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ٓخربيع ر  9 سمرب 6( 1441 ا  )2019 د

   255رمق  اجللسةحمرض 

ٓخرربيع  9 عةامجل: التارخي سمرب 6( 1441 ا  ).2019 د
شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع : الرئاسة لساملس س ا   .لرئ

ت ني: التوق ق ات ودق ة الثالث سا قة او  عارشة، ٕابتداء من السا ق
ا الثالثني   .صبا

ٔعامل ىل اجلزء ا: دول ا ٔول من مرشوع قانون املالية رمق التصويت 
  .2020لسنة املالية  70.19

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

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :املس
ىل رسول هللا   .﷽ والصالة والسالم 

و احملرتم، ر ا   السيد وز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،السي   دات والسادة املس
ىل  لتصويت  تاح هذه اجللسة، وخنصص هذه اجللسة  لن عن اف ٔ

ٔول من مرشوع قانون املالية    .2020مواد اجلزء ا
لس  ب ا ٔن مك ىل  رمك  ٔذ ٔن  ٔريد  رشع يف التصويت،  ٔن  ل  وق

ني للك تعديل وكذ مع اتفاق ندوة الرؤساء ق ح دق لتا. قرر م يل و
ركة هللا ىل    .ادي نبداو 

ٔول لتوازن املايل: اجلزء ا   .املعطيات العامة 
ٔول ة: الباب ا ملوارد العموم ٔحاكم املتعلقة    .ا

  :1املادة 
ة الك ٔهنا تعديل من مجمو ش لشغلو ورد  ميقراطية    .نفدرالية ا

شار شارن لتقدمي التعديل، السيد املس د املس ٔ   .اللكمة 

شار  ساناملس   :السيد عبد احلق 
س   .شكرا السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد

شارات احملرتمني واحملرتمات، شارن واملس   السادة املس
ا   .معمت صبا
ٔوىل ينص و تعديل الك ملادة ا لشغل ف يتعلق  ميقراطية  نفدرالية ا

ٔن خترب جلنيت املالية بغرفيت الرب  شري و س ٔن  ٔنه يلزم احلكومة ب ملان ىل 
ليا، وهذه السنة  ت  قرتاض وصل ٕاىل مستو ٔن  ل لك اقرتاض،  ق

ن، احلكومة ستقرتض  دمة ا ن و ٔداء ا ل  ٔ  97احلكومة تقرتض من 
ٔداء  ة جتاوزت  96مليار  ٕالضافة لهاذ اليش املديونية العموم مليار، 

ىل احل 1000 لتايل لتحصني مالية املغرب، نقرتح  ٔهنا مليار درمه، و كومة 
، خترب  قرتاض اخلار خلصوص  قرتاض،  ر  وقت ما بغات تد

  .الربملان
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر  شعبون، وز   :السيد دمحم ب
س   .شكرا السيد الرئ

ليمك مجيعا   .صباح اخلري 
ٔنه هذه املادة كتجي سنو ف خيص هذ ول،  ري مق ا التعديل فهو 

يف مشاريع قوانني املالية، وختول احلكومة تدبري اخلزينة واملديونية، وهو 
ول ري مق لتايل فهو  ري ممكن، و لو    .التفعيل د

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت   : ادي نعرض هذا التعديل 

ىل التعديل   ؛9= املوافقون 
  ؛ 10= لتعديل املعارضون
  .18= املمتنعون

لتصويت ٔوىل  ادي نعرض املادة ا ٓن    : التعديل مرفوض، ا
  ؛41= املوافقون

  ؛10= املعارضون
  .4= املمتنعون

اءت يف املرشوع و كام    .ٕاذن املادة مق
لامدة  ري  2ادي ندوزو  لرسوم امجلرية والرضائب  يل تتعلق  ا

اءت   .دنفس العد: املبارشة، كام 
ادي نعرض  3املادة  ري املبارشة،  وهتم مدونة امجلارك والرضائب 

ري املبارشة الراجعة ٕالدارة امجلارك  كفصول مدونة امجلار  والرضائب 
ملادة  ري املبارشة  يل  3والرضائب  ل الفصول ا زاف د ه  ٔول، ف البند ا

د د وا   .ادي وا
ري امل  20الفصل    :بارشةمن مدونة امجلارك والرضائب 

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

ىل الفصل  لس    .من مدونة امجلارك 20ٕاذن وافق ا
  :مكرر 20الفصل 

  .نفس العدد: املوافقون
  :دامئا من مدونة امجلارك 164الفصل 

  . نفس العدد: املوافقون
، اللكمة لمك لتقدمي  164الفصل  ٔصا ه تعديل من فريق ا مكرر، ف
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  .لتعديلا

ن الطالب ب  شار السيد احلب   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ل الفصل  ىل الصيغة د مكرر، كام  164ريم التعديل ٕاىل احلفاظ 
رمس السنة املالية  ٔن هاذ إالجراء يف 2019وردت يف مدونة امجلارك   ،

لتايل من حتديث وتطور  ر، و س د من  ا هبا سي يل  الصيغة ا
لوالقطاع  لو وإالنتاج د ، ومن مت احلد من الرفع من التنافسية د   .  الفال

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .موقف احلكومة

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ٔوال ٔن  ول  ري مق ة  ،هاذ التعديل  ات الفالح املعدات واملنت

صصة لهاذ القطاع فهيا  ارية ستورد يف ٕاطار ال % 70ا تبادالت الت
لص  ٔصال، والبايق تي لصش امجلارك  لتايل %2.5احلرة، يعين ما تت ، و
ه ٔكرث م ا يف ٕاطار عقلنة النظام اجلبايئ  يعين هذا وما  ،هاذ التعديل 

ٔيضا  ا  ىل استرياد هاذ املعدات، و لكفة  كون عندو حىت يش  ادي 
شارة وموافقة القطاع املعين   .بعد اس

  .وشكرا

س اجللسةالس    :يد رئ
لتصويت   :ادي نعرض التعديل 

ىل التعديل   ؛18= املوافقون 
  ؛27= املعارضون
  .15= املمتنعون

ول ري مق   .ٕاذن التعديل 
ادي نعرض املادة  ٓن    :مكررة 164ا

  ؛32= املوافقون
ٔصلية لامدة ا   ؛18= املعارضون 

  .11= املمتنعون
ىل املادة  لس  ملرشوعمكرر كام  164ٕاذن وافق ا   .اءت 

  :182املادة 
  .نفس اليشء: املوافقون

  .نفس اليشء: مكرر 203املادة 
ليك املادة  ريض  اصو يتصوت، ال شوف هللا  نعم؟ ما فهيشاي 

ٔسيدي 203 اله  لهيا؟ نفس العدد،  اصنا نصوتو    :ات يف املرشوع 
ليمك ريض    ؛49= املوافقون هللا 

د؛: مكرر، املعارضون 203املعارضون لهذه املادة املكررة  ٔ   ال 

  .13= املمتنعون
  .ٕاذن املادة معمتدة

  :285الفصل 
  ؛36= املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
  .14= املمتنعون

ىل املادة  لس    .من مدونة امجلارك 285ٕاذن صادق ا
  : 293املادة 

  ؛37= املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
  .14= املمتنعون

ري العنوان عنوان اجلزء الثامن امل كرر من مدونة امجلارك والرضائب، 
  .هذا

  .ٕالجامع: املوافقون
ٓن البند الثاين من املادة    :لتصويت 3ادي نعرض ا

  :لتصويت 3البند الثاين من املادة 
  ؛35= املوافقون

  ؛5= املعارضون
  .10= املمتنعون

ىل البند الثاين لس    .ٕاذن وافق ا
  :ن املاليةمن مرشوع قانو 3د املادة 

  ؛35= املوافقون
  ؛5= املعارضون
  .10= املمتنعون

ىل املادة  لس    .3ٕاذن وافق ا
قل ٕاىل املادة  ٓن ن   :واليت تتعلق بتعريفة الرسوم امجلرية 4ا

  ؛51= املوافقون
لامدة    ؛5= 4املعارضون 

  .10= املمتنعون عن التصويت
  ."4املادة "ٕاذن املادة معمتدة 

ٔحاكم الظهري الرشيف هاذي فهي 5املادة  لتمتمي و لتغيري، مواد  ا مواد 
لهيا  ات املفروضة  ىل البضائع واملصو ر املطبقة  ديد املقاد مبثابة قانون لت

يل ا سهتالك ا   : رضيبة 
لجنة 1الفصل  دلته ا اله كام  ٔ   :من الظهري الرشيف املشار ٕاليه 

  ؛51= املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
  .15 =املمتنعون

ول 1ٕاذن الفصل    .مق
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  :من نفس الظهري 9الفصل 
  .نفس العدد: املوافقون

  .نفس العدد: من نفس الظهري 56الفصل 
ادي نعرض املادة  ٓن    :5ا

  .نفس العدد: املوافقون
لرضائب 6املادة  ملدونة العامة    :تتعلق 

لرضائب والتعديالت  لس مواد املدونة العامة  ىل ا ادي نعرض 
ىل الوار  ٔلف مهنا املادة،  لهيا كام يه مصنفة يف البنود امخلسة اليت تت دة 

ري ٔ ٔن نصوت يف ا   .6ىل املادة  ،طبعا اكلعادة ،ٔساس 
ٔول روماين  لتغيري والتمتمي، 6من املادة ) I(البند ا ، هذه املادة تتعلق 
ٔول روماين    :6من املادة ) I(ري البند ا

  ؛37= املوافقون
  ؛5 =املعارضون
  .23= املمتنعون

لامدة  قلو  ادي ن ٓن  هتا  7ا د رشوط إالعفاء، هذه راه  تتعلق 
لجنة   : ا

  ؛29= املوافقون
د؛= املعارضون ٔ   ال 
  .29= املمتنعون

  .ٕاذن معمتدة
ٓن ٕاىل املادة  قلو ا ٔهنا  19ادي ن ش سعر الرضيبة، ورد  تتعلق 

لشغ: تعديالن حتاد املغريب  ٔول من فريق  ة ا ل والثاين من مجمو
لشغل ميقراطية  من املادة، ولكهنا جوج ) ب(عن البند  ،الكونفدرالية ا

ن  لجنة واك ل ا ن التعديل د لجنة، ٕاذن اك هتا ا د مواضيع خمتلفة كام 
ل    .فرق 2التعديل د

لجنة ل ا لتعديل د   : ادي نبداو 
  ؛33= املوافقون

لش حتاد املغريب  ل    .غل، قدم التعديلالتعديل د

ن زري شار السيد عز ا   :املس
ل ٔ ٔسعار الرضيبة وكذ من  ادة التوازن  ٕ   ..التعديل يتعلق 

س اجللسة   :السيد رئ
لجنة ..نعم؟ امسح يل، املعارضون ل ا ن التعديل د   .اك

  ؛33= املوافقون
لتو جلنة التعديل، لجنة وق ليه ا يل صوتت  لجنة ا ل ا  املعارضون د

ت ه إالجامع، ولهذا مش   ..ٔ حيساب يل ف
  ؛2= املعارضون
  .13= املمتنعون

ول لجنة مق ل ا   .ٕاذن التعديل د
لشغل لتقدمي التعديللاللكمة    .الحتاد املغريب 

ن زري شار السيد عز ا   :املس
ٔسعار الرضيبة وكذ   ادة التوازن  ريم ٕاىل ٕا توسيع ل التعديل 

 ٕ ٔلعاب واحلظ والاكزينوهات "ضافة الرضييب، وهو يتعلق  رشاكت ا
ٔر"واملاليه ات حتقق  ٔن هذه القطا ىل اعتبار  ة مرتفعة ا، ذ    .صاف

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ٔن هاذ القطاع من بني  ول،  ري مق ٔكرث هذا التعديل  ات ا القطا
سبة % 31ترضيبا يف املغرب، عندو  ىل الرشاكت، ل % 20لرضيبة 

سبة  ىل القمية املضافة ول ٕالضافة % 30لرضيبة  لرمس املهين،  سبة  ل
هلم لهيا يف دفرت التحمالت د صوص  ات م ل الواج د العدد د   .ٕاىل وا

س اجللسة   :السيد رئ
ادي نعرضوه    :لتصويتٕاذن التعديل 

لشغل حتاد املغريب  ل  ىل التعديل د   :املوافقون 
  ؛16= املوافقون

لتعديل   ؛31= املعارضون 
  . 15= املمتنعون
  .ضرفو ٕاذن التعديل م

ش يقدمو  لشغل،  ميقراطية  لكونفدرالية ا ادي ندوزو  ٓن  ا
  .التعديل

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لشغل، يف املادة  التعديل ميقراطية  ل الكونفدرالية ا املتعلقة  19د
ىل  ،)ب(سعر الرضيبة  ن "نقرتح رفع سعر الرضيبة  مؤسسات إالئ

 "صندوق إاليداع والتدبري"و "بنك املغرب"و "والهيئات املعتربة يف حمكها
ٔمني"و ادة الت ٔمني وٕا برية، "رشاكت الت ح  ٔر ر  ٔن هذه رشاكت كتد  ،
يل كنقرتحو و ا  2008اكن يف  39.6ٔن هاذ السعر ا ٓن، اح وحتيد ا

ليه ه ملا اكن  ا ر ٕ ري    .كنطالبو 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لحكومة   .اللكمة 
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صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

لص  ٔن%37هذه الرشاكت كت ر ب  2019ه يف سنة ، ولكن كنذ
ية فهيا 2020و لتايل %2.5، در مسامهة تضام هاذ  2020و 2019، و

لص  لهيم %39.5الرشاكت يف الواقع كت زيدو  ش  لتايل فال جمال   ،
ين يف هاذ    %.40ش غيفوتو  2020اود 

ول ري مق   .التعديل 

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت ادي نقدم التعديل    :ٕاذن 

ل الكونفدرالية املوافقون   ؛17= ىل التعديل د
لتعديل   ؛24= املعارضون 

  .13= املمتنعون عن التصويت
ول ري مق   .ٕاذن التعديل 
ادي نعرض املادة  ٓن    :لتصويت 19ا

  ؛35= املوافقون
  ؛7= املعارضون
  .22= املمتنعون

ىل املادة  لس    .لرضائب ةمن املدونة العام 19ٕاذن وافق ا
  :رةمكر  20املادة 

  ؛35= املوافقون
د؛: املعارضون لهذه املادة ٔ   ال 

  .27= املمتنعون
ىل املادة  لس    .مكررة 20وافق ا

  :28املادة 
  ؛35= املوافقون

د؛: املعارضون لهذه املادة ٔ   ال 
  .29= املمتنعون

ىل املادة  لس    .من مدونة الرضائب 28ٕاذن وافق ا
  :29املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  : 31ة املاد

  .نفس العدد: املوافقون
فض ٕالعفاءات والسعر ا اله هاذ املادة تتعلق  ا    .وا

  ؛35= املوافقون
  ؛4= املعارضون
  .25= املمتنعون

ىل املادة  لس    .31ٕاذن وافق ا

  :38املادة 
  ؛35= املوافقون

د؛: املعارضون لهاذ املادة ٔ   ال 
  .29= املمتنعون

ىل املادة لس    .38 ٕاذن وافق ا
  :40املادة 

  نفس العدد : املوافقون
  :41املادة

  .نفس العدد: املوافقون
  :46املادة 

ٔهنا تعديل من فريق  ش ديدة، ورد  ش يف املرشوع،  ا هاذ املادة ما 
، اللكمة لمك ٔصا  . ا

خول الزراعية   .هذه هتم ا

ن الطالب ب  شار السيد احلب   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ريم  ، التعديل  واجن مضن القطاع الفال ادة اعتبار مريب ا ٕاىل ٕا

ٔي تغيري،  ليه  ة وال يطرٔ  ستعمل يف الضيعات الفالح شاط  ٔنه 
ب  ، من  حن ندعو ٕاىل اعتبار هاذ املدخول مدخول فال لتايل ف و
ٔن املغرب الب  ب العدا اجلبائية، اعتبارا  ة وكذ من  ٕانصاف هاذ الف

ي  د ا مجلالوح ار  واجن كت   .يعترب مريب ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لحكومة السيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل مستوى املادة  لرضائب مت  46التعريف الوارد  من املدونة العامة 
شارية مع  ربية حتديده يف ٕاطار مهنجية  ل  الوزارة الوصية، هاذ القطاع د

لرمس املهين  ل فال خيضع  ذ البداية ال يعترب كد واجن اكن م ا
ول ري مق لتايل التعديل  ل، و ىل ا ىل الرشاكت والرضيبة    .والرضيبة 

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت   :ادي نعرض هاذ التعديل 

  ؛32= املوافقون
  ؛34= املعارضون

د: وناملمتنع ٔ   .ال 
  .ٕاذن التعديل مرفوض
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تخب من طرفمك ٔمني م ٔمني، راه ا قو يف ا ليمك، ن ريض    .هللا 
  :47املادة 

  ؛46= املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
  .20= املمتنعون

و 47ٕاذن املادة    .مق
لامدة  ري واردة يف نص املرشوع، هذه ما  56ادي ندوزو  كذ 

ا، ه ا ما اكيناش، اكيناش يف املرشوع و ٔجور، هذه  56ذه و تتعلق 
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل من مجمو ش ٔجور، ورد  املادة تتعلق 

ٔجور 56لشغل، اللكمة لمك، املادة    .ا

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔج سب  وهنا حت ٔن املعاشات حتذف من  ور يف هذه املادة نقرتح 
ل، حتيد من املادة  ش كد ل وما حتس ىل ا  56ٕالعفاهئا من الرضيبة 

ل ىل ا ن من الرضيبة  د ل املتقا كون إالعفاء د   .ش 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لحكومة السيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ل املعاشات يه دخول د اخلصم د د من وا ستف  %55، ولكن 

دامني، هاد  %20مقابل  يل  ل الناس ا ٔجور د سبة ل ل  %55فقط 
ري  لتايل هذا التعديل  د التعديل بعد قليل، و لها يف وا ادي يمت الرفع د

لو هو مليار و ر املايل د ٔ ٔن ا اصة  ول و   . مليون درمه 60مق

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويتادي ن   :عرض التعديل 

ىل التعديل   ؛30= املوافقون 
  ؛29= املعارضون
  .7= املمتنعون

ا ول، هن   .ٕاذن التعديل مق
ٔهنا 57املادة  ش ٕالعفاءات، ورد  د من : تعديالت 3، هذه تتعلق  وا

لجنة  هتا ا د ستقاليل، كام  ٔصا واملعارصة وتعديالن من الفريق  فريق ا
اص املعنيني املتعل 40يف البند  ٔش ة ل عفاء معاشات العجز املمنو ٕ ق 

ل ىل ا   . من الرضيبة 
سبقو التعديل  لجنة ت ل ا ل الفرق ود طبعا ملا تيكون التعديل د

لجنة ل ا   .د

لمصادقة لجنة  ل ا   :ادي نعرض التعديل د
لجنة ىل تعديل ا   .ٕالجامع: املوافقون 

ني ق يل  دة املوضوع ٔما التعديالت الثالثة ا ن تعديالن هلام و ، اك
ل البند  ن تعديل د د، واك كون جواب وا من نفس املادة،  20ش 

ستقاليل لتقدمي التعديل لفريق    .اللكمة 

ري شار السيد فؤاد قد   :املس
﷽.  

س،   السيد الرئ
شجيع مقاوالت القطا ركزي، هيدف التعديل ٕاىل  جياز و ٕ ع ٕاذن 

اصة الصغرية واملتوسطة والتعاونيات وامجلعيات ،اخلاص ل  ،و ٔ من 
داث فرص الشغل، ويف هذا الباب نقرتح توسيع إالعفاء من الرضيبة  ٕا
شمل مجيع املقاوالت والتعاونيات وامجلعيات، بدل ما يبقى  ل ل ىل ا

ر  الل الفرتة املمتدة من فاحت ينا  31ٕاىل  2015حمصور يف ت احملدثة 
رب    .2022دج

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر اللكمة   .لسيد الوز

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ة  هف لو يف ٕاطار التدابري الرام نظام حتفزي مت حتسني اجلاذبية د
ٓت يف قانون املالية د ش شجيع ودمع الشغل وتنافسية امل ، من 2018ل ل

ل  ىل ا ستفادة من إالعفاء من الرضيبة  سيط رشوط  الل ت
رخي رشوعها يف  يت إالعفاء ابتداء من  ساب س ٔة من ا ش ومتكني امل
لمقاوالت  ا، وذ ملنح املزيد من املرونة  دا رخي ٕا ستغالل عوض 

  .والتعاونيات وامجلعيات الناشئة
ٔساسا إ  ريم  ىل وهذا التدبري  ٔة  ش ٓت احلديثة ال ش شجيع امل ىل 

ت،  شاطها بعض الصعو شغيل واليت تعرف عند بداية مزاو  ال
ٔجر الشهري هو  وسط ا يل عند يه م درمه  4000وإالحصائيات ا

ن سنة  د دد املستف د 6000هو  2018و   .مستف
ول ري مق لتايل التعديل    .و

س اجللسة   :السيد رئ
  :لتصويت ادي نعرض التعديل

ىل التعديل   ؛28= املوافقون 
لتعديل   ؛34= املعارضون 

  .2= املمتنعون
  .ٕاذن التعديل مرفوض
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دة املوضوع، يف البند  يل عندمه و قلو ٕاىل التعديلني ا من  24د ن
يل تندرسو ٓن ا ٔصا لتقدمي التعديل، . املادة ا ادي نعطيو اللكمة لفريق ا

  .تفضل

شار السيد احلو   :املربوح املس
س   .شكرا السيد الرئ

ا واملعرفة العلمية،  ولوج ساب التك لبحث العلمي واك ا  ٔحوج ما 
س   .السيد الرئ

ٔساتذة يف البحث العلمي شجيع ا روم ٕاىل    .التعديل 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

دة املوضوع ٔن عندمه و ستقاليل، تفضل،  لفريق  ٓن    .ا

شار السيد ع  لباراملس   :بد السالم ا
س   .شكرا السيد الرئ

ن  ٔساتذة اجلامعيني ا شجيع البحث العلمي ل هيدف التعديل ٕاىل 
ت العلمية لبحو لبحث  ،هذيك الرضيبة. يقومون  التعويضات املرتبطة 

شجيع  ،العلمي ل ل ىل ا ىل الرضيبة  ٔن تعفى من اخلصم  جيب 
ٔن  نا  ٔساتذة اجلامعيني، حىت ميك هلما ٔجور د   .رفع من قمية هاذ ا

ٔستاذ اجلامعي من  ٔن ا دة يف  2009-2003ال معىن ب ما متت الز
ل  د ا خرجو بوا هلم تيقراو عندمه وت ٔجور نتاعو، وتيجيو الطلبة د ا
ٔقل  ىل ا شجعو  ش  امد،  ٔستاذ، بقى  ل ا ل د ري ا ك ٔكرث يفوق 

ىل ل  ىل  ..احلكومة تعفي هذاك ا رو  يل تيد ٔو ذاك التعويض ا
رفع  ٔن  هلم يبقى معفي، عىس  ارج العمل د يل تيخرج  البحث العلمي ا

ف عترب ح ٔن ت هلم  ٔجور د   .هاذ ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ٔنه ٔوال، اح ا مع البحث العلمي، والبحث العلمي كام لكيش تيعرف ب
ت يف ٕاطار تعاقدي  ا مينح ٕا معه،  اص  د الصندوق  عندو وا
مي  رامج دمع البحث العلمي وتق شجع ٕانعاش  ة واخلاصة، ت لمنظامت العموم
ل هاذ  شطة البحث العلمي وتنظمي التظاهرات، مع الرفع من املوارد د ٔ

يل الصندوق، ول ساوية إالنصاف الرضييب هو ا ل م كن ميل تتكون املداخ
لتايل التعديل  اصهم خيلصو نفس الرضيبة، و ساوية  ل م عندمه مداخ

ول   .ري مق

س اجللسة   :السيد رئ
ادي نعرضو التعديلني   . ٕاذن 

ٔصا ل ا ادي نبداو بد ٔول    :ا
ٔصا ل ا ىل التعديل د   ؛32= املوافقون 

ٔصااملعارضون  ل ا   ؛28= لتعديل د
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ا لمك ول، هن ٔصا مق ل ا   .ٕاذن التعديل د
ستقالل ل  ادي نعرض التعديل د   :دا 

  ؛28= املوافقون
ستقاليل لتعديل الفريق    ؛33= املعارضون 

د :املمتنعون ٔ   .ال 
  .ٕاذن رفض التعديل

ادي نعرض املادة  ٓن  دلت 57ا   :كام 
ىل املادة امل دلت 57وافقون    .ٕالجامع: كام 

ري واردة يف مرشوع القانون املايل، وتتعلق 59د املادة  ، هاذ املادة 
ٔهنا ، خلصوم ش ستقاليل : تعديالت )3(ثالث ورد  د من الفريق  وا

لشغل حتاد املغريب  ٓخر من فريق  وكذ هناك تعديلني  ،وتعديل 
دة املوضوع مق حتاد املغريب عندمه و ستقالل وفريق  دمني من طرف 

  .نعم؟. (VI) روماين 6لشغل حول البند 

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
ل املادة لكها   .نعاودو التصويت د

ٔ كنطلب ن ٕاشاكل، هللا خيليك  ٔن اكن فهيا ٕاشاكل، اك  ،ٔ كنظن ب
س فريق ل ،رئ ساب د   .لكها 57املادة  ٔنه نعاودو هللا خيليك 

س اجللسة   :السيد رئ
ري ممكن، ولكن ميكن الطعن ادة التصويت    . ٕا

ليمك ،ليو ريض  ستقاليل، فريق  ..مكلو ،هللا  من الفريق 
لشغل حول البند    .59، املادة )I( روماين 1حتاد املغريب 

ن زري شار السيد عز ا   :املس
شجيع امحلاية  ريم ٕاىل  لعامالت والعامل يف التعديل  عية  ج

ة هشة ة ف ٔن هاذ الف ستفادة من اخلصوم  ،املغرب،  ل  ٔ وكذ من 
ريم ٕاىل خصم  ة، والتعديل  ٔجر العامالت % 50الرضي ف يتعلق ب

صوم  اوز املبلغ ا ٔن ال يت ىل  ملنازل املرصح هبم،  درمه  18.000والعامل 
  .يف السنة

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 
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صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ة  ٔن مجيع اخلصوم وإالعفاءات املمنو ول،  ري مق هاذ التعديل 
س  ٔس ٔو لت ٔو العمل  لوظيفة  ري هتم تغطية مصاريفه اخلاصة املرتبطة  ٔ ل

لضام د وكذ التغطية والنفقات املتعلقة  ن معاشات ورواتب التقا
لعامالت  شغيل املتعلق  ري، ورشوط الشغل وال ٔ سبة ل ل عي  ج

ددها القانون  ىل العديد من املاكسب  19.12والعامل املزنليني  ونص 
دمني ة من املست سبة لهذه الف   . ل

س اجللسة   : السيد رئ
لتصويت ٔسيدي، نعرضو التعديل    :اله 

حتاد امل ل  لتعديل د لشغلاملوافقون    ؛29= غريب 
لتعديل   ؛33= املعارضون 

د: املمتنعون ٔ   .ال 
لس هذا التعديل ب  ارض ا   .29ل  33ٕاذن 

دة املوضوع، ويتعلق  يل عندمه و ادي نعرض التعديلني ا ٓن  ا
ٔطفال   .بنفقات متدرس ا

ستقاليل شارن من الفريق  د املس ٔ   .اللكمة 

ري شار السيد فؤاد قد   :املس
س احملرتم ،التعديل ٔطفال،  ،السيد الرئ هيم خصم نفقات متدرس ا

لت هذه السنة  س يل  د الظاهرة ا وهذا التعديل جيد تربره يف وا
ٔكرث من  زوح  ٔرسة من التعلمي اخلصويص ٕاىل التعلمي  52.000واملمتث يف 

ٔو املصاريف الباهظة  ٔعباء  اجزة عن حتمل ا ٔصبحت  ٔهنا  العمويم 
  . لمتدرس
سشك   .را السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

  .اللكمة لمك لتقدمي نفس التعديل، نفس املوضوع

ن زري شار السيد عز ا   :املس
ٔيضا خصم  59نفس التعديل يف املادة  وهو ٕاضافة فقرة لكون خيص 

ٔرس  ٔصبحت تثقل اكهل ا متدرس  متدرس لكون مصاريف ا مصاريف ا
وع املصاريف، وكذ لكون املدرسة من مجم %20وستزنف ما يقارب 

ٔبناء املغاربة، والتعديل خصم  عاب مجيع  ستطيع اس ٔصبحت ال  ة  العموم
ٔولياء  30% ء و ٓ لقطاع اخلاص اليت يتحملها  متدرس  من مصاريف ا

اوز املبلغ  ٔال يت ىل  ل،  ىل ا لرضيبة  ذ والطلبة اخلاضعون  التالم
صوم     .درمه سنو 24.000ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لحكومة، السيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ات ما بني  قرتا ل هذه  ر املايل د ٔ مليون درمه  500مليار و 2ا

ملادة  600مليار و 2و لتايل احلكومة تدفع    .77مليون درمه، و

س اجللسة   :السيد رئ
ش نقاش،  ش تصويت، ٕاذا ٕاذن ما ف ٔعتقد التصويت ما ف حىت 

لفصل  ش  77دفعت احلكومة  اد ٔمر، امسعتو؟ ما  ى ا هت ستور ا من ا
ٔن  ىل  مل  ىل  كون  لس  ٔ بغيت ا ري  لتصويت، ال  نعرض التعديلني 

ر استعمل الفصل  ٔمر 77السيد الوز ى ا هت ستور، صايف ا   .من ا

سان شار السيد عبد احلق    :املس
ل املالية ..  ىل التوازن د سهرو  يقول الربملان واحلكومة ك التصويت، 

لفصل  ، ٕاذا دفعت احلكومة  و ل ا ٔن  77د فالربملان  رٔي ميكن 
ش السلطة ، وتعاون السلط، ما ميك   .. يقو

س اجللسة   :السيد رئ
سول، املادة  ن سول، د  ٓن، وبعد ادي ندوزو ا ٔي،  ، 60ىل 

، بغييت اللكمة؟  )..III( رومانية ثالثة ٔفد ٔستاذ،  لٔفد ا  دا
  .التصويت

شار  ٔمعو السيداملس لطيف    :عبد ا
، فلها  77لفصلاحلكومة كتدفع  ستور وخيالفها الربملان يف ذ من ا

ٔمام احملمكة  ٔن تطعن  الفا لرٔي احلكومة،  ٔن تطعن يف قرار ٕاذا ما صوت 
ٔما ستورية هو الفاصل،  وهو يف تنازع  التصويتٔن حيرم الربملاين من  ا

يبان يل  ش مربر لعدم التصويت،  الف يف التعديل، ما اكي مع احلكومة و
ل اجللسة س د ستورية يه الفاصل، مايش الرئ ٔنه احملمكة ا   .ب

س اجللسة   :السيد رئ
ر  والسيد وز ذ اللكمةا  ،.  

و امللك املصطفىالسيد  ر ا د، وز سانالرم والعالقات مع  ف حبقوق إال
  :الربملان

س   .شكرا سيادة الرئ
شارن،   السيدات والسادة املس

ٔحوال، واكنت احلكومة تدفع  نقاشهذاك اكن  ل هاذ ا دامئا يف م
ٔمر ٕاىل التصويت 77واكن الفصل 77لفصل    .حيسم النقاش وال يؤول ا

  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ادي ندوزو ليكال، شو .. ٕاذن  ريض  د الرٔي ..ف هللا  ، امسعنا وا

، هللا  ليو ري  اله،  لينا ندوزو،  ٓخر،  د الرٔي  يل هنا وامسعنا وا ا
ري واردة يف  لهيا  يل كنا كهنرضو  ٔوال، املادة ا ليو  ليمك  ريض 
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ليوين  ٔول، و ري واردة، راه قلهتا لمك يف ا لهيا،  ش نصوتو  املرشوع، 
ليمكهللا  ،سمتر   .ريض 

ة، )III( ثالثة روماين ،60املادة  خلصوم اجلزاف   : كتعلق هاذ املادة 
د روماين ادي نعرض هاذ املادة يف وا   :، فهيا ثالثة(I) ٕاذن 

يل  ٔنه يف الوقت ا ستوري قدميا ب لس ا ل ا يعين هو قرار د
لفصل  ت، الربملان ما خصوش يصوت 77احلكومة كتدفع   وميس التواز

ستوري رمق  لس ا الصادر  938ليه، ها هو قرار صيفطوه يل، قرار ا
  .2014يونيو  14يف 

  ؛37= املوافقون
د؛ : املعارضون ٔ   ال 
  .22= املمتنعون

د  (III)ٕاذن هذه املادة ثالثة روماين  ىل البند وا صوتنا فقط 
ىل هذه املادة (I)رومانية    .ملوافقة 

  : 61املادة 
  ؛35= املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
  .22= املمتنعون

ىل املادة  لس    .معارض 0مع  35ب  61ٕاذن وافق ا
لرضائب" 63املادة  ة "املدونة العامة  ٔهنا تعديل من مجمو ش ، ورد 

لجنة يف البند  هتا ا د لشغل و  3، وكذ يف (II) روماين 2الكونفدرالية 
  . (III)روماين

الن لتصويت  ادي نعرض التعديالن املد لجنة   (II) رماين 2من ا
لجنة(III) روماين 3و ل ا   :، هذي التعديالت د

  .ٕالجامع: املوافقون
ل الكونفدرالية تفضل د التعديل د ن وا   .اك

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لجنة، بقى هاذ  لو يف ا يل تنقدمو فهيا تعديالت وتق هذي مادة ا
لو اليوم التعديل ٔنه يق متىن  ر رفضو وت   .هذا اكن السيد الوز

ابت  يس، فاحلكومة   6هاذ التعديل يتعلق، ح يمت بيع السكن الرئ
ا تنقولو عوض  ديد، اح مثر هذاك البيع يف رشاء مسكن  س ش  شهور 

ٔنه  6 ٓخر قصد  6شهور نعطيوه سنة،  كفي ٕالجياد سكن  شهور قد ال 
ٔموال ا ر ا هاس ع هبا ف   .يل 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .موقف احلكومة السيد الوز

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
سية اليت  ل السكىن الرئ يار د خ ٔن  ول،  ري مق هاذ التعديل 

لتايل سية، و ارشة معلية تفويت السكىن الرئ ل م ناؤها ق يل زمع اق  ا
سبة لنا  ل ا  لنظام  6اح سبة  ل اء  ٔنه هذا است ر ب ة وتنذ ٔشهر يه اكف

يس ملدة  لسكن الرئ فاظ  ح ه  يل اكن ف   .سنوات 6العام ا

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت ادي نعرضو    :ٕاذن التعديل 

ل الكونفدرالية ىل التعديل د   ؛28= املوافقون 
  ؛30= املعارضون
  .5= املمتنعون

  .28ضد  30ٕاذن التعديل مرفوض ب 
ادي نعرض املادة  ٓن    :لتصويت 63ا

  ؛35= املوافقون
لامدة    ؛4= 63املعارضون 

  .20= املمتنعون
ىل املادة  لس  ناع  4ضد  35ب  63ٕاذن وافق ا   .20مع ام

لجنة 68املادة  هتا ا د ادي نعرضها كام  لجنة،  هتا ا د   .هذي 
  .ٕالجامع: املوافقون

ري 73املادة  ابت احلكومة  يل  ري واردة يف املرشوع ا ، هاذ املادة 
ٔربع تعديالت سعر الرضيبة، فهيا  ٔصا : واردة، وتتعلق  من فريق ا

دة والتعادلية لو ستقاليل  حتاد املغريب  ؟،واملعارصة، والفريق  وفريق 
د روماين    .املادة من هذه (I)لشغل، والكونفدرالية، هتم البند وا

، يقدمو التعديل إالخوان ٔصا   .ادي نعطي اللكمة لفريق ا

شار السيد احلو املربوح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل ذوي  ف العبء اجلبايئ املفروض  هاذ التعديل هيدف ٕاىل ختف
ل املالءمة مع  ٔ اة قدرهتا الرشائية، وكذ من  خول الصغرى ومرا ا

ٔدىن اجلاري به ا ٔجوراحلد ا   .لعمل ل
ٔدىن ويؤدي الرضائب، هذا  ،التناقض سمى احلد ا س،  السيد الرئ
  .ري معقول
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر ديتو ..السيد الوز ٔن لك تعديل بو   . ال، 
فق معك، د  دة املوضوع م ون اكن و دة املوضوع،  ال، ال مايش و

هيرض، ٕاىل بغييت  د فني    .يعاودالتعديالت لك وا
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صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ٔو ال رمهتا  ادي تقدمو التعديالت  شوف واش  ٔن هاذ  ؟ٔ ت

هتم نفس املادة ونفس اجلدول   .التعديالت لكها خمتلفة ولكن 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل  ،ال ميكن هيرض  د  ٕاذا اكنت مواضيع التعديالت خمتلفة لك وا

اص ة،  ا ديتو وكذ  يش  ىل لك تعديل بو احلكومة جتاوب 
د يقدم التعديل ديتو، ولك وا   .التصويت بو
ىل هذا التعديل ٓن نصوتو  ادي ا   :ٕاذن 

ٔصاامل ل ا ىل التعديل د   ..وافقون 
، وهرض، السيد  ض وقالها  ، راه  ال راه احلكومة راه قالها 

ر هرض   .الوز
د ما قلت ٔ ر    .هتفضل السيد الوز

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ل  ة والتعديل د ل، التعديالت املقرت ىل ا ف خيص الرضيبة 
دا،  م  ر مايل  ٔ د ا ٓن يه لكها عندها وا يل تقدم ا ٔصا واملعارصة ا ا

لفصل  ل احلكومة تدفع  ىل ا ل الرضيبة  لتايل هذه النقطة د   .77و

  :س اجللسةالسيد رئ 
  .77الفصل 

ستقاليل   .ٕاذن الفريق 

ري شار السيد فؤاد قد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

هيدف ٕاىل حتسني القدرة الرشائية، وهو تعديل تضمنته  هذا التعديل 
س احلكومة، كنقرتحو الرفع من  لسيد رئ ة  ستقالل املرفو رة حزب  مذ

ٔجور املعفاة من  ٔدىن ل   .درمه 36.000ىل إ  30.000احلد ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

  ؟احلكومة فقمو 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ل  ر املايل د ٔ ري نعطي ا مليون درمه  700مليار و 2نفس املوقف، 

  . مكثال

س اجللسة   :السيد رئ
ر ،ري لفصل  ،السيد الوز ادي تدفع    .قلها يل 77ٕاذا كنيت 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ٔنه مجيع التعديالت   .قلهتا، ب

س اجللسة   :السيد رئ
77.  

لشغل حتاد املغريب    .كذ فريق 

ن زري شار السيد عز ا   :املس
الف يف  ٔنه هناك اخ يل تقدمو به إالخوان، ٕاال  نفس التعديل ا

 30.000حية ورفع املبلغ املعفى من الرشاحئ هو خصم نقطتني من لك رش 
  .درمه 36.000ٕاىل 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لفصل  ٔسيدي، السيد 77ٕاذن احلكومة تدفع  ٔول  ، راه قالها يف ا
ستوري البد  لس ا ٔو القرار الصادر من ا ٔنه هذا احلمك  ر كذ ب الوز

لفصل  الش تدفع  ب  ش تقول الس   .77لحكومة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارةالسيد وز ق   :ر 
حتاد  م، وف خيص  ر املايل  ٔ ٔن ا ٔول  يل قلت يف ا ب هو ا الس

ر املايل  ٔ لشغل فا   .مليون درمه 718مليار و 2املغريب 

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

  . ٕاذن الكونفدرالية

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لفصل كنا  ٔش  لها وما تل ات د فو ع الربملان  ٔن احلكومة تق متىن 
ستور 77   .من ا

ٔجراء، هاذ املادة  ف العبء الرضييب عن ا لنا هو ختف  73املقرتح د
لتعديل، احلكومة 10من مدونة الرضائب هاذي   ،سنني ما خضعت 

ىل ذيسنو تنج  ٔجراء و ىل ا ف العبء الرضييب  وي و تنطلبو ختف
لرضيبة، لكن احلكومة دامئا  ٔدىن اخلاضع  رفع هذاك احلد ا ل احملدود  ا

  .رفض
ا مقدمني التعديل، ومادامت احلكومة قد دفعت  ٔسف اح مع اكمل ا

الش رسدو لمك التعديل بتفاصي 77لفصل  ن  ستور، مفا اك   .من ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ذٕاذن حنتاج احلكوم ا  ر، وا   ..ة السيد الوز

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
لشغل هو  ميقراطية  ل تعديل الكونفدرالية ا ر املايل د ٔ مليار  10ا

  .مليون درمه 894و
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س اجللسة   :السيد رئ
لامدة  ادي ندوزو  ٔوال، 74ٕاذن  ري واردة يف املرشوع،  ، هذه املادة 

هن الش  ستقاليل  3رضو، هبا ش نعرفو  ل الفريق  ٔوال د تعديالت 
لشغل، والكونفدرالية حتاد املغريب  دة والتعادلية، فريق    .لو

ٔول، هادو  ٔعباء العائلية ولكهم، مايش حبال ا ىل ا املوضوع اخلصم 
لتايل هذا ميكن يتقدمو دة املوضوع، و يجمعو و د،    .لكهم موضوع وا

يل عندال، ولكن موضوع وا ٔ ا سري،  يل ك ٔ ا ئق، د،  ي الو
ليك ريض    .ليين هللا 
ستقاليل   .الفريق 

ري شار السيد فؤاد قد   :املس
س،   السيد الرئ

عية وتقوية القدرة  ج التعديل املقرتح هيدف ٕاىل حتسني الوضعية 
لخصم ٔعباء العائلية القاب  قرتاح الرفع من ا ٔرس، وذ  من  الرشائية ل

ٔعباء  600ٕاىل  360 اليا ف خيص ا ٔن املبلغ املعمول به  اصة و درمه، 
ذ سنة  ٔي تغيري م ليه  لخصم مل يطرٔ  ، يف الوقت 2009العائلية القاب 

ٔجراء ه دخول ا ي عرفت ف اصة الطبقة الوسطى ،ا ضغوطات  ،و
اصة ت املرتبطة  ٔسعار وارتفاعها، و ر حترر ا ىل ٕا تالية  متدرس م

ب   .والتطب
لت  ٔرسة املغربية املنمتية ٕاىل الطبقة املتوسطة  ٔوحض، اليوم ا بعبارة 
ٔقل  ر التعلمي، فعىل ا ة والسيد وز ر الص وحتل ماكن وحمل السيد وز
رفعو  ل هاذ الطبقة املتوسطة  مجليل د رتاف  ٔننا و ب العرفان  من 

لخصم ٔعباء العائلية القاب    .هاذ ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لشغل حتاد املغريب    .فريق 

ن زري شار السيد عز ا   :املس
ٔعباء العائلية، رفع املبلغ من  درمه ٕاىل  360التعديل خيص اخلصم من ا

فه يف  1200 سق ىل  3600درمه، مع  ٔي تغيري  ٔنه مل يطرٔ  درمه، ذ 
ٔن اكن ذ  ساوي التع تاملبلغ م ٔصبحت  36ويضات العائلية  درمه، اليوم 

ل  300 ذ االتفاق املشرتك د اة لتنف ٔنه  25درمه، وكذ مرا ريل  ٔ
دات والتعويضات العائلية ب    .درمه 100تضمن الز

س اجللسة   :السيد رئ
  .الكونفدرالية

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

سبة لنا نقرت  ل ا  ف  360درمه عوض  600ح خصم اح درمه وسق
ل احلفاظ  3600هذا املبلغ يف  ٔ ٔرس ومن  ىل ا ف العبء  درمه لتخف

ف العبء الرضييب  ٔرس وختف ل ا ل د ىل القدرة الرشائية وحتسني ا
  .ىل معييل العائالت

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
لحكومة   .اللكمة 

صاد ق ر    :واملالية وٕاصالح إالدارة السيد وز
ل ىل ا ىل الرضيبة العامة  ٔيضا كندويو  ٔنه . ٕاذن هنا  ر ب ٔوال كنذ

ات د العدد من الف ل وا ٔجور د نيا  ،فهاذ السنة مت الرفع من ا و
زادت ب    %. 50التعويضات العائلية، هاذ السنة 

ات ما بني  قرتا ل بعض  ر املايل د ٔ يون درمه مل  500وف خيص ا
ملادة  ٔيضا تندفعو  لتايل فهاذ النقطة    .77ومليار درمه، و

س اجللسة   :السيد رئ
ستور 77الفصل    .من ا

لامدة  لرضائب 89ادي ندوزو    :من املدونة العامة 
  ؛8= املوافقون

د: املعارضون لهذه املادة ٔ   .ال 
  .24= املمتنعون

ىل املادة  لس    .89ٕاذن وافق ا
  :90املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  :91املادة 

ٔهنا تعديل  ش ٕالعفاءات دون احلق يف اخلصم، ورد  هاذ املادة تتعلق 
لجنة يف البند  هتا ا د لشغل و ميقراطية  ة الكونفدرالية ا  4من مجمو

  . )IV( روماين
ٔول لجنة هو ا ل ا ادي نعرضو التعديل د يف تتعرفو  ٓن طبعا    :ا

  .امعإالج: املوافقون
ل الكونفدرالية ،اللكمة لمك   .التعديل د

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

وائية  ري ا ات الصيدلية  ٔدوية واملنت ناه هو ٕاعفاء ا يل ج التعديل ا
لهيا يف ال صوص  رش كام يه م ل صصة   مبثابة مدونة 17.04انون قا

ٔدو  ىل ا ىل القمية املضافة  ٔن هاذ الرضيبة  ٔدوية،  ات ا ية واملنت
سان  صصة لٕال ٔرس % 53الصيدلية ا ة تتحملها ا من مصاريف الص

ٔدوية ما  ٔنه ا ديد، وهذا إالعفاء من الرضيبة  واملواطن املغريب من 
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ادي خيفف عبء  سان، هاذ إالعفاء  ش يتعاجل إال جش قمية مضافة  تت
ىل املواطنني   .حتمل مصاريف العالج 

س   . شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

  .موقف احلكومة

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ا يف املادة  ٔنه اح اصنا نفهمو هو  يل  ٔن ا ول،  ري مق هاذ التعديل 

ىل القمية املضافة دون ا ل إالعفاءات من الرضيبة  حلق يف اخلصم، معىن د
ادي ذاك  ٔدوية  ل ذاك ا ل يف التصنيع د يل تتد ) 1TVA(ٔن املواد ا

ادي  لتايل هاذ ٕاىل در هاذ التعديل  ادي ميكن  ختصمها، و هلم ما  د
ول ري مق لتايل  قص مهنا، و ادي ي ٔدوية مايش  ل ا مثن د   .يرتفع من ا

س اجللسة   :السيد رئ
ادي نعرض لتصويت ٕاذن    :التعديل 

ىل التعديل   ؛14= املوافقون 
لتعديل   ؛29= املعارضون 

  .20= املمتنعون
لتايل  لجنة، و ل ا ارض هذه املادة، ولكن فهيا تعديل د لس  ٕاذن ا

دلت   :ادي نعرضها كام 
  :91املادة 

  ؛35= املوافقون
د؛ : املعارضون ٔ   ال 
  .28= املمتنعون

ىل املا لس    .91دة ٕاذن وافق ا
هتا 92املادة  د ٔصا واملعارصة كام  ٔهنا تعديل من فريق ا ش ، ورد 

ٔذن من  ىل التجهزيات املتعلقة بقوقعة ا لجنة بغاية ٕاعفاء البيوع الواقعة  ا
ىل القمية املضافة ٕالعفاءات مع احلق يف اخلصم. الرضيبة    .هاذ املادة تتعلق 

لجنة ل ا   :ادي نعرض التعديل د
لجنةاملواف ل ا ىل التعديل د   .ٕالجامع: قون 

ٔصا واملعارصة ل فريق ا   .التعديل د

شار السيد عبد إالاله املهاجري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ات واملعدات التالية ٕاذا  ىل املنت هاذ إالعفاء من حق اخلصم ترتكزو 

ري ة ال  ٔغراض فالح   .اكنت خمصصة 

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ر،    السيد الوز
ر،  ٓ لب املاء من ا يل تت ات ا يمت هاذ املض الش است ما عرفت 
لبالد، يعين  ل  يل تتد ات ا ستعمل تقريبا املض ات ت ٔن املض وتنعرفو ب

ل  سبة د د ال ات ما % 98حىت  97بوا لفالح، يعين املض ستعمل  ت
د عندو يش  ٓخر تنظن، يعين قليل ٕاىل اكن يش وا ش ليش قطاع  متش

ٔن هاذ جريد يمت هذا، وتنعرفو ب الش است ٔو ال، ما عرفت  ار  ة يف ا
ليه  زاد  ش الفالح  ىل الفالح، فد  شلكو عبء  ات ت % 20املض

ل  ر ) TVA(د ة تد ليه  50.000، 40.000املض زاد  % 20درمه و
ل   .درمه يعين هذا راه عبء زايد 10.000توصل ) TVA( د

لبية، هاذي وتنطلب من إالخوان هاذي را ٔ ه ما فهيا ال معارضة وال 
شوفو  سيط، تنطلب من إالخوان راه الفالح راه مقهور، ت الفالح مواطن 
ٔعباء، راه  زيدوه هاذ ا يناش والفالح  ٔمطار ما  ة، ا ٔجواء الفالح د ا

رجعوه ر ،تنظن  ٔمره، ختليو هاذ  ،السيد الوز ىل  راه الفالح مغلوب 
يف ات ختليومه  ل املض   .ما اكنو من ق

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  موقف احلكومة من هذا التعديل؟

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ٔوال، لك ما هو عنده استعامل مزدوج، كنا معلنا مع الوزارة املعنية 

اه يف هاذ اجلدول ٔدرج لفالح فقط والبايق  يل هو معين  د ا   .وح
ل الفالح  مع د ادي يمت ا ٔنه  ٔيضا مع الوزارة املعنية ب ا  نيا، اتفق

يل ما يش هو فالح ستافدش ا ش ما  ارشة    .م
ا يف صنعها وال ف خيص  يات والعنارص ا ف وف خيص هاذ ا
ل  د العدد د ا عند وا يل فاح رتاق دا احملراكت ذات 

ستعامل ما تيكوش يف امليدان ستعامالت، تقريبا عند  ل  ثلثني د
  .الفال

ل يف ٕاطار عقلنة إالعفاءات، ويف نفس الوقت  لتايل هذا دا و
يل تيدمع  ٔن عند الصندوق اخلاص ا ارشة،  ادي يدمع م الفالح راه 

  .الفالح

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت ادي نعرض التعديل    :ٕاذن 

ىل التعديل   ؛32= املوافقون 
لتعديل   ؛31= املعارضون 

د =املمتنعون   .ال ا
ة ىل هذه الن   :ٕاذن بناء 

  ؛32= املوافقون
  .31= املعارضون
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ول   .ٕاذن التعديل مق
ٓن املادة    :92ا

ىل املادة  دلت وراه 92املوافقون  ليمك، املوافقون كام  ريض  ، هللا 
جامع   .د مسعتو بيل وقع فهيا تعديل، ما مسعتوش؟ 

اءت يف املرشوع 96 املادة   : يف 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 99املادة  هتا ا د   .ٕالجامع: هذه 
ت هكداك105املادة  اء هبا املرشوع بق   : ، كام 

ىل  رفعو اجللسة105املوافقون  كام بغيتو    ؟105 ..املوافقون. .، 
ش  كونو مضطرن  ادي  رفع اجللسة و ادي  شوف إالخوان راه 

رو  ليمكند ريض  دا، ٕايوا هللا    .لسة ليلية وال 
  :105املادة 

  ؛36= املوافقون
د؛= املعارضون ٔ   ال 
  .25= املمتنعون

ىل املادة  لس    .105ٕاذن وافق ا
  :106املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  .نفس العدد، مايش هو إالجامع: 117املادة 
  .نفس العدد: 121املادة 

ٕالعف: 123املادة  ٔهنا تعديل من الفريق تتعلق  ش اءات، ورد 
دة والتعادلية، اللكمة لمك لو   .ستقاليل 

ري شار السيد فؤاد قد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

شجيع إالنتاج  يل كرتوم  ب إالعفاءات ا ل يف  يد هاذ التعديل 
 ،ٔ ٔنواع ال لو، وهيم هاذ التعديل ٕاعفاء بعض  الوطين وتقوية التنافسية د

سترياد، نظرا اص ني  ىل القمية املضافة  ة الفصة والتنب، من الرضيبة 
ملناسبة ما  يل  ربية املوايش، ا يعرفها قطاع  يل  لظروف الصعبة ا

ىل احلكومة   .كتخفاش 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لحكومة   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ىل التنب والفصة املعدة لتغذية املوايش ف  اليا  النظام اجلبايئ املطبق 
شجيع إالنتاج الوطين لهذه  سامه يف  ىل القمية املضافة  خيص الرضيبة 

ل ىل ا ارج نطاق تطبيق هذه الرضيبة  ة اليت تظل    .املواد الفالح

ول ري مق لتايل التعديل    .و

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويتادي نع   :رض التعديل 

ىل التعديل   ؛25= املوافقون 
لتعديل   ؛34= املعارضون 

  .2= املمتنعون
لس ب  ارض ا ناع  25ضد  34ٕاذن    .2مع ام

لتصويت    :123ادي نعرض هاذ املادة 
  ؛34= املوافقون

  ؛25= املعارضون
  .2= املمتنعون

  .نفس العدد: 124املادة 
لجنة، 125املادة  هتا ا د لتصويتهاذي    :ادي نعرضها 

  .ٕالجامع: املوافقون
لتصويت 129املادة  ادي نعرضها  لجنة،  هتا ا د   .ٕالجامع: كذ 
  ):، املقطع دال"I" رومانية 1( 144املادة 

ٓخرن: املوافقون لمواد ا سبة  ل   .نفس العدد 
ل يف  ..وراك صوت ضد حتاد  25ٔ دا نعو هو  يل ام انتوما، ال، ا

لشغلاملغ   .ريب 
  ؛35= املوافقون

  ؛25= املعارضون
  .2= املمتنعون

  .نفس العدد: 145املادة 
  .نفس العدد: 161املادة 
  .نفس العدد: مكررة 161املادة 
  .نفس العدد: مكررة مرتني 161املادة 
  .نفس العدد: 165املادة 
  .نفس العدد: 184املادة 
ات يف املرشوع 185املادة    .نفس العدد: يف 

  .نفس العدد: مكررة 185ادة امل
د روماين( 212املادة    .نفس العدد): "I" وا
ا هبا املرشوع 214املادة    .نفس العدد: يف 
لجنة 216املادة  هتا ا د   .ٕالجامع: كام 
اء هبا املرشوع 226املادة    .نفس العدد السابق: يف ما 
  )."VIII" رومانية 8( 232املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
لرضائب 234ملادة ا نفس : مكررة ثالث مرات من املدونة العامة 
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  .العدد
لرضائب 241املادة  هتا  ،املكررة من املدونة العامة  د هاذ املادة 

لجنة   .ٕالجامع: ا
ش  247املادة  ا لمك  ادي نقد لجنة،  هتا ا د كذ هاذ املادة 
لهيا   .ٕالجامع: تصوتو 
  .216نفس العدد ): "VI" رومانية 6( 250املادة 
لتصويت 252املادة  لجنة كنعرضها  هتا ا د   .إالجامع: هاذ املادة 
ات يف املرشوع 267املادة    .نفس العدد: يف 

ديدة، هذه تتعلق  269هاذ املادة  هذي ما اكيناش يف املرشوع 
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٔهنا تعديل من ا ٔسعار، ورد يف ش

  .مة لمكلشغل، اللك

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لهيا السيد  لكم  يل  ية ا سعر املسامهة التضام هاذ املادة املتعلقة 
ر  يل تد ىل الرشاكت ا رضيبة  ل  ا بغيناها تد يل قلنا اح يال وا ر ق الوز

ح كربى   .ٔر
يل حمددة يف  ا تنقرتحو هاذيك املسامهة ا ىل % 5كون % 2.5اح

ٔر يل حققت  ة طي السنوات  ارشاكت احملروقات ا الق ٔ ري  ريعية و
ٔسعار احملروقات، واملواطنون مه ا ٔدوا من  نالثالثة املاضية بعد حترر 

ٔن  ٔقل هذه الرشاكت  ىل ا ح اليت رامكهتا هذه الرشاكت،  ٔر هبم هذه ا ج
يا ب  لفصل لفائدة اخلزينة، ما دا% 5سامه تضام ر يدفع  م السيد الوز

ليه  77 ا كنقرتحو  ٔن ما عندوش موارد، اح ىل اعتبار  ستور  من ا
ل احملروقات  ىل هذه الرشاكت د ية  ٔو فرض مسامهة تضام ترضيب 

  %.5ب
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لحكومة   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

اء هبا قانون املالية  ية  يت  2019املسامهة التضام هيم س ىض  ا مبق و
ش 2020و 2019 الش صوتنا السنة املاضية ما ميك لتايل هذا هو  ، و

ٔننا  ٔيضا تعهد من الربملان،  د من احلكومة و ٔنه و ٔنه  نغريوه هاذ السنة 
ٔهنا  ىل هاذ املادة ب ا  ني فقط %2.5صادق   .هتم سن

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لتصويت ادي نعرض هاذ املادة    :ٕاذن 
ل الكونفدرالية ىل التعديل د   ؛14= املوافقون 

ل الكونفدرالية لتعديل د   ؛36= املعارضون 
  .12= املمتنعون

يناش يل ما  لس هاذ املادة ا ارض ا   .ٕاذن 
ات يف املدونة 280املادة    .يف 

  .نفس العدد: ناملوافقو
ا هبا املرشوع 282املادة    .نفس العدد: يف 
ا هبا املرشوع 284املادة    .نفس العدد: يف 

ىل املادة  اله صوتنا  متمي املدونة6د    .، ولكن لك ما يتعلق ب
لامدة  ادي منشيو  ا  154د  ديدة، اح مكررة مرتني هاذي مادة 

دامني مع املادة  ٓن املواد اجلديدةما يتع 6اله كنا  لتمتمي، د ا   .لق 
  .نفس العدد: املكررة مرتني 154املادة 
  .نفس العدد: مكررة 199املادة 

سخ، التمتمي، د احلذف ادي منشيو ملواد احلذف، ال   .د 
لبند الثالث من املادة  سخ املواد  6ومنر   )VI( رومانية 6و 8اخلاص ب

دةمن املدونة العامة  178، و100و   :لرضيبة، يعين مرة دفعة وا
، 6البند الثالث من املادة .. نعم؟ إالخوان مسعو، املوافقون.. املوافقون

ذف املواد  ٔو  سخ  من  178و  100و )VI( رومانية 6و 8اخلاصة ب
لرضائب، هذا  زولو لكيش من املدونة العامة  ش  لرضيبة،  املدونة العامة 

سخ   :ال
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓخر الرابع من نفس املادة د ادي ندوزو لبند  ة 6  ، ولكن الرام
لجنة هتا ا د زي التطبيق كام    :خول 

  . ٕالجامع: املوافقون
ٔحاكم انتقالية، هذه كذ  6نفس البند ولكن البند اخلامس من املادة  ب

لجنة هتا ا   .ٕالجامع: د
ادي نعرض املادة  ٓن    :رمهتا 6ا

  : ٕاذن
  ؛38= وناملوافق

  ؛4= املعارضون
  .20= املمتنعون

لبية  6ٕاذن املادة  ناع  4ضد  38ٔ   .20مع ام
لامدة  ادي ندوزو  ٓن  رشوط إالعفاء 7ا يل تتعلق    .ا

ٔهنا تعديالن ش دة والتعادلية، : ورد  لو ستقاليل  ٔول من الفريق  ا
ان  رم لشغل،  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا لجنة .. ٕاىلوالثاين من مجمو ا

ٔ مادي  ارض، حصحت خط ٔ كنت   ٔ د اخلط هتا حصحت وا د مايش 
  .رسب ٕاىل املادة
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ستقاليل لفريق    .اللكمة 

ري شار السيد فؤاد قد   :املس
رائية  سوية إال ٔن ال شلك لكي،  سخ املادة  كنطالبو احلكومة ب

ٔقرهتا  ة كت اليت  ٔهداف هيلكية مصاح ري مؤطرة ب ة  حكومة املقرت
غهيا احلكومة يه  ٔساسية اليت ت ٔن الغاية ا كشف  ال، وهو ما  التناوب م

دت، بغض النظر عن مصدرها ٔي اكنت وح و ٔموال    .مجع ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لحكومة   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س شكرا   .السيد الرئ

ادة الثقة بني إالدارة  ،ٔوال ات ٕال يل  هذه من املواد اجلوهرية ا
ٔنه مل  شار احملرتم يه  ٔشار لها السيد املس يل  وامللزمني، والنقطة الثانية ا
ل من هذه املادة، ولكن الغرض  ٔي درمه يف التوقعات املالية مكداخ رد 

ٔسايس مهنا هو تعزز الثقة مع املواطن   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت ستقاليل  ل الفريق  ادي نعرض التعديل د   :ٕاذن 

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

لس ول من طرف ا ري مق   .ٕاذن التعديل 
ل الكونفدرالية ..ادي ٓن التعديل د   . ٕاذن ا

سان شار السيد عبد احلق    :املس
سشكرا السيد ا   .لرئ

ىل املادة  لشغل  ميقراطية  ابت الكونفدرالية ا يل   7هاذ التعديل ا
س  هترب الرضييب ول ىل ا شجع  ٔن هذه مادة س ذفها وسخها،  هو 

ٔهنم حىت الق الثقة ما بني امللزمني، ه لرضيبة  ذي مادة كتدفع امللزمني 
سناو حىت جتيب احلكومة عفو رضي يب وجييبو هام ما يبقاوش يلزتمو وي

رائية وتعفهيم من  د املسامهة ٕا ه ويعطيو وا يل اكع هتربو م هذاك اليش ا
ا يل داروها رضي الفات ا ىل ا   . لك املتابعات 

شلك خطر  ٔهنا  س حبذف هذه املادة  متع اكنطلبو السيد الرئ   . ىل ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

ل الكو  ر، التعديل د   .نفدراليةالسيد الوز

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
يل اعطيناه السيد  لخطر، ولكن التعليل نفسه ا ه  ىل التن شكرا 

ىل هاذ املادة يل سبقك  شار ا   .املس
ول ري مق   .ٕاذن التعديل 

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت ل الكونفدرالية  ادي نعرض التعديل د   :ٕاذن 

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

  .ٕاذن التعديل مرفوض
ادي نعرض املادة  ٓن  ٔ املادي، هذي  7ٕاذن ا لتصويت بذاك اخلط

ستقاليل : هاذ املادة اكن فهيا جوج تعديلني. 7املادة  ل الفريق  د د وا
ٔ مادي  د اخلط ه وا رفضو جبوج، ولكن اكن ف ل الكونفدرالية، و ل د ود

ادي نعرض املادة اكمصغري حصحن   : اه، دا 
لجنة ف مادي يف ا اءت مع تعديل طف   :املوافقون، كام 

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

ىل املادة  لس    .16ضد  37ب  7وافق ا
ٓن كذ املادة  ن ا اله 7اك لجنة،  هتا ا د   .مكررة 

  ؛59= املوافقون
  ؛1= املعارضون
  8= املمتنعون

و 7ٕاذن املادة املكررة    .مق
ٔهنا  :8املادة  ش لرضيبة، ورد  حلصي اخلاضعة  هاذ املادة تتعلق 

ميقراطية  دة والتعادلية والكونفدرالية ا لو ستقاليل  تعديالن من الفريق 
ان ٕاىل ال لشغل، جبوج هبم  ش رم   .حيذفو هاذ املادة سخ 

  .اللكمة لمك

شار السيد فؤاد ري املس   :قد
س،   السيد الرئ

سخ املادة  ا هبا خبصوص  يل تقدم ٔسباب ا ذف هذه املادة ل نقرتح 
ين 7 ٔن احلكومة اكنت قد الزتمت بعدم ٕاطالق عفو  ىل ذ  ، وزيد 

نية ملن مل ينخرط يف عفو  ٔنه ال فرصة  ٔموال املهربة، و   . 2014ىل ا
ٔسباب جممتعة تنقرتحو احلذف   .لهذه ا

س اجللسةالسيد ر    :ئ
  .شكرا

لشغل ميقراطية  لكونفدرالية ا   .اللكمة 
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سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

اء يف مرشوع قانون املالية  لقانون، و الفني  شجع ا ٔيضا  هذه املادة 
عتباريني : "ما ييل اتيني و اص ا ٔش رائية ل هتم هذه املسامهة إال

ىل إ  ن املتوفرن  ملغرب، وا ٔو موطن رضييب  عي  ٔو مقر اج قامة 
دان  ه يف م ٔد د روماين ثالث  لهيا يف وا الفات املنصوص  وا ا ارك
ٔلفة من نقود  ٔو املت ٔموال املوجودة يف اخلارج  ٔن ا ش ىل الرصف  الرقابة 

الفات اجلبائية املرتبطة هبا بية، وكذا ا   ". ٔج
الفو القانو س  الفو القانون هاذو  بية،  ٔج ٔموال بعمالت  ن، خرجو 

ٓن احلكومة تتجي  هلم، وا خوالت د ل الرضائب ما رصحوش  د
لهيم وتتقول هلم  رائية واوتتعفو  د املسامهة ٕا ٔنمت "عطيو وا اذهبو 

  ".الطلقاء
 2014حنن ضد هذه املادة، ضد هذا العفو، اكن قد مت العفو سنة 

الق ذف هذه املادةوهاذ العفو يرض  لتايل حنن نقرتح    .صاد الوطين، و
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ٔمسى مهنا،  8هاذ املادة  ٔيضا لتعزز الثقة، هذا هو الهدف ا اءت 
شجيع كام  س ل الت ال متلص رضييب وال لضخ ول اء يف بعض التد

لعكس،  ة، بل  ادي متيش لصندوق  %50موارد ٕاضاف من هذه املوارد 
عي و ج سك  مع التعلمي %50ال   .ادي متيش 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لتصويت ستقاليل  ل الفريق  ادي نعرض التعديل د   : ٕاذا 
ل  ىل التعديل د ستقاليلاملوافقون    ؛17= الفريق 

لتعديل   ؛33= املعارضون 
  .14= املمتنعون

ول ري مق   . ٕاذن التعديل 
ل الكونفدرالية ادي التعديل د ٓن    :ٕاذن ا

ل الكونفدرالية ىل التعديل د   ؛17= املوافقون 
لتعديل   ؛33= املعارضون 

  .14= املمتنعون
  .التعديل مرفوض كذ

ل ادي نعرض التعديل د ٓن  لجنة ا   :ا

  ؛44= املوافقون
  ؛17= املعارضون
  .2= املمتنعون

لجنة ب  ىل تعديل ا لس  ناع  17ضد  44ٕاذن صادق ا   .2مع ام
ادي نعرض املادة  ٓن    :رمهتا 8ا

  ؛34= املوافقون
  ؛17= املعارضون
  .14= املمتنعون

لس ب  8ٕاذن املادة  لهيا ا   .17ضد  34صادق 
ٓن املادة  هت 8ا د لجنة، التصويتمكررة و   :ا ا

  ؛49= املوافقون
  ؛14= املعارضون
  .2= املمتنعون

ىل املادة  لس  ناع  14ضد  49املكررة ب  8ٕاذن وافق ا   .2مع ام
ٔهنا  9املادة  ش حتاد : تعديالت 3ورد  ل فريق  د التعديل د وا

لشغل،  ميقراطية  ل الكونفدرالية ا ٓخر د د التعديل  لشغل، وا املغريب 
ان ٕاىل و  رم دي جشري، جوج  ٔو اليس  ٔمعو  ٔستاذ  ل ا د التعديل د ا

لتغيري د  ذف ووا ل د  ش يزتالو، والثالث ٕاىل التغيري، وا سخ    .ال
شارن من  د السادة املس ٔ حلذف، واللكمة  ادي نبداو طبعا 
ريم حلذف  ي  لشغل لتقدمي التعديل ا ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مجمو

  .، تفضل9ادة امل

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

شكرو السيد  ٔخرى وك ه مرة  لشغل ت ميقراطية  الكونفدرالية ا
هبو ا كنعاودو  ه ها اح ىل التن يل شكر  ر ا   . الوز

ري دستورية، هذه املادة،  يه مادة  "9املادة "هذه املادة مادة 
مت لق قالقل يف ا نت ست ر  لهيا السيد الوز لكم  يل  ع، والثقة ا

لو  ٔرض د حو طريق يف وسط ا غيني يف البارح، البارح يش مواطنني 
لسيارة، ها الثقة يه هاذي، وهذه يه  ل سلطة دهسه  ىل ر اعتدى 

يل غتجيب املادة  ىل صوتنا املادة 9القالقل ا ٔ ذرو ب ا كن ري  9، اح
سمو فوق دستورية ومرفوضة وال جي ٔن  د جيب  ٔ ٔنه ال  دها،  ب اع

ات الرتابية و وامجلا ه ا   .القانون مبا ف
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .تفضل

سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
س،   السيد الرئ
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ل ه راده يف م ٔبدا ٕا ل السلطة ال ميكن  ذا ما اكن من دهس ر
ٔن  ٔعرف ب  ٔ دا، و ٔنه ترصف مرفوض وخطري  ب،  ٔي س السياق 

ٔشري لهذا ٔن  شار ال يقصد، ومع ذ وجب    .السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ادي  ليك، د ميل  ريض  ليك، شوف هللا  ريض  ال، شوف هللا 
ش  ر وال من احلكومة جتي  ادي نطلبو من السيد وال من الوز مكلو، 

الش وقع هاذ اليش هذاتقول ل  مكلو، كتعرف النظام  ،نا  ليو  لكن د 
ليمك،  ريض  يل، هللا  ا م يف النظام ا ة يف ال ٔسبق ٔن احلكومة لها  ب
، هللا  ش نعطهيا  اد ليمك، ٕاذا قلهتا لكيش نقط نظام، ما  ريض  هللا 

ليك، ال، صايف ريض  ليك، هللا  ريض  ٔستاذة هللا  ليك، ا ، ريض 
، الرسا وصلت ٔستاذة ثور ى، الرسا وصلت، ا هت   .ا

ٔمعو، اللكمة لمك ٓن اليس    .ا

ٔمعو لطيف  شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
ٔقول رشعيهتا، من حسن حظنا  9من هذه املادة  واجلدل يف رشعيهتا، 

و ر ا ٔنه وز ، حرض معنا،  و ر ا ، بل ٔن السيد وز اد را  س وز  ل
ستور،  ٔهنا خمالفة  ىل  دة  لتايل فهاذ املادة ز لحكومة، و حص  هو 
دة  ٔن هذه املادة ز ت يل،  صاد واملالية، يتص ق ر  وبغيت السيد وز

لاملية ة عن القانون التنظميي  ار ي  ستور فه ٔهنا خمالفة    .ىل 
ٔور 3املادة  لحكومة خبلط ا سمح  رشيع، حنن مسؤولني ال  اق يف ال

ستورية قالت يف املادة  لتايل احملمكة ا رشيع، و ىل ال يف سنة  3كربملان 
ة املادة  2009 ٔنه ال جيوز متديد صالح ٔخرى  3ب داث مساطر  ٕاىل ٕا

ٔخرى، هذا يف قانون املسطرة املدنية   .ختص قوانني 
ٔنه من املصدا14نيا، املادة  ٔظن  ر،  مك تقولو ، السيد الوز ٔ ة  ق

يوهنا موضوع الزناع؟ ملاذا  ياط  ح داد  ٕ لناس ملاذا ال تقوم احلكومة 
ٔمام احملامك  يون الراجئة  تصلح الواك القضائية اليت متدمك سنو مبجموع ا

لامدة  ا يف املزيانية، وفقا  درا ٕ   من القانون التنظميي؟  14لتقوموا 
ٔن املادة  لناس ب زا ٕافراغ املادة ٔنمت قلمت  ٕ من املضمون  14سمح 

ذ القانون ٔن احلكومة ال تقوم بواجهبا يف تنف لها، واحلال    .د
ٔن املربرات اليت اعمتدمتوها، ويه التوازن بني املرفق  ٔ الثالثة  املس
ن احملكوم به هو يف ذمة  ٔن ا ٔعتقد ب ، ف و ل ا ات د العام واحلاج

ٔن تؤديه، لتايل فهو جزء من املرفق العام، فال جيوز  احلكومة، جيب  و
ٔن يمت اخللط وٕافساد  ىل القانون، .. هنائيا  عتداء احلكومة  ٔمر يتعلق  ا

  .جيب تصحيح هاذ الوضع
  . وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ل  اصنا حنرتمو الوقت د ٔي  ىل  ى،  هت ٔمعو، الوقت ا اليس 

ىل رصو فقط    . تقدمي التعديلالتعديالت هو جوج دقائق، ونق
لتصويت ل الكونفدرالية  ادي نقدمو التعديل د ٓن    .ا

  .احلكومة

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ادي نقول لمك هو  يل  ٔ ا لها من النقاش،  ذت الوقت د ٔ هاذ املادة 
ت شمل الضام ٓن املادة  ات هبا ا يل  ذ  ٔنه الصيغة ا لتنف الرضورية 

ذ  لحكومة فهيا توازن بني رضورة تنف سبة  ل ٔحاكم القضائية، و ل ل ٔم ا
ىل اسمترارية املرفق العام ٔحاكم واحلفاظ    .هذه ا

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت ٔول  ل الكونفدرالية ا ادي نعرض د   : ٕاذن 

ل الكونفدرالية ىل التعديل د   ؛6= املوافقون 
  ؛19= لهذا التعديلاملعارضون 
  .40= املمتنعون

ناع 6ضد  19ٕاذن هذا التعديل رفض ب    .40، مع ام
ل  ٔمعو، د لطيف  ل اليس عبد ا ادي نعرض التعديل د ٓن  ا

  : إالخوان
  ؛6= املوافقون

  ؛19= املعارضون
  .40= املمتنعون

  .ٕاذن كذ التعديل رفض
حتاد املغريب ل  ادي منشيو لتعديل د ٓن  لشغل، الرايم ٕاىل  ٕاذن ا

  .التغيري، تفضل اللكمة 

ن زري شار السيد عز ا   :املس
رٔينا يف هذه املادة عند املناقشة  ٔدلينا  لشغل  حتاد املغريب  حنن يف 
ريم ٕاىل  ٔن نقدم تعديل  ٔينا  ٓراء، ارت ٔنه هناك تضارب يف ا العامة، ومبا 

ل املساواة والعدا يف الت ٔ و وامللزتم، هذا ٕاضافة فقرة من  عامل بني ا
دة قدرها  ريم ٕاىل ز ري عن املبالغ  %1التعديل  ٔ عن لك شهر من الت

ال اليت يه  ٓ ة عند هنائية ا ، وبذ تطبق هذه ايوم 90ري املدفو
ىل امللزمني يف  اهتا كام تطبق  ات الرتابية ومجمو و وامجلا ىل ا دة  الز

ٔداء ما ب دة اليت تطبقها ا تقاعسهم عن  لز سبة  ل اصة  ذمهتم، 
لرضائب  ٔخر  ٔداء املت رية الرضائب يف ٕاطار اجلزاءات املرتتبة عن ا مد

هتا  س رية  ات والرسوم، تطبق ذ دة قدرها  %10والواج عن  %5وز
ري و ٔ ٔول من الت ٔو جزاء عن لك شهر  %0.5الشهر ا عن لك شهر 

  . ٕاضايف
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س اجللسة   :السيد رئ
ر السيد   .الوز

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
اصو  سبة لالقرتاح، فٕانه  ل الف  ش  دئيا ما عند وٕان اكن م

لتايل يف الوقت الراهن فهو مرفوض لو، و راسة د ق وا د التدق   .وا

س اجللسة   :السيد رئ
لشغل الرايم ٕاىل  حتاد املغريب  ل  ادي نعرض التعديل د تغيري ٕاذن 

  :9املادة 
ىل التعديل   ؛2= املوافقون 

  ؛23= املعارضون
  .40= املمتنعون

لشغل  حتاد املغريب  ل فريق  لس رفض التعديل د مع  2ضد  23ا
ناع    .40ام

ادي نعرض املادة  ٓن    :رمهتا 9ا
  ؛30= املوافقون

  ؛9= املعارضون
  .26= املمتنعون

ىل املادة  لس  ل  9ٕاذن وافق ا ناع  9ضد  30بية ٔ   .26مع ام
  :10املادة 

  ؛38= املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
  .22= املمتنعون

ىل املادة  لس  د يعارض38ب  10ٕاذن وافق ا ٔ   .، ال 
  .نفس العدد: 11املادة 
  .نفس العدد: 12املادة 
  .نفس العدد: 13املادة 
  .نفس العدد: 14املادة 
لجنة 14املادة  هتا ا د   .ٕالجامع: مكررة 
دد املادة : 15املادة    .14نفس 
  .نفس العدد: 16املادة 
  .نفس العدد: 17املادة 
  .نفس العدد: 18املادة 
  .نفس العدد: 19املادة 

ٔسيدي 19اكن املادة  اله  يل بغييت؟    .مكررة، هذا ا
ستقاليل وصايف، اللكمة لمك ن تعديل الفريق    .اك

ري شار السيد فؤاد قد   :املس
س،السي   د الرئ

لشباب  صصة  لربامج ا هيدف التعديل ٕاىل ٕاضافة النفقات املتعلقة 
هنم  ل دمع الشباب ومتك ٔ لصندوق، وذ من  يف اجلانب املادي 

عيا صاد واج   .اق
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .موقف احلكومة

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ا م اصة لهذا اح رامج  ن  كونو مع دمع الشاب، واك ا ميكن لنا ٕاال 

و   .متول من املزيانية العامة 
ٔقل من  ل  لضبط عندو اليوم مداخ ف خيص هذا الصندوق 
ت املالية  سامهو يف انعدام التواز ادي  لتايل ٕاىل زد هاذي  النفقات، و

  .لهذا الصندوق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويتٕاذ ستقاليل  ل الفريق  ادي نعرض التعديل د   .ن 

ىل التعديل   ؛19= املوافقون 
لتعديل   ؛24= املعارضون 

  .10= املمتنعون
ستقاليل ب  ل الفريق  لس التعديل د ارض ا  19ضد  24ٕاذن 

ناع    .10مع ام
ادي نعرض املادة  ٓن    :مكررة 19ا

  .نفس العدد السابق: املوافقون
  .نفس العدد: 20 املادة

  .نفس العدد: 21املادة 
  .نفس العدد: 22املادة 
  .نفس العدد: 23املادة 
  .نفس العدد: 24املادة 

لتصويت ادي نعرضو  ٔول  ٔول من اجلزء ا اله مكلنا الباب ا ٓن    .ا
لتصويت ٔول  ٔول من اجلزء ا   :تنعرض الباب ا

  ؛34= املوافقون
ٔول من اجلزء  لباب ا ٔولاملعارضون    ؛12= ا

  .12= املمتنعون
ٔول ب  ٔول من اجلزء ا ىل الباب ا لبية  ٔ لس   24ٕاذن وافق ا

ناع  12ضد    .12مع ام
قلو لتاكليف ادي ن ٔحاكم تتعلق    .لباب الثاين، 

  .نفس العدد السابق: 25املادة 
ٔهنا تعديالن 26املادة  ش دة : ورد  لو ستقاليل  تعديل من الفريق 
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ةوالتعا مو   .دلية وكذ من ا
ستقاليل سط التعديل ،الفريق    .لمك اللكمة ل

ري شار السيد فؤاد قد   :املس
صصة لقطاع  هاذ التعديل هيدف ٕاىل الرفع من املناصب املالية ا
ٔطري الطيب  ي يعرفه القطاع يف الت لخصاص املهول ا ة، نظرا  الص

د  ىل التقا الني  لم ب العدد الهائل  هلم وس يل بلغ العدد د  1655وا
الل السنة اجلارية   .موظف 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لحكومة   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
ديدة السنة املاضية سنة  اصب مالية  وسنة  2019خصصنا م

ٔنه عند تن 4000ب  2020 ديد، والواقع هو  صب  ت ف م لقاو صعو
ل  ٔطباء، وهاذ العدد د اصة ف خيص ا ق هذا العدد، و خيص حتق
ة  ل ٕاصالح قطاع الص مج د د الرب ل يف ٕاطار وا املناصب هو دا

يل طالباها  4000و 2025ادي حىت ل ل املناصب ا صب هو العدد د م
  .الوزارة املعنية

س اجللسة   :السيد رئ
ادي نعرض هاذ الت لتصويتٕاذن  ستقاليل  ل الفريق    .عديل د

ىل التعديل   ؛24= املوافقون 
لتعديل   ؛23= املعارضون 

  .6= املمتنعون
ول   .ٕاذن التعديل مق

  .د الكونفدرالية

سان شار السيد عبد احلق    :املس
ميقراطية  26تعديل املادة  ه الكونفدرالية ا من قانون املالية هتدف م

ٔس لهيم التعاقد يف لشغل ٕاىل ٕادماج ا ن فرض  ٔاكدمييات ا ٔطر ا اتذة 
داث  ٕ ة  صب لصاحل وزارة  85.000القطاع العام يف الوظيفة العموم م

اصب مالية  ٔاكدمييات وعندمه م ٔطر ا يل عندمه  الرتبية الوطنية، هاذوك ا
ذف  ة، لكن سن ا لكفة ال حىت يش  ن ال  لقطاع العام، ما اك يتحولو 

ٔن عند الهشاشة من  ٔاكدمييات،  70.000قطاع التعلمي،  ٔطر ا ٔساتذة 
اصب هلم  داث م رب ٕا ة  م يف الوظيفة العموم دما ٕ الكونفدرالية تطالب 
مت تفادي الهشاشة يف قطاع  ر مايل، وس ٔ يف وزارة الرتبية الوطنية بدون 

ه فهاذ القطاع د صال ٕ دا، امجليع ينادي  م  يل هو قطاع  ل التعلمي ا
  .الرتبية الوطنية والتعلمي

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ر  ٔ اقش يف قطاع التعلمي مايش  اصو ي ٔن هاذ املوضوع  ٔ كنظن ب
ري شوفو هنا  ىل املالية، ك لو  ىل حسب ما هو حمددة يف  د املناصب 

لتايل فالتعديل هنا مرفوض ات، و   .القطا

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت   ادي نعرض التعديل 

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

ول  33ٕاذن التعديل مرفوض،  ري مق ناع  15ضد  33ٔو    .11مع ام
لتصويت املادة  دلت 26ادي نعرض    :كام 

دلوها إالخوان، راه صوتو، التعديل  لهيا كام مت تعديلها، راه  املوافقون 
ستقاليل ل الفريق    :د

دلت ىل املادة كام    ؛26= املوافقون 
لامدة   ؛15= املعارضون 

  .19= املمتنعون
ناع  15ضد  26ٕاذن املادة دازت ب    .19مع ام

ل: 27املادة  يل ق   .نفس العدد السابق ا
  .نفس العدد السابق :28املادة 
  .نفس العدد السابق: 29املادة 
  .نفس العدد السابق: 30املادة 
  .نفس العدد السابق: 31املادة 
  .نفس العدد السابق: 32املادة 
  .نفس العدد السابق: 33املادة 
  .نفس العدد السابق: 34املادة 
  .نفس العدد السابق: 35املادة 
  .نفس العدد السابق: 36املادة 

  .نفس العدد السابق: 37ة املاد
  .نفس العدد السابق: 38املادة 
  .نفس العدد السابق: 39املادة 
  .نفس العدد السابق: 40املادة 
  .نفس العدد السابق: 41املادة 
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لتصويت ٔول    :ٔعرض الباب الثاين من اجلزء ا
ٔول ىل الباب الثاين من اجلزء ا   ؛34= املوافقون 

  ؛11= املعارضون
  .12= املمتنعون

ٔول ىل الباب الثاين من اجلزء ا لس    . ٕاذن وافق ا
و ٔحاكم تتعلق بتوازن موارد واكليف ا   :الباب الثالث، 

  ). ٔ (ومضهنا اجلدول  42املادة 
لسة ليلية،  رو  ادي ند رفعوها، ولكن  رفعوها  دقائق  10ٕاذا بغيتو 

اونتو   .ٕاذا 
ل املزيانية العام لتصويت مداخ رمس السنة ادي نعرض    :2020ة 

  ..: املوافقون
مك؟  زوج  مك    بطلب م

  .، ونتالقاو يف الثالثةرفعت اجللسة ،اله

ٔداء صالة امجلعة( قة  ة ومثاين ومخسني دق  ).مت رفع اجللسة ملدة سا

س اجللسة  :السيد رئ
﷽.  

نا يف الصباح يف الباب ٔعاملنا بعدما مك ٔنف  تتعلق بتوازن  ٔحاكم ..ست
و اكليف ا   .موارد و

دول  42املادة  ل املزيانية ) ٔ (ومضهنا  مي إالجاميل ملداخ لتق املتضمن 
ت  ٔصناف احلسا و املسرية بصورة مستق و العامة، مزيانية مرافق ا
ل سيكام  لجنة، وهذه املزيانية د هتا ا د لخزينة، كام  اخلصوصية 

2(SEGMA) يل تتعرفوها هتا ا د لتصويت، هاذ املادة  ، فغادي نعرضها 
لجنة   :ا

  .ٕالجامع: املوافقون
و املسرية  ل مزيانية مرافق ا رات مداخ ٓن تقد ادي نعرض ا

رمس السنة املالية   .2020بصورة مستق 
ٕالجامع: املوافقون   .كذ 

ت اخلصوصية  ل احلسا رات مداخ لتصويت تقد ادي نعرض  ٓن  ا
رمس السنة املالية لخزين   .وحسب لك صنف 2020ة 

ٔول ٔمور خصوصية، نعرضها : الصنف ا ت املرصودة  احلسا
  :لتصويت

  : ، ولكن فهيا بنود42هاذي املادة : املوافقون
  ؛28= املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
  .19= املمتنعون

لس لهيا ا   . ٕاذن وافق 
                                                 

2 Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome 

وليةد خنراط يف الهيئات ا ت    : حسا
ولية خنراط يف الهيئات ا ت  ل حسا   :مداخ

  .ٕالجامع: املوافقون
ت العمليات النقدية ل حسا   : مداخ

رات فهيا  يق 5هاذي تقد يق لنا هاذي و يل دازو و رات ا ، فهيا التقد
لني  ٔرقام، هاذي دا لني يف ما عندمهش  متويل، هاذي دا ت ا لنا حسا

  ).ٔ (ايني يف اجلدول  ، لكهم)ٔ (دول  42يف املادة 
ت العمليات النقدية ل حسا رات مداخ   :تقد

  ؛32 =املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
  .21= املمتنعون

متويل يف نفس املادة  ت ا ل حسا رات مداخ يق لنا كذ يف التقد
دول   ):ٔ ( يف نفس 

  .نفس العدد: املوافقون
ري ه)ٔ (نفس املادة، نفس اجلدول  لا،  ت النفقات  ذي مداخ حسا

صصات   :من ا
 .نفس العدد: املوافقون

لتصويت املادة  ادي نعرض  ٓن    :رمهتا كام مت تعديلها 42د ا
  ؛36= املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
  .22= املمتنعون

ىل املادة  لس  د ما تعرض،  36رمهتا،  42ٕاذن وافق ا مع حىت وا
ناع    .22مع ام
اءت يف 43املادة    : املرشوعكام 

  ؛37= املوافقون
 ؛4= املعارضون
  .19= املمتنعون

ىل املادة  لس    .43ٕاذن وافق ا
  :44املادة 

  ؛37= املوافقون
د؛: املعارضون ٔ  ال 
  .23= املمتنعون

  :45املادة 
 .نفس العدد: املوافقون

ة الكونفدرالية  46املادة  مو ٔهنا تعديل من ا ش فهيا تعديل، ورد 
ميقراطية  ة ا خول الفالح    .لشغل وتتعلق هذه املادة بتعريف ا

  .اللكمة لمك
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سان شار السيد عبد احلق    :املس
ة  46املادة  و ٔداء املف دات ا رتاضية الع ياطات  الح تتعلق 

ر من املزيانية العامة س   .رمس نفقات 
ر اح  ٔهنا تد ش يؤذن لها  ياطات احلكومة تتطلب إالذن من الربملان 

ر يف املزيانية العامة س رمس نفقات  ة  و ٔداء املف دات ا رتاضية ٕالع . ا
ة، مبعىن  ين قطاعي التعلمي والص ست ياطات  ح ٔنه هاذ  ا تنقرتحو  اح

ل  ٔخرى د ات  لتعلمي  %15ٔنه ميكن تعملها يف قطا سبة  ل ولكن 
ي ح ني من هذه  اء هاذ القطا ة جيب است رتاضيةوالص   . اطات 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر ر 46د ، السيد الوز لو، السيد الوز   .هو قدم التعديل د

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

متويالت  46هاذ املادة  ات مع هاذ ا بثقة من املامرسات الفضىل،  م
لتا ات من هاذ املبتكرة، و ٔو قطاع من القطا ات  اء قطا يل ال ميكن است

لية  عتباره  اءات تفرغ هاذ إالجراء من حمتواه،  ست ٔن  إالجراء 
ري  لتايل  الل هذه السنة، و ر  س لتدبري املعقلن والناجع لنفقات 

ول   .مق

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت ادي نعرض هاذ التعديل    :ٕاذن 

ىل التعديلاملواف   ؛10= قون 
  ؛39= املعارضون

  .13= املمتنعون
ول ري مق   .ٕاذن التعديل 
ادي نعرض املادة  ٓن    :لتصويت 46ا

  ؛37= املوافقون
 ؛4= املعارضون
  .18= املمتنعون

ىل املادة  لس    .4ضد  37ب 46ٕاذن وافق ا
لتصويت ٔول  ادي نعرض الباب الثالث من اجلزء ا ٓن    :ا

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

ٔول من مرشوع قانون املالية رمق  ادي نعرض اجلزء ا  70.19ٕاذن 
  :لتصويت 2020لسنة املالية 

  ؛38= املوافقون
 ؛21= املعارضون
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ٔول من مرشوع قانون  ىل اجلزء ا شارن  ٕاذن، وافق جملس املس
  .2020 لسنة املالية 70.19املالية رمق 

ل الرفع ليمك ،وق ريض  ة  ،هللا  ش  نصف سا رو  ش ند مك  كف
لجن؟    منشيو 

ة اله نصف سا ة،    .نصف سا

  .رفعت اجللسة


