �عتبارات، فاحلكومة تدفع xلفصل 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
فلن يعرض هذا التعديل Lىل  77مبا ٔ�ن احلكومة دفعت xلفصل 

  . التصويت
  :bلتصويت 38وxلتايل، نعرض املادة 

  ؛38= املوافقون
  ؛26= املعارضون
  .10= املمتنعون

  :ن�I¤ة التصويت
  ؛38= املوافقون

  ؛36= املعارضون
  .10= املمتنعون

  .38وهبذا �كون اEلس قد صادق Lىل املادة 
  .جامعxالٕ : مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل 39املادة 
  . نفس اليشء: 40املادة 

  .نفس اليشء: 41املادة 
  .نفس اليشء: 42املادة 

  . ، هذه مواد مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل47، 46، 45، 44، 43
  . 50، 49، 48نفس اليشء xل¾س=بة لــ 

  . ، هذه مواد مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل53، 52، 51املادة كذ° 
  : صويتٔ�عرض الباب الثاين من اجلزء ا9ٔول bلت

  ؛40= املوافقون
  28 =املعارضون
  . 9= املمتنعون

  : الن�I¤ة د¦ل التصويت خبصوص الباب الثاين من اجلزء ا9ٔول
  ؛ 40= املوافقون

  ؛28= املعارضون
  .9= املمتنعون

  .وهبذا، �كون اEلس قد صادق Lىل الباب الثاين من اجلزء ا9ٔول
علق بتوازن موارد علق بتوازن موارد علق بتوازن موارد علق بتوازن موارد ب~ٔحاكم تتب~ٔحاكم تتب~ٔحاكم تتب~ٔحاكم تتا9ٓن، منر ٕاىل الباب الثالث واملتعلق 

�ٔ """"، اجلدول ، اجلدول ، اجلدول ، اجلدول 54545454املادة املادة املادة املادة     و¹اكليف اWو�،و¹اكليف اWو�،و¹اكليف اWو�،و¹اكليف اWو�، ٔ� ٔ� ٔ��عرض bلتصويت موارد املزيانية """"ٔ ،
        :العامة Âbو� كام Lد�هتا اbلجنة وLد�هتا xٕالجامع

  .إالجامع: املوافقون
âو� املسرية بصورة مس=تقWلتصويت موارد مرافق اb عرض�  .xٕالجامع: ٔ

bلخزينة، ويه ٔ�وال موارد ٔ�عرض bلتصويت موارد احلساxت اخلصوصية 
  . xٕالجامع: احلساxت املرصدة 9ٔمور خصوصية

  . xٕالجامع: وموارد حساxت �خنراط يف الهيئات اWولية
  .xٕالجامع: وموارد حساxت العمليات النقدية

  . كذ° xٕالجامع: وموارد حساxت ا�متويل
  . xٕالجامع: £امسا، موارد النفقات من اôصصات

  . xٕالجامع: 54يت املادة ٔ�عرض bلتصو 
  .xٕالجامع: كذ° مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل 55املادة 
ورد iش~ٔهنا تعديل تقدم به فريق ا9ٔصا� واملعارصة، اللكمة  56املادة 

  .S9ٔد مقديم التعديل، الس=يد الرئFس

        ::::املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
ن اWس=تور، م 70هاذ التعديل، الس=يد الرئFس، هيم اSرتام الفصل 

ؤ�ن احلكومة Y£ذ إالذن من الربملان يف ا9ٔمر املتعلق �Wxن اWا£يل ٔ�و 
xالقرتاضات اWا£لية، هذا من طبيعة احلال ¹مثينا bلمؤسسة ال�رشيعية 

  . وكذ° لوضع سقف bلمديونية اWا£لية
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
    ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس
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  . صوص التعديلاللكمة bلحكومة خب

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف xملزيانية
        ....شكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFسشكرا الس=يد الرئFس

احلكومة ال . بطبيعة احلال املادة ا9ٔوىل من مرشوع قانون املالية واحض
تقوم xٕصدار اقرتاضات ٕاال يف ٕاطار إالذن اØي خوÌ لها الربملان، واملادة 

  .قانون املالية واحضةا9ٔوىل من مرشوع 
املس~ٔ� الثانية، فÑ يتعلق بت�ديد سقف، هناك سقف حمدد يف 
�قرتاضات اخلارجIة، ولFس هناك سقف حمدد يف �قرتاضات اWا£لية، 
مبنطق هو ٔ�ن هناك نفقات مبق�ىض القانون التنظميي لقانون املالية يه نفقات 

�ن يمت جتاوزها £الل لها طابع تقد�ري، طابع تقد�ري معىن ٔ�نه ميكن ٔ
الس=نة، وxلتايل احلكومة من م¥طق املسؤولية ومن بFهنا نفقات املوظفني 

  . ونفقات ا�Wن بطبيعة احلال
ٕاذن، احلكومة مسؤو� Lىل توفري الس=يو� الالزمة من ٔ�Zل الوفاء 
xلزتاماهتا اليت صادق Lلهيا الربملان يف قانون املالية، Ø° ال ميكن حتديد 

�ن تعطل مصاحل اWو� سقف ٕاالٔ .  
  .ولهذه �عتبارات، فالتعديل ¢ري مقÄول

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�عرض التعديل bلتصويتٔ: 
  ؛23= املوافقون Lىل التعديل

  ؛33= املعارضون bلتعديل
  .16= املمتنعون

  :الن�I¤ة د¦ل التصويت خبصوص التعديل
  ؛ 23= املوافقون

  ؛ 33= املعارضون
  . 16= املمتنعون

  .تعديل مرفوض

  :bلتصويت 56ا9ٓن، ٔ�عرض املادة 
  ؛32= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .9= املمتنعون

  ... ن�I¤ة التصويت خبصوص املادة
  .16= املمتنعون، اليس Lدال، املمتنعون

  : 56ن�I¤ة التصويت خبصوص املادة 

  ؛ 32= املوافقون
  ؛ 22= املعارضون
  . 16= املمتنعون
  .�56كون اEلس قد صادق Lىل املادة  هبذا،

  .، مل �رد iش~ٔهنا ٔ�ي تعديل، كنعتقد xٕالجامع57خبصوص املادة 
�عرض ا9ٓن الباب الثالث من اجلزء ا9ٔول bلتصويتٔ.  

  ؛41= املوافقون
  ؛25= املعارضون

  .10= املمتنعون خبصوص اجلزء ا9ٔول ٔ�و الباب الثالث من اجلزء ا9ٔول
  :لباب الثالث من اجلزء ا9ٔول من املزيانيةن�I¤ة التصويت خبصوص ا

  ؛ 41= املوافقون
  ؛ 25= املعارضون
  . 10= املمتنعون

  .�كون اEلس قد صادق Lىل الباب الثالث من اجلزء ا9ٔول
bلس=نة  70.15ا9ٓن ٔ�عرض اجلزء ا9ٔول من مرشوع قانون املالية رمق 

لتعديالت bلتصويت كام Lدل، يعين بعد املصادقة Lىل ا 2016املالية 
  .املعمتدة من طرف اEلس

�عرض اجلزء ا9ٔول من مرشوع قانون املزيانية Lىل التصويتٔ:  
هللا خيليك �ٓخر معلية تصويت، اعي�Fو ما تصربوا، �ٓخر .. املوافقون

  .معلية تصويت يه هاذي، �ٓخر تصويت هو هذا
  ؛41= املوافقون

  ؛26= املعارضون
  .12= املمتنعون عن التصويت

  :يت خبصوص اجلزء ا9ٔول من مرشوع املزيانيةن�I¤ة التصو 
  ؛ 41= املوافقون

  ؛ 26= املعارضون
  .12= املمتنعون

وافق جملس املس�شار�ن Lىل اجلزء ا9ٔول من مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Lىل اجلزء ا9ٔول من مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Lىل اجلزء ا9ٔول من مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Lىل اجلزء ا9ٔول من مرشوع قانون ٕاذن، 
  ....b2016201620162016لس=نة املالية bلس=نة املالية bلس=نة املالية bلس=نة املالية     70.1570.1570.1570.15املالية رمق املالية رمق املالية رمق املالية رمق 

وبعد موافقة اEلس Lىل اجلزء ا9ٔول من مرشوع قانون املزيانية، 
احلال اEال bل¤ان اWامئة bلتصويت Lىل مشاريع املزيانيات  س=يف�ح بطبيعة

  . الفرعية املندرZة مضن اخ�صاصاهتا
كام ٔ�ن اEلس سوف يواصل اWراسة والتصويت Lىل اجلزء الثاين 

  .مساء اليوم ابتداء من الساLة الرابعة والنصف بعد الزوال
  ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


