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  الثانیة وال�سعني اجللسةحمرض 

 ).م2017 یونیو 1(هـ 1438 مضانر  6 �سامخل : التارخي
  .املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س ا�لس: الرئاسة
دق�قة، ٕابتداء من السا�ة العارشة  ونوثالث ساعتان وثالث: التوق�ت

  .صبا�ا وا�ق�قة التاسعة وأ�ربعني
التصویت �ىل مواد اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة  :ل�دول أ�عام

  .�2017لس�نة املالیة  73.16رمق 

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

  :الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسةاملس�شار 
سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� � 

  .وحصبه
  وز�ر،الس�ید ال

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
تطبیقا ٔ�حاكم ا�س�تور، والقانون التنظميي �لاملیة، والنظام ا�ا�يل 
�لس املس�شار�ن، خنصص هذه اجللسة �لتصویت �ىل مواد اجلزء أ�ول 

  .�2017لس�نة املالیة  73.16من مرشوع قانون املالیة رمق 
  .�ملوارد العموم�ة، أ�حاكم املتعلقة الباب أ�ول

لٕالشارة رفضت ا�لجنة هذه املادة بعد تعدیلها، ورد �ش�ٔهنا : 1املادة 
  . تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

وق�ل الرشوع يف م�اقشة التعدیل، ٔ�ذ�ر ا�لس احملرتم بقرار املك�ب 
  .دیلواتفاق ندوة الرؤساء �ىل ختصیص دق�ق�ني ��د ٔ�قىص لتقدمي لك تع

  ".1"اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن مقديم التعدیل رمق 
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  نقطة نظام؟

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
املادة أ�وىل مت تعدیلها من طرف ا�لجنة ق�ل ما نصوتو �ىل التعدیل 

 تفضلوا به إالخوان يف الكونفدرالیة، اك�ن املادة تعرض معد� ٔ�ن مت ا�يل
  ".1"التصویت �لهيا، املادة رمق 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ال، ما اكی�ش

ٔ�وال كنصوتو الس�ید املقرر كنصوتو �ىل التعدیل، مث �اد كندوزو 
  .�لامدة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
لكونفدرالیة ا�ميوقراطیة �لشغل یتعلق �ملراق�ة الربملانیة �ىل تعدیل ا

احلكومة يف اختاذ القرارات �الل الس�نة، ٔ�ي ٔ�نه احلكومة ٕاىل اختذت قرار 
د�ل �س�تدانة ٔ�و د�ل إالجراءات املالیة ٔ�هنا �رجع �لربملان �ش ��ذ 

  .إالذن د�لو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

  .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید محمد بوسعید، وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن
السالم �لیمك، طبعا ٕاىل امسح يل الس�ید الرئ�س دا�ل ا�لجنة كام یعمل 
امجلیع مت تقدمي مجیع التعدیالت واكنت هناك م�اقشة مس�تضیفة ومعل� 

  . �ه تفا�الت، یعين ٔ��ذت لنا الك�ري من الوقتواكن ف 
ٕاىل امسحوا يل السادة املس�شار�ن يف هذه الترب�رات ا�يل �ادي نعطي 
ٔ��ون خمترصا ٕاذا اكن ممكن، وٕاذا مل �كن ممكن ند�ل مجیعا يف التفاصیل 

  . ٔ�نه �ري تدبريا �لزمن
یمت �ل�س�بة لهذا التعدیل رفضناه لس�ب �س�یط ٔ�ن �قرتاض ا�ا�يل 

تقریبا لك ٔ�س�بوع، فه�ي معلیات مسرتس� یصعب معها ٕاماكنیة ٕاخ�ار جلنيت 
  . الربملان يف لك معلیة قرض لهذا رفض هاذ التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ٕاذا واش قابلني �قرتاح د�ل الس�ید الوز�ر

  . ال ٔ��د یعارض هذا �قرتاح
 : ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛19= فقوناملوا
  ؛28= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .ٔ�عرض املادة أ�وىل �لتصویت
  :رفضنا التعدیل، د� نصوتو �ىل املادة، كام �اءت من جملس النواب

  ؛28= املوافقون
  ؛  20= املعارضون
  .7= املمتنعون
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واش بغیتو نقرتح �لیمك ن�ش��و بنفس النتاجئ، رئ�س الفریق ما بغاش، 
  .شكرا

  . ، ورد �ش�ٔهنا تعدیالن من فریق أ�صا� واملعارصة2ة ندوزو �لامد
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 

  .التعدیل، التعدیل أ�ول، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  . صباح اخلري �لجمیع

اء مدلول حق�قي ملراق�ة الربملان ٔ�س�ت�ٔذن، الس�ید الرئ�س، �روم ٕاعط
من  �60لعمل احلكويم يف ا�ال املايل، ونفس هذا املق�ىض ورد يف املادة 

القانون التنظميي لقانون املالیة املتعلقة بف�ح اع�دات ٕاضافة مبرسوم ٔ�ثناء 
  . الس�نة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
يف �شاور دامئ مع الربملان، ويف هذا إالطار وجب التذكري ٔ�ن احلكومة 

ا�لجوء ٕاىل هذا إالجراء ال یمت ٕاال يف احلاالت �س�تع�الیة والرضورة 
  .القصوى، لهذا رفض هذا التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا �لس�ید الوز�ر

 :ٔ�عرض التعدیل أ�ول �لتصویت
  ؛20= املوافقون

  ؛28= املعارضون
  .7= عوناملمتن

  .شكرا
  .التعدیل الثاين لٔ�صا� واملعارصة رمق جوج، تفضل تقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
التعدیل يف نفس الس�یاق، الس�ید الرئ�س، �روم، یقول ل�س هناك من 
مربر النتظار القانون املايل املوايل، خصوصا ؤ�ن هذه املراس�مي �البا ما 

� بني ا�ورتني، و�لتايل س�یكون من أ�فضل تصدر �الل الفرتة الفاص
  . املصادقة �لهيا يف ا�ورة املوالیة الختاذها

من ا�س�تور، وهذا هو املهم، ینص �ىل ٔ�نه جيب  70كام ٔ�ن الفصل 
عرضها �ىل الربملان بقصد املصادقة �لهيا عند ا�هتاء أ��ل ا�ي �دده 

ا� هو مرشوع قانون قانون إالذن ٕ�صدارها، وقانون إالذن يف هذه احل
  .2017املالیة ل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

كام �اء يف تد�ل الس�ید املس�شار، قانون إالذن هو قانون املالیة ا�يل 
هو قانون س�نوي، ٕاذن إالذن س�نوي، ٕاذن العرض د�ل املراس�مي یمت بعد 

  .قضاء الس�نة ا�يل هو قانون املالیة املوايلان
  .لهذا رفض التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت
  ؛ )20( نفس العدد: املوافقون

  ؛28 =املعارضون لهذا التعدیل
  .7= املمتنعون

  :�لتصویت كام �اءت 2ٔ�عرض املادة 
  ؛29= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :كام وردت �لینا من جملس النواب 3املادة 
  ؛29= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :كام �اءت من جملس النواب 4املادة 
  ؛)29( نفس العدد= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من ا�مو�ة الكونفدرالیة ��ميقراطیة  5املادة 
  .السادة املس�شار�ن، تفضل �لشغل، اللكمة ٔ��د

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .ك�سحبو التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  :ٕاذن ٔ�عرض املادة �لتصویت
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ولكن املوافقون �ىل املادة بعد حسب التعدیل، راه حسبوا التعدیل كام 
  :�اءت من جملس النواب

  ؛30= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

ورد تعدیل من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �ريم ٕاىل ٕاضافة 
  . مكررة 5املادة 

  .1اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، التعدیل رمق 

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
هيدف التعدیل ٕاىل متدید �س�تفادة من �م�یاز اجلبايئ التفضیيل 

�ىل قمية الس�یارات �ىل �ا�هتا اجلدیدة  %90 ةقايض بتخف�ض �س�بال
ل�شمل طلب املغاربة ا��ن یتابعون دراس�هتم �خلارج، وذ� حبسب املدة 

  .اليت قضاها الطلبة يف اخلارج

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

د�يل يف ا�لجنة، هاذ النظام التفضیيل مت م��ه �لمغاربة كام �اء يف ت
العاملني يف اخلارج ويه ف�ة قدمت �دمات �لی� �لوطن من �الل 
التحویالت املهمة من العم� الصعبة اليت قامت هبا �الل هذه الفرتة، وال 
�رى داعیا لتوس�یع هاذ ا�ال �لطلبة ا��ن یذهبون ٕاىل اخلارج من ٔ��ل 

  . ل�س ٔ�ش�یاء ٔ�خرىا�راسة، و 
  .لهذا هذا التعدیل �ري مق�ول

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛20= املوافقون

  ؛32= املعارضون

  .7= املمتنعون

ورد تعدیل من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �ريم ٕاىل ٕاضافة 

السادة املس�شار�ن من الفریق املكرر مرتني، اللكمة ٔ��د  5املادة 

  .�س�تقاليل

  :سامل �منسعودالس�ید محمد  املس�شار
�روم التعدیل دمع املقاربة اجلدیدة اليت اعمتدهتا بالد� ف� خيص ٕا�ادة 

، ودمع  (écosystème)هیلكة القطا�ات الصناعیة �ىل شلك نظم صناعیة
لالس��ر الصناعي يف  التاكمل ف� بني مكو�هتا وذ� ٕ�عطاء متیزي تفضیيل

املهن العاملیة �لمغرب ويف القطا�ات ذات القمية املضافة العالیة، �اصة ؤ�ن 
القطا�ات املقرت�ة ويه قطاع الس�یارات ٔ�و قطاع الطريان ٔ�و قطاع 
ال�س�یج واجل� ٔ�و قطاع الصنا�ات الكميیائیة وا�وائیة �متزي بضعف اندما�ا 

  .جود فا�لني �بار يف بالد�يف ال�س�یج �ق�صادي الوطين وبو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . اشكر

  .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  الس�ید الرئ�س،

القطا�ات ا�ي ذ�رها الس�ید املس�شار احملرتم تدمع من طرف صندوق 
التمنیة الصناعیة لالس��رات، الس�نة املاضیة مت ختف�ض السقف املتعلق 

ملیون ٕاىل  150ا�ي ميكن ٔ�ن یوقع اتفاق�ة مع ا�و� ب  مببلغ �س��ر
ملیون درمه، فالغایة من هذا التعدیل هو �لق متیزي بني القطا�ات،  100

  .هذه املقاربة �س��اها م�ذ القدمي
  .ولهذا �رفض هذا التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

 :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت
  ؛20= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛32= رضوناملعا
  .6= املمتنعون

�لرضائب املضمنة  ةس�ٔعرض �لتصویت مواد املدونة العام: 6املادة 
من مرشوع قانون املالیة والتعدیالت الواردة �لهيا حسب البنود  �6ملادة 

  :ویتضمنروماين،  �Iلبند امخلسة اليت تت�ٔلف مهنا، و�ادي نبداو 
وردت �لینا من جملس  من املدونة العامة �لرضائب كام II-2 املادة 

  :النواب
  ؛32= املوافقون 
  ؛ 17= املعارضون
  .6= املمتنعون

  . من املدونة العامة �لرضائب، د� ا�هتینا من التصویت 6املادة 
  .�شوفو املرة اجلایة نن��ه ٔ�كرث
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من املدونة العامة �لرضائب، ويه مادة معد� من طرف ا�لجنة  6املادة 
ق �س�تقاليل، اللكمة ٔ��د السادة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من الفری

  .عندمك 3املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي التعدیل، رمق 

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
هيدف التعدیل ٕاىل حتدید أ��شطة الصناعیة اليت ميكن ٕاعفاؤها، 

من  �71عتبار ٔ�ن الرضیبة اخ�صاص رصف �ال القانون مبق�ىض الفصل 
  . ر، وال حق �لحكومة ٔ�ن حتدد ذ� مبق�ىض نص تنظمييا�س�تو 

ویقرتح يف هذا الصدد إال�ا� �ىل عقود أ�داء املربمة بني ا�و� 
واملهنیني، يف ٕاطار النظم الصناعیة �لقطا�ات اليت تد�ل يف نطاق خمطط 

  .ال�رسیع الصناعي
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیةا
ٔ�� م�فق مع الس�ید املس�شار ٔ�ن الرضیبة يه جمال رصف �لقانون، 
ولكن هاذ املق�ىض حيدد فقط أ��شطة الصناعیة اليت ميكهنا ٔ�ن �س�تف�د من 

  . هذا إالعفاء
والنص التنظميي یعطي املرونة يف جمال مراجعة الحئة هذه أ��شطة 

  .هذا �رفض هذا التعدیلوفق أ�ولو�ت القطاعیة، ل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛19= املوافقون
  ؛32= املعارضون �لتعدیل

  .7= املمتنعون
  :من املدونة العامة �لرضیبة �لتصویت ،6املادة ٔ�عرض 

  ؛32= املوافقون
  ؛)19( نفس العدد: املعارضون
  .7= املمتنعون

  :نواب، كام وردت �لینا من جملس ال 7املادة 
  ؛32= املوافقون

  ؛)19( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة، اللكمة لمك 9ملادة ا
  .لتقدمي التعدیل

  :�ادل الربااكتاملس�شار الس�ید 
الهبات وإال�ا�ت ل�ست ن���ة لعملیة اس�تغالل املقاو� بل يه 

كثريا ما متنح عندما �كون املقاوالت يف وضعیة صعبة، مسا�دات �ارج�ة 
وبذ� ال داعي خلصم رضیبة من م�لغ إال�ا�ت اليت وههبا أ�غیار ٕالنقاذ 

  . املقاوالت يف �ا� حر�ة
نتفق ب�ٔنه جيب ترضیب أ�ر�ح اليت حققهتا املقاو� بفضل هذه الهبات، 

قاو�، من ش�ٔن هذا لكن ال جيوز ترضیب هذه الهبات اليت مل ت��جها امل
  .الترضیب �دم حتفزي املاحنني أ��انب �ىل دفع هبات �لمقاوالت املغربیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .رٔ�ي احلكومة يف التعدیل، تفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  . شكرا الس�ید الرئ�س

ن عنارص إال�ا�ت ا�صصة لالس��ر تدرج يف حماس�بة الرشاكت مض
ٕاذا ٔ�درجت الرشكة إال�انة (، من املدونة 10أ�صول الثابتة، ومبوجب املادة 

ب�ٔمكلها يف الس�نة احملاس�ب��ة اليت سلمت �اللها ت� إال�انة جيوز لها خصم 
، �� فل�س هناك ٔ�ي )اس�هتالك اس�ت��ايئ �ساوي م�لغه م�لغ إال�انة

  .عبء رضیيب تتحم� املقاو�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛13= املوافقون
  ؛33= املعارضون
  .14= املمتنعون
  :، من املدونة العامة �لرضائب �لتصویت9املادة ٔ�عرض 

  ؛33نفس العدد، = املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :، كام وردت �لینا من جملس النواب13ملادة ا
  ؛33= املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: وناملعارض
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

  :، كام وردت �لینا من جملس النواب14املادة 
  ؛)33( نفس العدد :املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون
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، ورد �ش�ٔهنا تعدیالن أ�ول من فریق أ�صا� واملعارصة 19املادة 
  .ا�ميقراطیة �لشغل والثاين من مجمو�ة الكونفدرالیة

بعد تعادل أ�صوات �ش�ٔن دا�ل ا�لجنة، ٔ�ن هذاك وقع ف�ه تعادل 
  . أ�صوات يف ا�لجنة، �ري تنذ�رمك

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 
  .التعدیل

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
اح�اكر �لسوق،  حتصد رشاكت االتصاالت ٔ�ر��ا سه� لوجود ش�به

  . ش�ٔهنا يف ذ� ش�ٔن البنوك
�� جيب توح�د سعر الرضیبة �ىل أ�ر�ح �ل�س�بة لهاذ�ن الصنفني 
من املقاوالت واملؤسسات، �لام ٔ�نه يف تو�س سعر الرضیبة �ىل الرشاكت 
�ل�س�بة ملقاوالت اتصاالت یفوق سعر الرضیبة نفسها �ل�س�بة لبايق 

  .املقاوالت

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا

  .رٔ�ي احلكومة يف هاذ التعدیل، الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ل�س هناك ٔ�ي اح�اكر يف سوق االتصاالت هو سوق تنافيس وحىت 
الهامش يف هذا ا�ال تقلص �شلك �بري مع ما اكن �لیه يف السابق، هو 

 الرضیبة املفروضة �ىل هذا جمال طبعا حيىض �ل�شجیع ؤ�ي ز�دة يف
القطاع س�تكون � انعاكسات سلبیة �ىل اخلدمات املقدمة و�ىل ٔ�یضا 

  .القدرة �س��ریة �ارج املغرب، لهذا �رفض هذا التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت
  ؛20= املوافقون

  ؛33= املعارضون
  .6 =املمتنعون

املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  اللكمة ٔ��د السادة
�لشغل لتقدمي التعدیل، عندمك مس�ل، عندي هنا مجمو�ة الكونفدرالیة 

  ..ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي
  .ٕاذن حبال نعتربه مسحوب

  :من املدونة العامة �لرضائب �لتصویت 19املادة ٕاذن �ادي نعرض 
  ؛33= املوافقون

  ؛20= املعارضون

  .6= وناملمتنع
دونة العامة �لرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعدیالن، أ�ول من املمن  28املادة 

. الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة والثاين من فریق أ�صا� واملعارصة
  .لمك اللكمة لتقدمي التعدیل أ�ول

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الفقرية واملتوسطة اليت �رغب يف  �روم التعدیل �شجیع الطبقات
احلصول �ىل قرض بغرض مت� ٔ�و بناء مسكن رئ�يس، وذ� �رفع �س�بة 
اخلصم من مجموع ا��ل املفروض �ىل الرضیبة املطبق �ىل فوائد القروض 

 %�10ل�س�بة لٔ�ش�اص ا�ي یق�نون ٔ�و �ش�یدون مسا�ن رئ�س�یة من 
  . %20ٕاىل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .كومة حول هذا التعدیلرد احل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
احلكومة ال تق�ل هذا التعدیل، ٔ�ن ف� یتعلق �لسكن �ج�عي 
ا�صص �لطبقات الفقرية، فه�ي �س�تف�د من �دة ام�یازات رضی��ة عند 
اق�ناء سكن رئ�يس، اكسرت�اع الرضیبة �ىل القمية املضافة وخصم ٔ�صل 

  .جر املفروضة �لیهفوائد القروض من ا�ٔ 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . اشكر

  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت
  ؛26= املوافقون �ىل هذا التعدیل

  ؛33= املعارضون لهذا التعدیل
  .ٔ��د: املمتنعون

  .التعدیل الثاين لٔ�صا� واملعارصة، تفضل لتقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
ل �روم ٕاىل أ��ذ بعني �عتبار �اكلیف ا�متدرس يف التعلمي التعدی

اخلاص وٕاسهام هذا أ��ري يف ختف�ف الضغط �ىل التعلمي العمويم، وكذ� 
متكني إالدارة الرضی��ة من ٔ�داة رقابة مالیة �ىل قطاع التعلمي بنوعیه، 

  .املدريس واجلامعي ا�ي حيقق ٔ�ر��ا طائ�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل
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  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هذا املقرتح ال تق�� احلكومة، ٔ�ن � ٔ�وال انعاكسات مالیة �د �د 
  .هامة

�نیا، ٔ�ن املنظومة التعلميیة اليت جيب ٔ�ن �س�ت�ٔ�ر �اله�م وا�مع يه التعلمي 
  .ول احملدودة �متدرسون فهياالعمويم نظرا ٔ�ن �البیة ذوي ا�خ

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت
  ؛20= املوافقون

  ؛33= املعارضون لهذا التعدیل
  .6: املمتنعون

  .شكرا
  .دونة العامة �لرضائباملمن  28املادة ٔ�عرض 

  ؛33= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .6= املمتنعون

  :وردت �لینا من جملس النواب، ٔ�عرضها �ىل التصویت كام 31املادة 
  ؛33= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .6= املمتنعون

تعدیالن من فریق �حتاد : ، ورد �ش�ٔهنا ٔ�ربعة تعدیالت57املادة 
املغريب �لشغل، وتعدیل من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة وتعدیل 

  .من فریق أ�صا� واملعارصة
نبدوا بتقدمي التعدیالت، اللكمة �لفریق �س�تقاليل لتقدمي  د� �ادي
  .تعدی�، تفضل

  :سامل �منسعوداملس�شار الس�ید محمد 
�روم التعدیل رفع املبلغ املعفى من الرضیبة �ىل ا��ل من املاكف�ات 

 6والتعویضات إالجاملیة املدفو�ة �لطلبة املس�لني يف س� ا�كتوراه من 
شهر،  36شهر ٕاىل  24درمه، ورفع املدة من  ٔ�لف 8ٔ�لف درمه ٕاىل 

  .�عتبار ٔ�ن املدة اليت یتطلهبا ٕال�داد ا�كتوراه ال تقل عن ثالث س�نوات
كام یقرتح الفریق توس�یع إالجراء ل�شمل الطلبة املس�لني يف س� 
املاسرت �لبحث، كذ� من هذا إالعفاء، وذ� من ٔ��ل ختف�ف وتقلیص 

لف�ة اليت تتطلب دعام مالیا �ام ليك �متكن من �اكلیف ٕاجراء البحوث لهذه ا
  .ٕاجراء البحوث يف ٔ�حسن الظروف

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . اشكر

  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هذا من ٔ�مه التدابري ا�يل �ا�هتا احلكومة يف مرشوع قانون املالیة، يه 

ف ٕاىل املس�لني يف س� ا�كتوراه يف ٔ�ن هذه التعویضات اليت ترص 
درمه معف�ة من لك الرضائب، هذا �شجع الطالب �ىل  �6000دود 

البحث وك�شجع ٔ�یضا املقاو� �ىل ٕاجراء بعض البحوث ا�يل تتكون عندها 
  .معلیة مردودیة وك�شجع امجلیع ٔ�یضا �نف�اح �ىل حمیطها

كني الطالب من ف�عتقد ٔ�ن التكو�ن ا�صص يف البحث هيدف ٕاىل مت
اك�ساب الكفاءات ٕالجناز البحث العلمي رف�ع املس�توى ؤ�ن هذه البحوث 
العلمیة ل�س هو متكني الطالب من م�لغ التعویض وٕامنا هو �شجیع وت�ٔهیل 
هذه الف�ة �ىل �ندماج يف سوق العمل، للك هذه أ�س�باب �رفض هذا 

  .التعدیل، شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ض التعدیل �لتصویتٔ�عر 

  ؛24= املوافقون
  ؛33 =املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .6رمق  تفضل لتقدمي التعدیل ،التعدیل الثاين من فریق أ�صا�

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
التعدیل هيدف ٕاىل ٕاضافة طلبة املاسرت ٕاىل �انب طلبة ا�كتوراه 

  .وكذ� الرفع من قمية التعویض

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .احلكومة �رفض هذا التعدیل لنفس الترب�رات اليت قدمهتا سابقا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛26= املوافقون
  ؛34= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

�لشغل لتقدمي التعدیل، �حتاد املغريب التعدیل الثالث لالحتاد املغريب 
  .�لشغل
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  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، بتعدیلني تعفى من الرضیبة عن ا��ل 57تقدم�ا يف هذه املادة 
املعاشات اليت ال تت�اوز سقف املعاش الاكمل �لضامن �ج�عي 

و�ل�س�بة لهذا املعاش  ومعاشات العجز وذ� نظرا الرتفاع القدرة الرشائیة
درمه، ٔ�سوق التعدیل الثاين حىت یصوت �لهيام، التعدیل  4200ال یت�اوز 
  ..الثاين وهو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الرٔ�ي د�ل احلكومة ونصوتو �لهيا  ال، ال، یتقدم تعدیل وا�د �شوفو

  �اد التعدیل الثاين، 
  .اللكمة �لوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .لس�ید الرئ�سشكرا ا

السقف د�ل املعاش الاكمل �لضامن �ج�عي ومعاشات العجز كام 
درمه هو معفى بل ٔ�كرث  �4200اء يف تد�ل الس�ید املس�شار ا�يل هو 

درمه ٕاذا �ذینا بعني  5500من ذ�، معفى املعاش يف �دود تقریبا 
من الرضیبة اليت تفرض �ىل هذا املعاش،  %�55عتبار اخلصم د�ل 

  . لهذا ال داعي لهذا التعدیل و�رفضهو 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛20= املوافقون
  ؛34= املعارضون
  .7= املمتنعون 

  .الس�ید املس�شار ،ا�ٓن قدم التعدیل الثاين

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
ل الوج�ات الغذائیة التعدیل الثاين هيدف ٕاىل ٕاعفاء الرضیبة عن ا��

  .درمه ا�يل يه اكینة للك ٔ��ري عن لك یوم 20درمه عوض  40يف �دود 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
احلكومة �رفض ٔ�یضا هذا التعدیل ٔ�ن م�لغ س�ندات إالطعام ٔ�و 

ا��ل ا�يل التغذیة یعترب فقط ٕا�انة لٔ��ري، ويه معفاة من الرضیبة �ىل 
  . درمه يف الشهر 440تتوصل ٕاىل حوايل 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

  :ٔ�عرض ٔ�یضا هذا التعدیل �لتصویت
   ؛20= ملوافقون ا

  ؛34= املعارضون
  .7=املمتنعون
  :من املدونة العامة �لرضائب �لتصویت 57املادة ٔ�عرض 

  ؛34= املوافقون
  ؛27= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  .شكرا
، اللكمة لمك لتقدمي �ش�ٔهنا تعدیل من الفریق �س�تقاليلورد  ،59املادة 

  .التعدیل

  :الس�ید احلسن سلیغوة املس�شار
یتو� التعدیل املسامهة يف تقویة وتوس�یع الطبقة املتوسطة وذ� من 

 �6500الل ٕاقرار احلق يف خصم م�الغ متویل دراسة أ�طفال يف �دود 
طفل س�نو� ونؤكد لمك ٔ�ن ٕاعفاء جزء من املبالغ املرتبطة �متدرس درمه للك 

أ�طفال من الرضیبة �ىل ا��ل ف�ه نوع من العدا� �ج�عیة ومن ش�ٔنه 
  .ٔ�ن خيفف من العبء املادي ل�ٓ�ء، و�لتايل �شجهم �ىل متدرس ٔ�بناهئم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة يف التعدیل

  :واملالیة الس�ید وز�ر �ق�صاد
احلكومة �رفض هذا التعدیل نظرا لالنعاكسات املالیة الك�رية �دا 
ؤ�یضا �لمقاربة اليت جيب ٔ�ن حتمك هذا القطاع ا�ي جيب ٔ�ن �شجع املدرسة 
العموم�ة ؤ�ن ميكهنا من إالماكنیات من ٔ��ل حتسني جودهتا، ولهذا يف ٕاطار 

  .عتبار �رفض هذا التعدیلهذه املقاربة الشمولیة اليت نعزتم ٔ��ذها بعني �
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛27= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛36= املعارضون لهذا التعدیل

  .ال ٔ��د: املمتنعون
  :III - 62املادة 

  ؛37= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون
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  :لنوابكام وردت �لینا من جملس ا 66املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7=املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق �حتاد املغريب �لشغل، اللكمة لمك  68املادة 
  :لتقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید محمد ح�ثوم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

التعدیل هيم ٔ�ن تعفى من الرضیبة هناك الهبة بني أ�صول والفروع وبني 
ىل ٔ�خره، ونقرتح ٔ�ن تضاف ٕاىل ذ� وأ�طفال املكفولني، ٔ�هنا أ�زواج إ 

جيب ٔ�ن تعفى من الرضائب، ولكن إالعفاء  (donation)يه ٔ�صال هبة 
ا�ٓن �شمل فقط أ�صول والفروع وبني أ�زواج، يف �ني ٔ�ن أ�طفال 
املكفولني ول�شجیع هذه الكفا� العائلیة اليت تلعب دورا �ام يف ا�متع 

  .ا�ٓن نقرتح ٔ�ن �شمل إالعفاء أ�طفال املكفولني املغريب
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هذا التعدیل املقرتح یتطلب دراسة معمقة يف ٕاطار �شاريك مع مجیع 
اح�ة القانونیة والرشعیة، لهذا الهیئات اليت هتمت مبوضوع كفا� أ�طفال من الن

  .تطلب احلكومة وق�ا اكف�ا ��راسة و�رفض يف هذا الوقت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت
  ؛20= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛37= املعارضون
  .7= املمتنعون
  :68املادة ٔ�عرض 

  ؛37نفس العدد يه = املوافقون
  ؛)20( العدد نفس: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل لتقدمي  73املادة 
  .التعدیل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  . شكرا الس�ید الرئ�س

هيدف هذا التعدیل ٕاىل ختف�ف العبء اجلبايئ املفروض �ىل ذوي 
قدراهتا الرشائیة وكذاك من ٔ��ل املالمئة مع احلد  ا�خول الصغرى ومرا�اة
  . ٔ�لف درمه 36أ�دىن لٔ�جر احملدد يف 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
احلكومة قامت يف الس�نوات املاضیة �لرفع من ا��ل املعفى �ىل 

درمه  6000، 2010درمه يف  30000ٕاىل  93درمه  12000التوايل من 
درمه فقط،  50مكبلغ ٕاضايف معفى یعين ختف�ض رضیيب شهري قدره حوايل 
درمه مبعىن  180يف �ني ٔ�ن اخلصم الشهري �ىل أ�عباء العائلیة احملدد يف 

ٔ�نه فضل اخلصم �ىل أ�عباء العائلیة یفوق م�لغ ا��ل املعفى يف �الب 
درمه لهذا  36000املقرتح يف هاذ التعدیل ا�يل هو أ�ح�ان ا�يل هو احلد 

  . ال �رى فائدة من هذا التعدیل وا�ي ال نق�� طبعا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت
  ؛27= املوافقون

  ؛37= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :كام وردت �لینا من جملس النواب 73املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :ورد �ش�ٔهنا تعدیالن 74املادة 
أ�ول من فریق أ�صا� واملعارصة والثاين من فریق �حتاد املغريب 

  .�لشغل
  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

درمه و�ده  600ٕاىل  360ريم ٕاىل رفع م�لغ اخلصم من هذا التعدیل �
درمه لت��اسب مع واقع هاذ أ�عباء  3600درمه ٕاىل  2160أ�قىص من 

  . اليت ال تعرف ٕاال �رتفاع والز�دة من س�نة ٕاىل ٔ�خرى
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
 360درمه ٕاىل  180فرد مت رفعه من �رمس أ�عباء العائلیة عن لك 

درمه ٕاىل حوايل  150درمه، كام مت رفعه من م�لغ التعویضات العائلیة من 
  .درمه 200

ٕا�ادة النظر يف هذه املبالغ حتتاج ٕاىل مقاربة مشولیة يف ٕاطار مشويل لهذا 
  .�رفض هذا التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛27= املوافقون
  ؛37= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

لتقدمي التعدیل تفضل الس�ید  ،التعدیل الثاين لفریق �حتاد املغريب �لشغل
  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هو يف نفس الس�یاق، خصوصا ؤ�ن هاذ التعدیل ا�يل اقرتح وا�يل �ا 
عرفت حتوالت �برية  2009، 2009به الس�ید الوز�ر ا�ٓن مل یعدل م�ذ 

�ىل مس�توى اللكفة �ل�س�بة �لمعاش و�ل�س�بة �لعائالت، لهذا �راهن �ىل 
من  4300وكذ�  540ٕاىل  360ٔ�ن یتفهم ٕاخواننا املس�شار�ن �لرفع من 

  .ٔ��ل إالعفاء من الرضیبة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة يف هاذ التعدیل، الس�ید الوز�ر

  :واملالیة ز�ر �ق�صادالس�ید و 
  .�رفض احلكومة هذا التعدیل لنفس أ�س�باب اليت مت �سطها سابقا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛27= املوافقون 
  ؛37= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون
  :�لتصویت 74املادة ٔ�عرض 

  ؛37= املوافقون 
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :وردت �لینا من جملس النواب ، كام79املادة 
  ؛37= املوافقون 
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :، كام وردت �لینا من جملس النواب83املادة 
  ؛)37( نفس العدد:املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

  :، كام وردت �لینا من جملس النواب86ملادة ا
  ؛)37( نفس العدد:املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

  :، كام �د�هتا ا�لجنة89املادة 
  ؛)37( نفس العدد:املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

  :، كام وردت �لینا من جملس النواب90املادة 
  ؛)37( نفس العدد:املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

، كام ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 91املادة 
  .تفضل لتقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

التعدیل هو ٕاعفاء أ�دویة من الرضیبة �ىل القمية املضافة �ىل اعتبار 
س قمية مضافة ؤ�نه مادة ٔ�ساس�یة ملعاجلة أ�مراض والرضیبة ٔ�ن ا�واء ل�

یؤدهيا املریض ول�س املصنع وس�سا�د هذا إالعفاء من ختف�ف التلكفة �ىل 
املواطن املغريب ح�ث یعترب ٕانفاقها �ىل الص�ة من أ��ىل يف العامل ٕاذ هو 

  .%60قریب 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ة يف هذا التعدیلرٔ�ي احلكوم

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
معلت احلكومة يف الس�نوات املاضیة �ىل مقاربة ٔ�دت ٕاىل التقلیص من 
ٔ�سعار أ�دویة �ٓ�ٓف مهنا تقلیصا ملموسا یعين هذه املقاربة يه أ�مه ٔ�ن 

من ش�ٔنه �لق د�ن رضیيب �ى خمتربات صنا�ة   (TVA)إالعفاء من
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ال �س�تف�د م�ه املس�هت� ٔ�نه  (Butoir) كوهذا (Butoir) هذاكأ�دویة 
   .هذاك ا�تربات كزتید �ىل املس�هت� لهذا ال �رى فائدة من هذا التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت
  ؛27= املوافقون

  ؛37= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون
  :ونة العامة �لرضائب �لتصویتمن املد 91ملادة ٔ�عرض ا
  ؛37= املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .7= املمتنعون

  :كام وردت �لینا من جملس النواب 92 املادة
  ؛)37( نفس العدد: املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

  :كام وردت �لینا ٔ�یضا من جملس النواب 93املادة 
  ؛)37( نفس العدد: وافقونامل

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .7= املمتنعون

  :كذ� نصوت �لهيا كام �اءت من جملس النواب 95 املادة
  ؛)37( نفس العدد :املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

  :كام �د�هتا ا�لجنة 96املادة 
  ؛)37( نفس العدد :املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

  :99املادة 
  ؛)37( نفس العدد :املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)7( نفس العدد: املمتنعون

دونة العامة �لرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق املمن  100 املادة
  .أ�صا� واملعارصة، اللكمة لمك لتقدمي التعدیل

  .راه در�ه يف إالضاف�ات �ادي نوصل عند، تفضلهذاك ٕاضايف 

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
یتعلق أ�مر، الس�ید الرئ�س، مبنتو�ات اس�هتال�یة فاخرة ومس�توردة، 
وذ� جتس�یدا لروح اخلطب امللك�ة اليت ٔ�كد فهيا �اللته �ىل رضورة 

الوطين من �رس�یخ م�اكنزيمات ٕا�ادة توزیع الرثوة واحملافظة �ىل �ح�یاط 
  .العم� الصعبة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة يف التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
التعدیل هيدف ٕاىل الرفع من الرضیبة �ىل القمية املضافة �ىل بعض 
املنتو�ات اليت ميكن اعتبارها حصیح من الكاملیات، �اءت فهيا الس�یارات 

اح�ا هاذ س�ن�ني هناك رمس �ىل هذه اليت تعادل قميهتا ملیون درمه، 
، املقاربة ل�ست يه املقاربة الصحی�ة ٔ�ن يف %20ٕاىل  5الس�یارات من 

، ال یتطابق %30سن رضیبة ٔ�و �س�بة �دیدة �ىل القمية املضافة ا�يل يه 
  .مع ٔ�هداف ت�س�یط هذه الرضیبة �ىل القمية املضافة والت�دید من �س�هبا

  .لهذا �رفض هذا التعدیل
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت
  ؛26= املوافقون

  ..).�اص ند�رو الثقة يف أ�مني، حىت ٔ�نه ٕاذا(
  ؛37= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون
  :�لتصویت 100املادة ٔ�عرض 

  ؛)37( نفس العدد: املوافقون
  ؛19= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :ینا من جملس النوابكام وردت �ل  101 املادة
  ؛)37( نفس العدد: املوافقون

  ؛19= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :كام وردت �لینا من جملس النواب 102املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛19= املعارضون
  .7= املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل وا�د من فریق �حتاد العام ملقاوالت  103املادة 
  .املغرب، تفضل لتقدمي التعدیل
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  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
ینحرص احلق يف ٕار�اع الرضیبة �ىل القمية املضافة الناجتة عن املصدم 

�لمصدر�ن و���ن الناجت عن �س��ر فقط، كام ) butoir(ما �سمى ب 
یواصل خ�ق خزینة املقاوالت،  2014ٔ�ن د�ن الرضیبة الناشئ م�ذ فاحت 

�شمل ا��ن الناجت عن الفرق بني  ٔ��� نقرتح مبوجب هذا التعدیل ٔ�ن
سعر الرضیبة �ىل القمية املضافة املطبق �ىل رمق املعامالت والسعر ا�ي 
حتملته �اكلیف إالنتاج املتعارف �لیه ���ن الناجت عن املصدم �لم�ایدة 

  .�ل�س�بة �لمقاوالت
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .رٔ�ي احلكومة

  :الیةالس�ید وز�ر �ق�صاد وامل
 le)احلكومة معلت جمهودات �برية ل�سدید ا��ن د�ل املصدم ذاك 

butoir)  2013د�سمرب  31املرتتب واملرتامك �ىل الرشاكت ٕاىل �دود ،
هذا التعدیل �ريم ٕاىل مواص� هذا ا�هود، طبعا حيتاج ٕاىل وقت من ٔ��ل 

  .حتدید �لكف�ه املالیة ؤ�بعاده، لهذا �رفض هذا التعدیل �الیا
  .كرا الس�ید الرئ�سش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت
  ؛15=املوافقون

  ؛39= املعارضون لهذا التعدیل
  .7= املمتنعون
  : �ىل التصویت 103املادة ٔ�عرض 

  ؛34= املوافقون
  ؛17= املعارضون �لامدة

  .7= املمتنعون
  :كام وردت �لینا من جملس النواب II، 104ملادة ا

  ؛37= افقوناملو 
  ؛17= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :كام وردت من طرف جملس النواب 106املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛17= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :كام وردت �لینا من جملس النواب 112املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛17= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :كام وردت �لینا من جملس النواب 113 املادة
  ؛37= افقوناملو 

  ؛17= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :تعدیالن ورد �ش�ٔهنا 123 املادة
  .تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة، اللكمة لمك لتقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
التعدیل �روم ٔ�ن �شمل إالعفاء وال�شجیع الطا�رات اليت ميكن ٔ�ن 

ٔ�حوج�ا ٕاىل هذا النقل لفك  ختصص �لنقل اجلوي اجلهوي املنتظم، وما
  .العز� اجلویة �ىل �دة �ات من البالد

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
احلكومة تقول ٔ�نه يف ترب�ر التعدیل حصیح ل�ست هناك طا�رات 

الطا�رات خمصصة �لنقل اجلوي ا�ويل ؤ�خرى �لنقل ا�ا�يل، لهذا ف
ا�صصة �لنقل ا�ويل يه تقوم ٔ�یضا �لنقل ا�ا�يل، والنقل ا�ويل جبمیع 
ٔ�صنافه هو املقصود من إالعفاء من الرضیبة �ىل القمية املضافة �ىل غرار ما 

  .هو معمول به يف العدید من دول العامل، لهذا �رفض هذا التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :ویتٔ�عرض هذا التعدیل �لتص
  ؛17= املوافقون

  ؛37= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .شكرا
  :�لتصویت 123 املادةٔ�عرض 

  ؛)37(نفس العدد = املوافقون
   ؟املمتنعون

ٕایوا �رفعوا الید�ن، ح�� نقول املعارضون ا�يل رفع یده راه �ادي 
  .یتحسب

  ؛20= املعارضون
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  .7= املمتنعون
  :ها �لتصویتكام �د�هتا ا�لجنة �ادي نعرض  127 املادة

  ؛38= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

   IV - 129 املادة
  ؛)38( نفس العدد= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �د�هتا ا�لجنة 130 املادة
  ؛38= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �د�هتا ا�لجنة 133 املادة
  ؛)38( نفس العدد= فقوناملوا

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �د�هتا ا�لجنة 135 املادة
  ؛38= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :كام �اءت من جملس النواب 137 املادة
  ؛)38( نفس العدد= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: VI - 139 املادة
  ؛38= فقوناملوا

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

من املدونة العامة �لرضائب ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق  144املادة 
  .�حتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل لتقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 �لرضیبة ٕان حرمان املقاو� من احلق يف اخلصم لفائد احلد أ�دىن
)la cotisation minimale( اليت حققت  ة�الل الس�نوات التالی

فهيا املقاو� رحبا یعترب م�اف�ا ملبدٔ� �ٔداء الرضیبة حسب ن���ة 
  .�س�تغالل احملققة

كام ٔ�ن التدبري القايض جبعل املبلغ احلد أ�دىن �لرضیبة �س�با �لخزینة 
 �ىل ٔ�داء الرضیبة بغض حيدث قطیعة ٔ�مام م�دٔ� احملاس�بة و�رمغ املقاو�

  . النظر �ىل الن���ة ٔ��� اقرتح �راجعا �ىل هذا التدبري
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هذا التدبري �اء الس�نة املاضیة ونظام اخلصم ميس مببدٔ� املسامهة ا�نیا 

ٔ�ن یتظل املسامهة �س�با �لخزینة دون ٕاماكنیة السري �لرضیبة وا�ي یفرتض 
فعىل أ�قل ليك �سامه امجلیع، مجیع اخلاضعني �لرضیبة يف النفقات العموم�ة 

  .لهذا �رفض هذا التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛4= املوافقون
  ؛33= املعارضون
  .20= املمتنعون

  :ا من جملس النواب، ٔ�عرضها �لتصویت، كام وردت �لین146املادة 
  ؛37= كام �اءت من جملس النواب 146املوافقون، �ىل املادة 

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 155املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد:  �د�هتا ا�لجنةمن املدونة العامة �لرضائب كام 162 املادة
  ؛37= افقوناملو 

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �اءت من جملس النواب 164 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �اءت من جملس النواب III -165املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون
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  .نفس العدد: النواب كام �اءت من جملس I - 169املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �اءت من جملس النواب 170املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �د�هتا ا�لجنة 179 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: اءت من جملس النوابكام � 181املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �اءت من جملس النواب 194املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 195 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 196 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 200 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 204 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: من املدونة العامة �لرضائب كام �د�هتا ا�لجنة 205 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: III -208 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �د�هتا ا�لجنة 213دة ملاا
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  
  .نفس العدد: 220 املادة

  ؛37= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: IV -221 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 222 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 224 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :وز�ر إالق�صاد واملالیة دیالس� 
  .مكررة 185كن حسهبا الفریق احملرتم، مكررة ٕاال ٕاذا مي 185

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 ،�س�تقاليلالفریق مع د�ل  ،مكررة ال يف املواد إالضاف�ة 185

  . و�شوفوا �اد
  .نفس العدد: I-225 املادة

  ؛37= املوافقون 
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  نفس العدد،: 226 املادة
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  ؛37= املوافقون
  ؛20= املعارضون

  .7= متنعونامل 
  نفس العدد، 228 

  ؛37= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  نفس العدد،: كام �د�هتا ا�لجنة 232 
  ؛37= املوافقون 

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  نفس العدد،: كام وردت من جملس النواب 247
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: العامة �لرضائب كام �د�هتا ا�لجنة من املدونة 252املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  نفس العدد،: II - 254املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد 259املادة  
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 260 املادة
  ؛37= فقوناملوا

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 262املادة 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �د�هتا ا�لجنة 264 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون

  .7= املمتنعون
الیة من مرشوع قانون امل 6 من املادة II �لبند الثاينوا�ٓن �ادي ن��قلو 

  .2017ل 
املمتمة �لمدونة العامة �لرضائب كام وردت �لینا من رة و املكر  9املادة 

  .نفس العدد :جملس النواب
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  . نفس العدد: مكررة 20 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

ها يه -يم ٕاىل ٕاضافة املادة، فریق �س�تقاليل �رالورد تعدیل من 
  . لمدونة العامة �لرضائب�مكررة  99 -املادة ا�يل سولتوين �لهيا

لتقدمي  الفریق �س�تقاليلاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
  .التعدیل

  :محمد سامل �منسعودالس�ید  املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ضافة يف �دود هيدف هذا التعدیل الرفع من الرضیبة �ىل القمية امل
�ىل بعض مظاهر الرثاء من ق�یل الطا�رات الس�یاح�ة، ا�ر�ات  30%

املائیة، الیخوت وبواخر الرتف�ه، الس�یارات الفاخرة اليت یتعدى مثهنا 
ٔ�لف درمه، الس�ی�ار مبختلف ٔ�نوا�ه ا�وهرات الفاخرة وأ�جحار  600000

ن الكر�س�تال واخلزف الكرمية واملاس، الر�ام املس�تورد وأ�واين املصنعة م
  .الفاخر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  رٔ�ي احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

لقد س�بقت ٔ�ن ٔ�ج�ت عن ٔ�س�باب رفض هذا التعدیل �اود نذ�ر ٔ�ن 
ٔ�لف درمه راه �اضعني لوا�د الرمس اس�ت��ايئ،  600000الس�یارات فوق 

م�ناقضة مع  %30لرضیبة �ىل القمية املضافة وز�دة وا�د ال�س�بة �دیدة �
ما هندف ٕالیه ٕاىل تقلیص ٔ�سعار هذه الرضیبة الهدف ن��ل واملقاربة �ري 

  . حصی�ة
   .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛27= املوافقون
  ؛37= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  :واملمتمة �لمدونة العامة �لرضائب مكررة ثالث مرات 125 املادة
  ؛37نفس العدد، = املوافقون

  :املعارضون
ٔ�ن وا�د املرة �یصوتوا هاكك، وا�د املرة �یصوتوا هاكك،  .و�رفعوا

  .اليس �دم شغ�. راه، مسعت نفس العدد
  : رضون اكینني هدوكایاله املعارضون �ٓس�یدي حسب، املع

  ؛20= املعارضون
  ؛7= املمتنعون

  :متمة �لمدونة العامة �لرضائب كام �د�هتا ا�لجنةامل مكررة و  161 املادة
  ؛37نفس العدد، = املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

املكررة مرتني واملمتمة �لمدونة العامة �لرضائب كام �د�هتا  161 املادة
  .نفس العدد: ا�لجنة

  ؛37= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

املكررة واملمتمة �لمدونة العامة �لرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعدیل  185 املادة
  .من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل تقدمي التعدیل

  :الربااكت الس�ید �ادل املس�شار
ٔ�لف درمه عن لك س�نة  50هذا التعدیل �ريم ٕاىل تطبیق غرامة 

حماس��ة �ىل اخلاضعني �لرضیبة ا��ن ال حيتفظون �الل عرش س�نوات 
و�ئق احملاس��ة، هذا املق�ىض من ش�ٔنه ٔ�ن �شلك صعو�ت �برية �ل

خصوصا يف �ا� الضیاع الالٕارادي لهذه  (PME)و) TPE(خصوصا 
الو�ئق، يف هذه احلا� جيب التنصیص �ىل مق�ضیات تنضم هذا الضیاع 
الٕالرادي، كذ� تطبیق نفس الغرامة �ىل امجلیع دون أ��ذ بعني �عتبار 
رمق املعامالت ف�ه ٕاحجاف �بري �لمقاوالت الصغرى �دا، ولكك جيب ربط 

  .الواجب ٕادرا�ا يف الو�ئقالغرامة �لقمية املالیة 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ح�فاظ �لو�ئق احملاس�باتیة یعترب ٕالزاما �متكني إالدارة من ممارسة 
 22حقها يف املراق�ة، ومن �ة ٔ�خرى فااللزتام م�صوص �لیه ٔ�یضا يف املادة 

اخلاص �اللزتامات احملاس�باتیة �لت�ار، �ا فٕان خمالفة هذا  9.88لقانون من ا
  .�لزتام �س�توجب فرض جزاءات وهذا ما �اءت به هاذ املادة

  .�ا �رفض هذا التعدیل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .ٔ�عرض التعدیل �لتصویت
  ؛14= املوافقون

  ؛37=املعارضون
  .13= املمتنعون

  . كام �د�هتا ا�لجنة 226 املادة
  .مكررة كام �د�هتا ا�لجنة 226 املادة
  يف نقطة نظام؟  ؟فاش

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
اك�ن تعدیل  185ال ميل كتفوت التعدیل، واش وافق �لهيا هاذ م�ال 

واش دازت وال ما دازت �اص �ش �س�ل، ال �س�ل هللا  13.37.14
  .�ريض �لیك ال�سجیل

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
�ىل ٔ�ي راه هاد اليش عندي م�ظم،  135ٔ�� ما �ادي نعقلش �ىل 

  .اك�ن التعدیالت ا�يل مكرر�ن �ادي جيیو مازال د�

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
ميل دازت التعدیالت واش تق�الت وال �رفضات وال؟ �ل�سجیل �ش 

  .�س�ل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ما ميك�ش �رجع و�ادي �شوفو ٕاذا اكن ،تمش��ا يف التصویا� اد

  : مكررة كام �د�هتا ا�لجنة 226املادة 
  .نفس العدد: املوافقون

ٕاذا اح�ا ح�� نقول املوافقون د�ل أ��لبیة راه �بتة، املعارضون ٔ�ح�ا� 
  �یصوتوا هاك و�لتايل �اص �ردوا البال، 

  : �د�هتا ا�لجنةمكررة، واش بغیتو نعاودوا، كام  226املوافقون �ىل 
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
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  .7= املمتنعون
  . هذاك اليش ا�يل قلنا حىت اح�ا

  .نفس العدد: مكررة مرتني واملمتمة �لمدونة العامة �لرضائب 230 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  نفس العدد؛ :مكررة مرتني واملمتمة �لمدونة العامة �لرضائب 241 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  العدد؛ سنف :املكررة واملمتمة �لمدونة العامة �لرضائب 260 املادة
  ؛37= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

من مرشوع قانون املالیة كام  6املادة من روماين  III البند الثالث
  نفس العدد :�دلته ا�لجنة

  ؛37= افقوناملو 
  ؛20= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :من مرشوع قانون املالیة 6من املادة روماين  VI الرابع البند
  ؛)37( نفس العدد: املوافقون

  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .8 =املمتنعون

من مرشوع قانون املالیة  6املادة من روماين  V اخلامس البند الثالث
  :كام �دلته ا�لجنة

  ؛)37( نفس العدد: فقوناملوا
  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .)8( نفس العدد =املمتنعون

اليت مهت املواد العامة �لرضیبة، ا�ٓن �ادي  6بعدما صوتنا �ىل املادة 
 : �رمهتامن مرشوع قانون املالیة  6املادة نصوتوا �ىل املادة �رمهتا، 

  �یف �ادي ند�رو يف نفس العدد؟
  ؛38= املوافقون

  ؛20= رضوناملعا
  ؟20ما ك�شوفش  20فني 

ما رفعتوش، الس�ید الرئ�س، ما رفعتوش الید، هللا �ريض �لیك، ٔ�ن 
ال، شوف، ٕاذا كنا ال غند�رو هاذ . معروف املوقف د�هلم ما �یتغريش

اليش، الس�ید الرئ�س احملرتم، منش�یو هكذاك، منش�یو هكذاك، صايف 

ك، املعارضون معارضون �مكلو، هللا �ريض �لی.. منش�یو ند�رو.. نبقاو
  .�ادي نعاود. واملمتنعون ممتنعون

  ؛38= املوافقون
  .20: املعارضون

. ال، شوف، �ٓلس�ید الرئ�س، كتعرف نقطة نظام �ري يف ال�س�یري، ٕایه
  .تفضل اس�یدي، �اله، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
هذه اجللسة م�ذ انطالق . أ�صوات، ال امسح يل، الس�ید أ�مني احملرتم

املواد اليت �رد من جملس النواب ٔ�و معد� من ا�لجنة، يف التصویت �لهيا 
اك�ن �دد �بت، ف�ه املعارضة د�ل ا�مو�ة الكونفدرالیة احملرتمة، فریق 
�حتاد املغريب �لشغل احملرتم وفریق أ�صا� واملعارصة، م�ذ انطالق 

  .اجللسة
ا كناقشو معك، ما تقول ل�ش راه ف� یتعلق �لتعدیالت، وادا� اح�

  أ��لبیة �ینة احلساب وا�ٓخر�ن ما �ی�ش، �الش ما �ی�ش؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ٓلس�ید الرئ�س، غنعطیك م�ال، الفریق �س�تقاليل �یغري املواقف 

  .د�لو

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .التعدیالت ول�س كام وردت، امسح يل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ..�اله منش�یو فهاذ

  :املعارضون
هاذ اليش ا�يل بغیت نقول ٔ�ٕالخوان، ال مايش كتغري املواقف . ال، ال

ٕایه ما �كو�ش هذاك اليش .. الس�یاس�یة، ال، امسح يل، فالتصویت
  .ٔ�وتوماتیيك

  ؛38 ، قلنا�رمهتامن مرشوع قانون املالیة  6املادة املعارضون، 
  ؛38= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .8= ملمتنعونا

  نفس العدد؛: املكررة 6ملادة ا�ٓن ا
  ؛38= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .8= املمتنعون

، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة، اللكمة لمك، 7املادة
  .الس�ید الرئ�س، وال ملن ٔ�راد، تفضل لتقدمي التعدیل
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  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
لرئ�س، هيدف ٕاىل رصد املزید من �ع�دات هاذ التعدیل، الس�ید ا

�لجهات من ٔ��ل ا�هنوض �ٔ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة و�رسیع وثرية 
  .اجلهویة املتقدمة ومتكن ا�الس اجلهویة �لق�ام �ملهام املنوطة هبا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة يف التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .دة اكن فهيا نقاش طویل �دا وعریض دا�ل ا�لجنةهاذ املا

طبعا القانون التنظميي د�ل اجلهات نص �ىل م�دٔ� ٔ�سايس ا�يل هو 
التدرج، هذا التدرج ن�ٔ�ذ به لك س�نة كزنیدو نقطة من الرضیبة �ىل 

 les)هاذوك  د�ل %20ا��ل ونقطة من الرضیبة �ىل الرشاكت زائد 
primes)  د�ل(les assurances)  �3ميش�یوا �لجهات، هاذ الس�نة% 

د�ل  %20رضیبة �ىل الرشاكت و %3د�ل الرضیبة �ىل ا��ل و
دامللیار من املزيانیة العامة ا�يل �ادي �كون يف �دود  2الت�ٔم�نات، زائد 

ٔ�ننا نوصلو ٕاىل مزيانیة  2021ملیار درمه، وعند� ٕان شاء هللا يف ٔ�فق  5.7
ا�اتیة، لهذا �رفض هات، فقط �لمهام ملیار درمه اليت س�تحول ٕاىل اجل  10

  .هذا التعدیل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛20= املوافقون
  ؛38= املعارضون
  .8= املمتنعون
  :�لتصویت 7املادة ٔ�عرض 

  ؛38= املوافقون
  ؛)20( نفس العدد: املعارضون
  .8= املمتنعون

ملالیة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� من مرشوع قانون ا 8املادة 
  .واملعارصة، فلیتفضل ٔ��دمك لتقدمي التعدیل، تفضل

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
كام هو  5%ٕاىل  3%التعدیل الس�ید الرئ�س یتعلق �رفع ال�س�بة من 

  .متكني اجلهات �لق�ام مبها�ا: الش�ٔن يف التعدیل السابق ونفس التعلیل

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا

  .رٔ�ي احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة

  . احلكومة لها نفس الترب�ر لرفض هذا التعدیل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛20= املوافقون
  ؛38= املعارضون
  .9= املمتنعون
  :�لتصویت 8املادة ٔ�عرض 

  ؛38: املوافقون
  ؛20: املعارضون
  .9= املمتنعون

بغیت نذ�ر ب�ٔنه ا�لجنة صوتت �ٕالجامع  9ق�ل ما ندوزو ٕاىل املادة 
  .، شكرامكررة 8املادة �ذف 

  :املطلوب �ادي نعرض هاذ البند حلذف هذه املادة
  .�ٕالجامع: املوافقون حلذف هذه املادة

  .شكرا
  :، كام وردت �لینا من جملس النواب9املادة 

  ؛38= املوافقون
  ؛20= وناملعارض

  .9= املمتنعون
  .نفس العدد: كام وردت �لینا من جملس النواب 10 املادة

  .نفس العدد: دا� ا�ٓن
  ؛38= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .9= املمتنعون

  .نفس العدد: 11املادة 
  ؛38= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .9= املمتنعون

  .نفس العدد: 12املادة 
  ؛38= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .9= املمتنعون

  .نفس العدد: 13 املادة
  ؛38= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .9= املمتنعون



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2017 یونیو 1( 1438 مضانر  6

ورد تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة �ريم ٕاىل  :مكررة 13املادة 
  .مكرر، اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي التعدیل 13ٕاضافة 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
�ام وما �یترصفش م�ه  14د احلساب تدار هاذي یتعلق أ�مر بوا�

حىت ر�ل وتطبیقا �لقانون التنظميي بغیناه یت�ذف، وحىت ٕاذا اكن یعين 
�ام وهام ما �یرصفوش هاذ  14رضورة احلكومة ت�ش�ت به �الش هاذي 

الفلوس؟ وفني كتدار هذه الفلوس؟ یتعلق أ�مر بوا�د املرفق حساب 
رة مس�تق� واملسمى قسم التعاون، كنطالبو د�ل مرفق ا�و� املسري بصو 

  .�حلذف د�لو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الرئ�س

  .رٔ�ي احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هذا قسم التعاون مرفق ا�و� مسرية بصورة مس�تق� �بع لوزارة الرتبیة 

قابال  مشاریع اس�تفادت من متویالت �ارج�ة، ویبقى 3الوطنیة، د�ر 
�لتفعیل يف ٕاطار اتفاق�ة رشاكة �دیدة، �ر�اكز �ىل القانون التنظميي 

، وتنقولو ٔ�ودي �ل�س�بة �لحسا�ت 2016لقانون املالیة صدر يف 
اخلصوصیة ؤ�یضا بعض املرافق املسرية بطریقة �ري مس�تق� �اصهم �دم 

 س�نوات طبعا �ادي �رجعو لهذا احلساب الس�نة �3سجیل ٔ�ي معلیة ملدة 
  . املق�� لهذا �رفض هاذ التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛17= املوافقون
  ؛38= املعارضون
  .12= املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا س�تة تعدیالت من فریق أ�صا� واملعارصة،  14املادة 
  . التعدیل أ�ول

  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :العز�ز بنعزوزاملس�شار الس�ید عبد 
يف احلق�قة يف نفس الس�یاق ٔ�� ما �اند�لش يف �دال فقه�ي قانوين مع 
الس�ید الوز�ر، حول مىت نبداو ٔ��ر رجعي وكذا، ما غند�لش يف هذا 

�ام الفلوس  14اجلدال ولكن كنناقش معه �ملنطق وا�د، الصندوق عندو 
  .د�لو جملیة، ما عندها حىت معىن
ٔ�سعار بعض املواد الغذائیة، هذا یدمع مواد كذ� الصندوق د�ل دمع 

�ذائیة وغتفرض �لیه إالر�ا�ات، یعين نفقات م�علقة �ل�سدیدات 

والتخف�ضات وإالر�ا�ات الرضی��ة، يف �ني ٔ�نه هذا الصندوق هذا مو�ه 
ملسا�دة احملتا�ني، وهذه ال�سدیدات والنفقات اك�ن لها مصاریف مشرتكة، 

ملیون درمه، ٕاذن هذا هو �الش بغینا  260امللیار و 5املبلغ د�لها 
  . یت�ذف هذا أ�مر وٕاعفاء هذا الصندوق ٔ�نه �یحتاجوه ال�سطاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ة من هذا التعدیلموقف احلكوم

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
التعدیل �ريم ٕاىل مايش ٕاىل �ذف الصندوق، ٕاىل �ذف وا�د 

ما �هنرضوش �ىل �ذف الصندوق، .. �ا ٔ�ن هرض� �ىل السطر ا�يل
ت��قى الصندوق تعدیل ف�ه �ذف ذاك النفقات املتعلقة �ل�سدیدات 
والتخف�ضات وإالر�ا�ات الرضی��ة، لك الصنادیق واملرافق املسرية بطریقة 
مس�تق� اليت �س�تف�د من حتویالت رضی��ة ق�ل القانون التنظميي لقانون 

  .ون هناك حتویالت �الصة بعد ال�سدیداتاملالیة اكنت �ك
ا�ٓن بعد ا�خول �زي التنف�ذ د�ل قانون التنظميي لقانون املالیة مت 
ٕا�شاء فصل �دید ا�يل ف�ه �سرت�ا�ات وال�سدیدات ٕاىل �ٓخره، هذا 
طبعا من ٔ��ل مزید من الوضوح والشفاف�ة يف ما یتعلق مبقروئیة مرشوع 

یق اليت تتحمل ٔ�و ا�يل فهيا حتویالت د�ل ٕاذن لك الصناد. قانون املالیة
الرضیبة سوف طبعا تند�رو فهيا اخلام وتند�رو فهيا �قص �سرتدادات، 

  . �ش نبقاو م�المئني مع املنظور املتعلق هبذه التحویالت
معناه ٔ�ن لك هذه الصنادیق بعد الز�دة د�ل هاذ السطر سوف لن 

�هيا، هذه فقط معلیة حماس�باتیة ليك یتغري ا�هود د�ل التحویل الرضیيب إ 
نتالءم مع القانون التنظميي لقوانني املالیة، لهذا �رفض هذه التعدیالت اليت 
�ريم ٕاىل �ذف هذا السطر اجلدید املتعلق �لنفقات و�سرت�ا�ات 

  . الرضی��ة من لك الصنادیق
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛13= املوافقون
  ؛38= املعارضون
  .16= املمتنعون

  .التعدیل الثاين، اللكمة لمك

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
یتعلق أ�مر بصندوق دمع ال�سك �ج�عي، نفس التعدیل �ذف 

  .ذاك السطر لتدعمي هاذ الصندوق لیقوم بدوره يف دمع احملتا�ني والفقراء
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .قف احلكومة من هاذ التعدیلمو 

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هود، وهذا السطر لن دمع احملتا�ني والفقراء سوف یبقى بنفس ا� 

هو فقط معلیة حماس�باتیة من ٔ��ل أ��ذ بعني - كام قلت-حيذف ٔ�نه
�عتبار ال�سدیدات والنفقات املتعلقة �ل�سدیدات والتخف�ضات 

  .فس ا�هود غیبقى مو�ه ٕاىل الفقراء واملساكنيوإالرجعات الرضی��ة، ن
  .ولهذا �رفض هذا التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛13= املوافقون
  ؛37= املعارضون
  .16= املمتنعون

  .التعدیل الثالث

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .فس املربر، التخف�فصندوق حماربة الغش امجلريك، ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .نفس املوقف �ل�س�بة �لحكومة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛)13(  نفس العدد: املوافقون
  ؛)37( املعارضون؛ نفس العدد

  .)16( نفس العدد: املمتنعون
  .ا�يل عندمك 18ل رمق تعدیل �ٓخر لتقدمي التعدی

  : املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .نفس املربر ف� یتعلق بصندوق التمنیة الفالح�ة و�شجیع الفال�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .احلكومة صامدة يف نفس املوقف

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :عدیل �لتصویتٔ�عرض الت
  ؛)13(  نفس العدد: املوافقون

  ؛)37( املعارضون؛ نفس العدد
  .)16( نفس العدد: املمتنعون

  .اعندمك، تفضلو  19تعدیل �ٓخر، تعدیل �امس ا�ي حيمل رمق 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
یعين �شمل الصندوق الوطين  22نفس أ�مر، واح�ا دا�ر�ن �وب 

  .لتمنیة املس�تدامةمحلایة الب��ة وا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل الس�ید الوز�ر لالس��ع ٕاىل رٔ��مك

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، كنعاود نؤكد ٔ�نه معلیة حماس�باتیة، 22ما عندو حىت �القة مع الكوب 
  .ولهذا نبقى يف نفس املوقف، ولن نتغري

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛)13(  نفس العدد: املوافقون
  ؛)37( املعارضون؛ نفس العدد

  .)16( نفس العدد: املمتنعون
  .التعدیل السادس لنفس الفریق

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .�شمل كذ� تعدیل الصندوق الوطين الغابوي، �ذف السطر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ومةموقف احلك

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .�رفض احلكومة هذا التعدیل لنفس أ�س�باب

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض التعدیل السادس �لتصویت

  ؛)13(  نفس العدد: املوافقون
  ؛)37( املعارضون؛ نفس العدد

  .)16( نفس العدد: املمتنعون
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كام �اءت بعد �ذف ٔ�و ٕازا�  �لتصویت 14املادة ا�ٓن �ادي نعرضو 
ٔ�و �دم التصویت �ىل التعدیالت اليت قد�ا الفریق احملرتم د�ل أ�صا� 

  .واملعارصة، هاذ اليش ا�يل ماش�یني
  :�لتصویت 14املادة ٔ�عرض  ،ٕاذن

  ؛35= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .9= املمتنعون

  :كام وردت �لینا من جملس النواب 15 املادة
  ؛35العدد  نفس= املوافقون

  ؛20نفس العدد = املعارضون
  .)9( نفس العدد= املمتنعون

معد� من طرف ا�لجنة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا�  16 املادة
  .واملعارصة، فلیتفضل الس�ید الرئ�س ٔ�و ٔ��د م�مك لتقدمي التعدیل

  : املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
ا�ر� �لهيا يف املواد السالفة، هو نفس التعدیل د�ل الصنادیق ا�يل تذ

�شمل صندوق اخلاص �لطرق، یعين �ذف السطر املتعلق �لنفقات 
  .املتعلقة �ل�سدیدات والتخف�ضات وإالجراءات الرضی��ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .�رفض هذا التعدیل لنفس أ�س�باب السابق ذ�رها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛13= املوافقون
  ؛35= املعارضون
  .16= املمتنعون
  :�لتصویت 16 املادةٔ�عرض 

  ؛35= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .9= املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة، فلیتفضل  17 املادة
  .ٔ��دمك لتقدمي هذا التعدیل، شكرا

  :ار الس�ید عبد العز�ز بنعزوزاملس�ش
  .نفس أ�مر یتعلق بصندوق التضامن �لسكىن و�ندماج احلرضي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  . احلكومة �رفض هذا التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت
  ؛13= وافقونامل

  ؛35= املعارضون
  .16= املمتنعون
  :�لتصویت 17املادة ٔ�عرض 

  ؛35= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .9= املمتنعون

  :كام وردت �لینا من جملس النواب 18 املادة
  ؛35= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .9= املمتنعون

  :كام وردت �لینا من جملس النواب 19 املادةكذ� 
  ؛35= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .9= املمتنعون

 19ورد تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 
  .مكررة، فلیتفضل الس�ید الرئ�س لتقدمي هذا التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

د�ل التعدیالت هتم صنادیق خصوصیة  4ما س�ی�ٔيت من تعدیالت 
ور خصوصیة فهيا الفلوس ما كترصفش وما اق�نعناش �جلواب مرصدة ٔ�م

د�ل احلكومة حول امل�ٓل د�ل هاذ الفلوس ا�يل اكینني فهاذ الصنادیق، 
من القانون  28وهاذ التعدیل �ريم ٕاىل �ذف هاته احلسا�ت وفقا �لامدة 

  .التنظميي لقانون املالیة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
د�ل التعدیالت ولكن �ادي  4ندمك هنا شكرا، �ري بغیت نذ�ر ع 

  .ندوزو وا�د بوا�د، رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل أ�ول

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هاذ احلسا�ت اخلصوصیة اك�ن صندوق حماربة �ٓ�ر اجلفاف، اك�ن 
الصندوق اخلاص ٕ�نقاذ مدینة فاس واك�ن الصندوق لتدبري ا�اطر املتعلقة 
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الغري مضمونة من طرف ا�و�، واك�ن الصندوق اخلاص  �القرتاضات
  .بتحسني معلیة �زوید الساكن القرویني

التعدیالت هتدف ٕاىل �ذف هذه الصنادیق، والترب�ر ٔ�نه مل �س�ل فهيا 
دون �دل فقه�ي ٔ�و . س�نوات اس��ادا ٕاىل القانون التنظميي 3ٔ�ي معلیة م�ذ 

د�ل �زي  130.13املالیة  دس�توري ٔ�و قانوين، القانون التنظميي لقانون
من القانون التنظميي تتقول ب�ٔنه  28ويف املادة  2016التنف�ذ يف فاحت ینا�ر 

س�نوات  �3اص هاذ احلسا�ت ا�يل ما ت�س�لش ٔ�ي معلیة من بعد 
حتذف بقوة القانون، واش القوانني التنظميیة والقوانني عندها ٔ��ر رجعي؟ 

من دخول القانون التنظميي حلزي  ال، ٕاذن كن��س�بو الثالثة س�نوات ابتداء
بقوة القانون ٕاىل اكن  2019، یعين يف 2016التنف�ذ، ا�يل هو فاحت ینا�ر 

هناك ٔ�ي حساب خصويص مل �س�ل ٔ�ي معلیة راه سوف حيذف بقوة 
القانون، اح�ا راه م�و�ني معمك ومع هاذ املؤسسة يف خفض �دد 

 2001يص يف حساب خصو 156احلسا�ت اخلصوصیة، راه اكن عند� 
، اح�ا �ادیني يف عقلنة هذه 2016يف  74وا�ٓن  2008يف  75والوا 

  .احلسا�ت اخلصوصیة
ٔ�ما القول ٔ�ن الفلوس �عسني، هاذوك الفلوس راه ما �عس�ی�ش، و�ا 
�كون هناك رصید راه �ش متش�یوا �لمزيانیة ٔ�و یبقاوا يف احلسا�ت 

انیة، لهذا �رفض هذه اخلصوصیة ال یؤ�ر يف يشء �ىل العجز د�ل املزي 
التعدیالت لكها مج� وتفصیال، وطبعا مو�د� ٕاىل اكن يف الس�نوات املق�� 

  .لتطبیق القانون حبذافريه
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :شكرا، ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛17= املوافقون
  ؛35= املعارضون
  .12= املمتنعون

  .تقدمي التعدیلمكرر مرتني،  19التعدیل الثاين 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
نوحض وا�د أ�مر، الفلوس ما �عس�ی�ش ٔ��ید، فني �ميش�یو؟ �� 
اح�ا ٕالضفاء الشفاف�ة �ىل القانون املايل و�لزتام بصدق�ة القانون املايل، 
بغینا هاذ الفلوس ا�يل اكینني فهاذ الصنادق یتحولوا �لمزيانیة العامة، هذا 

یدفع الرصید البايق املتوفر يف احلساب املرصد ٔ�مور "لتعدیل، هو ا
، �یف ما قلت ٕالضفاء الشفاف�ة "خصوصیة املذ�ور ٕاىل املزيانیة العامة

والوضوح والصدق�ة �ىل القانون، و�لتايل القول ب�ٔن اح�ا �ارفني ما 
  .�عس�ی�ش وفني كمتيش؟ هذا أ�مر أ�ول

 مينعك من ٔ�نك حتذف هاذ الصنادیق أ�مر الثاين القانون التنظميي ال
س�نوات، و�� �یف ما قلت  3س�نوات، مايش رضوري ن�س�ناو  3ق�ل 

الس�ید الوز�ر احملرتم ما ند�لوش فهاذ اجلدال الفقه�ي القانوين، اح�ا �ري 
  .كنتذا�رو بواقعیة و�ملعقول يف و�ة نظر� بطبیعة احلال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة يف التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  . شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�ما القول ب�ٔنه مزید من الشفاف�ة، . مرة ٔ�خرى، �رفض هذا التعدیل
فاملزيانیة العامة واحلسا�ت اخلصوصیة ومرافق ا�و� املسرية بصورة 

عنارص ملزيانیة ا�و�، هذا القانون التنظميي، ترصف بنفس  3مس�تق� 
ل�س هناك مزید من الشفاف�ة يف رصف  ،لهذا .فاف�ةالشلك وبنفس الش

هذه أ�موال املتوا�دة يف رصید هذه احلسا�ت اخلصوصیة، لهذا �رفض 
  . هذا التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛17= املوافقون
  ؛35= املعارضون
  . 12= املمتنعون

   .مرات، تفضل الس�ید الرئ�س 3مكرر  19اك�ن تعدیل �ٓخر 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر �ري مق�ع ونقول �الش، هو تیقول الفلوس 
ما �عساش یعين كترصف، ویقول لیا هذا الصندوق ا�صص ٕالنقاذ مدینة 
فاس هو هذه الفلوس راه ما ترصفوش �ىل فاس، فني �یترصفوا؟ و�� 

ٕ�لغاء هذا الصندوق و�رجعوا الفلوس �لمزيانیة العامة �ش  م�ش�ب�ني
  . یترصفوا يف ٕاطار الوضوح والشفاف�ة و�لعني ��ن

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة من هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  . احلكومة �رفض هذا التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت ،شكرا

  ؛17= املوافقون
  ؛ 35= املعارضون
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  ؟املمتنعون
  .الرئ�س ما �یحس�ش ،ٕایوا عندمه احلق، رد ��

  .11= املمتنعون
   :در�

  ؛17= املوافقون
  ؛35= املعارضون
  .11:املمتنعون

  .تفضل لتقدمي التعدیل، تفضل. مرات 4مكرر  19التعدیل الرابع 

  :الس�ید عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار 
نفس التعدیل �رسي �ىل صندوق تدبري ا�اطر املتعلقة �القرتاضات 

  . الغري املضمونة من طرف ا�و�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة يف التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  . �رفض هذا التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .عدیل �لتصویت، احسب هللا �ريض �لیكٔ�عرض الت
  ؛17= املوافقون

  ؛35= املعارضون
  .11= املمتنعون

  .ٔ�عرض الباب أ�ول من اجلزء أ�ول �لتصویت
  . ٔ�یوا هذا ا�يل صوتنا �لیه 26هذا رمق . 4هاذ اليش ا�يل : املوافقون

ٕاذن، الس�ید الرئ�س، ٔ�نت �ارف ب�ٔنه التعدیالت اليت تقدم �لرئاسة يه 
هو هذا ا�يل صوتنا �لیه  �26س�ل، ما اكیناش عندي هنا، ٕایه اليت 

  .صوتنا �لیه �لن���ة
  .ال، ال، ٔ�� ما عند�ش هنا

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
ما ميك�ش ما عند�ش، ما ميك�ش، واح�ا عند� ؤ�نت ما عند�ش، 

د�ل إالدارة ما  (les couloirs)ؤ�� س�ن�ت �لیه �ش یطلع جتال يف 
  .نعرف، ولكن ٔ�� س�ن�ت �لیه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ..ٔ�نت زعام. الس�ید الرئ�س (couloir)إالدارة مايش 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
س�ن�ت �لیه، وتتقول لیا ما عند�ش، ٔ�� س�ن�ت �لیه وصیفطتو أ�� 

�.  

  :الس�ید رئ�س اجللسة
عطاتين إالدارة، ات لٕالدارة، ؤ�� تن��ع ا�يل اشوف، هذه الو�ئق تعط
  .ما مس�لش فهيا هاذ التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  الس�ید الرئ�س،

احلكومة �ارفة واح�ا �ارفني والشعب �ارف وا�د .. عفاك �ري �ش
ما عندمهش املاء، وهاذ الصندوق  ،العدد د�ل املغاربة ما عندمه ما �رشبوا

  فني �متيش؟ ،عساشف�ه الفلوس، والوز�ر تیقول الفلوس ما �

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الرئ�س، شوف . الس�ید الرئ�س، ٔ�� ما �هنرضش �ىل املاء

صري د�ل هاذ املدقائق فقط �ش �شوف  5ل �ادي �رفعو اجللسة 
  . التعدیل

  .هللا �ريض �لیمك، �س�تانفو �ج�ع
  .الس�ید الرئ�س، تفضل بتقدمي التعدیل

  .�مكلو إالخوان، هللا �ريض �لیمك �ش

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

معذرة �لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل هذا �رتباك ا�يل 
  ..وقع ا�يل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .دا� د�ل يف التعدیل، حىت �مكلو �اد نعطیك نقطة نظام

 5ٔ�س�یدي  ؟ � هللابغیتوادقایق؟  5 بغیتواا�لس س�ید نفسه، 
  .دقایق

 )دقائق 5رفعت اجللسة ملدة (

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . یاله، �ىل �ركة هللا، �س�ت�ٔنف اجللسة

بصفة اس�ت��ائیة، �ادي نعطي اللكمة �لس�ید الرئ�س احملرتم لتقدمي 
  .ه، تفضل الس�ید الرئ�سلیی� مرة ٔ�خرى وكذ� التصویت � تعد

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .یال الس�ید الرئ�س احملرتمشكرا جز 

  .�رتباك ا�يل وقع ذامعذرة �لس�یدات والسادة الوزراء �ىل ه
مرات و�لصندوق اخلاص بتحسني  4مكررة  19یتعلق أ�مر �ملادة 

معلیة �زوید الساكن القرویني �ملاء الصاحل �لرشب، ٕاذن التعدیل �روم 
ر، ولكن �غي ن�ٔكد �لیه حتویل هذا احلساب ٕاىل املزيانیة العامة بنفس املرب 

�زاف، �غي ن�ٔكد �لیه �زاف، بناء �ىل اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر ا�يل 
�یقول �ىل ٔ�ن هذه الفلوس ما �عساش، ما نعساش معناه �دامة، يه يف 
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أ�صل مدیورة ختدم يف املاء الصاحل �لرشب، �ش �رشب املواطنات 
تی�دموا، ملن ت��عطاوا؟ واملواطنني، ٕاذن فني �ميش�یوا هاذ الفلوس؟ فني 

و�� ٕالضفاء الشفاف�ة مرة ٔ�خرى البد من �ذف هذا الصندوق ٔ�نه هذه 
أ�موال �ميش�یوا ليش �ة اح�ا ما �ارف�هناش، الربملان ما �ارفهاش، 

حىت وا�د ما �ارف، الس�ید  واحلكومة تطلب الرتخ�ص ٕایوا ما ميك�كش
فلوس وما ���ش یقول لنا الوز�ر هو بو�دو ا�يل �ارف فني �ميش�یوا هاذ ال
  .فني �ميش�یوا، �� م�ش�ب�ني هبذا التعدیل هذا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .احلكومة �رفض هذا التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اسة اجللسة، ومث ما الس�ید الرئ�س احملرتم، ٕاذا بغیيت اطلب اللكمة لرئ

امسح يل هللا �ريض �لیك، النظام .. اكی�ش م�اقشة، ح�� يف الوقت ا�يل
  .ا�ا�يل ��ن واحض ب�ٔن بعد اجلواب د�ل احلكومة ما اكی�ش نقاش

  ..ٔ�عرض
  نقطة نظام يف ال�س�یري؟

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
واش من حق�ا  يف �لسة �رشیعیة د�ل التصویت �ىل قانون املالیة،..

  �سمعو اجلواب وال ما من حق�اش؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٔ�وال، امسح يل الس�ید الرئ�س احملرتم، اح�ا �یتحمك ف�نا القانون والنظام 

  .ا�ا�يل
النظام ا�ا�يل واحض يف هذه احلا�، يف الوقت ا�يل احلكومة كت�اوب 

  . ما �یبقاش الرد وال التعق�ب ما بقاش
  .مة؟ ما طل�ش اللكمة، ما طل�شالوز�ر طلبت اللك

  .�ادي ندوزو م�ارشة �لتصویت
  .تفضل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  الس�ید الرئ�س،

اح�ا هنا يف �لسة �لتصویت، ٔ�ذ�ر الس�ید الرئ�س ٔ�ننا دا�ل ا�لجنة 
بعد الزوال، واكنت �شهادة  7صبا�ا ٕاىل السا�ة  10اش�تغلنا من السا�ة 

اق، وفهيا تفا�ل وفهيا ٔ��ذ ورد وو�ات النظر امجلیع جلنة فهيا نقاش ر 
اجلواب عطیتو، نعاود �زید . وبعض املرات يف نفس املوضوع كمنش�یو وجنیو

 -نعاود نؤكد �لیه  -نعطیه د�؟ اجلواب راه عطیتو، قلنا ٔ�ودي هاذ القانون 

هاذ احلسا�ت ميكن فهيا ٔ�رصدة، ميكن هذاك أ�رصدة ما حترك�ش، �ش 
  .�لقانون التنظميي �لاملیةحتذف كنحتمكو 

القانون التنظميي �لاملیة �یقول � غت�ذف من بعد ثالث س�نوات من 
، ٕاىل ما �س�ل�ش ٔ�ي حسا�ت يف العملیات 2019ٕاصداره، یعين يف 

  .�ادي حتذف
كنجیو لبعض احلسا�ت كنقولو هاذي �اصها حتذف ود�، و�ادي 

ا�ت؟ مايش هو وز�ر منش�یو �لمزيانیة العامة، طبعا من ید�ر هذه احلس
  .�ق�صاد واملالیة ا�ي ید�رها، هام ا�ٓمر�ن �لرصف

جنیو لهاذ املوضوع هذا د�ل املاء الصاحل �لرشب، و�ا ٔ�س�یدي 
، 1996، بدٔ� يف )PAGER(غنفصلو ف�ه، هذا ٔ�س�یدي �ر�مج یتعلق ب 

 le Programme d’alimentation groupé( هو) PAGER(هاذ 
en eau potable rurale(الشق أ�ول تتحم� وزارة : ، اكن ف�ه شقني
،  (point d’eau)، (points groupé)التجهزي �ٓنذاك ا�يل فهيا ذاك

وف�ه شق یتحم� املك�ب الوطين �لامء الصاحل �لرشب �ٓنذاك، ٔ�ن ما بقاش 
د� وال الكهر�ء، هاذ الشقني �یدوزوا �ىل وا�د احلساب ا�يل �یتفرع 

ويش �مييش �لرب�مج  ،(l’ONEP)�ي تتحم� م�و، �مييش �لرب�مج ا
  .ا�ي تتحم� ذاك السا�ات وزارة التجهزي، د� وزارة املاء

ما بقا�ش وزارة املاء كتحمل هاذ املشلك د�ل املاء  2009من 
الرشوب �لعامل القروي، ولت فقط وزارة املاء، املك�ب الوطين �لامء 

اك أ�رصدة طبعا م�علقة الصاحل �لرشب، بقاوا ف�ه وا�د أ�رصدة، هذ
 ...�لزتامات ميل �ادي یتفضاوا هاذ �لزتامات، �ادي

ٔ�ما القول ٔ�نه �ادي حنولوه �لمزيانیة العامة صايف �ادي حنلو املشلك، 
املشلك لن حيل، ٔ�ن املشلك ا�ٓن مرتبط �ملاء الرشوب ا�ي یقوم به 

 لك س�نة املك�ب الوطين �لامء الصاحل �لرشب وا�ي ختصص � ا�و�
ملیون درمه متيش لهذا املك�ب، وا�ي �تفاق مع جام�ات حملیة  500تقریبا 

 %95وال  94اس�تطعنا، امحلد �، ٔ�ننا نوصلو املاء الرشوب ٕاىل حوايل 
  .من ساكن العامل القروي

  .شكرا الس�ید الرئ�س، ولهذا �رفض هاذ التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .حلكومةٕاذن اس�متعنا ٕاىل موقف ا
  .ا�ٓن �ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت

  ؛15= املوافقون
  ؛32= املعارضون
  .10= املمتنعون

  .املعارضون �لتعدیل
  :الباب أ�ول من اجلزء أ�ول �لتصویتٔ�عرض، 
  ؟املوافقون
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د�ل  4هاذو دازوا يف املواد ا�يل اكنت مكررة وا�يل اكن فهيا 
  .ة،  ال ٔ�س�یدي، الالتعدیالت د�ل فریق أ�صا� واملعارص 

  .شوف هللا �ريض �لیمك الرئاسة راه قابطة أ�مور د�لها
  :�لتصویت من اجلزء أ�ول الباب أ�ولٔ�عرض 

  ؛32= املوافقون
  ؛19= املعارضون
  .6= املمتنعون

  : تتعلق �لتاكلیف كام �اءت من جملس النواب 20 املادة
  ؛)32( نفس العدد: املوافقون

  ؛)19( نفس العدد: املعارضون
  .)6( نفس العدد: املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیالن، أ�ول من فریق أ�صا� واملعارصة  21 املادة
والثاين من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، لمك اللكمة لتقدمي 

  .التعدیل

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ا�صصة �لس�ید رئ�س م�صب  50التعدیل �روم ٕاىل تقس�مي هاذیك 
م�اصب �لس النواب  10م�صب و 30احلكومة ما بني رئاسة احلكومة ب 

م�اصب �لس املس�شار�ن، �متكني جمليس الربملان من موارد �رشیة  10و
ٕاضاف�ة �لنظر ٕاىل أ�دوار ا�س�توریة املناطة �لربملان ف� خيص ال�رشیع، 

  .لعموم�ة وا�بلوماس�یة الربملانیةمراق�ة العمل احلكويم، تق�مي الس�یاسات ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
م�صب يه ل�ست خمصصة لرئ�س احلكومة، يه مود�ة  �50ل�س�بة ل 

عند رئ�س احلكومة من ٔ��ل �ح�یا�ات ا�يل ميكن توقع يف بعض 
ح�یا�ات د�ل القطا�ات، املناصب املالیة كتكون موز�ة �ىل حسب �

هاذ القطا�ات، ٕاذا اكنت هناك اح�یا�ات �لم�لسني فميكن ٔ�ن �كون 
  .هناك ختصیص هذه املناصب لهذ�ن ا�لسني، لهذا �رفض هذا التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

  ؛15= املوافقون
  ؛32 =املعارضون
  .11 =املمتنعون

  .مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي التعدیلالتعدیل الثاين �

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
هذا التعدیل هيم ٕاضافة م�اصب مالیة لوزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن 

ا�يل  22املهين ولوزارة الشغل ووزارة الص�ة، وهو يف ارتباط مع املادة 
یة ووزارة الص�ة ووزارة الشغل ليك كنطالبو فهيا ٕاضافة وزارة الرتبیة الوطن 

�س�تف�د من م�اصب املتقا�د�ن اليت تصبح شاغرة ٔ�ن حتتفظ هبا ٔ�سوة 
  .بوزارة العدل وا�فاع الوطين و�ٔ�من الوطين ومراق�ة الرتاب الوطين

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
عطیة لبعض القطا�ات ٕاذا مت تعمميها فلن تبقى �س�ت��اءات ا�يل م 

هناك ٔ�ي اس�ت��اء، حتذف املناصب يف هنایة لك س�نة، وتف�ح م�اصب 
  . �دیدة �ىل حسب احلاج�ات

، �8000ل�س�بة لعدد املناصب املالیة ا�صصة لوزارة الرتبیة الوطنیة 
د�ل العقود  11000+8000ح�ا راه حتلت  �14000ا يف التعدیل زائد 

  .تعلقة ا�يل مو�ة م�ارشة ٕاىل أ�اكدميیات د�ل التعلميامل 
قطاعي التعلمي والص�ة حيظیان بنص�ب �م من املناصب احملدثة 
مبوجب قوانني املالیة ٕاضافة ٕاىل املناصب املالیة احملدثة �ملؤسسات العموم�ة 

 ،)les CHU(وا�يل هوما ) les AREF(التابعة لها ا�يل ذ�رت ا�يل هام 
  .رفض هذا التعدیللهذا �

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت
  ؛22= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛35= املعارضون لهذا التعدیل
  .7= املمتنعون
  :�لتصویت 21 املادةٔ�عرض 

  ؛)35( نفس العدد: املوافقون
  ؛)22( نفس العدد: املعارضون
  ..)7( نفس العدد: املمتنعون

تعدیالت، أ�وىل من الفریق �س�تقاليل  3، ورد �ش�ٔهنا 22 ملادةا
�لو�دة والتعادلیة والثاين من فریق أ�صا� واملعارصة والثالث من مجمو�ة 

  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل
  .تفضل ،التعدیل أ�ول �لفریق �س�تقاليل

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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�روم التعدیل ٕاىل متدید �س�ت��اء املتعلق بتعویض املناصب املالیة 
الشاغرة �ىل ٕا�ر ٕا�ا� املوظفني ا��ن �شغلوهنا �ىل التقا�د ل�شمل موظفي 
قطاع الرتبیة الوطنیة ووزارة الص�ة، نظرا �لعجز املس�ل �ىل هذا الصعید 

س�نة ا�راس�یة ق�ل ؤ�یضا �لنظر ٕاىل ٔ�نه يف قطاع الرتبیة الوطنیة ت��دئ ال 
املصادقة �ىل قانون املالیة، وهو ما جيعل القطاع يف �ا�ة ٕاىل موارد �رشیة 

  . لت�سري رشوط ا�خول املدريس وٕاجنا�ه
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
�ة �لنظر ٕاىل جحم تعممي �س�ت��اء �ىل قطا�ات الرتبیة الوطنیة والص

املوارد اليت �شغلها سوف یفرغ هذا �س�ت��اء من اجلدوى اليت ٔ��دث من 
  .ٔ��لها

طبعا كام قلت املناصب املالیة تف�ح بناء �ىل احلاج�ات، وٕاىل �ذینا 
وزارة الرتبیة الوطنیة ٔ�ن �كون هناك بدایة الس�نة ا�راس�یة بدایة يف دا�ل 

فقط تدبري املوارد، املوارد ال�رشیة هناك الس�نة املالیة هذا فقط یعزى ٕاىل 
  .جيب ٔ�ن �كون هناك اس��اق�ة

�لتقا�د ف�حنا  �14000ل�س�بة �لرتبیة الوطنیة غیخرجوا 
نعتقد ٔ�ن هذا اكيف �ل�سب  14000مقابل  19000يه  8000+11000

لهاذ الس�نة، ولك س�نة سوف �كون هناك دمع ٔ�كرب لهاذ�ن القطا�ني من 
�ات ف�ه، شكرا الس�ید الرئ�س، لهذا �رفض هذا ٔ��ل موا�بة �ح�یا

  .التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛30= املوافقون
  ؛35= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  ..التعدیل الثاين لٔ�صا� واملعارصة، تفضل

  :الس�ید �ادل الربااكت املس�شار
  .شكرا. مبناصب الشغل...

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من هذا التعدیل

  :الس�ید وز�ر إالق�صاد واملالیة
شكرا . احلكومة �رفض هذا التعدیل لنفس أ�س�باب اليت �سطهتا سابقا

  .الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لمصادقة والتصویت �لیه

  ؛30= املوافقون
  .35= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون
ثالث �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي التعدیل، التعدیل ال 

  .تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  الس�ید الرئ�س،

هذا التعدیل �روم هناك اس�ت��اءات من �ذف املناصب املالیة 
  .الشاغرة

اك�ن اس�ت��اء د�ل وزارة العدل ود�ل ا�فاع الوطين ود�ل أ�من 
  .الرتاب الوطين الوطين ود�ل مراق�ة

القطا�ات �ج�عیة ذات أ�مهیة ا�يل يه التعلمي والص�ة وال�شغیل 
م�صب، احلكومة  30000فهيا خصاص �ول، التعلمي ف�ه اخلصاص د�ل 

م�صب �لعقدة، هذا ف�ه الهشاشة، عوض ٔ�هنا تعمل  11000تتقول در� 
، حبال العدل هو �س�ت��اء لصاحل وزارة التعلمي حبالها حبال أ�من الوطين

ف�ه اس�ت��اء، وهذا ال یفرغ هذا �س�ت��اء من مضمونه، بل یعطي لهذا 
�س�ت��اء قمية ٔ�كرب، �ىل اعتبار ٔ�ن التعلمي وقضیة التعلمي يه ٔ�ولویة مضن 
أ�ولو�ت الوطنیة، ف�� الترب�ر ا�ي ٔ�عطته احلكومة هو ترب�ر واه، 

�لرتاجع عن هذه الترب�رات وحنن ن�ش�ث هبذا التعدیل ونطالب احلكومة 
  .الواهیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة ،شكرا

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
احلكومة �رفض هذا التعدیل لنفس الترب�رات السابقة، شكرا الس�ید 

  .الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛30= املوافقون
  ؛35:املعارضون
  .ال ٔ��د :املمتنعون
  :�لتصویت 22 املادةٔ�عرض 

  ؛35= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون
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  .نفس العدد: كام وردت �لینا من جملس النواب 23املادة 
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .كام وردت �لینا من جملس النواب، نفس العدد 24 املادة
  ؛35= املوافقون 

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .كام وردت �لینا من جملس النواب، نفس العدد 25 املادة
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .كام وردت �لینا من جملس النواب، نفس العدد 26املادة 
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .كام وردت �لینا من جملس النواب، نفس العدد 27 املادة
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .كام وردت �لینا من جملس النواب، نفس العدد 28 املادة
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .كام وردت �لینا من جملس النواب، نفس العدد 29 املادة
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .�لینا من جملس النواب، نفس العدد كام وردت 30 املادة
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

كام وردت �لینا من جملس النواب، طبعا املوافقون،  31 املادة
  .املعارضون، املمتنعون، نفس العدد

  ؛35= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

وافقون، املعارضون، كام وردت �لینا من جملس النواب، امل 32 املادة
  .املمتنعون، نفس العدد

  ؛35= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

كام وردت �لینا من جملس النواب، طبعا املوافقون،  33 املادة
  .املعارضون، املمتنعون، نفس العدد

  ؛35= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

اب، املوافقون، املعارضون، كام وردت �لینا من جملس النو  34 املادة
  .املمتنعون، نفس العدد

  ؛35= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .نفس العدد 35املادة 
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .نفس العدد 36 املادة
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .نفس العدد 37املادة 
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .نفس العدد 38املادة 
  ؛35= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .8= املمتنعون

  :ا�ٓن �ادي نعرضوا الباب الثاين من اجلزء أ�ول �لتصویت
  ؛36= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

  :ٔ�حاكم تتعلق بتوازن موارد و�اكلیف ا�و�: الباب الثالث
�ادي نعرض هذه املادة �لتصویت، موارد املزيانیة ) �ٔ (�دول  39 ةاملاد

  :العامة
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  ؛36= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

  :�ادي نعرض �لتصویت موارد مرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق�
  .نفس العدد: املوافقون، املعارضون، املمتنعون

  ؛36= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

�ادي نعرض ا�ٓن موارد احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة، موارد 
  :احلسا�ت املرصدة ٔ�مور خصوصیة

  .نفس العدد: املوافقون، املعارضون، املمتنعون
  ؛36= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

موارد حسا�ت �خنراط يف الهیئات ا�ولیة، �یف �اتنا من الغرفة 
  نفس العدد :وابأ�وىل من جملس الن

  ؛36= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

من الغرفة أ�وىل من موارد حسا�ت العملیات النقدیة كام �اءت 
  .ٔ�عتقد نفس العدد: جملس النواب
  ؛36= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

  :موارد حسا�ت ا�متویل، كام وردت �لینا من جملس النواب
  .نفس العدد: املعارضون واملمتنعوناملوافقون و 

  ؛36= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

موارد حسا�ت نفقات من ا�صصات، كام ورد �لینا من جملس 
  .نفس العدد: النواب

  ؛36= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .س العددنف :�رمهتا �لتصویت 39املادة �ادي نعرض 
  ؛36= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

  .نفس العدد: كام �اءت من جملس النواب 40املادة 
  ؛36= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .8= املمتنعون

يف ش�ٔهنا تعدیل وا�د من فریق أ�صا� تفضلوا بتقدمي  41ملادة ا
  .التعدیل

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٕالزام احلكومة بعدم جتاوز م�لغ �قرتاضات الهدف من التعدیل هو 
ا�ا�لیة موضوع إالذن الربملاين، �كر�سا �ور السلطة ال�رشیعیة يف القرار 

من ا�س�تور، وكذ�  70املايل ��و�، ومتاش�یا مع م�طوق وروح الفصل 
  .ضام� لعدم إالفراط يف �س�تدانة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من التعدیل

  :ید وز�ر �ق�صاد واملالیةالس� 
وضع سقف ملبلغ �قرتاضات ا�ا�لیة �الوة �ىل السقف املوضوع 

ملبلغ �قرتاضات اخلارج�ة من ش�ٔنه ٔ�ن هيدد �س�متراریة املالیة ��و� اليت 

قد تضطر يف بعض أ�ح�ان ٕاىل موا�ة نفقات اس�ت��ائیة، و�لتايل ارتفاع 

  . �اج�ات ا�متویل

�ش�تغل يف ٕاطار تدبري ا��ن �ىل ٕاسرتاتیجیة التحكمي طبعا احلكومة 

بني مصادر ا�متویل ا�ا�يل واخلار� اس��ادا ٕاىل مجمو�ة من العوامل 
املتعلقة �لس�یاق الوطين ا�ويل، وضعیة الس�یو� يف السوق احمليل، جتنب 

مزامحة اخلزینة �لقطاع اخلاص، ٕاىل مش��ا �زاف �لسوق ا�ا�يل اك�ن وا�د 

)l’effet d’éviction ( ىل املقاوالت ٕاخل من الرشوط واملعایري اليت جيب�

  .ٔ�ن تد�ر هبا ا��ن العمويم

لك هذه العوامل تؤ�ذ يف احلس�بان الختاذ القرار الصائب ويف الوقت 

املناسب لتعبئة ا�متویالت الرضوریة، و�لیه فوضع سقف ملبلغ �قرتاضات 

نة الالزمة �متویل مجیع �اج�ات ا�ا�لیة من ش�ٔنه ٔ�ن یفقد احلكومة املرو

  .اخلزینة

  .لهذا �رفض هذا التعدیل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  :ٔ�عرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛21= املوافقون

  ؛36 =املعارضون
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  .9= املمتنعون

  :كام �اءت من جملس النواب 42 املادة

  ؛36= املوافقون

  ؛)21( نفس العدد: املعارضون

  .9= املمتنعون

  :�لتصویت من اجلزء أ�ول الباب الثالثا�ٓن �ادي نعرض 

  ؛35= املوافقون
  ؛22= املعارضون

  .9= املمتنعون

 73.16اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة رمق �ادي نعرض ا�ٓن، 

  :�لتصویت �2017لس�نة املالیة 

  ؛35= ملوافقونا

  ؛22= املعارضون

  .9= املمتنعون

ار�ن �ىل اجلزء أ�ول من مرشوع قانون ٕاذن، وافق جملس املس�ش

  .�2017لس�نة املالیة  73.16املالیة رمق 

وا�ٓن �ادي �رفعو اجللسة ونعطیو فرصة �لجنة املالیة �ش متيش 
تصوت �ىل اجلزء الثاين، وكذ� �ل�ان ا�امئة �ش یصوتوا �ىل املزيانیات 

  .الفرعیة
ساهل، �ادي نصف سا�ة اكف�ة؟ ٕاذن �ادي نعطیو نصف سا�ة ٔ�نه 

  .دقایق 5ميش�یوا دا� اك�ن جلنة 
  .الس�ید الرئ�س تفضل، نقطة نظام

  : املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .الوقت ا�يل �سايل جلنة املالیة

ٔ�ن اح�ا عند� التصویت �اد الفرعیة، الفرعیة ما غتا�دش الوقت 
  ..�زاف ولكن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ق معاكحىت یصوتوا �ىل اجلزء الثاين، م�ف

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .و�رجعوا ة�سايل جلنة املالی

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕایوا س�بق اجلزء الثاين الس�ید الرئ�س

 .رفعت اجللسة ،ٕاذن


