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 331 اجللسة رمقحمرض 

ء: التارخي ٔوىل 14 الثال رب 29(هـ 1442 جامدى ا  ).م2020 دج
س: الرئاسة لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع    .املس
ت قة س  :التوق ق ة اخلامسة وا  الرابعة والثالثنيبع دقائق ابتداء من السا

  .مساء
ٔعامل ىل مرشوع قانون  :دول ا راسة والتصويت  بتغيري  07.20رمق ا

متمي القانون رمق  ت  47.06و ات احمللية، احملال املتعلق جببا امجلا
نيةاىل    .لس من جملس النواب يف ٕاطار قراءة 

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

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ىل موال رسول هللا   .والصالة والسالم 
تاح  لن عن اف   .رشيعيةال لسة اجل ٔ

رة،ال    سيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون،   ٔخوايت، ٕاخواين املس
ىل  راسة والتصويت  رشيعية  مرشوع "خنصص هذه اجللسة ال

متمي القانون رمق  07.20قانون رمق  ات  47.06بتغيري و ت امجلا املتعلق جببا
شارن من جملس النواب يف ٕاطار قراءة "احمللية ىل جملس املس ، احملال 
  .نية

دول و  اقشة مرشوع هذا القانون املدرج يف  ل الرشوع يف م ق
ٔعضاء جلنة املالية  س و لشكر اجلزيل لرئ مسمك  ٔتقدم  ٔن  ٔود  ٔعامل،  ا
ة  مو صادية ولاكفة السادة رؤساء الفرق وا ق والتخطيط والتمنية 
ر  لسيد وز ن سامهوا يف ٕاغناء هذا املرشوع، وكذ  لس، وا

ل  ا لية كذا ا ر ا ى وز ر املنتدب  هودات  ،ية والسيد الوز ىل ا
ل يف  راسة املعمقة ملرشوع القانون املس ل ا اليت بذلوها مجيعا، يف س

ٔعامل هذه اجللسة   .دول 
رته، فغادي  ٔن ذ ي سبق  ىل املرشوع ا راسة والتصويت  ومنر 

لحكومة لتقدمي املرشوع ٕاذا بغات   .نعطي اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب  ن بوطيب، الوز   :السيد نور ا
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

شار    ن،والسيدات والسادة املس

ٔن  ٔماممك مرشوع القانون رمق ٔ رشفين  متمي  07.20سط  بتغيري و
ات احمللية، بعدما متت املصادقة ا 47.06القانون رمق  ت امجلا ملتعلق جببا

ال بعض التعديالت اليت مهت بعض  ل جملس النواب، مع ٕاد ليه من ق
  .املواد يف هذا املرشوع قانون

ل اكفة ممثيل  هودات املبذو من ق لتنويه  ٔغتمن هذه املناسبة  و
ل جتويد مرشوع هذا النص القانوين وٕاغنا ٔ ٔمة من  ضياته، من ا ء مق

ات والتعديالت البناءة واملمثرة اليت مت التقدم هبا يف هذا  قرتا الل اكفة 
  .السياق يف ٕاطار جلنتمك املوقرة

س،   السيد الرئ
شار    ،نين احملرتمالسيدات والسادة املس

ل البناء ا خنراط امجلاعي والتفا الل لقد سامه  سجيلهام  ن مت 
سليط مزيد من اجللسات املنعقدة  ل  ٔ شارن من  ليس النواب واملس مب

ىل خمتلف جوانب هذا املرشوع من ٕادراج مج من التعديالت،  الضوء 
ت احمللية مع حميطها  ٔساس جوانب املالءمة اخلاصة مبنظومة اجلبا مهت 
اء بعض الرسوم احمللية وحتسني معلية حتصيلها،  د و القانوين ومراجعة قوا

ٕالض   .افة ٕاىل مراجعة التحفزيات اجلبائيةهذا 
راء هذا املرشوع، مما  ات واملشاراكت من ٕا ت هذه املقرت لقد مك
شلك قوي يف ٕارساء ٕاصالح فعال حيقق العدا اجلبائية بني امللزمني  سامه 

ٔن يؤدي وسامه يف تطور ا ، دون  ات الرتابية ببالد لجام اتية  ملوارد ا
زيد من الضغط اجلبايئ، وال س يف  ديدة  داث رسوم حملية  ذ ٕاىل ٕا

احئة  د"ظل تداعيات    ."19-وف
س،   السيد الرئ

شار    ن،السيدات والسادة املس
متمي القانون رمق  07.20شلك مرشوع القانون رمق   47.06بتغيري و

ٔولية لبناء نظام وامل  ٔنظارمك لبنة  ىل  ات احمللية املعروض  ت امجلا تعلق جببا
ت واملزمع  جلبا م مع القانون إالطار املتعلق  ايئ حميل يف توافق  ج
اكمل  داد مرشوع م ىل ٕا اهدة  ٕاصداره الحقا، وستعمل هذه الوزارة 

ال التزنيل التدرجيي لاكفة مت  ظور مشويل، س التوصيات  يف ٕاطار م
ٔحاكم احلالية مع ت  ت ومالءمة ا لجبا قة عن املناظرة الوطنية  املن
اء يف  لرضائب ودمج اكفة الرسوم ذات نفس الو ملدونة العامة  الواردة 

ة إالدارة اجلبائية، إ ٕاطار رمسني  ٔكرث، وكذا الرفع من فعالية وجنا ىل ا ثنني 
ي ة معليات التحصيل، وا ٔنظار جملسمك  مع ضامن جنا ىل  مت عرضه  س

ٔفق القريب   .املوقر يف ا
ايئ  ٔرضية مالمئة ٕالقامة نظام ج وشلك هذا إالصالح هبذه الصيغة 
ىل مستوى مسلسل  بة التحوالت املس  ىل موا حميل فعال، قادر 
ات الرتابية من  لجام ستقالل املايل  الالمركزية واجلهوية املتقدمة ودمع 

نية   .ة 
نان للك الربملانيني من  م دد عبارات الشكر و ٔ ٔن  ٔود  ويف اخلتام، 
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ا  ن سامهوا يف ٕاغناء هذا القانون وجتويده، مما سيجعل نظام ني ا الغرف
ق  اتنا الرتابية من حتق الية ومردودية متكن جام اجلبايئ احمليل ذا جودة 

راجمها التمنوية والريق هبا ٕاىل ٔهداف املسطرة مضن  مستوى يليق بوطننا  ا
ب   .احلب

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب  ح  ادي نف لتايل  لينا، و ٔن التقرر موزع  ربت ب ٔ ٔعتقد كام 
ل ٔن يتد ريد    .املناقشة ملن 

د ش حىت يش وا   .ادي نبدا من هنا، هنا ما اكي
د ن حىت يش وا   .ٕاذن ما اك

ىل املوادا لتصوت  ارشة    .دي ندوزو م

ٔوىل نية :املادة ا   :يف ٕاطار قراءة 
  .ٕالجامع: املوافقون

نية :املادة الثانية   :يف ٕاطار قراءة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :املادة الثالثة

  .ٕالجامع: املوافقون
  .املادة الرابعة

  .ٕالجامع: املوافقون

  :املادة اخلامسة
  .امعٕالج: املوافقون

  :املادة السادسة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :املادة السابعة
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن  ه مرشوعادي نعرض ا رم   .لتصويت القانون 

  .إالجامع: املوافقون
ىل  شارن  بتغيري  07.20مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس

متمي القانون رمق  ات احمل  47.06و ت امجلا يف ٕاطار قراءة  "ليةاملتعلق جببا
  .نية

لجميع   .شكرا 

  .ورفعت اجللسة


