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  192 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2018 د�سمرب 12(هـ 1440 ربیع ا�ٓخر 4 ربعاء�ٔ ا: التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
�ق�قة او  عارشة، ٕابتداء من السا�ة الوعرش دقائقتان ساع : التوق�ت
  .صبا�ا العرش�ن

من مرشوع قانون املالیة  اجلزء أ�ولالتصویت �ىل مواد : �دول أ�عامل
  .�2019لس�نة املالیة  80.18رمق 

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل رسول هللا

  الس�ید الوز�ر،
  رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل

خنصص هذه اجللسة �لتصویت �ىل مواد اجلزء أ�ول من مرشوع 
  .2019لس�نة  ةقانون املالی

ؤ�ود يف البدایة �ش نتافقو �ىل مهنجیة النقاش، وكذ� اس�تعامل 
بعض اللكامت، فاملواد أ�صلیة ما �اد�ش هنرض �لهيا، ما �اد�ش نتلكم 

ان �لنص، ٔ�ن راه عندمك �لهيا، �ادي نقول فقط املواد أ�صلیة دون إالتی
موجودة يف التقر�ر، كذ� التعدیالت ا�يل ق�لت ا�لجنة، كذ� س�ٔشري لها 
�لتعدیالت اليت ق�لت ا�لجنة، فقط س�ٔكتفي �لتعدیالت ا�يل �ادي یقدمو 

  .الفرق وا�مو�ات، و�ادي نقول فقط الس�ب
  .ٕاذن �ىل �ركة هللا

  .ايلاجلزء أ�ول املعطیات العامة �لتوازن امل

  .أ�حاكم املتعلقة �ملوارد العموم�ة: الباب أ�ول
ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه وقع تعادل يف التصویت �ىل املادة يف ا�لجنة، : 1املادة 

  .ويه ا�ٓن ٔ�ماممك �لنظر فهيا وكذ� �لتصویت �لهيا
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة یتعلق بت�دید سقف 

اضات، ب�ٔن ال یت�اوز جحم د�ن اخلزینة إالذن �لحكومة يف ٕاصدار �قرت 
  .%�67س�بة 

  .تفضل الس�ید رئ�س الفریق

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

  .صباح النور لزماليئ وزم�اليت أ�عزاء
  الس�ید الوز�ر،

هذا التعدیل یتعلق ب�سق�ف املدیونیة د�ل اخلزینة، جحم ا��ن د�ل 

  .%67یتعدى  اخلزینة يف سقف ال
الس�ید الرئ�س، �لمرة أ�لف، وحنن نطالب برضورة �سق�ف ا��ن ق�ل 
ٔ�ن حتصل احلكومة �ىل إالذن من الربملان لالقرتاض، والیوم بعد ٕاغراق 
ب�� يف املدیونیة یث�ت حصة هاذ التعدیل ا�يل يف لك قانون مايل، يف لك 

  .م�اس�بة نؤكد �لیه
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید محمد ب�شعبون وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  .صباح اخلري مجیعا

  .هذا التعدیل �ري مق�ول
ٔ�وال، ٔ�ن عند� سقف د�ل املدیونیة اخلارج�ة ٕ�ذن من الربملان 

اخلزینة بصفة �امة یعزى ٔ�ساسا  س�نو�، وحتدید سقف س�نوي حلجم د�ن
�لطبع التوقعي لنفقات املزيانیة د�ل ا�و�، ووضع سقف ملبلغ إالقرتاضات 
ا�ا�لیة، ز�دة �ىل السقف املوضوع ملبلغ إالقرتاضات اخلارج�ة یقدر هيدد 
�س�متراریة د�ل املالیة ��و�، اليت قد تضطر يف بعض أ�ح�ان ٕاىل 

ة قد تفيض ٕاىل ارتفاع مس�توى جعز املزيانیة، و�لتايل موا�ة نفقات اس�ت��ائی
  .ٕاىل ارتفاع �اج�ات ا�متویل

وبدون هذه املرونة فقد توا�ه ا�و� خماطر �دم القدرة �ىل الوفاء 
  .�لزتاماهتا املالیة

  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  �الش؟.. ٔ�عرض هذا التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  ا بعد واش �ادي ن�ش��و؟ وال �سحبو؟ سولنا اح�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
امسح يل، الطریقة ا�يل كنا �دامني هبا يف الس�نوات املنرصمة، كنا 

  .كنعطیو � تقدم التعدیل و�لحكومة �لتصویت، دا� بغیت �سحبو مرح�ا
تفسري التصویت �یكون يف ا�هنایة، يف ا�هنایة تفسري التصویت مايش 

  .�ريض �لیك، �لیو� �سريو اجللسة يف أ�ول، هللا
  .الس�ید رئ�س الفریق تفضل

  : املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
لك ��رتامات � و�لس�یدات والسادة، ولكن هذا حقي، یعين حق 
ٔ�ي �رملاين ٔ�ي فریق، اح�ا فقط �رید تن��ه احلكومة لهاذ أ�مر، دامئا 
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  .كن�هبوها وك�سحبوه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ید رئ�س ا�لجنة، اح�ا دامئا �دامني يف اجللسات العامة �لطریقة الس� 

  . ا�يل قلت لمك، تقدمي التعدیل، احلكومة كتعطي رٔ�هيا مث تنعرض �لتصویت
ٔ�ول مرة، وا�ا ٕاىل اكن يش وا�د �غي �سحبو م�فق معك، ولكن 

  .هو ا�يل �اص
ن ا�ٓن �ادي نعرض املادة أ�وىل �ىل التصویت كام وردت �لینا م

  :جملس النواب
  .�ٕالجامع: املوافقون
  ؛48= املوافقون

  ؛0= املعارضون
  .11= املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة، كام ٔ�نه وقع تعادل : 2املادة 
�ٔ�صوات يف ا�لجنة �ش�ٔن تعدیل مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، 

تعدیل فریق أ�صا� واملعارصة،  اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي
  .تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
یتعلق أ�مر هنا بتعدیل �روم ٕاخ�ار جلنيت املالیة �لربملان الس�تعامل 

  .إالذن لترصف احلكومة
بطبیعة احلال هاذ اليش یندرج مضن تفعیل ا�ور الرقايب �لسلطة 

كام تنقولو دامئا ٕاعطاء مدلول ال�رشیعیة املنصوص �لهيا يف ا�س�تور، و 
ومعىن حق�قي �لسلطة ال�رشیعیة، یعين �لربملان والعمل الرقايب �ىل احلكومة 

  .يف ا�ال املايل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
ويف هذا إالطار نذ�ر ب�ٔن  ٔ�وال، احلكومة يف �شاور دامئا مع الربملان،

ا�لجوء ٕاىل هذا إالجراء ال یمت ٕاال يف احلاالت �س�تع�الیة والرضوریة، 
مادة القمح فقط، هو یعين مرسوم وا�د  2018واليت مهت �الل س�نة 

�هيم مادة القمح، وا�ٓن راه احلكومة كتفكر ابتداء من فاحت ینا�ر رمبا ميكن 
  .نوا�بو التغیري د�ل أ�سعار د�ل القمحو�لتايل اح�ا ت .. متدید د�ل هاذ

ٕاذن هذا یعين ٕاذن یؤهل احلكومة الختاذ التدابري مبق�ىض مراس�مي من 
دج�رب من نفس الس�نة، وهاذ املراس�مي لكها تتقدم �لربملان  31فاحت ینا�ر ٕاىل 

  .�لمصادقة �لهيا عند ا�هتاء ا�ٓ�ال احملدد بقانون إالذن

  :اجللسةالس�ید رئ�س 

  :ض هذا التعدیل �لتصویت�ادي نعر 
  ؛18= املوافقون

  ؛39= املعارضون �لتعدیل
  .4= املمتنعون

 4معارض و 39ا�يل مع التعدیل،  18ٕاذن الن���ة د�ل التصویت، 
  .ممتنع

  التعدیل د�ل الكونفدرالیة تقدموه؟

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
فس املفروض ٔ�نه یطلع من طرف ا�لجنة وهو نفس التعدیل يف ن

  .املضمون، تعدیل أ�صا� واملعارصة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :�رمهتا �لتصویت 2شكرا، ٕاذن ا�ٓن �ادي نقدم املادة 

  : 2املوافقون �ىل املادة 
صوتنا فأ�ول �ىل التعدیل، ما دازش، د� غنصوتو �ىل املادة، ٔ�� 

  .قلت � قدم التعدیل قليت يل حبال حبال، قلت يل نفس العدد
  :�لتصویت كام وردت 2ي نعرض املادة ٕاذن �اد
  ؛39= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .ممتنعون 4و 20ضد  39ٕاذن املادة وافق �لهيا 
ا�ٓن �ادي ندوزو �لامدة الثالثة من مرشوع قانون املالیة كام �د�هتا 
ا�لجنة، و�ادي نعرض �ىل ا�لس فصول املدونة �لجامرك والرضائب �ري 

من مرشوع قانون  3ة، والتعدیالت الواردة �لهيا املضمنة �ملادة املبارش 
  .املالیة

من املدونة العامة �لجامرك والرضائب �ري املبارشة، كام : 42الفصل 
  .�دلته ا�لجنة، ا�لجنة �دلت هذا الفصل، �ٕالجامع

  .�ادي نعرض هاذ املادة �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون
من املدونة العامة �لجامرك ) لفقرة أ�وىلا( ،مرات 3مكرر  45الفصل 

  .والرضائب �ري املبارشة، هاذي مادة كام �اءت من الغرفة أ�وىل
  .�ٕالجامع: املوافقون
من املدونة العامة �لجامرك والرضائب �ري املبارشة كام  3-63الفصل 

  .�ٕالجامع: �اءت من الغرفة أ�وىل
ائب �ري املبارشة كام �اءت من املدونة العامة �لجامرك والرض  72الفصل 

  .�ٕالجامع: من جملس النواب
كذ� من املدونة العامة �لجامرك كام �اءت من جملس  78الفصل 

  .�ٕالجامع: النواب
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  .�ٕالجامع: من مدونة امجلارك �یف �ات من جملس النواب 88الفصل 
املكرر مخس مرات من مدونة امجلارك �یف �ات من  99الفصل 

  :جملس النواب
  .�ٕالجامع: وافقونامل

دونة العامة �لجامرك �یف �ا من جملس املكذ� من  2-152 الفصل
  :النواب

  .�ٕالجامع: املوافقون
بارشة كام �اء امل من املدونة العامة �لجامرك والرضائب �ري  164 الفصل
  :هبا القانون

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .ٕالجامعاملكرر من املدونة العامة �لجامرك، كذ� � 164الفصل 

مكرر من املدونة العامة  164، ٔ�� قلت 164الس�ید رئ�س ا�لجنة 
  .�لجامرك

  :بغیت نعرضها �لتصویت
  ؛ 40= املوافقون

  ؛21=املعارضون
  .4= املمتنعون

مكرر من املدونة العامة �لرضائب  164ٕاذن، وافق ا�لس �ىل الفصل 
  .4مع ام�ناع  21ضد  40ب 

  :لعامة �لجامركاملكرر من املدونة ا 239 الفصل
  .�ٕالجامع: املوافقون �یف �ات من جملس النواب

مكرر من املدونة العامة �لجامرك �یف �ا من جملس  261 الفصل
  .�ٕالجامع: النواب

  .ا�ٓن فصل �دید
هذا فصل �دید �ادي املكرر املمتم �لمدونة العامة �لجامرك،  88الفصل 

  :نعرضو �لتصویت
  .إالجامع: املوافقون
  :�رمهتا كام �د�هتا ا�لجنة 3املادة ي نعرض ا�ٓن �اد

  : 3املوافقون املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛21= املعارضون
  .04= املمتنعون

، ضد 41من مرشوع قانون املالیة ب  3ٕاذن ا�لس وافق �ىل املادة 
  .4مع ام�ناع  21

  : كام وردت �لینا �ادي نعرضها �لتصویت 4املادة 
  . �ٕالجامع: املوافقون

، هذه �د�هتا ا�لجنة �ٔ��لبیة، ورد فهيا تعدیل من الفریق 5 ادةامل
  : �س�تقاليل، �ادي نعرض ٔ�وال �لتصویت تعدیل ا�لجنة

، ٔ�� عندي 5املوافقون �ىل تعدیل ا�لجنة، ٔ�� كهنرض �ىل املادة 
ال�س�یري د�يل هللا �ريض �لیمك، ما تبعش ذاك اليش ا�يل عطاو�، ولكن 

  . ساهلني، د� �ادي ن�ساهلؤ�� �ري �ش �كونو 
�ادي نعرض التعدیل د�ل ا�لجنة، و�ادي نعرض التعدیل د�لمك و�اد 

  .منيش ليشء �ٓخر
  : �ادي نعرض ٔ�وال �لتصویت تعدیل ا�لجنة

  . �ٕالجامع: املوافقون
ا�ٓن ن��قل ٕاىل تعدیل الفریق �س�تقاليل، و�ريم هذا التعدیل ٕاىل 

ا�لیة �ىل �س�هتالك املطبق �ىل تطبیق نظام مرن �ىل الرضیبة ا�
  . الغازوال والوقود املمتاز، تفضل قدم التعدیل

  :املاكوي ر�الاملس�شار الس�ید 
  الس�ید الوز�ر، 

هذا التعدیل الهدف م�ه هو تقویة القدرة الرشائیة �لمواطنني، هو ٔ�ن 
هذیك الرضیبة ا�ا�لیة �ىل �س�هتالك �ل�س�بة �لغازوال والوقود املمتاز 

ا تزنل فاش �كون السعر د�ل البرتول طالع يف أ�سواق العاملیة، �ش ٔ�هن
ما یبقاش ذیك الرضیبة دامئا �زاد �ش �كون ٕاذن وا�د املرونة، �ش 

 %10يف أ�سواق العاملیة تزنل هذیك الرضیبة ب  %�10یطلع السعر ب 
  . ٔ�یضا حامیة �لقدرة الرشائیة �لمواطنني

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . لكمة �لحكومةال

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هذا التعدیل �ري مق�ول لكون الرضیبة ا�ا�لیة �ىل �س�هتالك يه 
مرتبطة �حلجم، ول�س �لقمية، و�لتايل مفن ش�ٔن هذا التعدیل ٔ�ن یؤدي ٕاىل 

ملیون درمه �ل�س�بة  250خفض يف مداخ�ل هذه الرضیبة حبوايل ملیار و
  .ون درمه �ل�س�بة �لوقود املمتازملی �250لغازوال و

ومن �ة ٔ�خرى هذا التعدیل س�یقلل من القدرة �ىل توقع املداخ�ل 
  .اللكمة لمك. اجلبائیة �لس�نة املق��

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 : �ادي نعرض التعدیل �ىل التصویت

  ؛25= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛35= املعارضون �لتعدیل

  .7= املمتنعون
  .7، ممتنع 35ضد  25هذا التعدیل ب  ٕاذن رفض ا�لس

  :كام �د�هتا ا�لجنة �لتصویت 5املادة ا�ٓن �ادي نعرض 
  ؛40= املوافقون
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  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .4مع ام�ناع  21ضد  40ب  5ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
  :�د�هتا ا�لجنة �ٕالجامع، �ادي نعرضها �لتصویت 6املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
، كام ٔ�ضافهتا مكررة 6املادة هاذي مادة �دیدة يف القانون املايل، 

: ا�لجنة بعد التصویت �لهيا كذ� �ٕالجامع، ٕاذن �ادي نعرضها �لتصویت
  .�ٕالجامع
بنود، ويه بنود  5، هاذ املادة �یف كتعرفو ٔ�هنا تت�ٔلف من 7املادة د� 

موارد م�سو�ة  ،بةو �موارد م�سو�ة وم تتعلق مبوارد معد�، موارد �دیدة، 
  .فقط وكذ� بنود تتعلق ب��ف�ذ القانون

�ادي نصوتو �ىل لك وا�دة مهنا، من هاذ الصنف، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن 
  .ب�ٔمكلها 7نصوت يف أ��ري �ىل املادة 

  .�ادي نبداو ا�ٓن �ملواد املعد� اليت تغري وتمت البند أ�ول
  .من مرشوع قانون املالیة "7"من املادة  Iالبند 
  : من املدونة العامة �لرضائب 2ادة امل

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :6املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 7املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :8املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :10املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .من املدونة العامة �لرضائب II-11املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .19املادة 

  .�الجامع: وافقونامل
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل  24املادة 

  .املتعلقة ٕ�عفاء املتقا�د�ن من مجیع ٔ�نواع الرضائب
  .اللكمة لمك لتقدمي التعدیل

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

ملتقا�د�ن من اكفة ٔ�نواع التعدیل ا�ي تقدم�ا به �روم ٕاعفاء معاشات ا
الرضائب، �لنظر ٔ�نه فهاذ السن هاذي �یحتاجو املتقا�د�ن، �یكون عندمه 
ٔ�مراض ؤ�یضا ٔ�هنم ٔ�دوا الرضائب ح�� اكنوا یعملون، ف�� كنقرتحو ٔ�نه 

  .یتعفاو معاشات املتقا�د�ن من الرضائب

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هو تعدیل �ري مق�ول ٔ�ن م�دئیا ختضع املعاشات �لرضیبة �ىل ا��ل، 
ٔ�هنا اكنت حتجز لت�ٔس�س ت� املعاشات ورواتب التقا�د طوال ح�اة 

  .املتقا�د، �س�تف�د من إالعفاء من هاذ الرضیبة
يف  %�55نیا، �س�تف�د هاذ املعاشات من خصم جزايف ا�ٓن ف�ه 

ٕاذا فاق هذا املبلغ، و�لتايل عند�  %40درمه س�نو�، و �168.000دود 
من املعاشات د�ل التقا�د معفاة من الرضیبة �ىل  %90الیوم ٔ�كرث من 

  .درمه شهر� يف املعاشات راه معفي 7000ا��ل، وا�ٓن ا�يل عندو 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذن �اد�ن اللكمة لمك

  :د عبد احلق ��ساناملس�شار الس�ی
  .كن�ش��و هبذا التعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .و�ا، ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �ىل ا�لس �لتصویت

  ؛26= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛40= املعارضون �لتعدیل

  .1= املمتنعون
ا�يل وافقو �لیه، مع ممتنعة  26، ضد 40ٕاذن التعدیل مرفوض ب 

  .وا�دة
  :�یف �ات 24ادة ٕاذن �ادي نعرض ا�ٓن امل

  ؛42= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .4مع ام�ناع  22ضد  42ب  24ٕاذن، وافق ا�لس �ىل املادة 
  :كام وردت �لینا 29 املادة

  .�ٕالجامع: املوافقون
ورد �ش�ٔهنا تعدیل أ�ول من فریق أ�صا� واملعارصة یتعلق  57 املادة

من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة من املادة، والثاين  �25لبند 
  .من املادة 20یتعلق �لبند 

من  21و 13كام ٔ�ن ا�لجنة ٔ�د�لت �ٕالجامع تعدیلني �ىل البند�ن 
  :املادة، یتعلقان �ىل التوايل �ٕالعفاء من الرضیبة �ىل ا��ل
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درمه عن لك  30ٔ�وال، �لوج�ات الغذائیة لفائدة املس�ت�دمني يف �دود 
  م؛م�ٔجور ویو 

�نیا، �لطلبة املس�لني يف س� املاسرت �لبحث من إالعفاء من 
 .املاكف�ٓت والتعویضات إالجاملیة العرضیة و�ري العرضیة

 .�ادي نعرض ٔ�وال تعدیل ا�لجنة �ىل التصویت و�لیه،
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .وا�ٓن �ادي نعرض التعدیل د�ل أ�صا� واملعارصة لتقدمي التعدیل

  :س�ید عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار ال 
  �ٓش من رمق عندك متا الس�ید الرئ�س؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .3شوف رمق 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
یتعلق ٕ�عفاء الرضیبة �ىل ا��ل، أ�جور املدفو�ة �وي �ح�یا�ات 

شهر، هاذي ٔ�وال بغینا هاذ إالجراء ل�شجیع  36اخلاصة يف �دود 
توظیف ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، هذا هو الهدف من املقاوالت �ىل 

  .هاذ التعدیل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
ٔ�حاكم املدونة تنص �ىل ٕاعفاء أ�جر إالجاميل الشهري يف �دود 

من �رخي �شغیل أ��ري واملدفوع من شهر ت��دئ  24درمه ملدة  10000
طرف املقاو� ٔ�و امجلعیة ٔ�و التعاونیة احملدثة �الل الفرتة من فاحت ینا�ر 

ٔ�جراء، مبا فهيم أ��ري من ذوي  10يف �دود  2022دج�رب  31ٕاىل  2015
  .�ح�یا�ات اخلاصة

كام ٔ�ن �شجیع ال�شغیل مير ٔ�ساسا يف نظر احلكومة �رب �اكلیف ٔ�و 
  .التاكلیف �ج�عیة عوض التدابري اجلبائیة اخلفض من

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .ن�ش�ث �لتعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاذن �ادي نعرضوه �ىل التصویت

  ؛33= املوافقون
  ؛34= املعارضون �لتعدیل

  .ال ٔ��د: املمتنعون
  .33ضد  34ب  ٕاذن رفض ا�لس هذا التعدیل

  .د�ل الفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید الرئ�س ن��قل ٕاىل التعدیل

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

يف هذا التعدیل الس�ید الوز�ر، ٕاىل تعممي إالجراء ا�يل اكن �داتو 
احلكومة الس�نة املاضیة، ا�يل ت��علق �ٕالعفاء من الرضیبة �ىل ا��ل 

يف  2022و 2015لٔ�جراء عند الرشاكت ا�يل ختلقات ما بني  �ل�س�بة
  .أ�جراء 10شهر ويف �دود  24درمه يف �دود  �10000دود 

الهدف من هذا التعدیل هو التعممي د�لها للك الرشاكت، ولكن 
  . يف مخسة ٔ�جراء فقط �2015ل�س�بة ا�يل ختلقات ق�ل �رخي 

الهدف م�ه طبعا هو �لق هذا هو التعدیل د�ل الفریق �س�تقاليل 
  .م�اصب شغل ٕاضاف�ة يف القطاع اخلاص

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .موقف احلكومة من هذا التعدیل

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
هذا التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن هذا النظام احلايل �ريم ٔ�ساسا ٕاىل 

م�طلبات ال�شغیل  �شجیع امل�ش�ٓت احلدیثة ال�ش�ٔة �ىل ال�شغیل، �لام ٔ�ن
�هيا �كون �برية عند بدایة مزاو� �شاطها، و�لتايل فلها ٔ�ولویة ف� خيص 

  . التحفزيات اجلبائیة �ىل �لق فرص الشغل
هو ا�يل  2018وكام ذ�ر الس�ید املس�شار، فقانون املالیة د�ل س�نة 

ت ول�شجیع املقاوال 10ٕاىل  5رفع �دد أ�جراء املعنیني هباذ إالجراء من 
هاذ الفرتة ا�يل ذ�ر هبا  وامجلعیات والتعاونیات اليت مت ٕا�دا�ا �الل

  .�ىل �شغیل �دد ٔ�كرب من أ�جراء 2015/2022

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د�ل الفریق من هذا التعدیل ا�هنايئاملوقف 

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
مسعت الس�ید الوز�ر ق�لتو التعدیل �ك؟ �ري مق�ول وال مق�ول ما 

  .كن�ش��و به الس�ید الرئ�س. مز�ن

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .مق�ول�ري 

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .ن�ش�ث به الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .� اله �ادي نعرضو �لتصویت

  ؛29= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛36= املعارضون �لتعدیل

  .3= املمتنعون
  .3مع ام�ناع  29ضد  36ب  ٕاذن �رفض التعدیل

ب�ٔمكلها كام �د�هتا ا�لجنة وكذ� نعدلها  57ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  .�لتصویت

  ؛47= املوافقون 
  ؛20= املعارضون لهذه املادة 

  .3=  ةاملمتنع لهذه املاد
  .3مع ام�ناع  20ضد  47، ب 57ٕاذن ا�لس وافق �ىل هاذ املادة 

التعادلیة الفریق �س�تقاليل �لو�دة و  ، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من59املادة 
درمه لك طفل  6000درس أ�طفال يف �دود متاملتعلق خبصم نفقات 

  .س�نو�، اللكمة لمك لتقدمي التعدیل

  : املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

دامئا الس�ید الوز�ر يف ٕاطار دمع القدرة الرشائیة �لمواطنني، �ريم هاذ 
ٕاد�ال ٔ�و خصم من املبالغ إالجاملیة املتعلقة �رسوم ا�متدرس  التعدیل ٕاىل

درمه للك طفل، ولكن  6000د�ل أ�طفال يف القطاع اخلاص يف �دود 
  .ٔ�لف درمه س�نو� �20سقف 

  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
 500لكف خزینة ا�و� تقریبا ملیار وهاذ التعدیل �ري مق�ول ٔ�نه س�ی

  .ملیون درمه س�نو�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٕاذن هاذ التعدیل نعرضوه �لتصویت

  ؛34= املوافقون 
  ؛37= رضونااملع

  .ال ٔ��د: املمتنعون
  .34ضد  37ٕاذن رفض ا�لس هذا التعدیل ب

  .كام وردت �لینا 59ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  :املوافقون

�ه الثقة ویتحمل املسؤولیة، وأ�مني قال � ما �اد�ش أ�مني راه ف 

  .حيسب ا�يل �را، عندو احلق

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

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .حىت �مكل هاذ التصویت ونعطیك اللكمة

  .نعم؟ ٔ�� �ادي نعطیك اللكمة اليس ��سان
  .جملس من النوابقلت لیك نصوت �ىل املادة �یف �ات، �ات من 

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .ما �ا�ش من جملس النواب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
من املدونة العامة �ات من جملس  59املادة . �ات من جملس النواب

  .النواب نصوت �لهيا

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
من املدونة د�ل الرضیبة �ا فهيا تعدیل من الفریق  59املادة 

�س�تقاليل ما تق�لش، ٕاذن بال ما نعاودو نصوتو �ىل هاذ املادة ٔ�ن ما 
  .�ا�ش يف مرشوع القانون، املفروض ندوزو �لامدة أ�خرى

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�عتقد ب�ٔنه عندمك احلق، ال ٔ�� عندي هنا ولكن

ما عند�ش مدققة هنا،  59، �ري املادة 63ٕاذن �ادي ندوزو �لامدة 
عتقد ب�ٔن املنطق یق�يض ما تقو�، اكن من الالزم ید�روها يف ولكن �ٔ 

  .�قرتا�ات د�ل املواد ا�يل تعدل
  .من املدونة العامة �لرضائب �63لامدة ٕاذن �ادي منش�یو 

  ؛65= املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .7= املمتنعون

  .�ٔ��لبیة 63ٕاذن وافق ا�لس �ىل هاذ املادة 
  :64املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .متاما.. هاذي ا�يل فهيا73املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :86املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة املتعلق 89املادة 

 �5لعملیات املفروضة �لهيا الرضیبة وجو�، وذ� �رفع رمق ٔ�عامل الت�ار ٕاىل 
  .ملیون درمه، تقدم
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  :شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوزاملس� 
  الس�ید الرئ�س،

هاذ الرضیبة �روم الرفع من احلد أ�دىن د�ل فرض الرضیبة �ىل القمية 
ملیون  2حمدد يف  1985املضافة �ل�س�بة �لت�ار الصغار واملتوسطني، مفنذ 

درمه، واح�ا �ارفني ب�ٔن أ�سعار تضاعفت مضاعفات، تضاعفت كثرية، 
الء الت�ار ا�يل أ��لبیة د�هلم ما �یرصحوش وكذ� و�لتايل ملصل�ة هؤ

وا�د العدد مهنم ٔ�صیبو �ٕالفالس، �اصة بعد ان�شار املسا�ات الك�رية، 
ملیون درمه لفائدة هؤالء الت�ار وحفاظا �ىل  5نطالب �رفع هاذ احلد ٕاىل 

  .م�اصب الشغل

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هاذ التعدیل �ري مق�ول ٔ�نه ال ی�ىش ؤ�هداف إالصالح اجلبايئ ا�ي 
هيدف ٕاىل توس�یع الو�اء الرضیيب واحلد من إالعفاءات الرضی��ة لتحق�ق 
م�دٔ� ح�اد هاذ الرضیبة ٔ�و التحسني من مردود�هتا، واخلضوع لهذه الرضیبة 

ارة الرضی��ة من احلصول �ىل املعلومات و �ىل القمية املضافة ميكن إالد
اس�تغاللها حملاربة الفواتري الصوریة، وكذ� حلث امللزمني �ىل املطالبة 

  .بفواتريمه وٕادرا�ا يف حسا�هتم بدل الت�يل عهنا حب�ة �دم �ا�اهتا ٕا�هيا
الرضیبة �ىل القمية املضافة س�یحرم  ضرفع من سقف فر ال�� فٕان 

ملیار درمه من رمق  18ل مد�ریة الرضائب حوايل نظام املعلوم�ات د�
املعامالت اليت یرصح هبا ا�ٓن ٔ�و �الیا اخلاضعون ا��ن یبلغ رمق معامالهتم 

  .ملیون د�ل ا�رمه 5و 2ما بني 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض هاذ التعدیل �ىل ا�لس �لتصویت �لیه

  ؛27= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛44= لاملعارضون �لتعدی

  .4: املمتنعون
  .4مع ام�ناع  27ضد  44ٕاذن رفض ا�لس هذا التعدیل ب 

ح�ث ما عند�ش هنا، .. �ىل التصویت 89ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
واش هاذ املادة �ات يف النص أ�صيل وال ما �ا�ش؟ �ایة، ٔ�ن ما 

  .. عند�ش هذا�يش، �ادي نطلب �ش جيیبو يل
  .هتا�ىل ٔ�ي �ادي نعرض املادة �رم

ال، ٔ�� م�فق معك، ٕاىل ما �ا�ش يف النص أ�صيل من جملس النواب 
  .ما عند� ما نصوتو �لهيا

من املدونة العامة �لرضیبة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق  91املادة ٕاذن 
  أ�صا� ٕ�ضافة 

أ�دویة وأ�دوات املدرس�یة ٕاىل املواد املعفاة من الرضیبة �ىل القمية 

  .املضافة، اللكمة لمك

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

لتقویة القدرة الرشائیة لٔ�رس واملواطنني، اكن هاذ التعدیل �روم 
  .إالعفاء د�ل أ�دویة وأ�دوات املدرس�یة من الرضیبة �ىل القمية املضافة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .موقف احلكومة

  :�ق�صاد واملالیة الس�ید وز�ر
هناك شقني يف هاذ التعدیل، الشق أ�ول هيم ٕاعفاء أ�دویة وهاذ 
إالعفاء یتطلب دراسة يف ٕاطار مشويل مع �نيي قطاع أ�دویة، ولكن ا�يل 
ميكن لنا ن�ٔكدو �لیه هو ٔ�نه �وهنا �اضعة ا�ٓن �لرضیبة �ىل القمية املضافة 

صم، يف �ني ٔ�ن ٕاىل اكن تیعطي �لمهنیني احلق يف �س�تفادة من اخل
إالعفاء دون احلق يف اخلصم س�یجعل هذه الرضیبة جزءا من التاكلیف، مما 

  .س��عكس سلبا �ىل ٔ�مثنة أ�دویة
ٔ�ي ما یتعلق �ٔ�دوات املدرس�یة هاذ إالعفاء ال : ويف الشق الثاين

ی�ىش ؤ�هداف إالصالح اجلبايئ الرايم ٕاىل توس�یع الو�اء الرضیيب، ولكن 
نتطرقو لهاذ إالصالح الشمويل �لرضیبة �ىل القمية املضافة �الل قرر� 

ماي املق�ل، ٕان شاء هللا،  4و 3املناظرة الوطنیة �لجبا�ت املرتق�ة ما بني 
  .ونتدارسو هذا املوضوع

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .املوقف ا�هنايئ

  :عبد العز�ز بنعزوز الس�یداملس�شار 
احلكومة اح�ا �سحبوه ون�س�ناوه العام يف انتظار املناظرة وا�راسة د�ل 

  .اجلاي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�ٕالجامع: 91املوافقون �ىل املادة 
كام �د�هتا ا�لجنة، خبصوص ٕاعفاء أ�دویة الباهظة ا�مثن  I-92املادة 

  :درمه �ادي نعرضها �لتصویت 588اليت یفوق سعر بیعها 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .نة العامة �لرضائبمن املدو  93املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة یقيض �رفع  100 املادة
  .د�ل الرضیبة �ىل القمية املضافة %30املواد الفاخرة ٕاىل 
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كام طبعا اك�ن تعدیل د�ل ا�لجنة �ٕالجامع حبذف املق�ىض املتعلق 
احملالة من هذه املادة، ا�س�اما مع �ملرشو�ت الغازیة ٔ�و �ري الغازیة 

من مرشوع قانون املالیة اخلاص �لرضیبة  5التعدیل املد�ل �ىل املادة 
  .�لیة �ىل �س�هتالكاا�

  .التعدیل لمك تفضل قدم التعدیل

  :عبد العز�ز بنعزوز الس�یداملس�شار 
  ..�ٓش من تعدیل هذا الس�ید الرئ�س؟ راه �لطت املرشو�ت و�لطت

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الرضیبة �ىل القمية املضافة %30الفاخرة ٕاىل  املوادال د�ل رفع 

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

ٕاذن هاذ الرضیبة مسیهنا الرضیبة �ىل البذخ �س�هتدف رفع، تفضل، 
  ..تفضل

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
ونفكوه تعدیل راه حبال حبال، شوف الس�ید الرئ�س، حبال ٔ�عطینا ال 

و�رجعو �لتعدیل د�ل ا�لجنة ٔ�و العكس حبال حبال، راه ما اكی�ش يش 
ويف أ�ول ذاك اليش ا�يل در� ولكن د� اعطینا لو . �ا�ة ا�يل كمتنع

 .تفضل الس�ید الرئ�س. اللكمة، وصايف

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
، %30ضافة �سعر طیب، هذا التعدیل �روم رفع الرضیبة �ىل القمية امل

�ىل املواد الفاخرة والكاملیة اليت حتدد  %30یعين ٕاضافة هذا السعر د�ل 
  . قامئهتا بنص تنظميي

 %�30ريم هذا التعدیل ٕاىل تطبیق الرضیبة �ىل القمية املضافة �سعر 
  .�ىل مجمو�ة من املنت�ات الكاملیة �دا �دا

خيلق رضرا ب�ٔي  من �ة ٔ�خرى ٕان رفع الرضیبة �ىل هذه املنت�ات لن
  .ٔ��د وس�ميكن من خض موارد ٕاضاف�ة خبزینة ا�و�

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .موقف احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هذا التعدیل �ري مق�ول ٔ�نه ی��اىف مع س�یاسة ٕاصالح الرضیبة �ىل 
 القمية املضافة الهادفة ٕاىل تقلیص �دد ٔ�سعار هذه الرضیبة وحتدیدها يف

  .سعر�ن فقط
�نیا، هذه أ�سعار املرتفعة تؤدي يف الغالب ٕاىل ا�هتریب والغش، مما 

  .ی��ج عنه ضعف املردودیة اجلبائیة املتو�اة

ومت  1993اكن معمول به ٕاىل �ایة هنایة س�نة  %30ؤ��ريا سعر 
  .�ذفه لنفس أ�س�باب ا�يل �اد ذ�رهتا ا�ٓن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .املوقف د�لمك

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .ن�ش�ث �لتعدیل

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛24= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛44= املعارضون �لتعدیل

  .4= املمتنعون
  .4مع ام�ناع  24ضد  44ٕاذن، ا�لس رفض هذا التعدیل ب 

  .ةا�ٓن �ادي نعرض التعدیل ا�ي تب��ه ا�لجن
  .�ٕالجامع: املوافقون

  ..105املادة 
راه صوتنا �ىل هذا التعدیل د�ل ا�لجنة �رفض، ٔ�ش�نو كام �دلت؟ ٕایه 
ا�لجنة، ٕایوا ا�لجنة يه ا�يل بقت املادة أ�صلیة يه ا�يل �ادي حتل املادة 

 .أ�صلیة
  .وقع التعدیل ولكن التعدیل �ل حمل النص أ�صيل

  . رفض صايف ما بقاش دا�ل�س�تقالل، ٕایه، ولكن هذاك ٕاذا �
  .�ىل ٔ�ي املوافقون �ىل كام �دلت من طرف ا�لجنة

  . �ٕالجامع: املوافقون
  . من املدونة العامة، �ٕالجامع 105املادة 
  .106املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
كام �د�هتا ا�لجنة، خبصوص إالعفاء من الرضیبة �ىل القمية  123املادة 

  .درهام 588یة اليت یفوق م�لغها املضافة �ني اس�ترياد أ�دو 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :127املادة ا�ٓن 
  .�ٕالجامع: املوافقون

من املدونة العامة �لرضائب كام �د�هتا ا�لجنة، �ٕالعفاء من  129املادة 
  :واج�ات ال�سجیل �ل�س�بة ل

م�قوالت الصندوق الوطين �لضامن ٔ�وال، معلیة نقل ملك�ة عقارات و 
  .�ج�عي ٕاىل الصندوق املغريب �لت�ٔمني الصحي

�نیا، احملررات والو�ئق املتعلقة �لعملیات املنجزة من طرف البنك 
  .أ�ورويب ٕال�ادة إالعامر والتمنیة
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  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 131املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :133املادة 

  :عبد امحلید فاحتياملس�شار الس�ید 
نقل ملك�ة العقارات واملنقوالت من الصندوق الوطين ملنظامت 

  .�ح�یاط �ج�عي ول�س الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الصندوق الوطين �لضامن : ا�يل قریت وراه مس�ل هو ما یيل

يف الصیا�ة  �ج�عي ٕاىل الصندوق املغريب �لت�ٔمني الصحي، اك�ن خط�ٔ 
  .�لفعل

  :دوز�ها 133ٕاذن املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .كام �د�هتا ا�لجنة �الجامع 135املادة 
ٕاخضاع املبالغ املدفو�ة يف ٕاطار تنف�ذ عقود الو�د �لتعاقد �لواجب 

درمه مع ٕاعطاء احلق �لم�امون ٕالجناز العقود، �ادي نعرض  200الثابت 
  :هاذ املادة �لتصویت

  .تیقولو إالخوان مايش �ٕالجامع، الراه 
  ؛66= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .4مع ام�ناع  3ضد  66ٕاذن وافق ا�لس ب 
  :مل �رد فهيا يشء �136لامدة �ادي ن��قل 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :كذ� مل �رد ٔ�ي تعدیل وال 139املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
ا من فریق أ�صا� واملعارصة، تعدیل ٔ�ول، ورد يف ش�ٔهن 144املادة 

هاذ التعدیل �ريم ٕاىل حتدید احلد أ�دىن لسعر الرضیبة �ىل الرشاكت 
التعدیل ( %0.5والرضیبة �ىل ا��ل �رمس ا�خول املهنیة والفالح�ة يف 

  )7رمق 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
د أ�دىن �لرضیبة �روم هاذ التعدیل، الس�ید الرئ�س، ٕاىل ٕار�اع احل

�ىل الرشاكت والرضیبة �ىل ا��ل �رمس ا�خول املهنیة والفالح�ة، ٕار�اع 
، هاذ الز�دة %0.5ٕاىل  0.75هذه الرضیبة ٕاىل سابق عهدها، یعين من 

ا�يل دارت احلكومة فهاذ الرضیبة یعين �ري مق�عة بتا�، س�تؤدي �لعدید من 
  .املشالك �لرشاكت ا�يل يف وضعیة صعبة

  :ید رئ�س اجللسةالس� 
  .الس�ید الوز�ر موقفمك من التعدیل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هاذ التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن التدبري املقرتح يف املرشوع أ�صيل 

، هيدف ٕاىل حتق�ق %0.75وا�ي نص �ىل رفع السعر أ�دىن �لرضیبة ٕاىل 
لسلمية اليت �متثل يف العدا� اجلبائیة بني امللزمني وحماربة املامرسات �ري ا

  .الترصحي �لعجز ا�امئ

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :م�ش�ث، ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �ىل التصویت
  ؛28= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛37= املعارضون
  .6= ممتنع 

  .6مع ام�ناع  28ضد  37ٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل ب
  .ضلالتعدیل الثاين د�ل نفس الفریق احملرتم، تف

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
، التعدیل �روم ٕادراج بعض املنت�ات الفالح�ة 144يف نفس املادة 

ي من طرف السلطات املعنیة لتطبیق احلد ميا�يل �ادي حتدد بنص تنظ 
  .ٕاسوة مبنت�ات ٔ�خرى نفطیة، وٕاىل �ٓخره %0.25أ�دىن يف 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة

  :وز�ر �ق�صاد واملالیةالس�ید 
عودة التذكري ب�ٔن القطاع الفال� اكن �س�تف�د من إالعفاء اللكي ا�امئ 

  .2013من الرضیبة �ىل الرشاكت والرضیبة �ىل ا��ل ٕاىل �ایة 
 2014ومت فرض الرضیبة �ىل هاذ القطاع �شلك تدرجيي ابتداء من 

إالعفاء �ل�س�بة �ل�س�بة �لمس�تغالت الفالح�ة الكربى مع �س�مترار يف 
سعر أ�دىن �لرضیبة س�یكون ال �لفال�ني الصغار، و�لتايل ف�ٔي ختف�ض من 

فقط لصاحل الفال�ني الك�ار ا��ن ٔ�صبحوا �اضعني �لرضیبة، ٔ�ما الفال�ني 
  .الصغار ف�بقون معف�ني لكیا من الرضیبة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املوقف ا�هنايئ من التعدیل

  .السحب

  :عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس�ید 
  .�سحبه
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :�لتصویت 144ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  ؛58= املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .6= املمتنعون

  . صوت 58ب 165ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
راك م�بع  144ف�ه تعدیلني، وا�د حسب، وا�د ما �س��ش،  144
  .. معا� ٔ�يس

  :165لامدة و �ٕاذن �ادي ندوز
  .�ٕالجامع: املوافقون

ال، يف أ�ول صوتنا �ىل التعدیل وبعد�ن صوتنا �ىل املادة، ٔ�ي املوقف 
  .، املادة �رمهتا144أ��ري د�لمك اكن، 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .حنن نعارضها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ودا� داز التصویت

نة العامة �لرضائب كام �د�هتا ا�لجنة دو املاملكررة من  169املادة ٕاذن 
  .عطیات الشخصیة �لملزمنيامل �ٕالجامع، ف� خيص �حلفاظ �ىل 

  :�ادي نعرض هاذ املادة �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :173املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 174املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :179املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :183املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :184املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :186املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :198املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :205املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :208املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :210املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :214املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :222ادة امل
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .228املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : مكررة 230املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :232املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .241املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :من املدونة العامة �لرضائب كام �د�هتا ا�لجنةXVI  - 247ا�ٓن 
  .�ٕالجامع: املوافقون
دید أ��ل لس�نة ٕاضاف�ة �لمنعشني العقاریني ا��ن مل �متك�وا �ريم �مت

  : من ٕاجياد الربامج السك�یة يف اتفاقاهتم املربمة مع ا�و�
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 250املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :251املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

ا�ميقراطیة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة  252املادة 
�لشغل حول البند الثاين من املادة، كام ٔ�ن ا�لجنة �دلت �ٕالجامع، البند 
أ�ول من املادة الرايم لت�ٔ�ید �س�ت��اء ا�ول �لمهنیني �ري امللزمني مبسك 

  . احملاس�بات وفق نظام الن���ة الصاف�ة احلق�ق�ة
د�ل و�لیه �ادي منش�یو فذاك التو�ه د�لمك �ادي منش�یو �لتعدیل 

  : ا�لجنة
  : 252ا�لجنة �دلت هذه املادة اليس، : املوافقون
  . �ٕالجامع: املوافقون

  .�ادي منش�یو �لتعدیل د�لمك، تفضل

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

تعدیل مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �روم ٕار�اع الواجب 
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  . درمه 500مه عوض در 300الثابت �ىل جوازات السفر ٕاىل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
 1984ٔ�ود التذكري ب�ٔن هذا الواجب مل یطرٔ� �لیه ٔ�ي تغیري م�ذ س�نة 

  . 2018درمه مت مبوجب قانون املالیة لس�نة  500ٕاىل  300والرفع من 
درمه اس�تفاد  500ٕاىل  300هذا الواجب من ومقابل الرفع من 

املواطنون من ختف�ف العبء الرضیيب ٕا�ر �سخ مجمو�ة من واج�ات ا�مترب، 
  . درمه 20س�� ت� الواسعة التداول ويه الف�ة د�ل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .املوقف ا�هنايئ

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  ما عرف�ش واش مق�ول وال مرفوض؟

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
 .قال � مل یتغري م�ذ زمن طویل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
تغري العام ا�يل فات وبغینا �رجعوه هذا العام یبقى �یفام هو، الس�ید 

  .الوز�ر ما مق�ولش، ٕاذن ن�ش�ث �لتعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 : ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛ 24= املوافقون
  ؛ 46= تعدیلاملعارضون �ل 

  . 4= املمتنعون
  . 4مع ام�ناع  24ضد  46ٕاذن �ارض ا�لس هذا التعدیل ب 

  :�لتصویت 252ٕاذن ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  . رمبا نفس العدد مقلوب نٕاذ: املوافقون

  . 4، مع ام�ناع 24، ضد 46م�فقني ٕاذن 
  ؛46= املوافقون

  ؛24= املعارضون
  .4= املمتنعون

  46هذه املادة ب  ٕاذن وافق ا�لس �ىل
  .4مع ام�ناع  24ضد 

كام �د�هتا ا�لجنة �ٕالجامع خبصوص  260املادة ا�ٓن �ادي منر ٕاىل 
  :ٕاعفاء العر�ت املس�تعم� يف النقل املزدوج من الرضیبة �ىل الس�یارات

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .كام �د�هتا ا�لجنة 261املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :  الصیا�ةهذا ف�ه تعدیل �ري يف

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 262املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  269املادة 

من أ�ر�ح �ل�س�بة لرشاكت  %�5لشغل �ش�ٔن حتدید سعر املسامهة يف 
لكمة توزیع مواد البرتول والرشاكت اليت �س�تورد مواد البرتول السائ�، ال

  .لمك لتقدمي التعدیل

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

 �2.5ات فهيا احلكومة �لسعر د�ل املسامهة يف  269هاذ املادة 
�ل�س�بة �لرشاكت، اح�ا تنقرتحو �ل�س�بة لرشاكت احملروقات ا�يل اكنت 

بق �لهيم هاذ دارت ٔ�ر�ح �ري ٔ��الق�ة فهاذ الس�ن�ني ا�يل دازو �ىل ٔ�نه تط 
  .من أ�ر�ح �ل�س�بة لهاذ الرشاكت د�ل احملروقات %5املسامهة ب 

من أ�ر�ح  %5اكن يش خط�ٔ مادي ق�ل، اح�ا حصحنا اخلط�ٔ املادي 
�ىل رشاكت احملروقات ا�يل دارت ٔ�ر�ح �ري ٔ��الق�ة �الل الس�ن�ني 

  .أ��ريتني
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .موقف احلكومة

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن ذ� من ش�ٔنه ٔ�ن ی��ج �ٓ�ر سلبیة �ىل ٔ�سعار 
املواد البرتولیة وكذا �ىل ٔ�سعار �يق القطا�ات �ق�صادیة املرتبطة هبذا 

  .القطاع اكلنقل والصنا�ة والت�ارة والفال�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املوقف ا�هنايئ

  :عبد احلق ��سان یدالس� املس�شار 
  .ن�ش�ث �لتعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :�ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛3= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛ 45= املعارضون �لتعدیل
  .24= املمتنعون �لتعدیل
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  .24مع ام�ناع  3ضد  45ٕاذن ا�لس �ارض هذا التعدیل ب 
  . 274، ٔ�� عندي املادة 274ا�ٓن �ادي منش�یو 

  .صايف �اء فهيا التعدیل ما �ارضناش �ىل املادة 269ادة امل
  :274ٕاذن املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 278املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :279املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

اك�ن تعدیل عنوان الباب الرابع من القسم الثاين من اجلزء الثاين من 
  .ائب، تعدیل �ري يف عنوان البابالك�اب أ�ول من املدونة العامة �لرض 

  .�ٕالجامع: املوافقون
نفس التعدیل �ري يف العنوان، عنوان الفرع السادس من الباب الثاين 
من القسم أ�ول من اجلزء الثالث من الك�اب أ�ول من املدونة العامة 

  .�لرضائب
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .مواد �دیدة: ملدونة العامةاخلاص ب�متمي ا 7ن��قل �لبند الثاين من املادة 
  .هاذي مواد �دیدة

  :املكررة 19املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :املكررة مرتني 82املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :مكررة 126املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كذ� مكررة 154املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :هاذي �د�هتا ا�لجنة 160املادة 
  .ٕالجامع�: املوافقون

  :املكررة 203املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

تعدیل الفرع السادس من الباب الثاين من القسم أ�ول من اجلزء 
املكررة  207الثالث من الك�اب أ�ول من املدونة العامة �لرضائب ومادته 

  .مرتني
  .�ٕالجامع: املوافقون، هذا �ري تعدیل يف العنوان

لقسم اخلامس من الك�اب الثالث من اتعدیل �ٓخر �ري فالعنوان، 
  .287ٕاىل  280املدونة العامة �لرضائب ومواده من 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .ا�ٓن �ادي منر �لبند املتعلق �ملواد ا�يل كت�سخ وكتعوض

القسم الثالث من الك�اب الثالث من املدونة �ادي نعرض �لتصویت 
  .273ٕاىل  267من العامة �لرضائب كام مت �س�ه وتعویضه، املواد 

  .�ٕالجامع: املوافقون
من املدونة العامة �لرضائب كام  277املادة �ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت 

  :مت �سخها وتعویضها
  .�ٕالجامع: املوافقون

هاذي مواد  اخلاص �ل�سخ، 7البند الرابع من املادة ا�ٓن �ادي منر ٕاىل 
ة العامة �لرضائب وهيم بعض مق�ضیات املدونت�سخ املواد السابقة فقط، 

  .والرمس املفروض �ىل عقود الت�ٔمني
  :كنعرض هاذ املادة �لتصویت

  .�ٕالجامع: املوافقون
ا�يل تتعلق ب��ف�ذ  7منر ا�ٓن ٕاىل البند اخلامس من املادة �ادي 

  :القوانني، هاذي �د�هتا ا�لجنة يف الفقرة اخلامسة
  .�ٕالجامع: املوافقون

ا، كام �دلت، ا�ٓن عند� وكام صوتنا �رمهت 7ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  :�رمهتا �7لهيا ٕاذن املادة 

  ؛42= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .4مع ام�ناع  22ضد  42ب  7ٕاذن ا�لس وافق �ىل املادة 
ولكن مكررة، ا�يل صوت �لهيا هاذي ٔ�ضافهتا ا�لجنة  7ا�ٓن املادة 

  .ات �لنقل العمويم امجلاعي�ٕالجامع وهتم م��ة جتدید و�كسري مر�ب
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :من مدونة الرضائب �8لامدة ا�ٓن �رجعو 
  .�ٕالجامع: املوافقون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد  9املادة 
املغريب �لشغل جيمعهام و�دة املوضوع ٕ�لغاء ا�یون املتعلقة �لقروض 

الش�باب من طرف ا�و� ٔ�و بضامهنا موضوع القانون  املمنو�ة �لمقاولني
  .املتعلق ٕ��داث املقاوالت الناش�ئة، اللكمة لمك 53.00

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
التعدیل �روم الس�ید الرئ�س، ٕاىل ٕالغاء یعين القروض �ىل الش�باب 
بدون متیزي، یعين احلكومة ٔ�ش دارت ٔ�لغت ا�یون �ىل وا�د الف�ة من 
الش�باب و�الت ف�ة ٔ�خرى، رمغ ٔ�نه الف�ة أ�خرى حصیح یعين مضمونة، 
القروض د�لها مضمونة من صندوق الضامن املركزي وهو حتت وصایة 
وزارة املالیة وا�و�، وهاذ الش�باب یعين یع�ش ظروف صعبة صعبة 

  . صعبة �دا
و�لتايل ندعو احلكومة يف هذه املناس�بة، وا�ا راه اح�ا يف �لسة 
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یعیة، ٔ�هنا تنصت ٔ�نه هناك معا�ة لعرشات رمبا ملئات من ش�بابنا، �رش 
  .هاذي ما فهيش الس�یاسة ف�ه الك�ري من إال�سانیة

الس�ید الوز�ر، ق�لوا هاذ التعدیل و�اونوا هاذ الش�باب �ش یتفكو من 
  . هاذ احملنة، واملعا�ة ا�يل �ا�شني هام �انويت ومقاواليت

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
هاذ التعدیل جيمعه و�دة املوضوع مع �حتاد املغريب �لشغل، ٔ�� ٔ�قرتح 
�ادي یقدم التعدیل والس�ید الوز�ر �ادي یعطي جواب مو�د ٔ�نه نفس 

  .املوضوع، ٕاذن منش�یو يف هاذ الس�یاق، تفضل، تفضلو إالخوان

  :ز�ري عز ا��ناملس�شار الس�ید 
  .س�بابنفس التعدیل ونفس التعلیل لنفس ا�ٔ 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .موقف احلكومة

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
ناح�ة العملیة هاذ ال ٔ�وال، نبغي نقول لمك الرسا� واص� �ري هو من 

هيم حصة ا�و� من القروض  8التدبري ا�يل �ات به احلكومة يف املادة 
  .املمنو�ة �لش�باب �عتبارها دیون معوم�ة

الصندوق املركزي �لضامن فهو صندوق یتد�ل لضامن  ٔ�ما فهيا خيص
القروض املمنو�ة من طرف املؤسسات البنك�ة وتعترب دیو� �اصة 

ون معوم�ة، �لتايل ما ميك�ش یتد�ل فهيا قانون املالیة، يف �ني یول�ست د
�اصنا نلقاو �لول رمبا معلیة، یعين �ش �یف قلتو هذه الرسا� د�لمك 

 .تبار��دوها بعني �ع 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .املوقف ا�هنايئ

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .احللول العملیة ن�ش�ث

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .ت�ش��ون، �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
من �الل املدا�� د�ل الس�ید الوز�ر، �یظهر ٔ�نه مايش الزتام، ولكن 

  .ة نظر يف هذه القروض، ٕاذا �سحب التعدیل د�لنا�ادي �كون ٕا�اد

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذن بقي لنا تعدیل د�ل أ�صا� نعرضه �لتصویت

  ؛34= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛37= املعارضون �لتعدیل

  .ال ٔ��د: املمتنعون
  .34ضد  37ٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل ب 

  .�لتصویت 9ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  ؛37= املوافقون 
  ؛34= املعارضون
 .ال ٔ��د: املمتنعون

كذ� فهيا تعدیل د�ل ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  10املادة 
  .�لشغل، تفضل

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

اح�ا يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل م�دئیا ضد اخلوصصة، و�لتايل 
  .�زول، حتذف من القانون املايل 10ملادة نطالب ٔ�ن هذه ا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
م�ين ٔ�ساسا �ىل هاذ �ر�مج  2019مرشوع قانون املالیة لس�نة 

 5نیة وامللیار د�ل ا�رمه ا�يل �ادي �كون يف املزيا 5اخلوصصة وا�يل ف�ه 
امللیار ا�يل �ادي متيش لصندوق احلسن الثاين، و�لتايل هذا التعدیل �ري 

  .مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض هذا التعدیل د�ل الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  ؛3= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛51= املعارضون �لتعدیل

  .16= املمتنعون
 .16مع ام�ناع  3ضد  51ٕاذن رفض ا�لس التعدیل ب 

  .�لتصویت 10ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  ؛51= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .16= املمتنعون

من مدونة  100امع خبصوص املادة كام �د�هتا ا�لجنة �ٕالج 11املادة 
  .حتصیل ا�یون العموم�ة

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .12املادة 
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  .�ٕالجامع: املوافقون
  .13املادة 

  .ٕالجامع�: املوافقون
  .14املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .15املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
كام �د�هتا ا�لجنة، �ٕالجامع ٕ��داث مرفق مسري بصورة  16املادة 

  .2019مس�تق�، املركز �س�شفايئ إالقلميي مبدیونة من فاحت ینا�ر 
  .�ٕالجامع: املوافقون

ا�يل مازال �ادي  50ادة بغیت �شري ب�ٔن هاذ التعدیل هيم كذ� امل
من اجلزء الثاين، كذ� ملا نوصلو  58و 57واملادتني " �ٔ "�شوفها يف اجلدول 

  .�هيا �ادي �شوفو يف التجهزي
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .17املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .18املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .19املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .20املادة 
  .�ٕالجامع: وناملوافق
  .21املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .22املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .23املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .24املادة

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .25املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .26املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .27املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
فهتا ا�لجنة �ٕالجامع، لتغیري اجلانب ا�ا�ن من ٔ�ضا مكررة 27املادة 

الصندوق الوطين لتمنیة "احلساب املرصد ٔ�مور خصوصیة املسمى 

  ".الر�ضة
  . �ٕالجامع: املوافقون

  .28املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�لتصویت 29ٕاذن �ادي نعرض املادة 
  ؛63= املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .7= املمتنعون
  .7ضد ال ٔ��د مع ممتنع  63ب  29ا�لس �ىل املادة  ٕاذن وافق

  .30املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .31املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .32املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

 :نعرض الباب أ�ول من اجلزء أ�ول �لتصویتا�ٓن �ادي 
  ؛41=املوافقون

  ؛24= املعارضون
  .4= املمتنعون

مع  24ضد  41ىل الباب أ�ول من اجلزء أ�ول ب ٕاذن وافق ا�لس �
  .4ام�ناع 

  .ٔ�حاكم تتعلق �لتاكلیف: الباب الثاين
  :33املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .34املادة 

  ؛62= املوافقون
  ؛3= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .4مع ام�ناع  3ضد  62ب  34ٕاذن وافق ا�لس �ىل هاذ املادة 
یل من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ويف هذه املادة ورد تعد

مكرر، وتتعلق برتش�ید اس�هتالك  �34ريم ٕاىل ٕاضافة مادة �دیدة حتمل 
  .املناصب الشاغرة اخلاصة بوزارة الص�ة، تفضل الس�ید رئ�س ا�لجنة

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الرتبیة الوطنیة والقطاع  هذا التعدیل ف�ه يف احلق�قة ٕادماج قطاع د�ل
د�ل الص�ة مضن القطا�ات ا�يل معنیة �لتعویض أ�توماتیيك د�ل احملالني 
�ىل التقا�د، ٔ�ن هاذ القطا�ني جبوج فهيم وا�د ال�س�بة �برية د�ل إال�ا� 
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�ىل التقا�د، مقارنة مع املناصب املالیة احملدثة س�نو�، اك�ن وا�د النقص 
  .و يف هاذ القطا�ات ا�يل ت�س�تافد من هاذ إالجراء�بري وبغینا �ش ید�ل

  .وشكرا

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

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هاذ التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن �ح�فاظ �ملناصب املالیة �ىل ٕا�ر ٕا�ا� 
املوظفني �ىل التقا�د لفائدة بعض القطا�ات �شلك اس�ت��اء، مت أ��ذ به 

وتوس�یع هاذ �س�ت��اء ل�شمل قطاعي . ا خلصوصیة بعض القطا�اتنظر 
الرتبیة الوطنیة والص�ة سوف یفرغ هذا �س�ت��اء من اجلدوى اليت 

  . ٔ��دث من ٔ��لها، �الوة �ىل أ��ر املايل ا�ي س�یرتتب �ىل ذ�
ولقد مت كام تعلمون بذل جمهود اس�ت��ايئ �الل الثالثة س�نوات أ��رية 

اث املناصب املالیة لفائديت هذ�ن القطا�ني، الرتبیة �ىل مس�توى ٕا�د
 .الوطنیة والص�ة

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

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .ن�ش�ث هبذا التعدیل، الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ی�ش�ث، و�لتايل ٔ�� �ادي نعرضو �لتصویت

  ؛24 =املوافقون �ىل التعدیل
  ؛41= املعارضون �لتعدیل

  .4= املمتنعون
  .4مع ام�ناع  24ضد  41ٕاذن �ارض ا�لس هذا التعدیل 

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة ومجمو�ة  35املادة 
  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل حول �رش�ید اس�هتالك املناصب الشاغرة

، ٔ�نمت أ�ولني، ٔ�� عطیتك ..اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق
؟ ال، شوف، ٔ�� كنقول ب�ٔنه مايش نفس التعدیل ٔ�نه الوز�ر ..اللكمة بغیيت

  .�ادي جياوب �ىل لك تعدیل

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

هو نفس التعدیل د�ل الفریق �س�تقاليل احملرتم بنفس املدلول ونفس 
  .املعىن

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .مايش �س�تقالل، د�ل الكونفدرالیة

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
السابق د�ل الص�ة والتعلمي، اح�ا عند� الص�ة، هاذ التعدیل �روم 
�ح�فاظ �ملناصب يف القطاع د�ل الص�ة، نظرا �لخصاص املهول يف 

صاص �بري ا�يل املوارد ال�رشیة، ما اك�ن ال ٔ�طباء ال ممرضني، اك�ن وا�د اخل
ٔ�نمت �ارفني احلا� الس��ة لقطاع الص�ة يف البالد، �لتايل ٕاكجراء لید�ل 

  .مضن إالجراءات د�ل إالصالح هو �ح�فاظ �ملناصب يف هذا القطاع
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل الس�ید الوز�ر �ش جتاوب مرة وا�دة ٔ�نه املوضوع وا�د

  :ساناملس�شار الس�ید عبد احلق �� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

التعدیل �روم ٕاضافة �ح�فاظ �ملناصب املالیة اليت یتقا�د ٔ�حصاهبا 
�ل�س�بة ملوظفي قطاعي الص�ة والتعلمي، وذ� متاش�یا مع �ون احلكومة 
تقول ب�ٔن هذا القانون هو قانون اج�عي، يف الوقت ا�يل مت �ح�فاظ 

خصوصیة نعم، ولكن ٔ�یضا  �ملتقا�د�ن لبعض القطا�ات أ�خرى عندها
التعلمي والص�ة هلام خصوصیهتام، التعلمي ما فهيش التوظیف يف م�اصب 

م�صب  15000م�صب فقط دارها جملس النواب، وهناك  114قارة، ف�ه 
 �13000لتعاقد، لكن ٕاذا راجعنا أ�رقام س�ن�د ب�ٔنه �ادي خيرجو ٔ�كرث من 

فالتوظیف �ادي �كون هو م�صب �لتقا�د يف التعلمي �خلصوص، و�لتايل 
القطاع به خصاص �بري، ف�حن نقرتح ٔ�ن، . م�صب د�ل املتعاقد�ن 2000

وهذا �ٔ�رقام د�ل احلكومة، نفسها تتقول ب�ٔنه مازال خصاص �بري يف 
التعلمي والص�ة، و�لتايل اح�ا تنطالبو �ىل ٔ�نه هاد القطا�ني حىت هام هلام 

  .ذه املناصب د�ل التقا�دخصوصیهتام ویمت اس�ت��اؤمه من ٕازا� ه
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .هو نفس التعلیل ا�يل قدم�ا �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ٕاذن املوقف د�لمك الس�ید الرئ�س؟

ن تعدیلني هللا �ريض �لیمك، التعدیل د�لمك ٕاذن �ادي نعرض، �ري اك�
�روم فقط الص�ة، ٔ�ما التعدیل د�هلم �روم الص�ة والتعلمي، یعين مايش 
حبال حبال، ولهذا اح�ا كنا بغینا نعطیومك اللكمة وجتاوب احلكومة مث نعطیو 

  .�لكونفدرالیة جتاوب احلكومة، ٔ�ن مايش نفس التعدیل
  .راه �اوبيتالس�ید الوز�ر �ىل التعدیلني 
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ٕاذن �ادي نعرض ٔ�ن هذا القانون، �ادي نعرض التعدیل فقط د�ل 
  .فریق أ�صا� مث التعدیل د�ل الكونفدرالیة

  ؛24= املوافقون �ىل التعدیل د�ل أ�صا� واملعارصة
  ؛41=املعارضون �لتعدیل

  .ال ٔ��د: املمتنعون
 .24ضد  41ٕاذن التعدیل �رفض ب 

  .التعدیل الثاين
  ؛24= وناملوافق

  ؛41= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .�لتصویت 35ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛24= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .معارض 24موافق،  41ب  35ٕاذا وافق ا�لس �ىل املادة 
  .36املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :37املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .38املادة 

  .جامع�الٕ : املوافقون
  .39املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .40املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .41املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .42املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .43املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .44املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .45املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .46املادة 

  .جامع�الٕ : املوافقون
  .47املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .48املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .49املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .�ادي نعرضو �لتصویت الباب الثاين من اجلزء أ�ولد� 

 ؛44= املوافقون
  ؛23:املعارضون
  .4= املمتنعون

 23ضد  44ٕاذن، وافق ا�لس �ىل الباب الثاين من اجلزء أ�ول ب 
  .4مع ام�ناع 

  .ٔ�حاكم تتعلق بتوازن موارد و�اكلیف ا�و�: الباب الثالث
يف ) �ٔ (فقد �د�هتا ا�لجنة �ٕالجامع يف اجلدول  50ولٕالشارة هاذ املادة 

مرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� التابعة لوزارة الص�ة ٕ�ضافة املركز 
  .إالس�شفايئ ٕالقلمي مدیونة

و ما �سمى �لتصویت إالجاميل، وا�ي ینص هنا �ادي نعرضو �مجل� �ٔ 
  . �54لیه القانون التنظميي �لاملیة، ٔ�عتقد يف مادة 

�ادي نصوتو �ىل مدا�ل املزيانیة العامة بو�دهتا مج�، ونصوتو �ىل 
دفعة وا�دة،  )SEGMA(مدا�ل مرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� 

صوصیة ا�يل يه وكذ� نصوتو �ىل لك صنف من ٔ�صناف احلسا�ت اخل
  .مخسة

ٕاذن �ادي نبداو �ىل �ركة هللا التصویت بتقد�رات مدا�ل املزيانیة 
  .ٔ�عرضها �لتصویت. العامة

  ؛44= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .4= املمتنعون

 23ضد  44ٕاذن، وافق ا�لس �ىل تقد�رات مدا�ل املزيانیة العامة ب
  .4مع ام�ناع 

مرافق ا�و� املسرية بصورة  ا�ٓن �ادي ندوزو لتقد�رات مداخ�ل
  .)SEGMA(مس�تق�، مداخ�ل د�ل 

  ؛44نفس العدد : املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .23ضد  44ٕاذن وافق ا�لس �ىل 
ا�ٓن �ادي نعرض تقد�رات مدا�ل احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة 

  .أ�صناف �5یف تتعرفو ٔ�حصاب ا�لجنة، اك�ن  5حبسب لك صنف، فهيا 
  .احلسا�ت املرصدة ٔ�مور خصوصیة �ادي نبداو بتقد�رات مداخ�ل

  ؛44نفس العدد : املوافقون
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  ؛23= املعارضون
  .4= املمتنعون

 .4مع ام�ناع  23ضد  44
  .�ادي نصوتو �ىل مدا�ل حسا�ت �خنراط يف الهیئات ا�ولیة

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .ة�ادي نصوتو �ىل مدا�ل حسا�ت العملیات النقدی

  ؛63= املوافقون
  .4= املعارضون

  .رابعا �ادي نصوتو كذ� �ىل تقد�رات مدا�ل حسا�ت ا�متویل
  ؛44= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .تقد�رات مداخ�ل حسا�ت النفقات من ا�صصات
  ؛44= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .ٕاذن وافق ا�لس
  .�لتصویت 50ة نعرض املادا�ٓن �ادي 

  ؛44= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .4مع ام�ناع  23ضد  44
  .4مع ممتنع  23ضد  44ب  50ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 

  .51املادة 
  ؛54= املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .7= املمتنعون

  .ٕاذن وافق ا�لس �ىل هاذ املادة
یق أ�صا� بت�دید سقف لٕالذن ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فر  52املادة 

 .ا�ول �لحكومة يف ا�متویل �رب ٕاصدار �قرتاضات ا�ا�لیة، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
هاذي �القة �ملادة أ�وىل ا�يل �ش�ب��ا ب�سق�ف املدیونیة حىت ال نغرق 

ملیار درمه،  27ولن ینفع الندم، ففعال احلكومة سقفت ا��ن اخلار� 
ملیار درمه، راه  75، 26+  49ولكن راه ا��ن ا�ا�يل �ادي یوصل ل 

كثري هاد اليش، و�لتايل ٔ�وال �ل�د من املدیونیة، ولكن �نیا ٕالعطاء املعىن 
ا�س�توري لهذا أ�مر، یعين البد من إالذن د�ل الربملان لت�اوز هذا 

  .ملانالسقف، �ش تت�اوز احلكومة هذا السقف �اصها إالذن من الرب 

  .هذا هو املعىن د�ل هذا التعدیل الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .موقف احلكومة الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
هو نفس موقف احلكومة ا�يل اكن �رب� �لیه يف املادة أ�وىل د�ل ا�يل 

  .�ات مع بدایة اجللسة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�ىل التصویت �ىل ا�لس ٔ�عرض هذا التعدیل
  ؛14= املوافقون

  ؛44=املعارضون لهذا التعدیل 
  .14= املمتنعون

  .14مع ام�ناع  14ضد  44ٕاذن ا�لس �رفض هذا التعدیل ب 
  .�لتصویت 52ٕاذن �ادي نعرض ا�ٓن املادة 

  ؛44= املوافقون
  ؛14= املعارضون
 .14=املمتنعون

  .53املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .نعرض الباب الثالث من اجلزء أ�ول �لتصویتادي ا�ٓن �
  ؛44= املوافقون

  ؛24=املعارضون 
  .4= املمتنعون 

مع  24ضد  44ٕاذن وافق ا�لس �ىل الباب الثالث من اجلزء أ�ول ب
  .4ام�ناع 

 80.18نعرض اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة رمق ا�ٓن �ادي 
  .كام �دل، �لتصویت �لهيا �2019لس�نة املالیة 
  ؛45= املوافقون 

  ؛24= املعارضون 
  .4= املمتنعون 

ٕاذن، وافق ا�لس �ىل اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة رمق 
  .�2019لس�نة املالیة  80.18

  .ٕاذن، وافق ا�لس �ىل اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة
ٕاذن �ادي �رفعو اجللسة، �ادي منش�یو �ل�ان �ش ا�ل�ان و�اصة 
جلنة املالیة �لتصویت �ىل اجلزء الثاين وكذ� املزيانیات الفرعیة وكذ� 

  .�يق ا�ل�ان ا�امئة
  .رفعت اجللسة ومع السا�ة الثالثة .شكرا


