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 332اجللسة رمق حمرض 
ٓخر  18امجلعة : التارخي سمرب  4(هـ 1442ربيع ا س: الرئاسة ).م2020د لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع  ت  .املس قة : التوق ق ة اخلامسة وا قة، ابتداء من السا ٔربعون دق ة ومخسة و ٔعامل  .السابعة والعرشن مساءسا ىل: دول ا ٔول مواد اجلزء التصويت  قانون املالية من مرشوع  ا   .2021لسنة املالية  65.20رمق 

 -------------- -------------- ----------------------------------------  
س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ قلو ٕاىل   :املس ركة هللا ن ىل  ،  .اجللسة الثالثةٕاذن  و ر ا ن الوز  السيد وز شارن احملرتمني،  رن،السيد ٔول من  اجللسة الثالثةخنصص هذه   ٔخوايت، ٕاخواين املس ىل مواد اجلزء ا لتصويت    .2021لسنة املالية  65.20مرشوع قانون املالية رمق 

ٔول لتوازن املايل: اجلزء ا ٔول  .املعطيات العامة  ة: الباب ا ملوارد العموم ٔحاكم املتعلقة  ٔوىل  :التصويت  .1ة املاد :التصويت  .ا ىل املادة ا رفع،   :املوافقون  ٕالجياب  يل بغى يصوت  ليمك ا ريض  رفعو رفع "ال"ـوكذ بهللا  ناع خصهم  م ىل املادة   .4= املمتنعون  ؛4= املعارضون  ؛41= املوافقون  .و لس    .1وافق ا
  .ٕالجامع: املوافقون  :2املادة 
لنصوص املعد من مدونة من مرشوع قانون املا 3املادة  لية املتضمن  لتصويت. امجلارك د( 00 =املمتنعون  ؛4= املعارضون  ؛45 =املوافقون  .ادي نعرضها كذ  ٔ   .)ال 
لجنة 4املادة  هتا ا د   .من مدونة قانون املالية ملرشوع قانون املالية كام 

لجنة ..املوافقون هتا ا   .4= تنعوناملم   ؛4= املعارضون  ؛45= املوافقون  :د
  .4= املمتنعون  ؛00= املعارضون  ؛48= املوافقون  :5املادة 

لو  ادي ند ٓن  لرضائب من 6املادة ٕاذن ا لرضائب والتعديالت الواردة   :املدونة العامة  لس مواد املدونة العامة  ىل ا ٔعرض  ٔلف مهنا املادة س من مرشوع  6لهيا كام يه مصنفة يف البنود الستة اليت تت ىل املادة قان ري  ٔ ٔن نصوت يف ا ٔساس  ىل  رمهتا، وتتضمن  6ون املالية  لس ن ا ه الثقة، ونبدٔ   .تعديالت معمتدة من  ر ف ٔمني دا ٔثناء التصويت، ال  ..سمعو فقط ا م  ال  ٔثناء التصويت اقشة  ٔ،   .م ملواد امل 6من املادة  (I)لبند ونبد غرية من مرشوع قانون املالية املتعلق  لرضائب لمدونة العامة  ريم ٕاىل ٕاضافة مادة   .واملمتمة  لشغل  حتاد املغريب  لرضائب حتمل رمق ورد تعديل من فريق  لمدونة العامة  ة 5ديدة  داث الرضيبة البي   .اللكمة لمك  .مكرر ٕال
ٔمال العمري شارة السيدة  س  :املس لفعل تعديل  .شكرا السيد الرئ   .عند 

شا ر  :مال العمرئ رة السيدة املس ش الوز   .خصو حىت جيي  .ما اكي
س اجللسة ه تعديل مرتبط مع احلكومة..لفعل خص هذا مرتبط مع  .عندك احلق  :السيد رئ ريم ٕاىل   .، ف لشغل  حتاد املغريب  ر، ورد تعديل من فريق  لرضائب، حتمل رمق السيد الوز لمدونة العامة  ديدة  ريم مكرر 5ٕاضافة مادة  ، و ة داث رضيبة الب سة الفريق  .ٕال   .اللكمة  السيدة رئ

ٔمال العمري شارة السيدة  س  :املس يل يه املادة   .شكرا السيد الرئ ة ا مكرر عنواهنا الرضيبة  5لفعل عند مادة ٕاضاف
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ة تقدر ب  سمى الرضيبة البي ديدة  ة، حتدث رضيبة  من  %1البي ح الرشاكت التالية   :ٔر
  اكت احملروقات؛رش  -
 الرشاكت املنجمية؛  -
 رشاكت مقالع الرمال؛ -
ار - ايل الب ٔ عية  .رشاكت الصيد يف  ج ة ٕاىل صندوق دمع امحلاية  ائدات الرضيبة البي عي احملدث مبوجب املادة وحتول  ج سك  ، طبعا مت اقرتاح هذه املادة 15وال ة ٕالرساء هذه طبعا الرضيبة ٕالعفاء ا عية إالضاف ج ٔجراء من املسامهة 

هيا يف املادة  خول املشار ٕا ح وا ٔر ىل ا من مرشوع  267لتضامن  لالقانون املايل لهذه السنة، ويمت ختصيص  عي هذه الرضيبة لفائدة  مداخ ج سك  عية وال ج صص لصندوق دمع امحلاية  ن ا ليه يف املادة اجلانب املد ل هاذ العام ولكن  وريم  .مرشوع القانون املايل لهذه السنة من 15املنصوص  ستدامة مايش يه املسامهة د   .ستدامة يف متويل الصندوقٕاىل ٕارساء 
س اجللسة ني  :السيد رئ ق ٔن الوقت لتقدمي التعديالت دق ر ب ر، موقف احلكومة من هذا التعديل  .ري بغيت نذ   .اللكمة لمك السيد الوز

صاد واملالية وٕاصالح إالدارةالسيد دمحم ق ر  شعبون وز س  : ب ائية ف  2020السنة كام تتعرفو السنة   .شكرا السيد الرئ ائية، سنة است ل البالد سنة است صادية د ق ارية و شطة الت ٔ ٔيضا ف خيص ا ل و اولنا خيص املداخ صادية  ق ة  ا يعين يف هاذ الظرف امة، واح غريوش بصفة  ية، ش م ٕالضافة لهاذ اليش هذا مبسامهة تضام نا  يل اكينة ولكن ج ت ا عدىاجلبا يل ت سامه ب ..جفميع الرشاكت ا لهيا تقريبا يه  دثو  يل تت ـ ا رو  %3.5 اش ند لتايل ما ميك يل عندها اليوم، و لرضائب ا ائية يعينٕاضافة يعين  يل يه سنة است ة هلم يف نفس السنة ا ديد هيم الب لتايل هاذ  ترضيب  ىل هذا، و دئيا يعين تعارض  ش يعين م ولوٕان اكن ما عند ري مق   .التعديل 
س اجللسة لتصويت  :السيد رئ ادي نعرض التعديل  ىل التعديل  :ٕاذن  ٔسيدي  :املوافقون  وراه دامئا معروف املسطرة .. راه اكن من الالزم هو يقول   سمعروفة السيد ال ىل التعديل  .رئ لتعديل  ؛18= املوافقون    ؛34= املعارضون 

ولٕاذن   .2= املمتنعون ري مق لرضائب 6املادة   .التعديل  د  :من املدونة العامة  ٔعتقد، وا ٔهنا تعديلني  ش ة الكورد  ٔصا واملعارصة، والثانية من مجمو ٔول لفريق ا نفدرالية و التعديل ا لشغل ميقراطية  ٔصا اللكمة  .ا   .لفريق ا
شار السيد  س  :عبد إالاله املهاجرياملس لتعلمي من قامئة   .شكرا السيد الرئ ذف املؤسسات اخلاصة  لنا ٕاىل  خلصوص  هٔن ،إالعفاءاتريم التعديل د و و ر، كام شف س، كام السيد الوز خلصوص السيد الرئ شتغل ماد  ..املؤسسات اخلاصة طالبتيف هاذ السنة يف هاذ اجلاحئة املؤسسات لكها طالبت و ٔهنا ت لمغاربة اكملني ب ر يعين تبني  ن مؤسسات السيد الوز ٔخرى، واك ة  ا يل نقدر نقول  قخلصوص يف املدن الكربى يعين تيحقسعى ٕاىل الرحب مايش ليش  ح يعين ا ٔر يل تيقري و  ن ا الية فوت اخليالية، يعين اك ـ ه بعندو لو تيقري دخ الية يعين هاذ  60000درمه و 50000 الغ خ درمه يف العام، يعين هذي م عيةقالناس تيحق دمة اج رو يش  ح مايش تيد ٔر سيطة حبال يف القرى، حبال يف املدن   .و  قة  ن مؤسسات يف احلق ل هذا ولكن اك ٔطفال د ل املواطنني وا ة د دمو املصل ي سيط،  !ى من الرضيبةاملؤسسات الكربى تعفالصغرى،  ا تنلقاو عند حريف  يل يعين اح لو وخيلص هذا وهاذ املؤسسات ا لص الرضائب د الية تتحقق يعين ٕاىل حبثتو يف هاذ املوضوع راه كثرية هذا هو بقال هذا تي لنااملبالغ خ   .وشكرا  .التعديل د

س اجللسة دة  :السيد رئ ادي جنمعهم دقة و   .للكمة لمكا  .نفس الهدف، ولهذا 
سان شار السيد عبد احلق  س  :املس ر،  .شكرا السيد الرئ شارات احملرتمون واحملرتمات،  السيد الوز شارون واملس ل    .مكءطاب مسا  السادة املس قرتاح د سري يف نفس اجتاه  لنا هو  ل التعديل د ذف مؤسسات التعقرتاح د ٔال وهو  ٔصا واملعارصة  ٔنه يف اجلاحئة لمي اخلاص من الزمالء يف ا لنظر  ىل الرضائب  سمح هلم  يل ت فضة وا ٔسعار ا ىل ا الية  ٔسعارا خ ٔهنا فرضت  لها و ىل اجلشع د نت هذه املؤسسات  ٔ

سخ هذه املؤسسات واملؤسسات اخلاصة  ،املواطنني لتايل تنقرتحو  و
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س  .متتع هبذه إالعفاءاتلتعلمي اخلاصة و التكون املهين من املؤسسات اليت     .شكرا السيد الرئ
س اجللسة ؟  :السيد رئ ل العدا ٓن التعديل د ل احلكومة  ادي نعرض ا   .موقف احلكومة  . الرد د

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر  س  :السيد وز ل التعلمي اخلاصة ال  .شكرا السيد الرئ ٔنه هاذ املؤسسات د د التوضيح هو  اضعة لنظام الرضييب العام البد من وا ياز يه  ٔي ام د من  ض وعندها فقط  ،ستف ض مايش من ٕاعفاء، من ختف ستفد من التخف ٔوىل ت لص  %20 ـلامخلس سنوات ا ر %20تت شجيع لالس ٔنه هذا  ا تنعتربو  لتايل اح لمؤسسات، و شجيع  ستفد  ،مايش  ات ك بري من القطا دد  ٔنه  ر ب وكنذ ة من ٕاعفا ٔوىل، سواء ف خيص الصنا ة مدة مخس سنوات ا ق ٔو ف خيص يعين لكهم عندمه ٕاعفاءاتءات حق ة  لتايل هاذ   .ٔو ف خيص الفال اص لهذا، و كون تدبري  ٔن  لتايل ال داعي يعين  ولو ري مق   .التعديل 
س اجللسة لتصويت  :السيد رئ ادي نعرض التعديلني  ٔصا  :ٕاذن  ل ا ولٕاذن   .2= املمتنعون  ؛33= املعارضون  ؛15= املوافقون  :د ري مق   .التعديل 

ل الك ادي نعرض التعديل د ٓن  لشغلو ا ميقراطية    .التعديل مرفوضمعىن   .2= املمتنعون  ؛33= املعارضون  ؛15= املوافقون  .نفس العدد.. ٔعتقد نفس اليشء :املوافقون  :نفدرالية ا
ادي نعرض  ٓن  لتصويتم 6املادة ا لرضائب  د( 00= املمتنعون  ؛16= املعارضون  ؛35= املوافقون  :ن املدونة العامة  ٔ ىل املادة ٕاذن   .)ال  لس    .6وافق ا

ٓن    .كام وردت من جملس النواب :7املادة ا

ديدة :10ملادة ا  .ٕالجامع: املوافقون  .كام وردت من جملس النواب :9املادة   .ٕالجامع :املوافقون  كام وردت: املوافقون لجنة ويه ولكن مادة  هتا ا د لجنة  .كام  هتا ا د ديدة  لرضائب) IV(، البند 11املادة   .ٕالجامع: املوافقون  .مادة  وردت من جملس  من املدونة العامة  لرضائب 22املادة   .ٕالجامع: املوافقون  :النواب ش ( من املدونة العامة  ا رد من جملس النواب، ما  مل  حتاد املغريب  )جملس النواب من ٔهنا تعديل من فريق  ش ح الناجتة عن الرثوة الشخصيةولكن ورد  ٔر خول وا ريم ٕاىل تعديل ا اود  .لشغل،  ر حىت جيي  ر،   .الوز ديدة، املادة   السيد الوز خول  ،22هناك مادة  ريم ٕاىل ترضيب ا لفر ديدة  ح الناجتة عن الرثوة الشخصية  ٔر لشغلوا حتاد املغريب    .تفضيل  .يق 
ٔمال العمري شارة السيدة  س  :املس قة بند يف املادة   .شكرا السيد الرئ يل هو ٕاضايف،  22يه يف احلق خول وهو البند السادس ا لهيا الرضيبة ا ح املفروضة  ٔر خول وا ٔن تعترب ما بني ا ح الناجتة عن الرثوة الشخصية، وذ تفعيوهو  ٔر ضيات وا ال ٕاذن ملق ستور يف فص  ىل قدر  39ا ٔن امجليع يتحمل  ىل  يل تيحث  ة، مث كذ الفصل ا مييش يف نفس  40استطاعته التاكليف العموم يل  اسب مع ا ية وشلك ي لكم عن التحمل بصفة تضام يل ت ه وا منية البالدالتو لهيا التاكليف اليت تتطلهبا  ٔن الوسائل اليت يتوفرون  ل املسامهة ، وتنعتربو ب ٔ ة ٕالقرار هذه الرضيبة يف ظروف اجلاحئة من  ل ازدادت احلا ات د يا ح ابة عن يعين  صاد الوطين وإال ق متع يف متويل تعايف  و وا عية وٕارشاك امجليع يف حتمل نفقات بناء ا ج ات  ميقراطي وتقليص الفوارق وٕاقرار القطا عيةالتضامين وا ج س  .العدا    .شكرا السيد الرئ

س اجللسة ر  .شكرا  :السيد رئ لسيد الوز   .اللكمة 
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر  س، ،ٔوال :السيد وز شارن السيد الرئ لخروج  والسيدات والسادة املس تنعتذر 
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ة يل من القا د العدد  ،ف خيص هذا التعديل  .د ول لوا ري مق عتبارات هو  ل  د د التفكري   :نقول مهنا اثنني ىل الرثوة تيخصو وا داث رضيبة  ٔهنا ٕا ٔن تنعتربو  ٔوال، 
ٔن  لو  لو والسلبيات د جيابيات د ل  راسة د د ا ٔوال معمق وا
لقت مشالك  ىل الرثوة يه ٕاشاكلية  رب العامل هاذ الرضيبة  ٔنه  شوفو ب ت

ٔن ها لها وب كونو يف التطبيق د ادل بال ما  كون  د ذ التطبيق ما ميكن لو  د القوا لرثوة ويطلب وا ليات وإالحصاء الفعال والشفاف  ٓنحتديد ا ري موجودة ا ٔشياء  ذ هذي لكها  لتنف ح  22وف خيص اجلانب الشلكي، فاملادة  .اد وقاب  ٔر خول وا دث عن ا تت لو هاذ الرضيب ٔن زعام ند ىل الرثوة يف هاذ املادةوال ميكن    .وشكرا .ة 
س اجللسة ىل التصويت  .شكرا  :السيد رئ ادي نعرض التعديل  ولٕاذن   .2= املمتنعون  ؛35= املعارضون  ؛15= املوافقون  :ٕاذن  ري مق   .التعديل 

لرضائب 24املادة  ة  :من املدونة العامة  ٔهنا تعديل من مجمو ش ورد  لشغلو الك ميقراطية    .نفدرالية ا
سان شار السيد عبد احلق  س  :املس ٔنواع 24املادة   .شكرا السيد الرئ ن من مجيع  د الل تعديلها ٕاىل ٕاعفاء املتقا ل، فرنوم من  ىل ا س  .الرضيبة    .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   .موقف احلكومة  .شكرا  :السيد رئ
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر  سشكرا السيد الر  :السيد وز ر   .ئ ٔ ا نظرا ل ٔوال يعين اكن عند نقاش تفصييل يف هاذ الباب واح

لفصل  حكومة  ستور 77املايل تندفعو    .من ا
س اجللسة ادي نعرض  :السيد رئ ىل.. ٕاذن  ول  ..، ونعرض التعديل    .ٕايه مق

ر، الفصل  ليمك، السيد الوز ريض  ستور خصك  77هللا  من ا ٔسباب ليمك، تفضل  ؟77 قولت  .البد تقول ا ريض  ليمك، هللا  ريض    .هللا 
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر  س :السيد وز دمو فهيا من إالعفاء   .شكرا السيد الرئ يل تي دون طول يعين املدة ا ستف دون  دون من إالعفاء الرضييب من املتقا هلم وستف دالرضييب من املساهامت د يل تي ل ا ٔيضا من  ،ماملساهامت د ستفدو  م وت د يل تت لهم الرشكة ا ٔ ٔموال اليت تدخر من  د تنعطيومه إالعفاء الرضييب من لك الفوائد املرتبطة بذاك ا ض من الرضيبة  %60يبرت، وميل تيكونو يف التقا من التخف رو  ما هو معمول به ) benchmark(وهاذ إالجراءات لكها يعين ميل تند عين بايق يف العامل، ف دون يؤدون الرضائب  سامو هذوك؟ املتقا .. ٓش تي   .شكرا  .لٔن ما عندمه مداخ 

س اجللسة ىل احلكومة   .شكرا  :السيد رئ يجيب  ستوري  لس ا ل ا رمك بقرار د ش نذ ل الرفض ري  ٔسباب اليت تدعوها الختاذ قرار د ، 77بيان احلكومة ل صار  ليمكخ ريض  ادي ندوزو املادة ٕاذ  .ولكن وهللا  لرضيبة 26ن    .نعم  ..املوافقون  :من املدونة العامة 
سان شار السيد عبد احلق  لتصويت  :املس لنا    .ارضني التعديل د

س اجللسة ش التصويت 77 الفصل ال، ٕاىل اكن  :السيد رئ اقشة ولكن رشيطة احلكومة تعطي   .ما اكي ش م ش تصويت وما اكي ٔسبمااكي ٔسباب، ا ه وراه قالهاا ٔ طلبتو م ستور،   .اب  رشح هذا الفصل من ا ستورية ك ن قرار احملمكة ا ال، اك   ..ٕاذن
سان شار السيد عبد احلق  س،  :املس لربملان 77طبعا الفصل   السيد الرئ ٔيضا  لحكومة ولكن  ا  ،تيعطي احلق  فاح قد استعامل ٔن ن ٔو  ٔن نربر  ا  ر  مكتقدمني هباذ التعديل من حق السيد الوز يق عندي يف ٕاطار التعديل  77، الفصل 77لفصل  ستور راه  من ا
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ة عندي  ق يل،    .دقايق راه مازال ما مكلت 2د
س اجللسة لس   :السيد رئ ل ا مكل  القرار د ادي  ش نوقفك  س  ستورية، السيد الرئ ستوري وال احملمكة ا ليس الربملان بعد جل"ا ٔو تصويتوء ال جيوز  ٔو ٕاجراء  مي  ٔي تق ام ب دام هذا الفصل الق ، "احلكومة ٕاىل است ستورية ليك  ..ال، ال  .هذا قرار احملمكة ا ريض  ليه الشعب املغريب  .هللا  ستور صوت    .ا

ليمك.. املوافقون  :26املادة  ريض  ليمك، هللا  ريض  ليمك، هللا  ريض  ٔخرى  .هللا  ٔخرى، مادة  د( 00: املمتنعون  ؛15= املعارضون  ؛36= ملوافقونا  .هذي مادة  ٔ ٔمني  .)ال  سمع ا ٔ ت ليمك،  ريض  سمع فقط هللا    .ٔ ت
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت من جملس النواب :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت من جملس النواب كذ :42املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  .كذ :43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  .كذ :44ة املاد

لجنة :46املادة  هتا ا   .ٕالجامع: املوافقون  .د
لجنة :57املادة  هتا ا د ديدة :متاما كام    .ٕالجامع: املوافقون  .مادة 
ٔهنا  :59املادة  ش دة  3ورد  لو ستقاليل  ٔول من الفريق  حتاد املغتعديالت، ا لشغل وهاذ جوج تعديلني والتعادلية، والثاين من فريق  ن ريب  ٓخر وبعد ن تعديل  ان ٕاىل خصم جزء من التاكليف املدرسية، واك شوفورم دة والتعادلية   .ادي  لو ستقاليل  ادي نعطيو اللكمة لتعديل الفريق  يل ترييم ٕاىل اخلصم بٕاذن  س  .درمه 6000 ـا   .تقدمي التعديل السيد الرئ

ال املاك شار السيد ر س  :وياملس اكليف ونفقات متدرس   . شكرا السيد الرئ دود هيدف هذا التعديل ٕاىل كام قلمت ٕاىل خصم  ٔطفال يف  ٔن ال يتعدى مجموع  6000ا ، مع  ٔطفال درمه للك طفل سنو متدرس ا   .يةالطبقة املتوسطة واسرتداد جزء من قوهتا الرشائ درمه، هذا تعديل لتمنية وتوسيع  20000املبالغ املرتبطة 
س اجللسة   .موقف احلكومة من هاذ التعديل  .شكرا  :السيد رئ

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر  س :السيد وز رمه، والنقطة الثانية   .شكرا السيد الرئ ل ا ل مليار د لكفة مالية د ٔن هاذ التعديل عندو  ادل  ري  ٔنه  ٔنه نعترب  يل عندمه هو  لالناس ا ٔو م مداخ وسطة  د من هذا إالجراءض  ستف   .وشكرا  .عيفة لن 
س اجللسة لشغل  :السيد رئ حتاد املغريب  سة  .التعديل الثاين مقدم من فريق    .تفضيل السيدة الرئ

ٔمال العمري شارة السيدة  ل  :املس ٔنه مل يق سحبوه    .ت
س اجللسة ن  :السيد رئ ن، مز سحبوه، مز قلو ٕاىل ت د  .ٕاذن انتوما ت ٓن ن ة الكا لشغل الرايم ونفدر عديل مجمو ميقراطية  ىل الطبقة املتوسطةالية ا ض الضغط اجلبايئ    .ٕاىل ختف

سان شار السيد عبد احلق  س  :املس ىل املصاريف املرتبطة 59املادة  ىلالتعديل   .شكرا السيد الرئ روم الرفع من اخلصوم   ، ٔجراء من  ف  %25ٕاىل  %20لوظيفة ل لتخف ىل الطبقة العام والطبقة املتوسطة ضغطمن الوذ  س  .الرضييب    .شكرا السيد الرئ
س اجللسة ل الك  .شكرا  :السيد رئ ىل التعديل د سمعو الرد د  ادي  ر  نفدرالية و السيد الوز دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  رجع  ادي    .موقف احلكومة  .مث 
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صاد واملالية  ق ر  س :وٕاصالح إالدارةالسيد وز خلصم املهين من   .شكرا السيد الرئ سمى  ٔو اخلصم ما  ض  ٕاىل  20ٕاىل در التخف ىل  25% و ف خيص الرضيبة  ل ا ٔنه غيمت خفض املوارد د ٔجراء بما معناها  ل من طرف ا ٔن املوارد ب %5 ـا ٔنه  30ـ مبا  مليار مفعناها  ىل مليار و الو    .يون درمهمل  500خصنا نت
س اجللسة س،   :السيد رئ لتصويت  :التصويت د  السيد الرئ ادي نعرضو  ستقاليل  ه الفريق  ي اقرت ىل التعديل  :ٕاذن التعديل ا رو   ..املوافقون  ش يد درمه يف خصم جزيئ من التاكليف  6000التعديل    .4= املمتنعون  ؛34= املعارضون  ؛12= املوافقون  .املدرسية

ا ٓن  لامدة دي ا سحبو  ؟املوافقون  :وردت من جملس النواب 60ندوزو  ادي  ل الك  .قليت  ل إالخوان د ادي نعرض التعديل د ميقراطية و ٕاذن  نفدرالية ا   .ٕاذن كذ رفض هاذ التعديل  .2= املمتنعون  ؛34= املعارضون  ؛14= املوافقون  .لشغل
ريم ٕاىل  تعديلهذه املادة ورد   .ٕالجامع: املوافقون  .كام وردت من جملس النواب 60املادة  لشغل،  ٔرقام من الفريق إالحتاد املغريب  لرضائب، حتمل  لمدونة العامة  ٔربعة مواد  ريم هذا  70مكرر ثالث مرات،  70مكرر مرتني،  70مكرر،  70ٕاضافة  ٔربع مرات،  مكرر  ىل املادة التعديل ٕاىل تفصيل  لرض  22التعديل املقرتح  ىل املتعلق  يبة  زاف ٕاىل مسعتو يش راككة  ري(الرثوة،  ش هنا الضو  ش عند الضو ماك ةوال يش  ري يف الضو م ا زافاراه  ش    .قديم التعديل  )...عند

شارة  س،  :ٔمال العمري السيدةاملس   السيد الرئ

ىل الرثوة  ذها ل الرضيبة  قة فهيا التفاصيل د اهالتعديالت لكها يف احلق يل اقرتح ٔن احلكومة واملهم مت التصويت ا، ولكن م22ا يف املادة ا التايل مدام  ىل الرثوة، ف ٔن هااضد ٕارساء الرضيبة  ل املالالتعديالت لكها  ذدام  ضيات د ل يعين املق دد د ، مةءتعاريف وفهيا السعر وفهيا  سحهب سحب ذ، هاافس   .املواد لكها 
س اجللسة لام  .شكرا  :السيد رئ لجنة، ولكن 73دة ٕاذن ندوزو  هتا ا د ٔخرى، وردت من جملس النواب و ٔهنا ثالث تعديالت  ش دة والتعادلية -  :ورد  لو ٔول، من الفريق إالستقاليل  لشغل -  ؛ا ة الك -  ؛والثاين، من فريق إالحتاد املغريب  لشغلو والثالث، من مجمو ميقراطية  ىل ا  .نفدرالية ا دول حساب الرضيبة  د سب ل، ولكن لكها حول  ع ل تقدمي هذه التعديالت، امسحو   . خمتلفة لجنة حول املادة  اق ش نعرض تعديل ا يل  لجنة يل وقع فهيا إالجامع يف ا ىل املقاولني ( ا مكييل  داث واجب  ٕ ستفادة من التغطية الصحيةالقايض  هنم من  متك اتني  لجنة ىل املوافقون  .)ا ل ا ٓن منر ٕاىل التعديالت  .ٕالجامع   :التعديل د دة والتعادلية الفريقتعديل ٔوال،   :ا لو   .إالستقاليل 

شار  ال ماكوي السيداملس سالتعديل السيد   :ر ٔلف درمه  30من  عفاةاملٔجور ارفع ٕاىل ريم  ،الرئ ل الرضيبة  36ٕاىل  دول د ديدتني يف  سبةٔلف درمه، مث ٕاضافة رشحيتني    .شكرا  %.40ٕاىل  38الهامشية من  والرفع من ال
س اجللسة رالسيد   .شكرا  :السيد رئ   .، موقف احلكومةالوز

ر  صادالسيد وز س  :واملالية وٕاصالح إالدارة إالق ادة   .شكرا السيد الرئ هيمو يعين ٕا فس املادة  يل غيتقدمو ف ىلهام التعديالت لكهم حىت ا ل الرضيبة  ل اجلدو د سب د ٔشطر وال ل، ولكن لكهم  ا ل ا راجع د يل عند  د السنة مالية ا م فوا د  ر مايل  ٔ د ا ل عندمه وا و د ل ا ل د شد ها 30املداخ ٔ  ٔ ٔنه عند ما السادة  ذمليار درمه، يعين  ة ويفهمو ب ل املالية العموم ش يتفهمو الوضعية د شارن  املس



شارن مداو   2020 ٔكتوردورة  –الت جملس املس

7 

ٓخر  18 سمرب  04( 1442ربيع ا  )2020د

رو مليون درمه ف  800داملليارو 4ٕاىل  مليون درمه 500بني جوج مليار و ادي ند يفاش   ، و ل ا ل د لمداخ الت كرتاجع  ات ذهاخيص هاد املدا قرتا عية وهاد اليش هذا يعين  ج ب   النوع؟ ذمن ها امحلاية  كونو معا من  ٔنه تفهمو هاد الوضعية و مك ب ٔ كنطلب م   .املسؤوليةٕاذن 
س اجللسة   .شكرا  :السيد رئ

شار  ال املاكوي السيداملس سحبو   :ر سحب التعديلك ستقاليل  س، الفريق  ، السيد الرئ   .التعديل
س اجللسة س شكراشكرا،   :السيد رئ   .لشغل املغريبإالحتاد تعديل   .شكرا  .السيد الرئ

شارة  س،  :ٔمال العمري السيدةاملس ٔ   السيد الرئ سحبو هاد التعديل،  لينا  لو هو ٕارساء نوع يصعاب  ٔن ن الهدف د ا كنعرفو ب ل، اح ىل ا ىل مستوى هاد الرضيبة  زيد يرتفع حىت لمن العدا اجلبائية  ل إالعفاء خصو  ال الشطر د ىل  36ـ م ل يعين فاحمليط ٔلف درمه  ىل ا يل فهيا الرضيبة  ول ا ا من بني ا ٔقل، مث اح ٔكرث  )les deux rives(، فاحمليط هلكا ا هام ا ٔكرث، يعين اح ا هام ا ه لكفة العمل، يعين اح ٔن هذا راه ف لام  ل،  ىل مستوى ا ايئ  شغيلضغط ج ىل ال ىل لكفة العمل راه كتضغط حىت  ر الضغط  لينا لك سنة كنجيو به، واكنت املناظرة   .ملا كد يصعاب  ش  لتايل معرف دات يعين خو رية، و ٔ ت ا ل اجلبا ادي يبدا د ٔن  ات توصية ب لفعل هار خول ولكن حسب املوارد، و ىل ا ا هاد الضغط  س ني،  ذيتقلص  ا حمر قة وهللا اح زاف، فاحلق ش املوارد    ؟ٔش غنقول اجلاية ٕاىل رجعيت، صايف اله العام، املرةالعام ماكي
سالسيد  ه؟  :اجللسة رئ ه، ال، ولكن   ٕاذن لكيش هذا حسب ليه، إاذا حسبات معىن مٕاذن حسب ش نصوتو حىت  اد ليه، ٕاذا  تال، خصنا نصوتو  ريض  شب ليه، هللا  به خصنا نصوتو    .تفضل  .ليك

شار  سان السيداملس س  :عبد احلق    .شكرا السيد الرئ

ا نتفهم وضع  ، واح يل اعطيتو ات ا ىل التوضي ر  ل اجلاحئشكرا السيد الوز سحب هذا بالد ونتفهم الظروف د ٔن  ن  ا مستعد ل ة، اح ىل ا ٔهنا سرتاجع الرضيبة  يل بعدهاالتعديل، رشيطة تعطينا احلكومة الزتام ب ٔو السنة ا ، م  .فالسنة املق  و ل ا ن اسمترارية د ٔن اك ا كنعتربو ب ، اح ا عند ش ا اح عند ل مل ..قطيعة، فٕاذا اكن ىل ا ٔشطر من الرضيبة  ٔجراء، ها تعدل ملدة ٔنه هذه ا ىل ا بري  ل، ذسنوات، هناك ضغط رضييب  ل ا ىل القمية املضافة  الرضيبة د ، الرضيبة  راجع تقريبا سنو ىل الرشاكت  مت مراجعة هاالرضيبة  ٔنه س ر الزتام ب التعديل،  ذراجع، ٕاىل اعطا السيد الوز سحبه حن    .ف
سالسيد  ٔن يفليمك ريضهللا   :اجللسة رئ ٔعتقد ب ان ميكن  ،  ل رو هاد اليش نطلبو نا ليك، السيد د ريض  ش تعطينا الزتام، ولكن هنا هللا  س، ٕاما من احلكومة  ليك السيد الرئ ريض  س، هللا  ىل  نعرضوسحبو وال  الرئ ليك ريض    .التصويت، هللا 

شار  سان السيداملس سوطنيةحنن نقابة   :عبد احلق    .حب هذا التعديل، مواطنة، وس
س اجللسة ادي نعرض املادة بعد ها  .شكرا  :السيد رئ ٓن  يل وقع فهيا التعديالت ذا   .ا

ٕالجامع: املوافقون  :73املادة  لجنة  لهيا ا لهيا، صوتت  لتصويت  .ماصوتناش  ، املادة اكم  اونو ليمك،  ريض  ، هللا  ، اكم   .7= متنعونامل   ؛9 =املعارضون  ؛33 =املوافقون  : اكم
لرضائب (I)، البند 82املادة  وردت من جملس ( :من املدونة العامة    .ٕالجامع: املوافقون  ).النواب
ني   .ٕالجامع: املوافقون  .)وردت من جملس النواب( :(IV)املكررة البند  82املادة  ٔشنو بغييت؟ م ل    .ٕالجامع: املوافقون: مكررة 82املادة  /ٕالجامع: املوافقون: 82املادة   .7:املمتنعون ؛9: املعارضون ؛33: املوافقون  ؟73املوافقون د
   .)وردت من جملس النواب( :85املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون
  .ٕالجامع: املوافقون  : 86املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : 89املادة 
ٔهنا تعديل  ،91املادة  ش لجنة، ورد  هتا ا د من وردت من جملس النواب،  ة الك مو لشغل نفدراليةو ا ميقراطية    .اللكمة لمك لتقدمي التعديل  .ا

شار  سان السيداملس س السيدشكرا  :عبد احلق    .الرئ
س  ل   :اجللسةالسيد رئ فق معاك، خصو رضوري التعديل د ٓ ٔ م اد منشيو ا خر، و  ٓ لجنةخرا ل ا فق معاك، ولكن عندي هنا التعديل د ٔ م ل الك د  .ٕالجامع  : ،  ٓن التعديل د لشغل، يقدم التعديلو ا ميقراطية    .نفدرالية ا

شار  سان السيداملس س  :عبد احلق  صصة  رومالتعديل   .شكرا السيد الرئ وائية ا ات الصيدلية الغري ا ٔدوية واملنت ىل القمية املضافةٕاعفاء ا رش من الرضيبة  س  .ل   .شكرا السيد الرئ
س اجللسة السيد   .لحكومةاللكمة   :رئ

ر  صادالسيد وز هيا  :واملالية وٕاصالح إالدارة ق ن جوج دالنقط جيب إالشارة ٕا ىل القمية املضافة   :هو اك ل الرضيبة  سبة د ستافد من ال ٔدوية ك ل ٔوال، هاد ا ٔن يف املادة   %.7خمفضة د ىل القمي 91النقطة الثانية، يه  ل الرضيبة  ة املضافة يه د هيش احلق يف اخلصم م كون عندك ادون احلق يف اخلصم، وٕاىل حميد ادي  ىل املواطن ٔو يعين ٕاجيايب  ر مايل  ٔ ول  .حىت يش  ري مق التايل    .ف
س اجللسة ىل التصويت  :السيد رئ ادي نعرض املادة  ىل التعديل  :ٕاذن    .5= املمتنعون  ؛33= املعارضون  ؛12= املوافقون 

  .يل مرفوضٕاذن التعد
ادي نعرض  ٓن  يل وقع فهيا التعديل،  91املادة ا اد در  دا اله  رمهتا   .5= املمتنعون  ؛12= املعارضون  ؛33= املوافقون   التعديل 

  .ٕالجامع: املوافقون   .وردت من جملس النواب :92املادة 
س قال  ال :99املادة    .00 =املمتنعون  ؛2= املعارضون  ؛48= املوافقون  .نواباملوافقون، هذه وردت من جملس ال   .السيد الرئ
  .ٕالجامع: املوافقون   .كام وردت ..وردت من جملس النواب، طبعا وردت هكذا :102املادة 
لينا هكذا من جملس النواب :105املادة    .ٕالجامع: املوافقون  .كذ وردت 
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت بدورها من جملس النواب :123املادة 
لجنة ذيكذ وردت من جملس النواب، ولكن ها :127املادة  هتا ا   .ٕالجامع: املوافقون  .د
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت من جملس النواب :(IV)البند  129املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت كذ بدورها من جملس النواب :133املادة 
هتا  تورد :(XI)البند  145املادة  د كذ بدورها من جملس النواب و لجنة لجنة، ا   .ٕالجامع: املوافقون  :وردت من جملس النواب ولكن هناك تعديل من طرف ا
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت بدورها من جملس النواب :146املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون   .وردت بدورها من جملس النواب :مكررة 146املادة 

لرضائبمن  155دة املا لينا هكذا من املدونة العامة  ، كذ وردت 
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  .ٕالجامع: املوافقون  :جملس النواب
لينا من جملس النواب، ومل يقع فهيا  :161املادة  لجنةكذ بدورها وردت    .ٕالجامع: املوافقون  :تعديل من طرف ا
لرضائب )ا( – (II)البند  163املادة  لينا من طرف جملس النواب بدورها كذ :من املدونة العامة  لجنة وردت  ٔي تعديل يف ا   .ٕالجامع: املوافقون  :ومل يقع فهيا 
ٔي : 169املادة  كذ بدورها وردت من جملس النواب، مل يقع فهيا    .ٕالجامع: املوافقون  :تعديل
  .ٕالجامع: املوافقون   .نفس اليشء :173املادة 
  .ٕالجامع: وناملوافق  .نفس اليشء :175املادة 
، نفس اليشء :184املادة    .ٕالجامع: املوافقون  .كذ
  .ٕالجامع: املوافقون  .كذ وردت من جملس النواب :185املادة 
لينا هكذا من طرف جملس النواب :192املادة    .ٕالجامع: املوافقون  .كذ بدورها وردت 
لرضائب( 193املادة  دة رد من جملس هذه مادة مل ): من املدونة العامة  لو ستقاليل  ٔهنا تعديل من الفريق  ش سوية املعامالتالنواب، ولكن ورد  الفات املتعلقة ب س  .والتعادلية، حول اجلزاء املرتتب عن ا   .اللكمة لمك السيد الرئ

شار  ال املاكوي السيداملس س  :ر يل   .شكرا السيد الرئ هيم بعض الرشاكت املنظمة ا لهيا الزبناء هاد التعديل  ٔهنا تعامل معامه نقدا، ويه هاد الرشاكت كتبغي ترصح يفرضو  ل الزبناء فالتعامل معهم  لهوية د ٔو ترصح  ٔهنا تبني  ٔساس  ىل  لها و ل د ليه هبذيك املداخ لها يف بيان املبيعات املنصوص  ل مدونة 1-20يف املادة د د الغرامة د د لحكومة ، ٕاذن يف نفس الوقت %6ل الرضائب وتعفى بذ من وا لها، ولكن  خول د غية ترصح  يل  دو الرشاكت املنظمة ا لهيم هذيك سا ٔديو نقدا وتفرض  ي يل  ٔهنا متيش عند الناس ا ٔو لٕالدارة احلق 

يكونو معروفني يل    .شكرا  .الغرامة ا
س اجللسة ر،   :السيد رئ   .لمك اللكمةالسيد الوز

ر  صاداالٕ السيد وز س  :واملالية وٕاصالح إالدارة ق ٔو فهاد املادة فلجنة املالية، ويعين املادة   .شكرا السيد الرئ دبه  236هنا كنا حتدثنا فهاد الباب  ٔو من ي ر املالية  لرضائب كمتنح لوز د العدالفقرة الثانية، من املدونة العامة  لنظر لوا ٔو خيفض الغرامات يف ٕاطار تعاقدات  ل ٔن يلغي  د د لتايل  .إالعتبارات لضبط، ميكن لو يدوز من هاد الباب  و اتف خيص هاد املوضوع    .يف ٕاطار ٕاتفاق
شار  ال السيداملس س،  :املاكوي ر ر،   السيد الرئ سحبو هاد التعديل..  السيد الوز   .ك

س اجللسة   .شكرا  :السيد رئ
لينا من طرف جملس :210املادة ٕاذن منر ٕاىل    .إالجامع: املوافقون   .النواب كام وردت 

لجنة: 212املادة  هتا ا د   .ٕالجامع: املوافقون  .وردت من جملس النواب و
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت من طرف جملس النواب، ومل يقع فهيا تعديل :214املادة 
لينا كذ من طرف جملس النواب ومل يقع فهيا  :مكررة 221املادة  وردت  لج    .ٕالجامع: املوافقون  .نةتعديل يف ا
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت كذ من طرف جملس النواب ومل يقع فهيا تعديل :225املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت بدورها من جملس النواب :228املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت بدورها من جملس النواب :231املادة 
  :ات من جملس النواب هكذاكذ  ،(V)البند : 232املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون
  .ٕالجامع: املوافقون  .وردت بدورها من جملس النواب هكذا :املكررة ثالث مرات 234املادة 
هتا :247املادة  د لجنة  ش فهيا إالجامعا م ؟اله املوافقون  .وردت بدورها من جملس النواب، ولكن ا   .8= املمتنعون  ؛00 =املعارضون  ؛37= املوافقون  .اكي
لجنة 247زال اال، م  .وردت من جملس النواب :247املادة  هتا ا د   .8= املمتنعون  ؛00 =املعارضون  ؛37= املوافقون  : وردت من جملس النواب و
  .ٕالجامع: املوافقون   .وردت من جملس النواب :مكررة مرتني 247 املادة ٕاذن

لينا من طرف جملس 263املادة  ، وردت    .ٕالجامع: املوافقون   .النواب كذ
لرضائب 267املادة  رد من جملس النواب، وورد  :من املدونة العامة  ة الكونفدرالية مل  لشغل ومجمو حتاد املغريب  ٔهنا تعديالن من فريق  لشغل ش ميقراطية  ن حيصلون (ا اتيني ا اص ا ٔش هيدفان ٕاىل ٕاعفاء ا ٔجور خول امل  ىل دخول ا عية وا ٔداء املسامهة إالج عتربة يف حمكها من  شارن  .)لتضامن د السادة املس ٔ لشغل ٔوال اللكمة    .من الفريق إالحتاد املغريب 

شارة  س  :ٔمال العمري السيدةاملس ا عند طبعا التعديل فهاد املادة   .شكرا السيد الرئ اص  267اح ٔش ف خيص ا ج لهيم املسامهة  خول، املفروضة  ح وا ٔر ىل ا لتضامن  ن عية  اتيني ا اص ا ٔش ىل ا شطيب  خول املعتربة يف حمكها كام يه حمددة يف وهيدف طبعا هاد التعديل ٕاىل ال ٔجور وا ىل دخول ا اله 56املادة حيصلون  ىل   .ٔ لتضامن  عية  ج لنا هو هاد املسامهة  ا كنا الهدف د خولاح ح وا ٔر ملقابل ا م ا ٔجراء، ولكن كنا  ل ا خول د ٔكرث شملش ا ادي  يل  ة ا ا الرضيبة البي ىل الرثوة، واقرتح ا يعين الرضيبة  ادي ٕاقرتح ل هاد السنة، اكنو  ية د ري مسامهة تضام كون  ادي  ٔهنم  ٔو مستدام، احلكومة ممن  متويل مستدمي  بع  ش، حنن ا شلكو يعين م ال ق

ث هب ش ا يف إالحتاد املغريب ن ادي يرتفض، ولكن اح لول ذا التعديل، ميكن  ٔن اكن خص احلكومة تبدع يف ٕاجياد  نعون ب ون ومق ش لشغل، م
ٔجراء ش جليوب ا ديدة وممتش س  .يعين مستدامة و   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة ل الكونفدرالية عندو نفس الهدف، نفس املوضوع  : السيد رئ لتايل التعديل د ىل ، و دة  ر جياوب مرة وا ش الوز لمك،  ادي يطرحو التعديل د   .تفضل  .التعديلنيميكن 
سان شار السيد عبد احلق  س  :املس ٔجراء   .شكرا السيد الرئ ية، هؤالء ا ٔجراء من املسامهة التضام روم ٕاعفاء ا د، وقامت احلكومةالتعديل  وف ل  ٔن سامهوا يف الصندوق د طاع من  سبق و ٔنتجهتم الق ن  ٔجراء يتحملون عبء العاطلني ا ٔيضا هؤالء ا ٔجورمه، 

ل  سحب التعديل د ٔن  ا  متس م ر قد ا ٔننا اجلاحئة، ومادام السيد الوز ر ومن لك الربملانيني  حن نلمتس من السيد الوز ل، ف ىل ا يقول الرضيبة  ر  ٔجراء، خصوصا والسيد الوز د و ما هنعملو ٕاشارة ل ما ٕاال وا عفاهئم من هاديك   ٕاىل معالت احلكوم 1.24، هاد 1.24 ٕ ايبني تعديل هاد إالشارة  ايبني من بعد هاد التعديل،  ا  ٔهنم سامهوا، واح ٔغنياء حىت هاملسامهة،  ىل الرثوة، وا ل الرضيبة  ادي و د ذ  سامهوا، ف كون يف صاحل ما  يل  د إالجامع وطين ا س  .ب يف ظل هذه اجلاحئةخنلقو وا   .شكرا السيد الرئ
س اجللسة ر  :السيد رئ   .لمك اللكمة ،السيد الوز

ر  صادالسيد وز س  :واملالية وٕاصالح إالدارة إالق ري، و   .شكرا السيد الرئ ٔ ٔ كنت  ضامن فهاد  دحىت  كون م ٔنه اكن خصين  يل كدوز مهنا لبالد، كنعترب  هلم ا% 1.5املر الصعبة ا ٔجر د يل ا لناس ا ر  20يفوق  ري املد ن  ال إالدارات، اك ذو م ٔلف درمه، يعين ميل كنا ٔكرث من  املركزي يل عندو  ر املركزي هو ا ادي خيلص، لك املد يل  فقط ا ٔقسام ورؤساء  25ٔلف درمه، عندو  20 ٔما رؤساء ا يتقاضها،  ني، و ٔلف درمه  ٔطر ولكيش رامه معف ل املصاحل وا ٔول د قرتاح يف ا د  ا بوا مش
بري وطلعناه ل 10 د يعين جمهود  ٔلف درمه  20 ـٔلف درمه ودر وا ل  لتايل % 1.2والت الطبقة د يل معنيني فقط، و ن هام ا ٔجور من امل ش حىت ذاك ا ٕاىل اكن التضامن م ن يعين ٕاشاكلية ف خيص % 1تيعن اك ل التضامن   .املنظومة د
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سر السيد  لتعديل   :اجللسة ئ ادي نبدا  لتصويت،  ادي نعرض  قرتاح،  ٔحصاب  ل إالحتاد املغريب ٕاذن  ول  .7= املمتنعون  ؛25= املعارضون  ؛8= املوافقون  .لشغلد ري مق ميقراطية   .ٕاذن التعديل  ة الكونفدرالية ا مو ل ا ادي نعرض التعديل د ٓن    .7= املمتنعون  ؛ 25= املعارضون  ؛8= ملوافقونا  .نفس اليشء: املوافقون  .لشغلا
لغ 275املادة  ض م ريم ٕاىل ختف  ، ٔصا ٔهنا تعديل من فريق ا ش سلمه الشخص ، ورد  ىل ما  لتضامن املرتتبة  عية  ج ٔنه ورد املسامهة إالجاملية  لعامل القروي، كام  سبة  ل لسكن الشخيص  ىن معد  لنفسه من م

لكون ٓخر  لشغلتعديل  ميقراطية  د  . فدرالية ا ٔ ٔصا اللكمة  شارن من فريق ا شار  .السادة املس   .تفضل السيد املس
شار س  :عبد إالاله املهاجري السيد املس ىل ما 275املادة   .شكرا السيد الرئ لتضامن، املرتتبة  عية  لغ املسامهة إالج لسكن ا، حيدد م ىن معد  دة سلمه الشخص لنفسه، من م لشخيص للك و

سيب التايل ية حسب اجلدول ال ساوي   :سك ٔو  ض وال   .درمه 150 :مرت 500ما فوق   درمه؛ 100 :500ٕاىل  401من   ؛60 :400ٕاىل  301من   معفاة؛ :300ٔقل  ين يف  الر ي يل  ليك واش ا ر   يل ولكن السيد الوز ش، هو ا ٔكدال وال فاكليفورنيا وال جفلزي مفرا شاوة يف  ين فش ي ٔزيالل ويف ل  ال د تانوت ويف ج ن، م ؟..وفٕام رو نفس ا راه اك ش ند سان ميك د إال ين فالبادية، راه وا ي سان  د إال ر، وا سعرية، السيد الوز ين فالبادية ال ري  300ي ري ذاك اليش  ين  ي ٔوال، راه  هيا بعد  يب د احلظريةمرت يعين  ين وا د  البين بدايئ وي كون فهيا وا ٔقل خص  ىل ا بعد  ري 200 ر  ش ٕاد ا يبدا خيلص هاد املبلغ .. مرتو  لكفوه اح نا  ل دارويعين ٕاىل ج د التلكفة زايدة هو حمال اكع ممكل هبا البين د ر، اكن  .هذا، يعين وا عية  ..لهذا التعديل السيد الوز ج لغ املسامهة  ض م ختف

ىل  لسكن لتضامن املرتتبة  ىن معد  سلمه الشخص لنفسه من م لعامل القرويما  سبة  ل ر  .الشخيص    .وشكرا السيد الوز
س اجللسة ر  .شكرا  :السيد رئ   .السيد الوز

ر  صادالسيد وز س  :واملالية وٕاصالح إالدارة ق لتضامن، ا  .شكرا السيد الرئ عية  ج لغ املسامهة  مييش م لغ هذا املسامهة  ا م يل اح ٔقل من  ين  مرت مربع، هو معفي، ٕاذن هاد مسامهة ميل كتفوت  300ي رمه ل 300 د السعر  يويل وا اد  ا 60ـ مرت مربع،  لتايل اح ٔو حسب يعين ، و ش يعين هاد النوع من الترضيب حسب املناطق   .اجلهاتمعند
س  ك  :اجللسةالسيد رئ لتصويت  ادي نعرض التعديل  ول  .2= املمتنعون  ؛31= املعارضون  ؛14= وناملوافق  .ٕاذن  ري مق   .ٕاذن التعديل 

  .تقدمو التعديل ،الكونفدرالية
شار  سان السيداملس س  :عبد احلق    .املادة السيد الرئ

س  ضافة  منورد تعديل   :اجللسةالسيد رئ ٕ لشغل،  ميوقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ا   .يف نفس املادة 289، 288املادتني 
سانا شار السيد عبد احلق  اب، نعم، يف القسم السادس  مايشال،   :ملس ديدتني ٕاىل مدونة الشغلنفس املادة، هو نفس الك ا مادتني  ، )مدونة الرضائب: املقصود( ٔضف ىل الرثوة، مدونة الرضائب  لرضيبة  ، امليدان هو مدونة )عفوا(تتعلقان  ش   ....الشغل ذاك اليش 

س  ومشا م  :سةاجلل السيد رئ   .تعديل هنا عند
سان شار السيد عبد احلق    .ال، عند هاد التعديل عند غنقدمو  :املس
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س    .قدموٕاوا   :اجللسةالسيد رئ
شار  سان السيداملس ضافة مادتني  نقدمادي ) donc( :عبد احلق  ٕ ي يتعلق  هاد التعديل هذا، ا اب ، ويف قسم س289و 288 :ديدتني ملدونة الرضائب ادس من الك ٔخرى"الثالث،  ات ورسوم  ىل الرثوة "الواج داث رضيبة  منية البالد طبقا ، هيدف ٕاىل ٕا ة، يف  ٔغنياء فعال يف التاكليف العموم سامه ا ٔن  ة خلزينة  40و 39لفصلني هبدف  ل ٕاضاف ق مداخ ستور، وهبدف حتق ل من ا سبة  ل ة  و وكذا لتوسيع تغطية طلبات املن يل ا ٔن الطلبة طلبة اجلامعيني وا ه  ادي جتي التعديل املوايل ف يل  ديد ا ه صندوق  ا ف ستافدو من تعويض عن البحث عن الشغلاقرتح س السيدشكرا   .اجلامعيني يبداو    .الرئ

س  ر لسيداللكمة   .شكرا  :اجللسةالسيد رئ   .الوز
ر  صادالسيد وز سشكرا ا  :واملالية وٕاصالح إالدارة ق ا به ف   .لسيد الرئ يل تقدم ٔو التعليل ا ٔسباب  ول، لنفس ا ري مق ىل الرثوةهاد التعديل    .خيص الرضيبة 
س  ىل التصويت  :اجللسةالسيد رئ ادي نعرض التعديل  لشغل  .ٕاذن  ميوقراطية  ل الكونفدرالية ا ىل التعديل د   .ٕاذن هذا التعديل مرفوض  .2= ناملمتنعو  ؛28= املعارضون  ؛12= املوافقون  .املوافقون 

ىل كونو صوتنا  ادي  لمدونة العامة  مجيع ٕاذن  لبند الثاين من املادة املواد املغرية واملمتمة  قل  متمي 6لرضائب، ن املدونة العامة  اخلاص ب   :لرضائب
لينا من جملس النواب، كام وردت :مرات 3املكررة  82املادة    .عٕالجام: املوافقون  .وردت 
ٔحاكم  6لبند الثالث من املادة ومنر  سخ وتعويض  من البند  IIIاخلاص ب (II)  ٔول اب ا ٔول من الباب الثالث من القسم الثاين من الك اب الثالث من املدونة 41و 40واملادتني من الفرع ا ٔحاكم القسم الثالث من الك ه و لرضائب م   .العامة 

لينا من جملس الن   .ٕالجامع: املوافقون  .وابهاذ املادة وردت 
ة،  6لبند الرابع من املادة ادي ندوزو  نتقالية واخلتام ٔحاكم  اخلاص  ٔحاكم املادة  من قانون املالية لسنة  2رمق  (V)البند  6هاد املادة تغري  لهيا   .2020 لينا من طرف جملس النواب ونصوت    .جامعالٕ : املوافقون  .كام وردتكذ هاذ املادة وردت 

ٔحاكم املادة  6من املادة   (V)لبندومنر  سخ  من املدونة العامة  42املتعلقة ب لينا من جملس النواب، كام وردت  .لرضائب   .ٕالجامع: املوافقون  .كذ وردت 
زي التطبيق 6من املادة   (VI)لبندومنر  خول  لينا كذ من طرف جملس النواب  .اخلاص    .ٕالجامع: املوافقون  .هاذ املادة وردت 

ادي نعرض  ٓن  دة   : ..املوافقون  .لتصويت رمهتا 6املادة ا لطبع راه وقع فهيا  لهيا،  يل درسنا لكيش حىت  نصوتو  د( 00= املمتنعون  ؛14= املعارضون  ؛30= املوافقون  .تعديالتا ٔ   .)ال 
ىل املادة ٕاذن،  لس  ناع ؛ مع 14 ؛ضد 30 ــ، ب6وافق ا دام ٔ   .)00= املمتنعون؛ 14= ملعارضون؛ ا30= املوافقون( ال 

لينا من طرف جملس النواب :مكررة 6املادة د    .ٕالجامع: املوافقون  .وردت 
لينا كذ من جملس النواب :من مرشوع قانون املالية 7املادة    .ٕالجامع: املوافقون   .وردت 
  .ٕالجامع: املوافقون   .من جملس النواب كذ :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون   .كذ وردت من جملس النواب :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون   .كذ :10املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون   .كذ من جملس النواب: 11املادة 
لينا من جملس النواب :12املادة  لهيا تعديل يف  ،وردت  ولكن وقع  لجنة   .ٕالجامع: املوافقون  :ا

لينا من طرف جملس النواب :13دة املا   .ٕالجامع: املوافقون   .وردت 
لجنة :مكررة 13املادة  ٔضفهتا ا ديدة،  س  ،مادة  ٔضافها السيد الرئ

ٔعضاء   .ٕالجامع: املوافقون   .وإالخوان ا
  .ٕالجامع: املوافقون  : وردت من جملس النواب 14املادة 
هتا  :15املادة  د ٔهنا تعديل من وردت من جملس النواب و ش لجنة ورد  ا لشغل حتاد املغريب  لمصادقة  .فريق  لجنة  ل ا ادي نعرض التعديل د   .ٕالجامع: املوافقون  :ٕاذن 

ائدات الرضيبة تعديل  لشغل، الرايم ٕاىل ٕاضافة  عيحتاد املغريب  ج سك  ن لصندوق ال ا ة مضن اجلانب ا زولوه  .البي سة ..؟ صايف ٕاذن ندوزوواش متسكو به وال    .الرئ
شارة  و به الشلتايل ما عند   :مال العمرئ  السيدةاملس   .ش

س  اله شكرا  :اجللسةالسيد رئ   .صايف 
ٓن  ه تعديل 15املادة ادي نعرض ا ٔن وقع ف   .ٕالجامع: املوافقون  :لتصويت 

  .ٕالجامع: املوافقون   .كام وردت من جملس النواب :16املادة 
لجنة :مكررة 16املادة  ٔضفهتا ا   .ٕالجامع: املوافقون   .ولكن 

ريم ٕاىل ٕاضافة  لشغل،  ميقراطية  ديدة، املادة ورد فهيا تعديل من الكونفدرالية ا شغيل "مكررة مرتني،  16مادة  هنوض ب صندوق ا   .تفضل  ."الشباب

سان شار السيد عبد احلق  س  :املس ديدة وذ بتحويل الصندوق املسمى احلساب ريد ٕاضافة   .شكرا السيد الرئ مادة  شغيل الشباب"املسمى  هنوض ب ٕاىل صندوق حيمل ٕامس  "صندوق ا ىل البحث عن الشغل" متكن الطلبة "صندوق التعويض  ٔو ، وذ ليك  الل سنة  ٔي بتلقي تعويض  لبحث عن الشغل،  ني يفاميل الشهادات  متكن من سن ة بطا خرجيي  فرتة البحث عن شغل، ليك  موا س  .اجلامعات   .شكرا السيد الرئ
س    موقف احلكومة؟  :اجللسةالسيد رئ
ر  صادالسيد وز ٔن   :واملالية وٕاصالح إالدارة ق ول  ري مق ن التعديل  ة لفائدة اك بري من الربامج مو د العدد  ىل إالضافة دوا ج  ادي ي هود مايل  د ا ن وا ل اميل الشهادات واك شغيلهاد املادة ودون  ىل قابلية ال ا  ٔثري زعام ٕا ث  ت ة، ح لها يف هاذ الف ٔهيل د ة والت ل هاذ الف هود خصو مييش لتطور املهارات د ٔن ا

لشباب لق الفرص  ن هاذ املبادرة  ،و اصة يف القطاع اخلاص، واك و رية ٔ ٔ  ا ٓن كتعطي ا يل يه ا يل دارها صاحب اجلال وا لهاا   .لك د
سالسيد  لتصويت؟   :اجللسة رئ ٓن   .سحب  نعرضها  ٔولادي نعرض ا ٔول من اجلزء ا د( 00= املمتنعون  ؛12= املعارضون  ؛28= املوافقون  .لتصويت الباب ا ٔ ول  .)ال  ٔول مق ٔول من اجلزء ا   .ٕاذن الباب ا

لتاكليف: الباب الثاين اءت من :17املادة  .ٔحاكم تتعلق    .3= املمتنعون  ؛8= املعارضون  ؛28= املوافقون  .طرف جملس النواب يف 
لجنة  :18املادة  هتا ا د ات من طرف جملس النواب ولكن  هاذ املادة  ستقاليل 3وفهيا  ل الفريق  ل التعديالت د دة والتعادلية  د لشغللو ميقراطية  لشغل ومن الكونفدرالية ا حتاد املغريب  ل   .و ل ا ٔوىلءالاملجنة يف ٕاطار د ل  .مة يه ا ستقاليل التعديل د   .الفريق 
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ال املاكوي شار السيد ر س  :املس ه ٕاضافة   .شكرا السيد الرئ ىل  2500هاذ التعديل ف ة  سبة لوزارة الص ل صب  ةم ل هاذ القطاع ملناصب ٕاضاف ات د اصة ف يتعلق  ،اعتبار احلاج لممرضني مل سبة  ل ٔطباء قالل ولكن  ٔن ا لقطاعمرضني وإالداريني، كنعرفو  سبة  ل د  كون مف   .شكرا  .وإالداريني ميكن هاذ الرمق 
س اجللسة   .لحكومةاللكمة   :السيد رئ

ر  صادالسيد وز اص امسحتوٕاىل   :واملالية وٕاصالح إالدارة ق د اجلواب ف خيص م س نعطي وا ب السيد الرئ امة،  داث الشغل بصفة  يفاش مت ٕا ابة كنا اعطينا  ل فإال ٔو فالتد ة  دان الص رية، سواء ف خيص م ٔ الل السنني ا اصب شغل  دان التعلميم اصب و   .م داث م بعة يف ٕا يل م مة يه املهنجية ا يل  نية ا ن نقطة  ا 3الشغل، كنبقاو شهرن وال اك دامني مع القطا ا  د ٔشهر واح ر ت وا لسنا مع وز ا ميل  ة، اح لطبع السؤال هنا هيم قطاع الص د،  ة قال لينا خصنا بوا رو  5500الص ادي ند يفاش  لتايل  صب شغل،  م داث  غي  8000ٕال صب وهو    .شكرا  ؟5500م
س اجللسة س  :السيد رئ ىل التعديل  .شكرا، الرئ د( 00= ملمتنعونا  .29= املعارضون  .13= املوافقون  :املوافقون  ٔ لشغل لتقدمي التعديل  .التعديل مرفوضٕاذن   .)ال  حتاد املغريب  ادي نعطي اللكمة لفريق  ٓن    .ا

شارة  ىل   :مال العمرئ  السيدةاملس ة،  اصب مالية لوزارة الص ضافة م ٕ ة اجلاحئة مث كذهو يف نفس الباب، كنطالبو  يل عندمه يف موا لتعلمياعتبار اخلصاص املهول ا  .  
س اجللسة ر  :السيد رئ ل السيد الوز لتصويت  .نفس اجلواب  ؟ ام واش نعترب اجلواب د ادي نعرض    .نفس العدد   :ٕاذن 

  .00= املمتنعون  .29= املعارضون  .13= املوافقون
لتعديل الثالث حول املادة  قل  ادي ن ٓن  ل  طرف املقدم من 18ا ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔطر  ،شغلمجمو ٔساتذة  ٔساتذة ٕاىل فصل هيدف ٕاىل ٕادماج ا ٔجور ا ٔاكدمييات وحتويل  عوض  "انتقال املوظفني"ا تلفة"   .اللكمة لمك  ".املعدات والنفقات ا

شار  سان السيداملس س  :عبد احلق  روم   .شكرا السيد الرئ لشغل،  ميقراطية  يل كنتقدمو به فالكونفدرالية ا هاذ التعديل ا ٔاكدمييات يف فصل ٕادم ٔطر ا ٔساتذة  ا ، "نفقات املوظفني"اج ا عند اح ٔاكدمييات عندمه املزيانية  2000ٔلف و 100اليوم  ٔطر ا ٔساتذة  ل ا ٓخر من د خنراط يف صندوق  هلم، لكن عندمه  ٔجور د هلم وعندمه ا ند يقول لينا اك يجي  ر  د، السيد الوز لتقا مشالك  ري الصندوق املغريب 
ا  ٓخر، اح خرطني يف صندوق  د وهاذ الناس م لتقا ةيف الصندوق املغريب  ٔسالك الوظيفة العموم م يف  ٔهنم يمت ٕادما لتايل حتويل  ،كنقرتحو  و هلم من  تلفة"النفقات د ٔن "نفقات املوظفني"ٕاىل  "املعدات والنفقات ا  ، ش تضيف ح اد و ما  لتايل ا دات فقط هؤالء موظفون، و يل هو قطاع التعلميىت يش ٕاع م ا س  .ادي حتيد الهشاشة من قطاع    .شكرا السيد الرئ

س اجللسة ر السيداللكمة لمك   :السيد رئ   .الوز
ر  صادالسيد وز ا ما عند  :واملالية وٕاصالح إالدارة ق ري كنقولو خص النقاش اح ا  كون قطاعية ش موقف من هاذ، اح لها املايل جيي يف قانون واملفاوضات  ر د ٔ كون ا ل ومن بعد  ة د ح ري من  لقطاع،  اد منشيو  هيم املالية، مايش من قانون املالية  ٔن هذا  كون مفاوضات  ب، خص  ل  -يف قلت  -ٔلف  100الرتت ىل هاذ اليش د ٔاكدمييات، ٕاىل اكن توافق  ٔطر ا سمون ب دئيا ما عنداملدرسني  ا م يف قولت، التحويالت هذا غيمت   .ش ٕاشاكلاح ل  رو  التحويالتد يل تند كون فالنفقات ا ادي  لصو هاذ املدرسني  يل مهنم تي ٔاكدمييات اليوم وا ة ل ، ولكن من الناح و ل ا لمزيانية د سبة  ل ل املوظفني ال تغيري  كون النق املهنجيةد ل ما  رو هاذ اليش هذا ق ش ند اش قطاعي ما ميك ىل     . ها اليشوكون توافق 



شارن مداو   2020 ٔكتوردورة  –الت جملس املس

15 

ٓخر  18 سمرب  04( 1442ربيع ا  )2020د

س اجللسة لتصويت  :السيد رئ ادي نعرض التعديل  ولٕاذن   .2= املمتنعون  ؛27= املعارضون  ؛11= املوافقون  .ٕاذن  ري مق   .التعديل 
ٓن    .00= املمتنعون  ؛13= املعارضون  ؛27= املوافقون  :رمهتا 18املادة ادي نعرض ا
  .ٕالجامع: املوافقون  : النوابكام وردت من جملس  19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : كام وردت من جملس النواب 20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : 21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : 22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : 23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : 24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : 25املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون  : 26دة املا
  .ٕالجامع: املوافقون  : 27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : 28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : 29املادة 
  : 30املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  .ٕالجامع: املوافقون  : 31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون  : 32املادة 
  .عٕالجام: املوافقون  : 33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون   :34املادة 

ادي نعرض  ٓن  ٔول"من  "الباب الثاين"ا د( 00: املمتنعون  ؛14= املعارضون  ؛27= املوافقون  :"اجلزء ا ٔ   .)ال 
ٔولٕاذن، وافق  ىل الباب الثاين من اجلزء ا لس    .ا

و: الباب الثالث لجنة، ومضهنا اجلدول كام 35املادة  .ٔحاكم تتعلق بتوازن موارد واكليف ا هتا ا د مي إالجاميل ) ٔ (  لتق و املسرية بصورة مستق املتضمن  ل املزيانية العامة مزيانيات مرافق ا لخزينةملداخ ت اخلصوصية  ٔصناف احلسا لتصويت (  .و ل املزيانية العامةٔوال  رات مداخ رمس السنة املالية  تقد ل والٔ   .ٕالجامع: املوافقون  ):2021 رات مداخ ٕالجامع، فهيا تقد ل املزيانية، د در  و املسرية ىل لتصويت ا ،نيا  .املزيانية العامة، مداخ ل مزيانيات مرافق ا رات مداخ رمس السنة املالية تقد سبة (: 2021بصورة مستق  ل لجنة  هتا ا د كام  ة التقليد ة والصنا صاد لمرافق التابعة لوزارة السيا ق ية والنقل اجلوي و عي لمرافق  ،هاذي ما فهيش تعديل :املوافقون  .)ج سبة  ل لجنة  هتا ا د صاد كام  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا عيالتابعة لوزارة السيا لهيا، اك  .ٕالجامع: املوافقون  .ج ل ها هو صوتنا  ن مداخ لهيا، اك ل صوتنا  رات ن املداخ ن تقد يل هرض واك و هاذو ا ل مزيانية مرافق ا رات مداخ ت اخلصوصية مالتقد ل احلسا ل امداخ رات مداخ ن تقد ادي جتي، واك زال  خنراط ت    .حسا
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  .ٕاذن هاذي فهيا إالجامع
ادي نعرض  ،لثا ٓن  ت د ا ل احلسا رات مداخ لتصويت تقد رمس السن لخزينة  وذ حبسب لك صنف ( 2021ة املالية اخلصوصية    )::مهنا

 ٔ ٔبد راتو ٔمور خصوصية بتقد ت املرصدة  ل احلسا د( 00= املمتنعون  ؛8= املعارضون  ؛35= املوافقون  :مداخ ٔ   .)ال 
ٓن  خنراط يف الهيئا ت  رات حسا ولية اتتقد   .إالجامع: املوافقون  :ا

ت العمليات النقدية ل حسا رات مداخ   .ٕالجامع: املوافقون  : تقد
متويل ت ا ل حسا رات مداخ   .ٕالجامع: املوافقون  : تقد

صصات ت النفقات من ا ل حسا رات مداخ د( 00= املمتنعون  ؛7= املعارضون  ؛34= املوافقون  :تقد ٔ   .)ال 
ٓن كنعرض  دلناها رمهتا 35املادة ا د( 00= نعوناملمت   ؛7= املعارضون  ؛34= املوافقون  .نفس العدد  .كام  ٔ ٔمني ،7املعارضون قلنا   .)ال  يل مسعت من ا ة، ابغيتو نعاود نعاودرمهتا، قلت املوافقون ومسعت من طرف  35ٔ قلت كنعرض املادة   .هاذ اليش ا ٔمني ومسعهتا كذ من القا   .ا

دلت رمهتا 35املادة كنعرض    .4= املمتنعون  ؛8= املعارضون  ؛31= املوافقون  .كام 

ىل املادة ، ٕاذن لس    .رمهتا 35وافق ا
ات من جملس النواب :36املادة  د( 00= املمتنعون  ؛12= املعارضون  ؛29= املوافقون  .هاذي  ٔ   .)ال 
  .00= املمتنعون  ؛12= املعارضون  ؛29= املوافقون  .كذ وردت من طرف جملس النواب :37املادة 
  .00= املمتنعون  ؛12= رضوناملعا  ؛29= املوافقون  .نفس التصويت :38املادة 
   00= املمتنعون  ؛12= املعارضون  ؛29= املوافقون  .نفس التصويت :39املادة 

ادي نعرض  ٓن  لتصويتا ٔول  د( 00= املمتنعون  ؛15= املعارضون  ؛29= املوافقون  :الباب الثالث من اجلزء ا ٔ   .)ال 
ادي نعرض  ٓن  ه من مرشوع قانون املإاذن ا رم ٔول  لية رمق اجلزء ا د( 00= املمتنعون  ؛15= املعارضون  ؛29= املوافقون  :2021لسنة املالية  65.20 ٔ   .)ال 

ٔول من مرشوع قانون  ٕاذن، ىل اجلزء ا شارن  وافق جملس املس ان ميشيو خيدمو .2021لسنة املالية  65.20املالية رمق  ل ش ا ة  رفعو نصف سا   .ادي 
  .رفعت اجللسة


