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 510 رمقاجللسة حمرض 

ٓخر  27 امجلعة :التارخي سمرب 03(هـ 1443ربيع ا   )م2021 د
شار السيد  :لرئاسةا رياملس س الثالث، اخلليفة فؤاد قد   .لرئ

ت ة ومثان : التوق قة سا ق ة العارشة وا قة، ابتداء من السا وثالثون دق
ا  .التاسعة عرش صبا

ٔعامل ىل مواد اجلا :دول ا ٔول من مرشوع قانون املالية لتصويت  زء ا
 .2022 لسنة املالية 76.21رمق 

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

شار السيد  رياملس س اجللسةفؤاد قد   :، رئ
﷽  

ىل سيد دمحم ا ٔمر والصالة والسالم  روامحلد  محدا كثريا كام  ٔ   .لنيب ا
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ران احملرتمان،   السيدان الوز

ٔعضاء جملسنا املوقر،   السيدات والسادة 
ٔول من  ىل مواد اجلزء ا لتصويت  لس هذه اجللسة  خيصص ا

  .2022 لسنة املالية 76.21مرشوع قانون املالية رمق 
ركة هللا  .ىل 

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

ٔوىل لتصويت: املادة ا ٔعرضها  لجنة،  لهيا ا   :كام صادقت 
  ؛39= املوافقـون
 ؛16= املعارضون
عون  .05= املمت

  .05= ؛ املمتنعون16= ؛ املعارضون39= ٕاذن، املوافقون
ىل املادة  لس  لجنةصادق ا لهيا ا ٔوىل كام صادقت    .ا

  :2املادة 
  ؛45= املوافقون

  ؛15= املعارضون
  .05= املمتنعون

ىل املادة    .05= ؛ املمتنعون15= ؛ املعارضون45= 2ٕاذن املوافقون 
ىل املادة  لس    .2صادق ا

  :3املادة 
لجنة يف  3لامدة ادي منشيو  هتا ا د من مرشوع قانون املالية كام 

ري بنودها ا لفصول املعد من مدونة امجلارك والرضائب  ٔربعة، املتضمنة 
ٔربعة  ري املبارشة، حسب البنود ا املبارشة الراجعة ٕالدارة امجلارك والرضائب 

ٔلف مهنا   :اليت تت
لتصويت ل ما ندوزو  ر هباذ البنود ق ادي نذ   :و

ٔول - لمدونة: البند ا ـرة واملمتمة   24و 15صـولالف: ٔحاكم الفصول املغ
ٔوىل( 45و 41و 34و 27و  3- 53و املكرر ثالث مرات 45و) الفقرة ا
 240و 235و 234و 221و 219و 1- 182و 164و 1- 135و 1- 93و 74و
  ؛305و 302و 1- 301و 299و 294و 288و 285و 283و 281و
لفصول : البند الثاين - متمي املدونة  املكرر ثالث  279املكرر و 66القايض ب

 299املكرر و 297املكرر و 294املكرر و 287ملكرر وا 282مرات و
  املكرر؛

ٔحاكم الفصل : IIIالبند  -   من املدونة؛ 297سخ وتعويض 
سخ الفصول  IVالبند  - ي ي ٔول والثاين  47و 39و 26و 25ا والبابني ا

املكرر مرتني  279من الفصل  3املكرر والبند  279من اجلزء السابع و
 293و 285من الفصل  14والبند  284و 282صل من الف 2والبند  280و

 .من املدونة 298و 296و 294من الفصل  10و 9و 7والبنود 

لتصويت 3ٔعرض املادة    :رمهتا 
ن ٕاجامع؟ ن ٕاجامع يف هذه النقطة؟ واش اك   واش اك

  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة: 4املادة  هتا ا د   :من مرشوع قانون املالية كام 
  .يف ٕاطار نقطة نظام، تفضل تفضل اليس زري،

شار  ن زري السيداملس   :عز ا
ال  متش ٕاد يل تتجي يف املرشوع ما ت ٔن املواد ا جرت العادة دامئا 
يل تدوز يف جلنة املالية  ٕالجامع، واملواد ا لهيا  لهيا تعديل، تنصوتو 
ٔمورية  سهلو م ش ت ٕالجامع،  ٕالجامع كذ يف اجللسة تندوزوها 

  .يتالتصو 

س اجللسة   :السيد رئ
ش  لس سيد نفسه،  اش فا فقني اليس زري، ٕاىل ما اتفق هذا ٕاىل كنا م

فقني   .كونو م

لجنة :4املادة  ٕاذن هتا ا د   :من مرشوع قانون املالية كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

لجنة 5املادة  هتا ا د   :من مرشوع قانون املالية كام 
  .عٕالجام: املوافقون

لجنة املكررة 5املادة  ٔضافهتا ا   :من مرشوع قانون املالية كام 
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  .ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

ٔم املواد مسة،  ٓن ٕاىل املادة ا   .منر ا

لرضائب" :من مرشوع قانون املالية 6املادة    "املدونة العامة 
لرضائب والتعديالت  ٔو مواد املدونة العامة  ادي نعرض مواد املادة 

لامدة الوار  لهيا كام يه مصنفة يف البنود امخلسة املكونة  من مرشوع  6دة 
سخ مث  سخ، ال لتمتمي والتغيري، التغيري، التعويض وال قانون املالية، بدءا 
ٔن نصوت يف  ٔساس  ىل  نتقالية،  ٔحاكم  ذ ا زي التنف املرور ٕاىل دخول 

ىل املادة  ري  ٔ يل غيعمتدها جملسنا رمهتا مع التعديالت املدجمة ا 6ا
  .املوقر

ركة هللا بـ ىل  ادي نبداو    :و
ملواد املغرية واملمتمة  6من املادة  (I)البند  من مرشوع قانون املالية املتعلق 

لرضائب   لمدونة العامة 

لرضائب IV – 11املادة    :من املدونة العامة 
  إالجامع؟ مايش إالجامع؟

  ؛47= املوافقون
  ؛13= املعارضون

  .6= متنعونامل 
ارس مرىم   ٔ ٓش تتقرتح اليس زري؟   ، ٔخو ادي معاك   ٔ
رحبو الوقت وصايف،  ش  رس  ىل تطبيق القانون وكن اجللسة وحريص 

ٔعطى هللا يل    .تفضل. هاذ اليش ا
  ؛47= املوافقون

  ؛13= املعارضون
  .06= املمتنعون

ىل املادة  لس  لرضا VI-11وافق ا   .ئبمن املدونة العامة 

لرضائب 19املادة    :من املدونة العامة 
  ؛47= املوافقون

  ؛13= املعارضون
  .06= املمتنعون

ىل املادة ٕاذن  لس   13موافق؛  47: بـ من املدونة 19وافق ا
  .ممتنعون 06معارض؛ و

لرضائب 22املادة    :من املدونة العامة 
حتاد امل ٔهنا تعديل من فريق  ش رد يف املرشوع وورد  غريب مل 

  .لشغل
لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي التعديل

لمك 1التعديل رمق    .د
شار   .تفضل السيد املس

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

اء  ت يف ٕاطار توسيع الو لجبا ذا لتوصيات املناظرة الوطنية  تنف
ل  اجلبايئ، نقرتح ٔ ىل الرثوة، وذ من  ديدة، ويه الرضيبة  رضيبة 

اء اجلبايئ وكذ يتو من هذه الرضيبة هو التعديل هيدف .. توسيع الو
ميقراطي  متع التضامين ا و وا ٕاىل ٕارشاك مجيع يف حتمل نفقات بناء ا
عية،  دا اج عي، كذ هيدف ٕاىل تقليص الفوارق وٕاقرار  ج

  .ىل الرثوةالرضيبة 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لحكومة، تفضل السيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب  السيد فوزي لقجع، الوز
  :ملزيانية

س   .شكرا السيد الرئ
ٔشار ٕاىل ذ  ت حتدثت، كام  لجبا طبيعة احلال املناظرة الوطنية  ف

اء الرضييب، ولكن نفس املناظرة ويف السيد ا شار، عن توسيع الو ملس
ليات نتاع توسيع  دد ا ليه الربملان  يل صادق  ٕاطار القانون إالطار ا
ىل  ٔ الرضيبة  ٔطرافه مس ٔي شق من  اول يف  اء الرضييب، ومل ي الو

لتايل فالتعديل مرفوض   .الرثوة، و

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

  .موقف صاحب مرشوع التعديل
ىل التعديل لتصويت    .ٕاذن غمنرو 

  ؛16= املوافقون
  ؛50= املعارضون
  .05= املمتنعون

ل املمتنعون 05موافق و 16معارض و 50بـ  رفض التعديلٕاذن    .د

لامدة  لرضائب 24ٔمر    :من املدونة العامة 
ة ال ٔهنا تعديل من مجمو ش ، وورد  رد يف املرشوع كذ كونفدرالية مل 

لشغل ميقراطية    .ا
ة املوقرة لتقدمي التعديل مو شارن من ا د السادة املس ٔ  .اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
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اء يف املادة  ل كام  ىل ا  :من إالعفاءات 24إالعفاء الرضييب 
ل السفر " ىل ا بلومايس يعفى من الرضيبة  ٔعضاء الس ا اء و

اص املقميني ف خيص العوائد ٔش اصل وا دون" والق   ."كنضيفو املتقا
اهتم العملية  ن طي ح ٔجور ة من امل ٔن هاذ الف ىل اعتبار  وذ 
ة  ة، ومن  طع من املنبع، هذا من  ة اليت تق ٔديو املسامهة الرضي ي

ف الضغط  ريم هذا التعديل لتخف ىل الطبقات الهشة ٔخرى  اجلبايئ 
ىل القدرة الرشائية   .واملتوسطة واحلفاظ 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لحكومة   .اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
س،   السيد الرئ

لمتقا ىل القدرة الرشائية  ن فٕان حوايل ولحفاظ  من هذه  %90د
ٔي رضيبة،  ة ال تؤدي  يل  %10الف ن ا د ة بطبيعة احلال من املتقا املتبق

ٓخر اكنت عندمه  ٔو  ب  الل مسارمه ولس ٔو  سواء عندمه دخول مرتفعة 
كون دخول  ٔن  اعهم، والتايل فال يعقل  د م لتقا ٕالضافة  ٔخرى  ل  مداخ

ٔما  ة من الرضائب،  ون من  %90ليا معف ن فهم معف د نتاع املتقا
ه دوى م لتايل التعديل ال    .الرضائب، و

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .ٕاذن التعديل مرفوض، السيد الوز
ر   .موقف احلكومة، شكرا السيد الوز

ة؟ مو   موقف ا

زيه شار السيد حلسن    :املس
لتصويت ة  لقا   .التعديل ندوزوه 

س اجللسة   :السيد رئ
ل  ٔمر  ىل التعديلٕاذن    :تصويت 

  ؛16= املوافقون
  ؛54= املعارضون
  .05= املمتنعون

  .رفض التعديل

لرضائب 28املادة    :من املدونة العامة 
ٔهنا تعديل من الفريق احلريك ش رد يف املرشوع، وورد    .مل 
شارن من الفريق احلريك لتقدمي التعديل د املس ٔ  .اللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ
  

شار  ارك السباعي سيدال املس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

لرفع من  ا تنطالبو  شجيع الطبقات الفقرية  %20ٕاىل  %10اح ل
يس ٔو بناء سكن رئ ىل مت سكن    .واملتوسطة 

ٓخر لفرصة لبناء  يس  ناء سكن رئ ٔكرب الق كذ كنطلبو ٕاعطاء  
ع 6سكن، تنطلبو الرفع من  سان ٕاىل  ٔن إال السكن  ٔشهر ٕاىل سنة، 

دها يف  ش غيو ٔرض راه ما ميك ىن  يس واق لو الرئ ا  6د ٔشهر، اح
رام ٔحسن ما  سكن يف  رجع  سان  ش هاذ إال   .تنطلبو سنة 

س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لحكومة   .اللكمة 

مل صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :زيانيةالسيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

يل تيؤدي املواطن ملا  شار يعين الفوائد ا ل السيد املس قرتاح د
ناء السكن د القرض الق ذ وا ٔمر . مييش  نعم احلكومة تتفهم هذا ا
دود  قي %10وتفهمت وتتعفي هاذ القروض يف  ٔن الوزن احلق لام ب  ،

ل هاذ الفوائد يف القروض هو  يل وضعها ، و%7.9د سبة ا لتايل فال
الية سبة  سبة هامة وب لغرض ب اري هبا العمل اليوم تفي    .احلكومة و

لتايل فهاذ اجلزء يعين التعديل نطلعوه ٕاىل  ٔي يشء  %20و د يف  ال يف
ذ  ٔكرث من هذا فاحلكومة م ه  10لمواطن، و سنوات قطاع السكن املو
ه من مجيع ٔعف ٔشطر نتاعها،  لطبقة املتوسطة والهشة  الرضائب ويف لك ا

ول ري مق لتايل فالتعديل    .و

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لمك؟ ٔسباب الرفض، املوقف د س، بعد بيان    السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س سحبو التعديل، السيد الرئ   .ت

سالسيد    :اجللسة رئ
  .سحب التعديل
سشكرا السيد الر    .ئ

سحب التعديل   .ٕاذن 
ٔنتقل ٕاىل   :ٕاذن 

لجنة 40املادة  هتا ا د لرضائب كام    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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لرضائب 56لامدة  منر   :من املدونة العامة 
ة الكونفدرالية  مو ٔهنا تعديل من ا ش رد يف املرشوع، وورد  مل 

لشغل ميقراطية    .ا
د السادة ا ٔ شارن لتقدمي مرشوع التعديل، تفضلو اللكمة  ملس

شار   .السيد املس
  .تفضل

زيه شار السيد حلسن    :املس
خول  خول املعتربة يف حمكها، بند ا ٔجور وا لتعديل حول ا سبة  ل
ل  لمالءمة د لمعاشات  سبة  ل لهيا الرضيبة، هناك تعديل  املفروض 

ل ٕاعفاء امل  ، د يل در ٔول ا ل، التعديل ا ىل ا ن من الرضيبة  د تقا
لمالءمة ا  اد    .و

سالسيد    :اجللسة رئ
  .يف ٕاطار املالءمة

شار   .شكرا السيد املس
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
و  ري مق ه  رها، فالتعديل ومالءم ا ذ ٔسلف عتبارات اليت    .لنيلنفس 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

سحبوه؟   ادي 

زيه شار السيد حلسن    :املس
  .سحب التعديل

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

  .سحب التعديل

لرضائب 57لامدة  ٔمر   :من املدونة العامة 
ٔهنا تعديالن ش رد يف املرشوع وورد  شرتايك: مل  ٔول من الفريق   ا

دة املوضوع هنام و لشغل، وال جتمع ب حتاد املغريب    .والثاين من فريق 
ٔرامل من  ة ل عفاء املعاشات والتعويضات املدفو ٕ ٔول يتعلق  ا
ل، والثاين ٕاعفاء التعويضات احملددة بعقد حتكميي من  ىل ا الرضيبة 

ل ىل ا   .الرضيبة 
شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .شرتايك لتقدمي التعديلاللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ

شار  ٔيذي السيداملس   :يوسف 
س سحبوه السيد الرئ   .ت

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ
سحب التعديل   .ٕاذن 

لشغل حتاد املغريب  لتعديل الثاين املقدم من فريق   .ادي منر 
س   .تفضل السيد الرئ

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ن من العمل،  ريم ٕاىل حامية حقوق العامل املطرود هاذ التعديل 
شمل هذا إالعفاء  ٔن  ىض حمك حتكميي، جيب  ن حتدد تعويضاهتم مبق وا

شمل ٔن  ل جيب  ىل ا ٔن هيم .. ٔيضا، إالعفاء من الرضيبة  ال يعقل 
ٔحاكم قضائ  ٔهنا  ش ٔيضا هذا إالعفاء التعويضات الصادرة  شمل  ٔن ال  ية و

ٔحاكم التحكميية، اليت لها نفس القمية القانونية  التعويضات احملددة يف ٕاطار ا
ليه املادة    .من قانون املسطرة املدنية 327ونفس احلجية، طبقا ملا تنص 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لحكومة، السيد الوز   .اللكمة 

ر املنتدب  ملزيانيةالسيد الوز صاد واملالية امللكف  ق رة    :ى وز
س   .شكرا السيد الرئ

ة من  ه مجمو شار، فالفصل عن العمل ف كام يعمل السيد املس
هتم حمك  سمتر  جراءات حتكميية، فهيا الرتايض وقد  ٕ  ٔ إالجراءات قد تبد

خول املرت  ىل ا ٔحاكم وال  ىل هذه ا لتايل فإالعفاء  بطة قضائيا هنائيا، و
ش خنليوها جمال واسع قد  ٔحاكم حمددة يف ٕاطار القانون، وما ميك هبذه ا
شمل التعويض عن  ٔو  لفصل عن العمل  ري معنية  ٔخرى  شمل دخوال 

ول ري مق لتايل فالتعديل  ، و ري ذ   .العمل ٕاىل 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
  .موقف الفريق احملرتم

شار السيد عز ن زري املس   :ا
  .سحب التعديل

س اجللسة   :السيد رئ
شار. سحب   .شكرا السيد املس

  .سحب التعديل

لرضائب 59املادة  منرو ٕاىل   :من املدونة العامة 
ٔهنا  ش رد يف املرشوع وورد  ٔول من الفريق  3مل  تعديالت، ا

ة  لشغل والثالث من مجمو حتاد املغريب  شرتايك والثاين من فريق 
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عية والتمنية املستدامة ج   .العدا 
عية  ج ة العدا  شرتايك ومجمو ٔن تعديل لك من الفريق  ري 
دة املوضوع حول رفع املستوى املعفى عنه من  والتمنية املستدامة جتمعهام و

دهام يقرتح رفعه من  ٔ ٓخر ٕاىل  3000ٕاىل  2500الرضيبة،  درمه شهر وا
  .درمه شهر 4000

ىل املادة و  دة، بناء  ٔقرتح تقدميهام دفعة وا يل  222ليه  ا من النظام ا
لس   .لم

شرتايك شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

اصة  ات الهشة،  ىل الف ض الرمس املفروض  التعديل هيدف ٕاىل ختف
ٔقل من اليت   .درمه 3000 تتقاىض 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

عية والتمنية  ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املستدامة

شار   .تفضل السيد املس

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل املادة  لكمو دامئا  لرضائب يعين من املدونة  59ت العامة 
)l’article 59 ( ،شارون س والسادة املس يف ما تنعرفو، السيد الرئ

ٔن هاذ ) les indices de prix(الل  الت وتنعرفو ب ٔسعار  ٔن ا
ل  يل تنرضبوه يف  2500اخلصم د ما مت  36.000تيعطينا  12درمه ا

ا تنعرفو الغ ذ سنوات واح ذ سنوات، وم لو م ليه التغيري د الء، و
الش ما  متع املغريب  ل ا ٔن هاذ الطبقة املتوسطة والفقراء د شوفو ب ت
ل  الل رفع هذا املبلغ د ٔسعار من  ل ا رتفاع د ستفدوش من هاذ 

د  48.000درمه لـ  30.000اخلصم من   la(ٔلف درمه؟ وٕاىل رجعنا لوا
méthode statistique ( نتاع)la modélisation (املبلغ الضبط ،

قة يعين بـ لضبط  كون  كون  (le chiffre exact) اصو  خصو 
48.000.  

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ر تفضل ىل التعديلني معا، السيد الوز لرد  لحكومة    .اللكمة 
  

ملزيا صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :نيةالسيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

ل  ىل ا لرضيبة  رتبط  ٔمر  ٔمر، ا ش نوحضو ا ٔوال، 
ني هيدفان ٕاىل الرفع من مستوى  قرتا وال  36.000سواء لـ  30.000و

ن 40.000 ٔولئك ا ه امجليع مبا فهيم  د م ستف ، وملا تنعملو هاذ إالجراء 
لتايل فالتعديل ال هي ليا، و ٔجورا  دف الستفادة الطبقات الهشة يتقاضون 

الل النقاش الزتمت احلكومة  لتايل و ه  -والفقرية فقط، و وهذا هو التو
لرضائب  ٔن السنة املق ٕان شاء هللا سيكون هناك  - نتاع قانون إالطار 

لطبع من استفادة  مكن  ل، اليت  ىل ا ٕاصالح شامل جلداول الرضيبة 
يل عندها دخول دنيا  ىل الطبقات ا ٔكرث من الرضيبة  ستفادة  من 

ولني ري مق لتايل فالتعديلني  ل، و   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
شرتايك؟   موقف الفريق 

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .سحبو السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

سحب التعديل شرتايك    .ٕاذن الفريق 
ة احملرتمة؟ مو  موقف ا

ستفضل السيد    .الرئ

زيه شار السيد حلسن    :املس
ث ش ٔ.  

س اجللسة   :السيد رئ
ىل التعديل لتصويت    :ٕاذن منر 

  ؛05= املوافقون
  ؛51= املعارضون
  .21= املمتنعون

  .رفض التعديل

ٔي املادة  لتعديل الثالث املقدم حول نفس املادة،  ٓن  من  59ومنر ا
لشغل حتاد املغريب   .فريق 

  .س لتقدمي مرشوع التعديلتفضل السيد الرئ

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

راسة يف  الغ متويل ا يتو هذا التعديل ٕاقرار احلق يف خصم م
ٔطفال من  متدرس ا ٔن ٕاعفاء جزء من املبالغ املرتبطة  القطاع اخلاص، ٕاذ 
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ٔن عية، ومن ش ج ه نوع من العدا  ل ف ىل ا ٔن خيفف الرضيبة  ه 
ٔبناهئم، وكذا هذا  ىل متدرس  شجيعهم  لتايل  ء، و ٓ العبء املادي ل

ضيات املادة  سجم مع مق املتعلق  01.00من القانون رمق  88التعديل ي
ظمي التعلمي   .ب

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لحكومة   .اللكمة 

صاد وامل ق رة  ى وز ر املنتدب  ملزيانيةالسيد الوز   :الية امللكف 
ىل  متدرس ملا جيب خصمه  ريم ٕاىل ٕاضافة نفقات ا ٔن التعديل  يد  ٔ

ن  خول، ولكن اك يل فقرية وعندها دخول  %58ا نتاع الرشاحئ ويه ا
لتايل ٕاجراء من هاذ  ل، و ىل ا لصش اكع الرضيبة  سيطة ما تت

اوتين  ه  ستافدو م يل  ا تنقولو ادي نقصيوها، و %58الق لتايل اح
ادي  ل  ىل ا داول لكها نتاع الرضيبة  ل ادة النظر السنة املق  يف ٕا

عتبار ٔمر بعني  اذ هاذ ا   .يت
ول ري مق   .لتايل التعديل 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

  موقف صاحب مرشوع التعديل؟

ن زري شار السيد عز ا   :املس
لتعديل ث  ش   .ن

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت   :ٕاذن غنعرض التعديل 

  ؛17= املوافقون
  ؛55= املعارضون
  .06= املمتنعون

  .رفض التعديلٕاذن 

لرضائب 60املادة  منر ٕاىل   :من املدونة العامة 
حتاد املغريب  ٔهنا تعديل من فريق  ش رد يف املرشوع، ورد  مل 

  .لشغل
شارن د السادة املس ٔ  .اللكمة 

  .اليس زريتفضل 

شار  ن زري السيداملس   :عز ا
س   .شكرا السيد الرئ

لمت تعديل من املقاوالت، هيدف ٕاىل  ٔن ق سبق لمك يف احلكومة 
سبة الرسوم من  ض    .%2.5ٕاىل  %40ختف

سبة  ل رفع اخلصم عن املعاشات ب ٔ اليوم نطرح هاذ التعديل من 
ٔن ال%70رفع هذا اخلصم ٕاىل  %60قلي من  ىل  ىل  ،  يقل املبلغ 
  .درمه 168.000درمه عوض  240.000

ض مهنا  ٔو املقميني يف املغرب يمت التخف ري املغاربة  ٔن معاشات  ٕاضافة 
سبة  ا ما وصلناش ٕاىل  %80ب ل املساواة، وا ٔ ري  %80من  طلبنا 

ٔن هذه  70% ل هذا التعديل، خصوصا  متناو احلكومة تق ، ت سبة قلي
ستفد الز ة مل  ىل الف زيد  ىل ما    .سنة 15دة من املعاشات 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لحكومة تفضل السيد الوز   .اللكمة 

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
سب متت مراجعهتا يف سنة  خول 2020هذه ال ، ويه اليوم ا

لتايل ما (l'abattement)ل د %90داملعاشات فهيا  ، يعين معفاة، و
رفع من هاذ  ش  ستعملو احلكومة  يل تقدر  شوفش فني هو الهامش ا ت
ري  لتايل فالتعديل  ر، و ٔسلفت ا خول ٕاال املعاشات العليا، كام  ا

ول   .مق

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

  .موقف صاحب مرشوع التعديل

شار الس  ن زرياملس   :يد عز ا
لتعديل ث  ش   .ن

سالسيد    :اجللسة رئ
ث ش ث، ٕاذن الفريق ي ش   .ال

ىل التعديل لتصويت    :منر 
  ؛20= املوافقون

  ؛52= املعارضون
  .06= املمتنعون

  .رفض التعديلٕاذن 

لرضائب 63املادة  منر ٕاىل   :من املدونة العامة 
ٔهنا تعديل من الفري ش رد يف املرشوع، وورد    .ق احلريكمل 

شارن د السادة املس ٔ   .اللكمة 
ارك   .تفضل اليس م

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
س   .سحب التعديل، السيد الرئ
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سالسيد    :اجللسة رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

سحب التعديل   .ٕاذن 

لرضائب 73املادة  منر ٕاىل   :من املدونة العامة 
ٔهنا ش رد يف املرشوع، وورد  ٔول من الفريق : ثالث تعديالت مل  ا

ة  لشغل والثالث من مجمو حتاد املغريب  شرتايك والثاين من 
دة املوضوع حول رفع  لشغل، ولكن جتمعها و ميقراطية  الكونفدرالية ا

ل املعفاة من  ليه  30.000رشحية ا سب خمتلفة، و درمه، ولكن ب
دة ا دفعة وا   .سنقد

د السادة  ٔ شرتايكاللكمة  شارن من الفريق    .املس
س   .تفضل السيد الرئ

شار  ٔيذي السيداملس   :يوسف 
س   .شكرا السيد الرئ

برية من  اة ضعف احلا املادية لرشحية  ٔيت يف سياق مرا التعديل ي
ن يتقاضون مدخوال شهر ال يتعدى  متع ا   .درمه 2500ا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لشغلاللك حتاد املغريب    .مة لفريق 
س   .تفضل السيد الرئ

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س،   السيد الرئ

ة  ل املعف ل، نطلب رفع رشحية ا ىل ا يف ٕاطار سعر الرضيبة 
دة  36.000ٕاىل  30.000من الرضيبة من  ز ٔن  6000ٔي  درمه، بقدر 

ابة لتوصيا 500تعفى  ، وهذا است ت املناظرة الوطنية الثالثة درمه شهر
سبة رمق  ض ب ل العدا اجلبائية، كذ ختف ٔ ت وكذ من   1لجبا

سبة للك رشحية   .ل

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو لتعديل الثالث    .منر 
شار   .تفضل السيد املس

زيه شار السيد حلسن    :املس
دول  ٔنه  سبة جلداول حساب الرضيبة، نقرتح يف هذا التعديل  ل

سبة لـ  %10الرشحية  ل د ٕاىل  500.000لسعر  درمه،  600.000وا
ٕاىل  800.000من  %30، 800.000ٕاىل  600.000من  20%

مفا فوق، هاذ التعديل  200.000من  %36، 34.000و 100.000
ق التوازن يف املساهامت  ف هيدف ٕاىل حتق خول وختف ٔشطر ا يف لك 

ىل الطبقة املتوسطة   .الضغط اجلبايئ 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل التعديالت لرد  لحكومة    .اللكمة 

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
اص ٔشطر  ٔن اسهتداف هاذ ا س، ب ٔن قلت، السيد الرئ ة سبق و

د القوة  لتايل ما عندوش وا خول، و ه مجيع ا ستافدو م ٔول ك الشطر ا
ىل  ا  ٔنه يف املناظرة اتفق ل، وقلت ب سهتدف الرشحية املعنية هباذ ا ٔنه 
ادة النظر يف اجلداول لكية، وستعمل احلكومة هاذ السنة خصصناها  ٕا

شاريك سنعمل ىل الرشاكت، السنة املق وشلك  ىل ٕاصالح  لرضيبة 
ٔكرث  دا و ٔكرث  اء ورجعوها  ل ٕان شاء هللا، توسيع الو ىل ا الرضيبة 
لتايل التعديالت  لطبقات الهشة واملتوسطة، و اصة  ضامنة لقدرة رشائية، 

و   .ري مق

س اجللسة   :السيد رئ
ة مشاريع التعديالت   .منرو ملواقف الفرق صاح

شرتايك، موقفمك السيد ال سالفريق    .رئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س لتعديل السيد الرئ ث  ش   .ن

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت شرتايك  ادي نعرض تعديل الفريق    :ٕاذن 

  ؛26= املوافقون
  ؛52= املعارضون
  .00= املمتنعون

شرتايكرفض التعديلٕاذن    .، تعديل الفريق 

لتصو  لشغل  حتاد املغريب    :يتكنعرض تعديل فريق 
  :غمنشيو نفس العدد، ٕاذن

  ؛26= املوافقون
  ؛52= املعارضون
  .00= املمتنعون
لشغل ،رفض التعديل حتاد املغريب    .تعديل فريق 

لتصويتٔمر  لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔعرض تعديل مجمو   :و
  ؛26= املوافقون

  ؛52= املعارضون
  .00= املمتنعون

  .رفض التعديل
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ٓن ٕاىل امل رد يف املرشوع 74ادة منر ا لرضائب ومل    :من املدونة العامة 
شرتايك والثاين من فريق  ٔول من الفريق  ٔهنا تعديالن، ا ش ورد 
دة املوضوع حول اخلصوم من  ٔيضا و لشغل، وجتمعهام  حتاد املغريب 

ٔعباء العائلية لرضيبة اعتبارا ل   .املبلغ السنوي 
د السادة  ٔ شرتايك ٕاذن غنعطي اللكمة  شارن من الفريق  املس

  .لتقدمي التعديل
س   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
  .شكرا

برية من  اة ضعف احلا املادية لرشحية  التعديل هو يف سياق مرا
ٔجراء  سبة لـ ا ل دون من خصم شهري  ستف ن  لفرد، فٕان  30ا درمه 

رفع مستوى اخلصم ٕاىل ٔن عبء  50 هذا امللمتس  لام   ، درمه شهر
ري هذا املبلغ ك ٔطفال يفوق  ربية ا   .مصاريف 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لشغل حتاد املغريب  لتعديل الثاين من طرف    .منر 
س   .تفضل السيد الرئ

شار  ن زري السيداملس   :عز ا
س،   السيد الرئ

ٔعباء  ىل ا ٔي تغيري هذا التعديل خيص اخلصم  ٔنه مل يطرٔ  العائلية، 
ساوي  ٔن اكنت التعويضات العائلية  ذ  درمه عن لك  36ىل هذا املبلغ م
اة االتفاق املشرتك  ل يف مرا ٔيضا دا ريل  25طفل، وهاذ اليش  ٔ2019 

دات يف التعويضات العائلية بقدر  ي تضمن الز   .درمه 100ا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ىل التعديلني معا لرد  لحكومة    .اللكمة 

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
ل، وكام قلت فاملراجعة  ىل ا صالح الرضيبة  ٕ ٔمر يتعلق دامئا  ا

ٔيضا تعممي هذه التعويضات العائلية لـ  مليون  20الشام رضورية، ولكن 
ٓخرن، الي ىل مغريب ا ستفدو من ال يشء مايش من اخلصم  يل ما ك وم ا

ت،  ٔولو ٔولوية من ا ٔيضا  ل، ما عندهومش هذه التعويضات، يه  ا
  .لتايل فالتعديلني مرفوضني

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شرتايك؟ ل الفريق    املوقف د

لتصويت التعديل ومرشوع تعديل الفريق  ٕاذن شرتايك ادي نعرض 
  :ىل التصويت

  ؛26= املوافقون
  ؛54= املعارضون
  .00=املمتنعون 

شرتايكرفض التعديلٕاذن  ٔو مرشوع تعديل الفريق    .، رفض تعديل 

ادي منشيو ادي  لتعديل و ت  ش لمك اليس زري، ال ٔو املوقف د نعرض 
  .بنفس العدد

  ؛26= ٕاذن املوافقون
  ؛54= املعارضون
  .00= املمتنعون

لشغلفض التعديلور حتاد املغريب    .، تعديل الفريق 

لامدة  لرضائب 89ادي منر    :من مدونة العامة 
عية  ج ة العدا  ٔهنا تعديل من مجمو ش رد يف املرشوع، وورد  مل 

  .والتمنية املستدامة
ة احملرتمة مو شارن من ا د السادة املس ٔ   .اللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ

شا حامين السيدر املس   :املصطفى ا
س   .شكرا السيد الرئ

لو هو  ٔهداف د ٔي قانون رضييب يف العامل من بني ا يفام تنعرفو 
ٔن  يل يعتربون ب مة، وا د الرشحية  ادي منشيو لوا العدا اجلبائية، ٕاذن 
لرضائب، هذه الرشحية مه  ٔساسيون لٕالدارة العامة  دون ا هام املسا

ون واحملاسبون املعمتدون واحملاسبون املستقلون، إالدارة اخلرباء احملاسب
يفام احملافظة  هلم،  ٔمين د راع ا ٔو ا د  لرضائب تعتربمه املسا العامة 
لرضائب،  يفام احملمكة تتعامل مع احملايم، إالدارة العامة  كتتعامل مع املوثق، 

لها هو اخلبري احمل) le partenaire idoine(يفام قلنا  اسب واحملاسب د
  .املعمتد واحملاسب املستقل

يق املهن احلرة  ٔن  شوفو ب ذ سنوات، ت لعدا اجلبائية م ٕاذا رجعنا 
اضعني ل سديو اخلدمات مه  يل ك ل ) TVA1( ـا د السعر د بوا

هاذ اخلرباء احملاسبون ) droit de déduction(هذيك  ،10%
ستافدوش من هاذ نفس  واحملاسبون املعمتدون واحملاسبون املستقلون ما ك

ل  لرضيبة د يخضعو  سعرية، حبيث  ل ) le double(، يعين %20ال د
ن لهذه اخلدمات   .يق املورد

يقول  هاد  ر احملرتم  ا به، والسيد الوز كنا حطينا التعديل وشب
ٔوالد  ا  ر اح لسيد الوز لسنة القادمة، كنقولو  ه النظر  ظر ف اليش س

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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  .غينا العدا اجلبائيةاليوم، وب 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لحكومة   .اللكمة 

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شلك حيقق  ظر ولكن  رٔيه، وس ث  ش ر مازال م ري السيد الوز

د  ا يف السعر الرضيبالعدا اجلبائية وتوح يف ما  ىل القمية املضافة  ة 
هيم  د السعر  ادي جنيو ٕان شاء هللا بوا قانون إالطار، والسنة املق 

  .مجيع هذه اخلدمات
ن  ٔمر مز ش نوحضو ا ميل ) les experts comptables(ولكن 

لصو  راه مايش تيجبدها من الرحب نتاعو، ) TVA(نتاع  20%تنقولو تي
ىل ريهيا  ر لها  راه تيفك يل تيد ر لها ) le bilan(الرشكة ا  l’audit(وتيد

donc( ٕاذا راه ،)l’expert-comptable ( كونو ش  ما تيخرس والو، 
ٔمور، كام يه  لص ) l’expert-comptable(واحضني، نوحضو ا اليوم تي

لصو %20 ٓخرن تي يد ا ٔ ٔسعار ٕان شاء هللا، طبقا %10،  د ا ، سنو
ا لقانون إالطار نت لعدا اجلبائية اليت يفوق مفهو اع الرضائب وضام 

لتايل التعديل مرفوض عية معينة، و ري رشحية اج   .ك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

  .موقف صاحب مرشوع التعديل

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
ث ش ٔ.  

س اجللسة   :السيد رئ
ث ش  .ٕاذن الفريق ي

لتصويتٔعرض التعدي   :ل 
  ؛03= املوافقون

  ؛48= املعارضون
  .30= املمتنعون

  .رفض التعديلٕاذن 

لرضائب 91لامدة ٔمر    :من املدونة العامة 
لجنة هتا ا ٔمني التاكفيل ومتويل  د دمات الت حول املعادن املستعم و

  .دراسة الطلبة
لش ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل من مجمو ش ٔيضا  غل، وورد 

رش ل صصة  وائية ا ري ا ات  ٔدوية واملنت عفاء ا ٕ   .يتعلق 
ٔوال، التعديالت املد من  ٔعرض،  لمناقشة،  ل عرض التعديل  وق

د  لبية وتعديل وا ٔ ٔن ثالثة دازو  ر ب لتصويت، وكنذ لجنة  ل ا ق
مترر دراسة الطلبة   .ٕالجامع هو املرتبط 

ىل املادة كام لجنة ٕاذن املوافقون  هتا ا   :د
  .إالجامع: املوافقون

ٓن  لشغلا ميقراطية  ة الكونفدرالية ا لتعديل املقدم من مجمو   .منر 

شارن لتقدمي مرشوع التعديل د السادة املس ٔ   .اللكمة 

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لامدة  سبة  ىل من إالعفاء دون احلق يف اخلصم، تعفى الرض  91ل يبة 
ات 8القمية املضافة، منشيو لـ  ٔدوية واملنت ، كنقرتحو ٕاضافة ٕاعفاء ا

لهيا يف القانون رمق  صوص  رش كام يه م ل صصة  وائية ا ري ا الصيدلية 
ٔدوية والصيد 17.04   .مبثابة مدونة ا

ىل لك  ىل القمية املضافة  ذف الرضيبة  هاذ التعديل هيدف ٕاىل 
ٔدوية واملنت ٔكرث من ا ٔن  سان، نظرا  صصة لٕال  53%ات الصيدلية ا

به، وهذا  ٔرس واملواطن املغريب من ج ة تتحملها ا من مصاريف الص
ىل املواطنني   .إالعفاء سيخفف من عبء حتمل مصاريف العالج 

ٔدوية املرتفع مقارنة مع  ض مثن ا سامه يف ختف ٔن  ٔن هاذ إالجراء  من ش
سا ٔدوية ومتكني املواطنني القدرة الرشائية، وس ٔفضل ا ىل اسهتالك  د 

ٔصل العالج   .من ولوج 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .موقف احلكومة؟ تفضل السيد الوز

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

الخنراط مجيع املغاربة يف ٔوال، ٕان شاء  هللا ابتداء من هاذ السنة و
ٔدوية تؤدهيا  ٔهنم هاذ ا التغطية الصحية غتكون عندمه إالماكنية نتاع 

هلم و م) CNSS2(خنراط د   .ما يش هوما، وهذا يشء 
ٔمراض  ل ا ٔدوية د ة من ا ٔن مجمو ٔسايس هو  يل  واليشء الثاين ا

 ٔ الل السنوات ا ة و ٔو املزم سترياد  رية تنخفضو سواء الرسوم عند 
يل اكن يف الغرفة  ىل القمية املضافة، ويف هاذ السنة وبعد النقاش ا الرضيبة 
د لها لكها  ٔننا ح قرتاح  نا  ٔدوية املرتبطة بداء السكري ج ٔوىل لك ا ا

)TVA (و)les droits à l’importation (مثن نتاعها   .ش خنفضو ا
ة من  ري حامية ٕالنتاج وطين يف مجمو الهدف من هاذ اليش لكه هو 
ىل نفس  ادي منشيو  ه هو املوارد، و ٔمور، ومايش احلل الهدف م ا

                                                 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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يل ٕاذا اكينة إالماكنية نتاع  ٔدوية وا هتدف ا يل  ش هاذ الرضائب ا اخلطى 
ردد،  ٔدىن  ادي تدار بدون  لها ينخفض،  مثن د ش ا ٕان ٔننا خنفضوها 

ول ري مق لتايل التعديل  ال، و   .شاء هللا، مستق

س اجللسة   :السيد رئ
ل احلكومة   .ٕاذن التعديل مرفوض من ق

شار؟ لمك السيد املس ٔسباب الرفض، املوقف د   بعد بيان 

زيه شار السيد    :املس
س، التصويت   .السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
و ش   .التصويت، ت

لتٕاذن    :صويتٔعرض التعديل 
  ؛26= املوافقون

  ؛56= املعارضون
  .00= املمتنعون

ميقراطية رفض التعديلٕاذن  ة الكونفدرالية ا ، رفض تعديل مجمو
  .لشغل

لجنة 92لامدة  ادي منر هتا ا د   :من املدونة العامة كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

لرضائب 99لامدة  منر   :من املدونة العامة 
ٔهنا ت ش رد  ٔصليةمل    .عديل، املادة ا

  .ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

لرضائب 102املادة  لجنة من املدونة العامة  هتا ا د ٔدرجهتا يف  كام  و
  :مرشوع القانون

  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 123املادة  هتا ا د لرضائب كام    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

لرضائب من املدونة 124املادة    :العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

لجنة IV-129لامدة  منر هتا ا د لرضائب كام  ٔدرجهتا يف  من املدونة العامة  و
  :مرشوع القانون

  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

لرضائب) د( I- 144املادة    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنةاملدونة ا II- 162منر ٕاىل املادة  هتا ا د لرضائب كام  ٔدرجهتا يف  لعامة  و
  :املرشوع

  .ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

لجنة 193املادة  هتا ا د لرضائب كام  ٔدرجهتا يف مرشوع  من املدونة العامة  و
  :القانون

  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائب 208املادة    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائب 210لامدة  منر   :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائب 212املادة    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 216املادة  هتا ا د لرضائب كام    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائب 220املادة    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائبم 221املادة    :ن املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائب 225املادة    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائب 226املادة    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائب III - املكررة  226املادة    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائبمن املد 231املادة    :ونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة) VIIIو IV( 231املادة  هتا ا د لرضائب كام    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لرضائب 242املادة    :من املدونة العامة 



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

11 

ٓخرربيع  27 سمرب 03( 1443 ا  )2021 د

  .ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

لرضائب 246مث املادة    :من املدونة العامة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 XXXIVو XXXIIIو XXXIIو XVIII( 247لامدة  منر بعد ذ
لرضائب) XXXVIو XXXVو   :من املدونة العامة 

لشغل حتاد املغريب  ٔهنا تعديل من فريق  ش لجنة وورد  هتا ا   .د
لمناقشة، كنعرض  ل ما نعرض مرشوع التعديل الفريق احملرتم  وق

ل التعديالت املد من  لتصويتق لجنة    :ا
  .ٕالجامع: ملوافقونا

  .شكرا

لشغل حتاد املغريب  ٓن لتعديل فريق   .منر ا
س   .اللكمة  السيد الرئ

شار  ن زري السيداملس   :عز ا
س   .شكرا السيد الرئ

ة عريضة من الشباب  ة، خيص ف هذا التعديل هو موضوع السا
متديد ي خرج ٕاىل الشارع وهو خيص سن التوظيف، نطالب   املغريب ا

ن من  45ٕاىل  35السن من  د سنة، ذ متديد سن الشباب املستف
ن فقدوا  ال  ح ا ل وف ىل ا شغيلهم من الرضيبة  ٕاعفاء عقود 
د  وف احئة  دد فاقدي الشغل جراء  ب اجلاحئة، نظرا الرتفاع  س الشغل 
شغيل  شجيعات ل ٔنه من احليف تقدمي  رى  ومن رشاحئ معرية خمتلفة، 

كربوهنم سنا من حقهم يف  30دون سن  الشباب ن  وحرمان ا
شغيل   .ال

ٔجورمه ٕاىل  سبة  ل ستفادة من إالعفاء   45ا نقرتح رفع سن 
ول ليه القوانني اجلاري هبا العمل يف مجيع ا   .سنة كام تنص 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر؟   موقف احلكومة، السيد الوز

ملزيانيةالسيد  صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :الوز
س   .شكرا السيد الرئ

ة، هذا املوضوع يتعلق  القة  مبوضوع السا ٔوال، هذا املوضوع ال 
ٔول شغل نتاعو،  ٔول مرة،  ري  ٔ د ا ل وا يل بغات تد د املقاو ا بوا

ل الشباب، و دو املقاوالت تد سا ش  ناه  لول كنا ج ش نلقاو 
ل املقاو  شغيل دا امل ال لشباب لولوج  ة يف هذه الفرتة الصعبة  ٕاضاف
عين  شار ف يف عرفو السيد املس ة  ٔما موضوع السا والقطاع اخلاص، 

ٓخر   .قطاع 
ٓن هذا املوضوع اكن يف  اء ورجعناه  30ا سنة، وهاذ  35سنة ميل 

ىل امل  اور مع الفرقاء وبناء  ه بت ل اليش در شغيل دا عطيات نتاع 
ة؛ والتعديل  ري موجودة مع مواضيع السا لتايل فالعالقة  ، و املقاو

  .مرفوض

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار   .موقف صاحب مرشوع التعديل، السيد املس

شار  ن زري السيداملس   :عز ا
لتعديل ث  ش   .ن

سالسيد    :اجللسة رئ
و به؟ ش   ت

لتصويتٔ ٕاذن  ٔو مرشوع التعديل    :عرض التعديل 
  ؛26= املوافقون

  ؛57= املعارضون
  .00= املمتنعون

لشغلرفض التعديلٕاذن  حتاد املغريب    .، رفض تعديل فريق 

ٔدرجهتا يف  248لامدة  منرو لجنة و هتا ا د لرضائب كام  من املدونة العامة 
  :مرشوع القانون

  .ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

لمدونة العامة  ٕاذن، ىل مجيع املواد املغرية واملمتمة  بعدما صوتنا 
لبند الثاين من املادة  قل  متمي املدونة العامة  6لرضائب، ن اخلاص ب

ملادة    .املكررة 225لرضائب 
ضافة املادة  ٕ لجنة  ن ا ضافة القسم  161وقد مت تعدي من  ٕ املكررة و

اب الثالث ومواده  292و 291و 290و 289و 288 السادس من الك
ة لتضامن وٕانعاش السيا لرمس اجلوي    .املتعلقة 

ٔعرض  لتايل،  لتصويت 6البند الثاين من املادة و لجنة  دلته ا   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

ريم ٕاىل  لشغل،  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔيضا تعديل من مجمو ورد 
ٔن ٕاىل 289و 288ٕاضافة املادتني  لرضائب، مع إالشارة ٕاىل   املدونة العامة 

لجنة  ٔن ا شار، مع إالشارة ٕاىل  لجنة، ٕاىل امسحيت يل السيد املس ا
ىل ٕاعطاء نفس الرتقمي لتنظمي هذا املوضوع، موضوع  ٓن وافقا  لس ا وا
ذ  ادي  ل راه  ة، فٕاىل تق لتضامن وٕانعاش السيا هاذ الرمس اجلوي 
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ٓخر غنبداو ب   .294، 293ـ رقمي 
شار   .اللكمة  السيد املس

  .تفضل

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .مفهوم السيد الرئ

(donc)  ا يل ضف لمواد اجلديدة ا سبة  سبة  289، 288ل ل
لقسم السادس اقرتاح  سبة  ل ٔخرى،  ات والرسوم  اب الثالث الواج لك

ىل الرثوة من املادة  ىل الرثوة خصوصا ف حتدث رضيب: 288الرضيبة  ة 
دات؛ ٔسهم واملس ة، العقارات وا ت البنك لودائع واحلسا   يتعلق 

رمه ٕاىل  10قمية الرثوة من : 289املادة  ل ا مليون  100مليون د
رمه ل ا   .%1: مفا فوق 500؛ 0.75: 500ٕاىل  100؛ من 0.5: د

غنياء يف التاكليف ا ٔ لمسامهة الفعلية ل هيدف  منية وهذا  ة ويف  لعموم
لفصل  ل  40، 39البالد، طبقا  ق مداخ ستور، وهيدف ٕاىل حتق من ا

ح الطلبة اجلامعيني و وكذا توسيع تغطية م ة خلزينة ا   .ٕاضاف
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر؟   موقف احلكومة، السيد الوز

رة ى وز ر املنتدب  ملزيانية السيد الوز صاد واملالية امللكف    :ق
ول ري مق س، فالتعديالت  ر، السيد الرئ   .العتبارات السالفة ا

س اجللسة   :السيد رئ
  .ٕاذن احلكومة رفضت التعديل

  موقف صاحب مرشوع التعديل؟

زيه شار السيد حلسن    :املس
ث ش ىل الرثوة، ال   .نفس التصويت، فايت لنا صوتنا 

س   :اجللسة السيد رئ
ث ش   .ٕاذن ال

ىل التصويتٕاذن  ة احملرتمة  مو   :ٔعرض التعديل، تعديل ا
  ؛16= املوافقون

  ؛61= املعارضون
  .06= املمتنعون

ة الكونفدرالية رفض التعديلٕاذن  ة احملرتمة، مجمو مو ، رفض التعديل ا
لشغل ميقراطية    .ا

ٓن ٕاىل امسحتو لبند الثالث من املادة غمنرو ا سخ وتعويض  6،  اخلاص ب
لرضائب، املتعلق  اب الثالث من املدونة العامة  ٔحاكم القسم الثالث من الك

لجنة من  دلته ا خول كام  ح وا ٔر ىل ا لتضامن  عية  ج ملسامهة 
  ):273و 272، 270،271، 269، 268، 267املواد (الل 

  .ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

ٓن  سخ اجلدول امللحق  6من املادة رابع لبند الادي منرو ا اخلاص ب
ل ونظام املسامهة املهنية  ىل ا لرضيبة  لرضائب واملتعلق  ملدونة العامة 

ملادة  دة الوارد  نية ٕاليه40املو ضافة فقرة  ٕ لجنة  دلته ا  :، كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

ٓن  قل ا دل  6من املادة لبند اخلامس ون خول كام  لجنة واخلاص  ته ا
نتقالية،  ٔحاكم  لجنة، بطبيعة احلالزي التطبيق و دلته ا   :كام 

  .ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

ادي  ٓن  ُدلت 6نعرض املادة ا لتصويت كام  رمهتا    :من مرشوع القانون 
  ؛60= املوافقون

  ؛10= املعارضون
  .12= املمتنعون 

شارن ٕاذن  رمهتا 6ىل املادة وافق جملس املس بـ  من مرشوع القانون 
  .ممتنع 12معارضني؛ و 10موافق؛  60

  .شكرا

ٓن    :من مرشوع قانون املالية 7لامدة منر ا
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 7املادة  ٔضافهتا ا   :مكررة من مرشوع قانون املالية كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن ٕاذا مسحتو    :من مرشوع قانون املالية 8لامدة ادي منرو، ا
لفريق احلريك ٔهنا تعديل  ش   .ورد 

س لسيد الرئ   .اللكمة 
ارك   .تفضل اليس م

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
س سحبو هذا التعديل السيد الرئ   .ك

سالسيد    :اجللسة رئ
س   .شكرا السيد الرئ
سحب التعديل   .ٕاذن 

ا    :لتصويت 8نعرض املادة ٕاذن 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  .شكرا

لامدة ادي  قل    :9ن
ٔهنا تعديل، دامئا من الفريق احلريك ش   .ورد 
ارك لتقدمي مرشوع التعديل سحبوه؟.. تفضل اليس م   ك

  .سحب تعديل الفريق احلريك

  :لتصويت 9املادة  كنعرض
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

قل   :10لامدة  ن
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

قل   :11دة لام ن
  .ٕالجامع: املوافقون

قل لتصويت: 12لامدة  ن   .ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

قل   :املكررة 12لامدة  ن
  .ٕالجامع: املوافقون

  :املكررة مرتني 12املادة 
  .ما فهياش تعديل

  .ٕالجامع: املوافقون

  :املكررة ثالث مرات 12املادة  كنعرض
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

ق لجنة 13لامدة  لن دلته ا لتصويت: كام    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :من مرشوع قانون املالية 14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :لتصويت 15املادة  ٔعرض
ٔهنا تعديل ش رد    .مل 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :لتصويت 16املادة  ٔعرض
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

قلو    :17لامدة كن
ٔهنا تعديل من الفريق احلريك ش   .ورد 

ارك ليس م   .اللكمة 
  .تفضل

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لامدة  ٔمازيغية وكمنشيو  ا كنلغيو استعامل ا ذفو  17اح مكرر، كن
ٔمازيغية"عبارة  لامدة "استعامل ا داث صندوق  17، وكمنشيو  مكرر ٕا

ٔمازيغية هنوض  ر ": ا صندوق حتت امس  2022حيدث ابتداء من فاحت ينا
ٔمازيغية" هنوض  دات سنو مبوجب هذا "صندوق ا ع رصد هذه   ،

دات لتفعيل الطابع الرمسي  ع دي، وختصص هذه  شلك تصا القانون 
لقانون التنظميي رمق  ٔمازيغية، طبقا  ذه الظهري  26.16ل ف الصادر ب

ل تفعيل الطابع الرمسي  1.19.121الرشيف رمق  ديد مرا يتعلق بت
ا يف جمال التعلمي ويف جمال احلياة العامة ذات  ات ٕادما يف ٔمازيغية و ل

ٔولوية   ".ا
ٔحاكم القانون  س، ٕاىل تفعيل  وهيدف هذا التعديل، السيد الرئ
دم  مج احلكويم وكذا  التنظميي املشار ٕاليه وكذا تزنيل الزتامات الرب

ال إالداري فقط، بل بغية  حرص تفعيل مازيغية يف ا ٔ الطابع الرمسي ل
لهيا يف املادة  لمخططات القطاعية املنصوص  متويل التدرجيي  من  32ا

اله ٔ   .القانون التنظميي املشار ٕاليه 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رتام الوقت ىل ا س،   .شكرا، السيد الرئ

ر؟   موقف احلكومة، السيد الوز

ملزيانيةالسيد ال صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :وز
س   .شكرا السيد الرئ

ة نتاع الرشوط  ه مجمو ن ف لها اك داث د ت اخلصوصية إال احلسا
اصة هباذ  لقانون التنظميي لقانون املالية، واليت حتمت وجود موارد  مرتبطة 

  .الصندوق
جتاه قانونيا اكن  ا فهاذ  نيا استعملنا لو مش ري املمكن؛ و من 

  .الصندوق املوجود ويفي هبذا الغرض
ذ  ه جامعيا م ا ف يل مش ه العام ا ٔ الثالثة التو ٔو  10واملس سنوات 

ت اخلصوصية ل احلسا ٔننا نقللو العدد د   .ٔكرث هو 
تية واش يه  ٔداة حمسا رتبط ب ٔمازيغية ال  ريا تزنيل ا ٔ ورابعا و

؟ يه ثقافة، يه ٕارادة، يه سياسة، وهو ..احلساب والالصندوق وال 
دث هبا مجموع من املغاربة يف  لغة يعزت هبا املغاربة مجيعا، ويت تزنيل واقعي 

ول ري مق ه و لتايل فالتعديل ال فائدة م   .خمتلف الربوع، 
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س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔسباب ارك بعد سامع ا   ..اليس م

شار ا ارك السباعياملس   :لسيد م
سحبو هاذ  ا ك ر اح رة والسيد الوز زوال عند رغبة السيدة الوز

  .التعديل

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ
سحب التعديل   .ٕاذن 

  :لتصويت 17وكنعرض املادة 
  .ما بقى تعديل كنظن إالجامع

  .ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

قل   :18لامدة  ن
  .جامعالٕ : املوافقون

ٓن  لتصويت ٔعرضا ٔول  ٔول من اجلزء ا   :الباب ا
 .ٕالجامع: املوافقون

لتاكليف: لباب الثاين غمنر   .ٔحاكم تتعلق 

  :من مرشوع قانون املالية 19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

قلو   :20لامدة  ن
ٔهنا ستة تعديالت ش شرتايك وثالثة : ورد  اثنان من الفريق 

د من  تعديالت من لشغل، وتعديل وا ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مجمو
ٔن تعديلني من التعديالت  ري  ملغرب،  لشغل  حتاد الوطين  ممثيل 
صصة  ملناصب ا دة املوضوع، يتعلقان بطبيعة احلال  الستة جتمعهام و

يش الشغل   .ملف
شرتايك لتق شارن من الفريق  د السادة املس ٔ دمي ٕاذن اللكمة 

ٔول حول املادة    .20التعديل ا
س   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س سحبوه السيد الرئ   .ت

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

  .هللا جيازيك خبري

ة الكونفدرالية  شارن من مجمو د السادة املس ٔ كنعطي اللكمة 
لشغل ميقراطية    .ا

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد زيه املس   :حلسن 
س   .نعم السيد الرئ

يش الشغل، نقرتح  ي يعرفه قطاع مف لخصاص املهول ا ونظرا 
زويد  100ختصيص  ىل  ة، حبيث جيب العمل  صب شغل لهاته الف م

ة مبا يضمن السري العادي  س لو رشية وا ملوارد ال ش الشغل  از تف
الل ممارسة املهام املتعددة، وهنا تنقرت  ن رمق لجهاز  ٔنه اك سبة  2حو  ل

س احلكومة لتوزيع  20لامدة  ىل خمتلف  350يؤهل رئ صب ماليا  م
اص يف وضعية  200الوزارات واملؤسسات، وختصص  ٔش مهنا لفائدة ا

اقة ٔنه ختصيص . ٕا يش الشغل من  100كنقرتحو  صب شغل لفائدة مف م
س احلكومة يل عند رئ   .هاذ التوزيع ا

  .شكرا

  :س اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

حتاد  ل  ىل التعديلني معا، إالخوان د لرد  لحكومة  اللكمة 
ر   .شرتايك راه حسبو التعديل، السيد الوز

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
ن مشلك   .ما اك

شغيل مب  بة لتعزز قدرات وزارة ال يل عندمه ٔوال، موا يش الشغل ا ف
ة، مت ختصيص  ٔوراش إالصالح م بطبيعة احلال يف تزنيل لك ا دور 

يش  100 لجنة فهاذ مف صب شغل السنة املاضية، ويف ما قلنا يف ا م
ل القطاع  اعهم يف العمل دا خنراط م اعهم و نضامم م الشغل يعين 

ٔجرٔة نتاع العم  ٔقمل وا لت ا  لتايل هاذ الوزاري يتطلب وق اعهم، و ليات م
تفاق مع الوزارة املعنية، اكينة  صب شغل واكينة ٕارادة  50السنة و م

يل دي ومر شلك تصا   .لتعزز هذه املناصب 
س احلكومة راه فهيا  يل عندها رئ وي  200ٔما املناصب ا

يش الشغل؟  ات اخلاصة، واش حنيدو هاذ املناصب ونقولو مف يا ح
لتايل فا   .لتعديل مرفوضو

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ة احملرتمة؟ مو   موقف ا

زيه شار السيد حلسن    :املس
سحب التعديل  .ت
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س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

سحب التعديل   .ٕاذن 

شرتايك حول نفس املادة حول  لتعديل الثاين املقدم من الفريق  ٓن  كمنر ا
اصب احملامك املالية   .م

س   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س سحبوه السيد الرئ   .ت

س اجللسة   :السيد رئ
ن   .مز
  .شكرا

لتعديل الرابع حول املادة  ة الكونفدرالية  20ادي منرو  مقدم من مجمو
ٔاكدمييات ٔطر ا لشغل حول  ميقراطية    .ا

شار   .تفضل السيد املس
اد  ، رجع  ادي  ٔنت  ادي  يش الشغلٔ  ، مف رجع    .ي 

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔساتذة  ٔجور ا ٔاكدمييات وحتويل  ٔطر ا ٔساتذة  ل ٕادماج ا ٔ ري من 
تلفة، وهو ما ال  ٕاىل فصل نفقات املوظفني عوض املعدات والنفقات ا

متيزي يف  لهشاشة وا دا  قطاع التعلمي لكف املزيانية سن زائدا، وسيضع 
  .والرتبية والتكون

اصب مالية من  داث م سبة ٕال ل ٔنه  س، نقرتح  ، السيد الرئ
 1ٕاىل بعض املناصب املايل احملدثة مبوجب اجلدول الوارد يف البند  20.956

ر "لهاذ املادة،  ى وزارة الرتبية الوطنية  2022حيدث ابتداء من فاحت ينا
ضة ٔويل والر ٔطر  119.000 والتعلمي ا لموظفني  صبا ماليا ختصص  م

ٔاكدميية   ".ا
ديدة، حتويل من نفقات املوظفني  ت  دا ٕاذن هناك حتويل مايش ٕا

  .عوض املعدات والنفقات
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

  موقف احلكومة؟

صاد واملالية ا ق رة  ى وز ر املنتدب  ملزيانيةالسيد الوز   :مللكف 
ات  يارات نتاع القطا رمجة لالخ ٔن قانون املالية هو  ا ب يف رشح  ٔ
ل قطاع الرتبية الوطنية  شاور دا ة، وهاذ املوضوع هو موضوع  احلكوم
ادي وصلو  متثيليات النقابية، ومليل  ر وخمتلف ا بني السيد الوز

ٔرض ا ىل  رمجة هذه اخلالصات  مت  لواقع ويف قانون خلالصات معينة س
  .املالية

ٔو يف هذا الفصل هذا ال يعين  ٔما التبويب نتاعها واش يف هذا الفصل 
ا ل . ش ، اخلوامت د ادي نوصلو  يل  يار ا خ رمجة  ٔسايس هو  يل ا ا

 .هاذ اليش، ٕان شاء هللا، يف مرشوع قانون مالية الحق، ٕان شاء هللا

سالسيد    :اجللسة رئ
ة؟موقف احلكومة برص    ا

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
  .مرفوض

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
و؟ ش   سحبه؟ ت

شار  زيه السيداملس   :حلسن 
و ش   .تن

سالسيد    :اجللسة رئ
لشغٕاذن  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ل مجمو ل ٔعرض التعديل املقدم من ق

  :لتصويت
  ؛15= املوافقون

  ؛56= املعارضون
  .04= املمتنعون

  .رفض التعديلٕاذن 

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا لتعديل اخلامس املقدم من مجمو منر 
ة صصة لوزارة الص   .حول رفع املناصب ا

شار   .تفضل السيد املس

شار  زيه السيداملس   :حلسن 
س   .شكرا السيد الرئ

اسبة  ه بالد والعامل لكه م لنا هو ما عرف ل التعديل د قرتاح د
ىل الوضع الصحي يف البالد،  ورو عرت  احئة  ٔن  السنوات املاضية، 
ر  ا السيد وز رشية، واكن هنا  ل املوارد ال وخصوصا اخلصاص املهول د
رشية  لموارد ال سبة  ل ٔنه خص  ة يف لقاء حموي هنا عند وقال ب الص

ٔطر الصحية ٕاىل بغينا منشيو يف 97.000ايل حو  سبة ل  les) ل
norms) ،(donc)  داث يف عوض ا يف الكونفدرالية تنقرتحو ٕا اح

داث  5500 ة من طرف احلكومة تنقرتحو ٕا صب  14.000املقرت م
ة ة . ديد يف قطاع الص داث هاذ املناصب اجلديدة يف قطاع الص ٕا

ا ٔخرىبتحويل جزء من مزيانيات قطا   .ت 
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س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

  موقف احلكومة؟
ر   .تفضل السيد الوز

ملزيانية صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

شار  ة ومع السيد املس ر الص وحنن نتفق لك االتفاق مع السيد وز
ٔن اخل ش تمت ىل  لو ما ميك ة، ولكن املعاجلة د بري يف قطاع الص صاص 

لتايل خصنا  ستعمل يف هناية املطاف، و اصب مالية ال  رب ختصيص م
خلصاص ونلقاو لو احللول بنقاش معيق ودون  ديني، نعرتفو  كونو 

  .مزايدة
ة يطلب  ر الص يل وز ا الوقت ا ارف  5500املناصب اح ٔن 

يل اكينة، راه تنعطيومه هاذيك يه الط ٔن 5500اقة ا نعون ب ، حنن مق
ري  لتايل فالتعديل  ٔخرى، و اخلصاص خصو يتعاجل، ولكن راه اكينة طرق 

س ول السيد الرئ   .مق

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ة مو   .موقف إالخوة يف ا

زيه شار السيد حلسن    :املس
لتصويت ث  ش   .ن

س اجل    :لسةالسيد رئ
لتصويت ون  ش   .ت

لتصويتٕاذن    :ٔعرض مرشوع التعديل 
  ؛16= املوافقون

  ؛51= املعارضون
  .07= املمتنعون

  .رفض التعديلٕاذن 

ىل نفس املادة يه املادة  لتعديل السادس املقدم  ٓن  من  20منر ا
ملغرب لشغل  حتاد الوطين    .ممثيل 

شار   .تفضل السيد املس

ا شار السيد    :السطي املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر، بطبيعة احلال بطريقة  يش الشغل، السيد الوز رجع ملف ادي 
ا طلبنا ختصيص  ٔن اح اصب  200ٔخرى،  صب يف ٕاطار حتويل م م

ىل غرار السنة املاضية اعطيتو  اميل الشهادات،   100لموظفني 
صب ر، اعطيتو . م ملناسبة السنة املاضية، السيد الوز صب  100و م

شني اعطيتومه  التايل 82لموظفني، ولكن املف يش  182، ف صب ملف م
ٔكدت السيد  50فقط وهاد  50الشغل هذه السنة اعطيتومه  ٔن ت فهيا 

ر، مع الوزارة املعنية  ٔطر  50الوز يش الشغل، فهيم املترصفني و مايش مف
داث امل  ٔنه مايش ٕا يبقى العدد قليل،  نطلب  التايل  ناصب ٔخرى، ف

ىل  200ولكن حتويل  ا كندافعو  صب لفائدة وزارة الشغل، ولينا اح م
ٔسيدي ىل احلكومة    .وزارة الشغل وكندافعو 

ل  النقطة الثانية يف نفس التعديل هو قلنا لمك هذيك املناصب د
س احلكومة  صب ختصصو لنا  400السيد رئ رة  150م اك صب  م

ٔن ا اميل الشهادات،  ل املعطلني  ميشيو يدوزو املباراة د رة فاش  اك
التايل كتبقى هلم  يلقاو معهم املوظفني، ف  200التوظيف يف التعلمي العايل 

ل التعلمي العايل  ل اجلامعات، وقلنا هذيك املباراة د ٔطر د صب مع ا م
ل  اراة وطنية،  700د ىل م كون  يل يه التحويل كذ  صب ا م

يوقع ٕاشاك ٔن  ىل مستوى اللكيات الش؟  ان  ل ك "ليات يف ا
ة "صاحيب ر يل بغاو،  يدوزو ا فقني مع بعضهم  ان م ل ، ٕاذا اكنو ا

اراة وطنية  كون م ادي يتعطى،  بغينا  يكون املنصب معروف ملن 
ستحق ة ويف ٕاطار الزناهة وملن    .يف ٕاطار الشفاف

يش الشغل، بغينا  ل مف ٔكد القضية د ش يتطور ونعاود ن از التف
ٔقل  ىل ا ش حتولو املناصب  رس  200عند وعندمك ٕاماكنية  صب ٕاذا  م

  .ممكن تنقذو املوقف.. هللا يف هذا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رتام الوقت ىل ا شار،    .شكرا، السيد املس

ر؟   موقف احلكومة، السيد الوز

صاد واملال  ق رة  ى وز ر املنتدب  ملزيانيةالسيد الوز   :ية امللكف 
س   .شكرا السيد الرئ

ىل  فاع نتاعو  ث نتاعو وا ش ىل ال شار  ٔوال، تنحيي السيد املس
م شغيل، وهذا يشء    .وزارة ال

ٓن  شغيل هذا املوضوع، وهو ا ر ال ا تناقشو مع وز ٔ كام قلت اح
ٔمور ة من ا ٔن مت ٕادماج مجمو ىل هيلكة القطاع  ادي. يعمل   مليل 

يل  اصب ٕاضافة من احلصيص ا ستعملو م ادي  ستقر الوضعية، سواء 
يش  يش الشغل، املغرب حمتاج ملف مع مف س احلكومة  ن عند رئ اك
ٔكد  ش ت متيش وخصها متيش،  يل  الشغل، حنن حمتاجون لهذه الرشحية ا
ىل  لون  اصة وحنن مق هلم،  خلدامة د ريو  ٔن الناس والرشاكت كد ب

عية والتغطية الصحيةتعممي ج   . امحلاية 
ادي نلقاو احللول يف الوقت املناسب شار    .ٕاذن اطمنئ السيد املس
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يار اكن  خ ٔن  ٔعتقد ب يار نتاع وزارة التعلمي العايل،  خ وف خيص 
يكونو يف إالدارة وعندمه  يل  رة ا غيني داك يار نتاع الوزارة اكنو  خ

يار اخلربة ورامكو جتا ش جييو يغنيو هبا احلقل اجلامعي، وهذا اكن اخ رب 
موضوعي، وٕاذا اكن رضورة اليوم نعيدو النظر يف التقسمي نتاع هذاك العدد 

ل روه يف املستق ٔس ند   .فال ب
ٔجرٔة نتاعها تتطلب العمل  يل ا ية ا لتايل هذا التغيريات التق و

رشيع، و ش التعديالت يف ال ستو ري إالداري ما ت لتايل فالتعديل 
س ول السيد الرئ   .مق

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ة احملرتمة؟ مو   موقف ا

شار    :السطي ا السيداملس
و به ش ر، فك لو السيد الوز   .ٔ فرحت، حيساب يل ق

سالسيد    :اجللسة رئ
لتصويتٕاذن    :كنعرض التعديل 

  ؛19= املوافقون
  ؛50= املعارضون

  .04= ملمتنعونا
  .رفض التعديلٕاذن 

لتصويت 20كنعرض املادة د    :رمهتا 
ل فهيا حىت تعديل   .ما تق

  .كنظن إالجامع
لتصويت ل إالجامع.. نعرضها  دة د ا، ٕاذن ما غنطبقوش القا   .مرح

لتصويت 20ٔعرض املادة ٕاذن    :رمهتا 
  ؛53= املوافقون

  ؛10= املعارضون
  .10= املمتنعون

ىل املادة وافق إاذن    .رمهتا 20لس 

قل  ٔهنا تعديل 21لامدة غن ش رد    :مل 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 22املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :لتصويت 23املادة ٔعرض 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :لتصويت 24املادة  ٔعرض

  .ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

لتصويت 25املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :لتصويت 26املادة  ٔعرض
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 27املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 28املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 29املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 30املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 31ادة امل   :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 32املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 33املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 34املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت 35املادة    :ٔعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن الباب الثاين  لتصويتٔعرض ا ٔول    :من اجلزء ا
  ؛52= املوافقون

  ؛15= املعارضون
  .06= املمتنعون

ٔولٕاذن  ىل الباب الثاين من اجلزء ا لس    .وافق ا

لباب الثالث قلو    :ن

و: الباب الثالث  :ٔحاكم تتعلق بتوازن موارد واكليف ا

لجنة ومضهنا اجلدول  36املادة  هتا ا د مي ) ٔ (كام  لتق إالجاميل املتضمن 
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و املسرية بصورة  ل املزيانية العامة ومزيانيات مرافق ا ملداخ
لخزينة ت اخلصوصية  ٔصناف احلسا   :مستق و

لكم حتت إالرشاف  ر، ت يس، السيد الوز د املادة تتك هاذي وا
ٔهنا تتلخص مرشوع قانون  اصة، وتنظن ب ٔمهية  د ا يس وا ، تتك د

ادي  لتايل  ٔحاكم املادة املالية، و ر ب من القانون  2من الفصل  54نذ
ىل القانون املالية لتصويت    .التنظميي لقانون املالية املعنون 

ل تصويت ٕاجاميل : "تتقول 54املادة  رات املداخ ٔن التقد جيري يف ش
و املسرية بصورة مستق  ف خيص املزيانية العامة ومزيانيات مرافق ا

لخزينةوتصويت عن لك صنف م ت اخلصوصية  ٔصناف احلسا   ".ن 
ٔعرض ليه،    :و

رمس السنة املالية  ل املزيانية العامة  رات مداخ لتصويت تقد   :2022ٔوال، 
ل املزيانية العامة رات املداخ ىل تقد   :ٕاذن املوافقون 

  ؛57= املوافقون
  ؛00= املعارضون
  .15= املمتنعون

ل املٕاذن،  رات مداخ ىل تقد لس  رمس السنة وافق ا زيانية العامة 
  .2022املالية 

و املسرية  ل مزيانيات مرافق ا رات مداخ لتصويت تقد نيا  ٔعرض 
رمس السنة املالية    :2022بصورة مستق 

  ؛57= املوافقون
  ؛00= املعارضون
  .15= املمتنعون

  .ممتنع 15معارض؛ و 00موافق؛  57ٕاذن 
لٕاذن  رات مداخ ىل تقد لس  و  صادق ا املزيانيات مرافق ا

رمس السنة املالية    .2022املسرية بصورة مستق 

رمس  لخزينة  ت اخلصوصية  ل احلسا رات مداخ لتصويت تقد لثا  ٔعرض 
  :، وذ حبسب لك صنف مهنا2022السنة املالية 

ٔصناف ىل حساب ا   :وغمنشيو 

ٔمور خصادي نبدا  ت املرصدة  ل احلسا رات مداخ   :وصيةبتقد
ادي منشيوبـ   :ادي منشيو بنفس العدد، ٕاذن نفس العدد، 

  ؛57= املوافقون
  ؛00= املعارضون
  .15= املمتنعون

ولية خنراط يف الهيئات ا ت  ل حسا رات مداخ   :تقد
  :نفس العدد

  ؛57= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .15= املمتنعون

رات  ل ح الصنف الثالث، تقد ت العمليات امداخ   :لنقديةسا
  ؛57= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .15= املمتنعون

متويل: الصنف الرابع ت ا ل حسا رات مداخ   :تقد
  ؛57= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .15= املمتنعون

ري ٔ صصات، الصنف ا ت النفقات من ا ل حسا رات مداخ   :تقد
  ؛57= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .15= املمتنعون

لجنة 36لتصويت املادة تنعرض  د  هتا ا د   :رمهتا كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت37املادة  ٔعرضها   ،:  
  .ٕالجامع: املوافقون

قل ٕاىل لتصويت 38املادة  ن   :نعرضها 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :لتصويت 39املادة  ٔعرض
  ؛52= املوافقون

  ؛05= املعارضون
  .15= املمتنعون

ىلٕاذن  لس   15معارضني و 5موافق و 52بـ  39 املادة وافق ا
نعو   .ام

  :40املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

ٓن لتصويت ٔعرض ا ٔول من مرشوع القانون    :الباب الثالث من اجلزء ا
  ؛52= املوافقون

  ؛05= املعارضون
  .15= املمتنعون

  .شكرا
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لتصويت ٓن  ٔول من مرشوع قانون املالية رمق ٔعرض ا  76.21 اجلزء ا
  .2022لسنة املالية 

  ؛53= املوافقون
  ؛14= املعارضون
  .06= املمتنعون

ٔول من مرشوع قانون املالية رمق  ٕاذن، ىل اجلزء ا شارن  وافق جملس املس
  .2022لسنة املالية  76.21

مج املسطر  لرب ٔنه وفقا  لس املوقر ب ر ا ٔذ ل رفع اجللسة،  وق
د البت يف ا ن راسة، حيل مو جلزء الثاين من مرشوع قانون املالية من 

ىل مشاريع املزيانيات  صادية والتصويت  ق جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
ة  ة الثالثة ٕاىل السا الل الفرتة املمتدة من السا امئة  ان ا ل ٔمام ا الفرعية 

  .الرابعة بعد الزوال
يل تعدل؟  ٔشنو ا  ، ٔ يل عندي    هاذ اليش ا

  .ح يل، تفضل اليس عبد الرحامنامس

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س، مشكور   .ٕاىل مسحت، السيد الرئ

ٔقل نصوتو  ىل ا ىل الصالة ٕاىل ممكن  ٔن مازال الوقت  ري نظرا 
كون عند  ش ميكن  ان،  ل ل الوزارات يف ا ىل املزيانيات الفرعية د

ش   ..الوقت يف العشية 

  :س اجللسةالسيد رئ
  .ٔ ما عندي مانع

يق عند الوقت ؟  قلو د   .بغيتو ن
ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس

ه يل مشات ف لبية ا ٔ   .هذا مقرتح ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
لس سيد نفسه، ولكن  شهدوا، ا ٔمرا حىت  ٔ لست قاطعا  شوف، 

ٔقرهتا ندوة الرؤس د الربجمة  ضيات ٔ عندي وا ٔحاكم ومق اء، طبقا 
لسنا املوقر يل  ا   .النظام ا

ٔننا منرو د  و ونتفقو مع احلكومة ٕاذا ممكن ب ري امسح ليا د ٕاذا اتفق
ث  ٔما ما عندي حىت مانع، ح ن مشلك اليس عبد القادر،  لتصويت ما اك
ادي تغري حىت اجللسة  ىل اجللسة الثانية، ٕايوا راه  ش نتفقو معهم 

  .لثانية، تفضل اليس عبد القادر، تفضل، وا تفضلا
شار، تفضل  .معذرة اليس عبد القادر تفضل السيد املس

ٔكناو شار السيد موالي مسعود    :املس
س،   السيد الرئ

لس، واتفق  ت ا شاور مع مجيع الفرقاء، مجيع مكو ٔنه هذا الصباح 
ىل اجلزء ارشة بعد التصويت  ٔنه سمنر م ىل  لبت يف  امجليع  ٔول سمنر  ا

ىل اجلزء  لتصويت  لسة  ل ارشة بعد ذ نعود  املزيانيات الفرعية، وم
  .الثاين

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ا   .مرح

ىل املزيانيات الفرعية  لتصويت  ٔننا منرو  ٓن هو  يل كتقرتحو ا ٕاذن ا
ٓه؟ واملهم ة؟  ة اكف ة؟ واش نصف سا ان، نصف سا ل ل ا   ..دا

لجميعٕاذن شكر    .ا 

  .ورفعت اجللسة


