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 107 رمق اجللسة  حمرض  

ٔوىل 10 إالثنني : التارخي سمرب 5ه (4144 جامدى ا  .م)2202 د
شار    الرئاسة:  ريالسيد  املس قد اخلليفة  فؤاد  جملس ل  الثالث ،  س  رئ

شارن  . املس
ت ةس  :التوق قة  وسبع وعرشون  ا ة    ،دق قة   الرابعةابتداء من السا ق وا

دة  . الزوال بعد  الوا
ٔعامل دول   ىل    :ا راسة والتصويت  ٔولاجلزء  مواد  ا مرشوع قانون من    ا

  . 2023لسنة املالية   50.22املالية رمق 

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

شار السيد  س اجللسة:  املس ري، رئ   فؤاد قد
 سم هللا الرمحن الرحمي 

ر.  ٔ ىل سيد محمد النيب ا ٔمرو والصالة والسالم    وامحلد  محدا كثريا كام 
تاح اجللسة.  لن عن اف ٔ  

رة احملرتمة،    السيدة الوز
شارات احملرتمات،  ٔخوات املس   ا

شارون احملرتمون،    إالخوة املس
ٔول من مرشوع  ىل مواد اجلزء ا لس هذه اجللسة لتصويت  خيصص ا

ي هيم 2023رمس السنة املالية    50.22قانون رمق   ٔول، وا ، هاذ اجلزء ا
ٔبواب.  الل ثالثة  لتوازن املايل من    املعطيات العامة 

ٔحاكم الباب الثاين   ٔما  ة، و ملوارد العموم تعلق  ٔول ف ٔحاكم الباب ا ٔما  ف
تعلق بتوازن املوارد  ٔحاكم الباب الثالث ف ٔن  ني  لتاكليف، يف  تعلق  ف

اكليف .  و و   ا
ٔوىل من مرشوع قانون املالية:  ملادة ا ركة هللا، ننطلق    ىل 

ٔوىلٔعرض    لتصويت:  املادة ا
ٔول: إالجامع.  ٔول من اجلزء ا ٔوىل من الباب ا ىل املادة ا   املوافقون 

  شكرا.
لمرشوع.  ٔوىل  ىل املادة ا لس    ٕاذن صادق ا

  املالية: املادة الثانية من مرشوع قانون منر ٕاىل 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

دد من  املادة الثالثة من مرشوع قانون املالية  منر ٕاىل   لجنة يف  هتا ا د (كام 
  فصولها). 

املبارشة   ري  والرضائب  امجلارك  مدونة  فصول  لس  ا ىل  ٔعرض  س
لهيا،  الواردة  والتعديالت  املبارشة  ري  والرضائب  امجلارك  ٕالدارة  الراجعة 

  من مرشوع قانون املالية.  3ملادة املضمنة 

 ٔ ٔحاكم الفصول التالية:   Iلبند  ونبد   املغري واملمتم 

ري املبارشة  16الفصل  ٔعرض    لتصويت:  من مدونة امجلارك والرضائب 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

ري املبارشة:  1- 18الفصل  منر ٕاىل    من مدونة امجلارك والرضائب 
  إالجامع. املوافقون: 

  شكرا.

ري املبارشة  3املكرر    45الفصل  منر ٕاىل     : مرات من مدونة امجلارك والرضائب 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

ري املبارشة:   66الفصل  منر ٕاىل    املكرر من مدونة امجلارك والرضائب 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

ري املبارشة:   68الفصل  ٔعرض    من مدونة امجلارك والرضائب 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.
ىل الفصل   لس  ري املبارشة.  68ٕاذن صادق ا   من مدونة امجلارك والرضائب 

  . 117منر ٕاىل الفصل 

لتصويت:  117الفصل  ٔعرض  ري املبارشة    من مدونة امجلارك والرضائب 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.
ىل الفصل  لس    امجلارك. من مدونة  117ٕاذن صادق ا

ري املبارشة:  1- 164لفصل منر    مدونة امجلارك والرضائب 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.
الفصل ىل  لس  من مدونة امجلارك والرضائب   1- 164  ٕاذن صادق ا

  ري املبارشة. 

ري املبارشة.  1- 182الفصل ٔمر ٕاىل    من مدونة امجلارك والرضائب 
ىل التصويت:     ٔعرض الفصل 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

ري املبارشة:  235الفصل  ٔعرض    من مدونة امجلارك والرضائب 
  املوافقون: إالجامع. 
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  شكرا.

ري املبارشة:  240الفصل  منر ٕاىل    من مدونة امجلارك والرضائب 
لتصويت:    ٔعرض الفصل 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

لتصويت: ؤ   252الفصل  منر ٕاىل    عرض الفصل 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:  294الفصل  ٔعرض  ري املبارشة    من مدونة امجلارك والرضائب 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.
ىل الفصل  ٕالجامع  لس    . 294ٕاذن صادق ا

ري املبارشة:   294الفصل     املكرر من مدونة امجلارك والرضائب 
لتصويت:    ٔعرض الفصل 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

ري املبارشة:   297الفصل  منر ٕاىل    املكرر من مدونة امجلارك والرضائب 
لتصويت:    ٔعرض الفصل 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

ىل الفصل   لس  املكرر من مدونة امجلارك والرضائب    297ٕاذن وافق ا
  ري املبارشة: 

متم  د  ٔن البند وا ر ب ٔذ  ، متم.ٕاذن عند ٔما البند الثاين ف   ويغري، 

لفصل   IIالبند ٕاذن   ري املبارشة  املكرر   70املمتم ملدونة امجلارك والرضائب 
جلزء السادس املكرر مرتني:    و

ٔعرض   ري املبارشة    70الفصل  ٕاذن  (كام  املكرر من مدونة امجلارك والرضائب 
لجنة):    دلته ا

  املوافقون: إالجامع. 

ري املبارشة املعنون  اجلزء السادس املكر  ر مرتني من مدونة امجلارك والرضائب 
الفصل   ويه:  فصول  ثالث  من  واملتكون  الصناعي  رسيع  ال   166مبناطق 

ٔربع مرات والفصل    166املكرر ثالث مرات والفصل   املكرر    166املكرر 
  مخس مرات. 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

ٕاىل   املادة    IIIالبند  منر  املبارشة، من مدونة امجل  3من  ري    ارك والرضائب 

لجنة.  ه ا   ذف

لتصويت:    ٔعرض هذا احلذف 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

ٓن املادة  رمهتا:   3ٔعرض ا   من مرشوع قانون املالية 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا جزيال. 
ىل  لس  رمهتا.  3املادة  ٕاذن صادق ا   من مرشوع قانون املالية 

ٓن ٕاىل املادة   لجنة.  4ٔمر ا هتا ا د   من مرشوع قانون املالية كام 
ٔعرض   ملادة  وس سترياد احملددة  ) من قانون  I(البند  4تعريفة رسوم 

سمرب    31لفرتة املمتدة من فاحت يوليوز ٕاىل    25.00املالية رمق   كام    2000د
متميهوقع تغيريه     .و

لتصويت: ٕاذن  لجنة    ٔعرض تعديل ا
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

ٓن  ٔعرض ا رمهتا:   4املادة ٕاذن    من مرشوع قانون املالية 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا جزيال. 
ىل املادة ٕاذن  لس    رمهتا. 4وافق ا

لجنة يف بعض    5املادة  ٔنتقل ٕاىل   هتا ا د من مرشوع قانون املالية كام 
  :فصولها

ديد    Iالبند   ٔحاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون بت متمي  ٔو  املتضمن لتغيري 
سهتالك   لهيا رضيبة  ات املفروضة  ىل البضائع واملصو ر املطبقة  املقاد

يل ا   . ا
ٕاليه املشار  الظهري الرشيف  من  ٔول  ا تعديل من الفصل  ٔنه  ش ، ورد 

شرتايك.    الفريق 
شرتايك.  د مقديم التعديل من الفريق  ٔ لكمة    ا

س.  ٔول، تفضل السيد الرئ   هذا التعديل ا

شار   ٔيذي:  السيد املس   يوسف 
نوع   ٕاضافة  ٕاىل  التعديل  هذا  ي    املعسلهيدف  وا لتبغ،  املصنع  ري 

من   نوع  وهو  املضاف،  النيكوتني  ىل  من    املعسلحيتوي  كرثة  ستعم 
ٔنواعها.  ر ب ا لس ري    طرف الشباب، ويؤدي مع الوقت لالسهتالك الك

ٔو ما   ان  كام هيدف هذا التعديل ٕاىل ٕاضافة حمفظة النيكوتني بدون د
لام   95ية ب  ، ويه تباع يف السوق الوطن (snus)  سنوسيعرف   درمه، 

حوايل   ساوي  لكفهتا  لرضيبة   2ٔن  ختضع  وال  العاملية  ٔسواق  دوالر 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

3 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

 .   ببالد
ل   د لرضيبة  ختضع  ٔهنا  حول  املزيانية  ر  الوز السيد  ل  د اجلواب 
ٔحوال هذه  ىل الرسوم امجلرية، اليل مه يف لك ا هنرضو  ا  سهتالك، اح

ل شبابنا،   ة د لص يق مواد مرضة  يف  لتعريفة امجلرية  اص ختضع  و
ل التبغ.    املواد د

س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

  موقف احلكومة. 
رة.    تفضيل السيدة الوز

صاد واملالية:  ق رة  اح وز دية ف   السيدة 
س،    السيد الرئ

سهتالك،   ىل  لية  ا لرضيبة ا اضعة  ن هاذ املادتني  ر  نعاود نذ
لها ن الترضيب د لتايل اك ول.  و ري مق   فال داعي لهذا التعديل، 

س اجللسة:    السيد رئ
ول.  ري مق   ٕاذن هذا التعديل 

ٔسباب الرفض، موقف صاحب مرشوع التعديل.  ان    بعد ت
س   . السيد الرئ

شار السيد يوسف    ايذي:   املس
ث.  ش   ن

س اجللسة:    السيد رئ
و.  ش   ت

لتصويت.  ٔمر    ٕاذن 

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 21املوافقون= 

  ؛ 54املعارضون= 
  . 02 =املمتنعون 

  ٕاذن رفض التعديل. 

لتصويت كام ورد من جملس النواب ٔول    : ٔعرض الفصل ا
  ؛ 53املوافقون= 

  ؛ 17املعارضون= 
  . 07املمتنعون= 

ىل الفصل كام ورد من جملس النواب. ٕاذن صادق   لس    ا

ٔنه تعديل   من الظهري الرشيف املشار ٕاليه،  9الفصل  ش لجنة وورد  دلته ا
لتصويت:  ٔوال  لجنة  شرتايك: كنعرض تعديل ا   من الفريق 

  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.
شرتايك، التعديل   د مقديم التعديل من الفريق  ٔ لكمة  ٓن ا   الثاين. وا

س.    تفضل السيد الرئ

ٔيذي:  شار السيد يوسف    املس
س،    السيد الرئ

  نفس التعليل. 

س اجللسة:    السيد رئ
  نفس التعليل. 

رة.   موقف احلكومة، السيدة الوز

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
  نفس اجلواب، نفس التعليل. 

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

ث؟ موقف صاحب مرشوع التعديل،  ش ٔو ال   السحب 

شار السيد يوسف ايذي:    املس
س.  ث السيد الرئ ش   ن

س اجللسة:   السيد رئ
ون.  ش   ت

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 21املوافقون= 

  ؛ 54املعارضون= 
  . 04املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

لجنة 9الفصل  ٔعرض  دلته ا لتصويت كام    :املشار ٕاليه 
  ؛ 54املوافقون= 

  ؛ 21املعارضون= 
  . 04املمتنعون= 

ىل   لس  لجنة.   9الفصل  ٕاذن صادق ا دلته ا    املشار ٕاليه لتصويت كام 

  من الظهري الرشيف املشار ٕاليه:  10لفصل  ٔمر 
  املوافقون: إالجامع. 

ٓن   سخ الفقرة ب من    (II)البند الثاين  ٔعرض ا ي ي ٔ من    1ا من اجلدول 
  : ار ٕاليه كام ورد من جملس النوابمن الظهري الرشيف املش  9الفصل  

  إالجامع. املوافقون: 

لبند  IIIالبند الثالث ( منر ٕاىل   دول املضاف  ل ه    I) املتضمن  ذف اله ( ٔ
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لجنة).    ا
ٔعرض احلذف:  ٔي س لتصويت،  ٔعرض التعديل    س

  املوافقون: ٕاجامع. 

رمهتا:   5املادة ٔعرض    من مرشوع قانون املالية 
  املوافقون: ٕاجامع. 

ىل املادة  ٕاذن ص لس  رمهتا 5ادق ا   . من مرشوع قانون املالية 

ٓن ٕاىل  لرضائب"   6املادة  منر ا   : من مرشوع قانون املالية " املدونة العامة 
ٔهنا،  ش لرضائب والتعديالت الواردة  ٔعرض مواد املدونة العامة  سوف 

لامدة   ٔربعة  ا لرضائب، من املدونة العامة    6كام يه مصنفة حسب البنود 
ٕاىل  املرور  ل  ق سخ،  ي ي  ا البند  املمتم،  البند  واملمتم،  املغري  البند  يعين 
ىل  ذ، وبعد ذ سنصوت  زي التنف خول  نتقالية ورشوط ا ٔحاكم  ا

لس   6املادة   اليت سيعمتدها ا التعديالت  احلال  بطبيعة  فهيا  رمهتا مدجمة 
  املوقر. 

 ٔ ركة هللا نبد ىل  من مرشوع قانون   6من املادة   (I)ٔول  لبند ا ٕاذن 
هتا   د (كام  لرضائب  العامة  لمدونة  واملمتمة  املغرية  ملواد  واملتعلق  املالية 

لجنة)   يف املنت ويف بعض الفصول.   ا

ادي نبداو  لرضائب  4ملادة و   : من املدونة العامة 
  املوافقون: ٕاجامع. 

  شكرا.

لرضائب   6املادة   لجنة): (من املدونة العامة  هتا ا د   كام 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

ٔستاذة؟ صوتنا، ما بقى    10املادة   ري واردة..  لرضائب،  من املدونة العامة 
رجع.    فني 

لجنة):   6املادة  ٔعرض  هتا ا د لرضائب (كام    من املدونة العامة 
د املنطق منشيو ىل وا ري نتافقو  ٔن    جرت العادة  به. جرت العادة ب

لتصويت   تمت  املصادقة  لجنة  ا ل  ق من  تعدل  اليت  املواد  ىل  املصادقة 
  ٕالجامع. 

ة   لقا رجعو  ٕاذا بغيتو نعمتدو هذا املنطق نعمتدوه، ٕاذا بغيتو يف لك مرة 
 . ٔ   ما عندي مشلك 

احملرتمة؟   ة  مو ا كتقولو  ٔش  شهدون،  ٔمرا حىت  قاطعا  كنت  ما   ٔ
ىل    هللا؟  نتولكو 
  ٕاذن: 

  املوافقون: إالجامع. 

لامدة   ري واردة يف املرشوع    10منر  لرضائب  هتا  من املدونة العامة  د (كام 
لجنة):    ا

  املوافقون: ٕاجامع. 
  شكرا.

لرضائب:   13املادة  منر ٕاىل    من املدونة العامة 
  املوافقون: ٕاجامع. 

لجن  19املادة    ٔعرض  هتا ا د لرضائب  ٔهنا  من املدونة العامة  ش   3ة، وورد 
لشغل (التعديل   تعديالت: ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔول والثاين من مجمو ا

فقني؟ حسبتو التعديل الثاين اليس حلسن؟  2)، التعديل رمق  1رمق     مت حسبه، م

زيه:  شار السيد حلسن    املس
ىل سعر الرضيبة نضيفو الرشكة..  لتعديل  سبة    ل

س   اجللسة: السيد رئ
مك حسبتو التعديل رمق   ٔ ٔكد يل  ري  لكمة،  ٔ ما اعطيتكش ا ،  2ال، 

 .. توصلت رئاسة اجللسة

زيه:  شار السيد حلسن   املس
OUI) ،(OUI حسبناه.  

س    : اجللسةالسيد رئ
ٔكدو   ادي ت ادي نعرض و  ٔ مك حسبتو التعديالت،  ٔ رسا مفادها   ..

  ليا انتوما السحب. 
 شكرا.
  . 2حسبتو التعديل رمق ٕاذن 

د التعديل  ن وا لشغل.  3واك شارن ممثلو إالحتاد الوطين    من املس

لتصويت:  ٔوال  لجنة  ٔعرض تعديل ا   ٕاذن 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.
ٓن غنعطي ة الكونفدرالية    وا شارن من مجمو د السادة املس ٔ لكمة  ا

ٔول رمق  لشغل لتقدمي التعديل ا ميقراطية  لمك.  1ا   د
  تفضل. 

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.    السيد الرئ

لتعديل رمق   سبة  ل   %40هيم سعر الرضيبة، كنضيفو الرشاكت    1ري 
الرضيبة،   لسعر  سبة  امل   %40ل الكربى، ىل رشاكت  ارية  الت ات  سا

قطاع  ورشاكت  إالمسنت،  قطاع  ورشاكت  احملروقات،  توزيع  ورشاكت 
  إالتصال.  

املالية  قانون  يف  ة  املقرت عية  ج اخلدمات  متويل  ٔنه  هو  التربر 
ٔنه   ة كام  افسة اخلارج ون هاذ الرشاكت ال تعاين من م والترصحي احلكويم، 

ٔزمة،   مة، رمغ ا ا  ٔر صادية حققت  ق ة  ث استفادت من الظرف ح
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ٕالضافة ٕاىل تطبيق توصيات جملس املنافسة يف تقرره حول  ائية،  ست
ىل موزعي  ائية  ىل رضورة ٕاقرار رضيبة است ٔكد  ي  توزيع احملروقات، ا

  احملروقات. 
س.    شكرا السيد الرئ

س    : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

  كومة؟ موقف احل
رة.    تفضيل السيدة الوز

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
  شكرا.

ما تيعمتدش  ل الرضيبة  ٔن هاذ إالصالح د ب ر  د املقاربة    بغيت نذ وا
ح فاتت   ٔر شار ٕاىل ا لهيم السيد املس لكم  ات اليل  قطاعية، وهاذ القطا

لصو    100 ٔن اكينة مازال (  %35مليون درمه غي رو ب  la cotisationونذ
de solidarité .ول ري مق لتايل التعديل    )، و

  .وشكرا

س اجللسة:    السيد رئ
رة    احملرتمة. شكرا السيدة الوز

  مرشوع التعديل يس حلسن.  موقف صاحب 

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.  ث، السيد الرئ ش   ال

س اجللسة:    السيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
ىل التعديل=    ؛ 29املوافقون 

لتعديل=    ؛ 55املعارضون 
  . 00املمتنعون= 

  رفض التعديل.   ٕاذن
ملغرب  حتاد الوطين لشغل  شارن عن  د السادة املس ٔ ٓن  لكمة ا ا

  .  1لتقدمي التعديل رمق 
 . ا لمك، تفضل اليس    التعديل د

شار     ا السطي:   السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

يل اليس حلسن.    التعديل تقريبا نفس املعطيات اليل سبق زم
ىل مايش   رة،  الوز السيدة  ٔكدو،  ن بطبيعة احلال  ا  %35زيدو  ، اح

ن والهيئات املعتربة يف حمكها   %40تنقرتحو حىت لـ   سبة ملؤسسات االئ ل
ٕالضافة ٕاضافة رشاكت احملروقات ورشاكت زيوت  ٓخره،  وبنك املغرب ٕاىل 

ة احمل ة والالسلك راكت ورشاكت الغاز الطبيعي، ورشاكت االتصاالت السلك
  ورشاكت إالمسنت ورشاكت زيوت املائدة. 

ق العدا  ٔسايس يف هاذ اليش اكمل وهو حتق ب ا بطبيعة احلال الس
الصات املناظرة   ٔسعار الرضيبة وفق  د  قة، مع السعي ٕاىل توح اجلبائية حق

ريات لص ت  لجبا   . الوطنية 
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

  ؟ موقف احلكومة
رة تفضيل.    السيدة الوز

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
ٔسبابلنفس    ري..  ا

س    : اجللسةالسيد رئ
  التعديل.  رفضتوٕاذن 

رة السيدة   صاد واملالية:   وز   ق
  نعم. 

س    : اجللسةالسيد رئ
  رفض ال تعديل.  

ث وال السحب؟  املوقف ش ، ال ا لمك اليس    د

شار     ا السطي:   السيد املس
ث  ش   . ال

س اجللسة:    السيد رئ
و.  ش   ت

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 27املوافقون= 

لتعديل=    ؛ 55املعارضون 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

فقني ما عند    مشلك. صايف مايش مشلك ٕاىل م
تيقرتح  ل  لك القادر  عبد  اليس  العدد،  بنفس  منشيو  ٔودي  قال  

لنا.  لعمل د سريا    منشيو بنفس العدد ت
ري..  ٔ   ال، ال، طبيعي، 

ىل التعديالت اليل كتعمتدمه   ا  ا اتفق ا ٕاىل امسحتو ليا، اح ري اتفق ا  اح
ٕالجامع، ولك نقط لجنة، التصويت يف اجللسة العامة تيكون  لس ا ة انتوما ا

  سيد نفسه. 
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رمق   التعديل  د  لوا منرو  ادي  هنا  النقطة  د  وا هيم    18عندي 
ٔنتوما ن،  د هيم إالعفاءات، ٕاعفاءات املتقا لشغل،  ميقراطية    الكونفدرالية ا

ه مضن املادة   ٔدرج ة احملرتمة  مو ٔن   24ا من مرشوع قانون املالية عوض 
ة كهتم املادة   ٔن إالعفاءات الرضي  6املادة الفرعية    6من املادة    6يدرج.. 

ٔصلية اليل يه  لرضائب.  6من املادة ا   من املدونة العامة 
ادي تقدمو د التعديل   لتايل  ا عند الرت   18و لمك، اح ا د ب، عرف ت

ادي  لتايل  ب، و ا در الرتت وش، اح ٔنتوما ما رت ل الضغط  ن شوية د اك
ش تقدمو هاذ التعديل لكمة    .نعطي ا

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.    شكرا السيد الرئ

اص   بلومايس والق ٔعضاء الس ا ن السفراء و ة اك إالعفاءات الرضي
ن   د دون، ٕاعفاء املتقا اص املقميني ف خيص العوائل وكزنيدو املتقا ٔش وا
مع  والتضامن  د  لمتقا الرشائية  القدرة  وحتسني  الرضائب  ٔنواع  مجيع  من 

ال.  ٔج   ا
س.    شكرا السيد الرئ

س   : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.

رة احملرتمة.موقف احلكومة   ؟ السيدة الوز

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
ث املضمون   س ومن ح ليه السيد الرئ لكم  ث الشلك اليل  من ح

ٔن   رو ب لتايل   %90نذ ل،  ىل ا ٔديوش الرضيبة  ي ن ما  د اليوم من املتقا
ري الناس اليل ه  ستافدو م عندمه املعاشات   هاذ التعديل اليل كتقرتحو ما 

ة لتايل   الكربى، ٕاذن ما فهيش هاذيك العدا الرضي هيا،  اليل كنتو ساعيني 
ول.    ري مق

س اجللسة:   السيد رئ
ث وال السحب؟  اليس ٕاذن  ش   حلسن ال

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
ث  ش ث. ال ش   ، ال

س السيد    اجللسة:  رئ

ث صاحب مرشوع التعديل،   ش لتصويت: ٕاذن بعد    ٔعرضه 
  ؛ 27املوافقون= 

لتعديل=    ؛ 55املعارضون 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

ٓن ٕاىل املادة   لرضائب  28منر ا لجنة)، وقد   من املدونة العامة  هتا ا د (كام 

لشغل.  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل من مجمو ش   ورد 

لجنة   ٔوال تعديل ا   لتصويت: ٔعرض 
  املوافقون: إالجامع. 

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ لكمة  ٓن ا وا
لمك.  3لشغل لتقدمي التعديل، التعديل رمق    د

  تفضلو. 

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.    شكرا السيد الرئ

اكليف  لرضيبة، غنضيفو: " ل اخلاضع  لخصوم من مجموع ا سبة  ل
ة" والبايق بدون تغيري.    التكون املسمتر يف جمال التعلمي والص

رغب   شجيع الطبقات الفقرية واملتوسطة واليت  هيدف هذا التعديل ٕاىل 
الل رفع   يس من  ٔو بناء مسكن رئ متليك  ىل قرض بغرض ا يف احلصول 

اخل فوائد سبة  ىل  املطبقة  الرضيبة  ليه  املفروض  ل  ا من مجموع  صم 
سية من   ن رئ شيدون مسا ٔو  نون  ن يق اص ا ٔش سبة ل ل القروض 

  . %20ٕاىل  10
الكفاءات   وتطور  املعارف  حتيني  ىل  يعمل  املسمتر  الطيب  التكون 

ة رفع من جنا ة، مما  ولوج رة التطورات التك ل   العلمية والعملية ومسا التد
ٔرس  ا ىل  والعالج  شخيص  ال يف  الطبية  النفقات  من  ويقلص  الطيب 
ىل مرشوع  ل  ٔن املغرب مق اصة و  ، و وصناديق التغطية الصحية وا

لتغطية الصحية الشام لـ    مليون مواطن.   22بري 
القانون   ىض  مبق اري  ٕاج هو  املسمتر  الطيب    8.12و  131.13التكون 

ٔي   رصد   ٔن  اكليف بدون  ٔداء  ب  ىل الطب كون  ٔو تعويض، بل  مزيانية 
ل  دا والرتبصات  وإاليواء  والنقل  الطبية  ات  وامللتق املؤمترات  يف  املشاركة 

ه.  ىل نفق ه  ار ٔو    املغرب 
س   . شكرا السيد الرئ

س اجللسة:   السيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

رة؟  موقف احلكومة، السيدة   الوز

ر  صاد ة  السيدة وز   واملالية:   ق
  شكرا.

لخصم   قاب  نفقات  تعترب  ي  فه املسمتر،  التكون  نفقات  خيص  ف 
املسمتر، وف  التكون  تدمع  ش  ٔخرى  ليات  و عندها  فالرشاكت، وا

ل   د اخلصم  ٔن  %10خيص  اكيف  ٔنه  يتعداش    نظن  ما   %7.9اليوم 
 . و ري مق لتايل التعديالت  ارب ويف امليدان، و   فالت

س   : اجللسةالسيد رئ
  ٕاذن رفضت احلكومة التعديل. 
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ل صاحب    مرشوع التعديل؟  موقف د

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
ث  ش   . ال

س اجللسة:   السيد رئ
ث.   ش   ٕاذن بعد ال

لتصويت:    ٔعرض التعديالن 
  منشيو بنفس العدد: 
  ؛ 19املوافقون= 

  ؛ 55املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

ٓن املادة  لس:   28ٔعرض ا ٔقرها ا لجنة و هتا ا د   لتصويت كام 
ىل املادة  لس:  28املوافقون  ٔقرها ا لجنة و هتا ا د   كام 

  املوافقون: إالجامع. 

املادة   ٕاىل  ٓن  ا العامة:  31منر  ة   املدونة  مجمو من  تعديل  ٔهنا  ش وورد 
لشغل.  ميقراطية    الكونفدرالية ا

التعديل،  لتقدمي  احملرتمة  ة  مو ا من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
شار.  4التعديل رمق  لمك السيد املس   د

زيه:  شار السيد حلسن    املس
ض الرضيبة.  لسعر املنخفض وختف   إالعفاءات وفرض الرضيبة 

س  ل ٔو التكون املهين املنصوص حنيدو  لمؤسسات اخلاصة التعلمي  بة 
ستافدش من هاذ إالعفاءات.   6ليه يف املادة    ما 

املادة   السابق  التعديل  مع    1ج    6ٔوال، مالءمة  من ا اله وانطالقا  ٔ
يازات  م ة وكذا احلد من  لتعلمي العمويم واجلامعة العموم الواجب تقدميه 

الت ة ملؤسسات  يق املمنو ملثل مع  علمي والتكون املهين اخلاص والتعامل 
ض  سعى ٕاىل الرحب ال جيب ختف ٔن هذه املؤسسات  املؤسسات الرشاكت، 

سبة لهذه املؤسسات اخلاصة.  ل   قمية الرضيبة 
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

رة.   موقف احلكومة، السيدة الوز

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
لتايل التعديل   20% د، و ٔصبح هو السعر املو فض وٕامنا  هو السعر ا

ول.    ري مق
  

س اجللسة:    السيد رئ
  التعديل مرفوض. 

  موقف صاحب مرشوع التعديل. 

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.  ث، السيد الرئ ش   ال

س اجللسة:    السيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت: ٕاذن نعرض    التعديل 
  ؛ 16املوافقون= 

  ؛ 54املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

  لتصويت:   31ٔعرض املادة  
  نفس العدد، ٕاذن: 

  ؛ 54املوافقون= 
  ؛ 16املعارضون= 
  . 6املمتنعون= 

  شكرا.

لرضائب   I-40املادة  منر ٕاىل  لجنة): من املدونة العامة  هتا ا د   (كام 
  ٕاجامع. املوافقون: 

  شكرا.

لرضائب   42املادة  منر ٕاىل  لجنة): مكررة من املدونة العامة  هتا ا د   (كام 
  املوافقون: ٕاجامع. 

  شكرا.

ٓن   لرضائب،    46املادة  وا العامة  املدونة  يف من  واردة  ري  مادة  (ويه 
لجنة):  هتا ا د   املرشوع و

  املوافقون: ٕاجامع. 
  شكرا.

لرضائب:من املدونة العا  47املادة  منر ٕاىل   ة   مة  ٔهنا تعديل من مجمو ش ورد 
ميقراطية لشغل، هاذ التعديل رمق   شار    5الكونفدرالية ا حسبتوه السيد املس

ك؟   احملرتم، 

زيه:  شار السيد حلسن    املس
  نعم. 
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س اجللسة:    السيد رئ
ن.    شكرا، مز

ٔعرض   : لتصويت  47املادة   ٕاذن 
  املوافقون: ٕاجامع. 

ال  56املادة   املرشوعاملدونة  ري واردة يف  بتعديل،  عامة  بصددها  تقدممت   :
ري ذي موضوع. ٔصبحت    حسبتوه؟ ٕاذن 

لجنة:  57لامدة  ٔمر   هتا ا د ٔهنا مخس   من املدونة العامة لرضائب،  ش وورد 
املغريب 5( حتاد  فريق  من  والرابع  والثالث  والثاين  ٔول  ا تعديالت،   (

رمق   التعديالت  الكونفدرالية   4و  3و  2و  1لشغل،  ة  مجمو من  واخلامس 
لشغل، التعديل رمق  ميقراطية  لمك حسبتوه اليس حلسن.  7ا   د

  شكرا.

لتصويت:  لجنة  ٔوال تعديل ا ٔعرض    ٕاذن 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.
حتاد املغريب لشغل   شارن من الفريق  د السادة املس ٔ لكمة  ٓن ا وا

ٔول   .لتقدمي التعديل ا
  تفضلوا. 

نة محداين:  شارة السيدة م   املس
س.    شكرا السيد الرئ

سبة  ل حمدد  اليل  ل  ا ىل  الرضييب  إالعفاء  هيم  ٔول  ا التعديل 
ىل الفصل عن رمه، وهاذ احلساب هذا   لتعويض  ل ا العمل يف مليون د

عتبار املغادرة الطوعية، اليل يه عوض   ذش بعني  متيش    36ما وا شهر 
  شهر.  48حىت ل 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس
رة.   موقف احلكومة، السيدة الوز

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
ري ٔنه اكف.  التعديل  ان لنا  ل مليون ت ٔن هاذ السقف د ول    مق

س اجللسة:    السيد رئ
  ٕاذن رفض التعديل. 

  ٔحصاب مرشوع التعديل. 

نة امحلداين:  شارة السيدة م   املس
ث.  ش   ال

س اجللسة:    السيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 23املوافقون= 

  ؛ 53املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ٔول. ٕاذن رفض    التعديل ا

لكمة لمك.  02منر ٕاىل التعديل رمق     ا
ٔستاذة.    تفضلوا 

نة محداين:  شارة السيدة م   املس
س.    شكرا السيد الرئ

لمالءمة مع التعديل السابق.    هذا التعديل هو 

س اجللسة:   السيد رئ
رة.   موقف احلكومة، السيدة الوز

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
ول.    ري مق

س اجللسة: السيد ر   ئ
  ٕاذن رفض التعديل، املوقف؟

نة محداين:  شارة السيدة م   املس
ث.  ش   ال

س اجللسة:   السيد رئ

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 23املوافقون= 

  ؛ 53املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

  . 2ٕاذن رفض التعديل رمق  

ٔستاذة، تفضيل. : 3منر ٕاىل التعديل رمق   لكمة لمك    ا

شارة السيدة  نة محداين: املس   م
  شكرا.

ة الغذائية من   درمه يف    50حىت ل    30هذا التعديل هيم رفع قمية الوج
مل اليقني  ٕالعفاءات، لكوننا مجيعا حكومة ورملان نعمل  هذه املادة املتعلقة 

ري   30ٔن   ٔ ٔي  اكم وحصية  ذائية م ة  كفي لتوفري وج اليا ال  درمه 
اليو  ل  د الثلث  ٔقل  ا ىل  ات كذ يقيض  رتفا العمل، و لو يف  د م 

ة  ىل مطلب رفع قمية الوج ع  ري شف ي  ٔسعار املواد الغذائية له املتوالية يف 
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ٔجراء. 50الغذائية ٕاىل  كرميا ل   درمه 

س اجللسة:   السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

  موقف احلكومة؟ 

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
يف   يف   30لـ    20من    2019الرفع  ملكف  د  إالجراء  وهذا  درمه، 

ول.  ري مق   الرضائب، والتعديل 

س اجللسة:   السيد رئ
  شكرا. 

  رفض التعديل.  
  موقف الفريق احملرتم؟ 

نة محداين:  شارة السيدة م   املس
ث.  ش   ال

س اجللسة:   السيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت: نفس العدد.  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 23املوافقون= 

  ؛ 51املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

ٔستاذة، تفضيل.  :4منر ٕاىل التعديل رمق   لكمة     ا

شارة السيدة  نة محداين:  املس   م
س   .شكرا السيد الرئ

رمس   ورة  املذ املصاريف  ل مجموع  د القمية  من  الرفع  هيم  التعديل  هذا 
اما مع التعديل املقرتح ، والهدف طبعا هو  %30لـ  %20إالطعام من  س ا

لطبقات  سبة  ل الرضييب  الضغط  من  ف  التخف هو  السابق،  الفصل  يف 
سبة اخلصم  الل الرفع من  املستضعفة ودمع القدرة الرشائية، وذ من 

  . %30ٕاىل   20من 

س اجللسة:   السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس
رة.    موقف احلكومة السيدة الوز

صاد واملالية: السيدة و  ق رة    ز
ول.  ري مق ٔسباب،    لنفس ا

  مرفوض، موقف الفريق احملرتم؟ 

نة محداين:  شارة السيدة م   املس
ث.  ش ٔسباب ال   لنفس ا

س اجللسة:   السيد رئ

ٔعرض التعديل رمق     لتصويت:    4ٕاذن 
  ؛ 23املوافقون= 

  ؛ 52املعارضون= 
 . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

ٔعرض املادة     لتصويت:   57و
  ؛ 52املوافقون= 

  ؛ 22املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ىل املادة  لس    . 57ٕاذن صادق ا

لجنة):   من املدونة العامة لرضائب  58ٔمر ٕاىل املادة   هتا ا د   (كام 
  املوافقون: ٕاجامع. 

  شكرا.

ٓن ٕاىل   ٔهنا  من املدونة العامة لرضائب:    59املادة  منر ا لجنة، وورد ش هتا ا د
) والرابع  6ست  والثالث  والثاين  شرتايك  الفريق  من  ٔول  ا تعديالت،   (

لشغل (التعديالت رمق   حتاد املغريب  )  8و   7،  6،  5واخلامس من فريق 
رمق (التعديل  لشغل،  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو من   ) 8  والسادس 

ٔكد يل السحب؟    وحسبتوه اليس حلسن، كت
  شكرا. 

لتصويت:   لجنة  ٔوال تعديل ا ٔعرض    ٕاذن 
  املوافقون: ٕاجامع. 

  شكرا.
لتقدمي   شرتايك  الفريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا ٓن  وا

لمك.    التعديل، التعديل الثالث د
س.  شار السيد الرئ   تفضلو السيد املس

شار السيد يوس  ٔيذي: املس   ف 
اجلامعات  يف  ٔبناء  ا تدرس  نفقات  من  خضم  ٕاقرار  التعديل  ح  ي
ٔنه املدارس  اصة و  ، و واملدارس اخلاصة العليا املعرتف هبا من طرف ا
ل  د والولوج  حمدود،  استقطاب  عندها  العام  القطاع  يف  املامث  واملعاهد 

ٔبناهئم يف املعاهد لكفة    اخلاصة  الطبقات الوسطى، خصوصا لتدرس  عندو 
ة حتملها.  ستطيع هاذ الف   ال 

ٔقرتح هاذ التعديل.     
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س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة؟احلكومةموقف    ، السيدة الوز

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
دد من   ن  ة، واك يار هو دمع املدارس واجلامعات العموم خ ٔن  ٔظن 
ستافدوش من   هيا وما  ش يلجؤو  امللزمني اليل ما عندهومش إالماكنيات 

لتايل التعديل  ول.  ريهاذ إالجراءات، و   مق

س    : اجللسةالسيد رئ
  ٕاذن رفض التعديل. 

س   ؟ اليس يوسف. موقف الرئ

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

س    : اجللسةالسيد رئ

ٔن  سعين ٕاال  ث، ال  ش ٔمام ال لتصويت: ٕاذن    ٔعرض التعديل 
  ؛ 22املوافقون= 

  ؛ 53املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

لشغل   حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ ٓن  لكمة ا ا
ٔول، هو  ٔستاذة.  5 التعديل رمقلتقدمي التعديل ا لمك، تفضلوا،    د

نة محداين:  شارة السيدة م   املس
س.    شكرا السيد الرئ

السنوي   إالجاميل  ل  ا ل  د القمية  من  لرفع  هيدف  التعديل  هذا 
ليه الرضيبة من   ٔلف درمه، موازاة مع    100ٔلف درمه ٕاىل    78املفروضة 

ات املسمترة اليت عرفهتا بالد مؤخر  ، واليت مشلت مثن احملروقات ارتفا
ٔساسية.  ية ا سهتال   ومجيع املواد 

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة احملرتمة.  السيدةشكرا    املس
لكمة    . لحكومةا

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
ل   د مرتبطة   78هاذ  اليل  املصاريف  لتغطية  اكف  هو  درمه  ٔلف 

ن  ٔن اك ول. ٕاعفاءات لوظيفة، مع العمل  ري مق لتايل التعديل    ٔخرى، و

س    : اجللسةالسيد رئ
سحبو؟  موقفٕاذن  و وال  ش ٔستاذة ت   ٔحصاب مرشوع التعديل، 

شارة   نة محداين:  السيدة املس   م
ث  ش   . ال

س اجللسة:    السيد رئ
و ش   . ت

لتصويت.  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 22املوافقون= 

  ؛ 52املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

لكمة مرة لفريق احملرتم، التعديل رمق  ا لمك، تفضلوا.  6ٔخرى    د

شارة السيدة  نة املس   محداين:   م

لمالءمة مع التعديل رمق  6التعديل رمق    .5هو 

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

رة   ، موقف احلكومة؟ السيدة الوز

ر   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
ول.    ري مق

س    : اجللسةالسيد رئ
ول.    ري مق

  مرشوع التعديل.  صاحب موقف 

نة محداين:   شارة السيدة م   املس
ث  ش   . ال

س    : اجللسةالسيد رئ
ث.   ش   ال

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 23املوافقون= 

  ؛ 52املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

املغريب  حتاد  فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ٔخرى ا مرة 
لمك. ب د سبة ليمك، الرتت ل   لشغل، لتقدمي الثالث اليل خيص املادة والسابع 

شارة.   تفضيل   السيدة املس

شارة السيدة  نة املس   محداين:   م
لمالءمة مع التعديلني السابقني  التعديلهاذ    . 6و  5كذ هو 
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س السيد ر    : اجللسةئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

  ؟ موقف احلكومة

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
ولري    . مق

س    : اجللسةالسيد رئ
ول.    ري مق

رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز
  احملرتم.  موقف الفريق

شارة السيدة  نة املس   محداين:   م
ث طبعا  ش   . ال

س    : اجللسةالسيد رئ
ث. طبعا  ش   ال

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 22املوافقون= 

  ؛ 52املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

املغريب  حتاد  فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ ٔخرى  مرة  لكمة  ا
  . 8خبصوص املادة، وهو التعديل رمق  لشغل، لتقدمي التعديل الرابع

س   لكمة السيد الرئ ذ ا س، تفضل، تفضل،    موالي مسعود.السيد الرئ

شار السيد موالي مسعود    : اكناواملس
ىل  ت هبم، دا صوتنا  شب اليل  س  الرئ السيد  تعديالن هنا  هناك 

لتايل هام دا تعديلني د    . وا

س    : اجللسةالسيد رئ
ٔكرث من تعديل.    رامه 

شار السيد موالي مسعود    : ناواك املس
رة  الوز السيدة  اوبت  ، قدمت تعديلني و ري دا ٔ ري فهاذ ا ال، ال 

ت هبم.    ىل تعديلني، وشب

س    : اجللسةالسيد رئ
يق عندك   ن؟  اليل اك ك هاذ اليش  بتعديل،  تعديل  بع معاك  ٔ م

ٔموالي مسعود.    تعديل، مازال عندها تعديل 
 . ن تبع معا   شكرا، شكرا موالي مسعود، مز

تفضيل  رمق    ٕاذن  التعديل  عندك  شارة  8يق  املس السيدة  تفضيل   ،

  احملرتمة. 

شارة   نة محداين:  السيدة املس   م
  شكرا.

دود    8 التعديل رمق ٔطفال يف  لخصوم نفقة متدرس ا ٔننا نضيفو  كريوم 
يتو ٕاقرار احلق يف خصم   6 ، وهاذ التعديل  الف درمه لك طفل سنو

ٔطفال من  متدرس ا ٔن ٕاعفاء جزء من املبالغ املرتبطة  راسة،  الغ متويل ا م
ٔن خي  ٔنه  عية، ومن ش ج ه نوع من العدا  ل ف ىل ا فف من الرضيبة 

ٔبناهئم.  ىل متدرس  اكفهئم  لتايل  ء، و ٓ   العبء املادي ل
ضيات املادة   سجم مع مق املتعلق    01.00من القانون    88هاذ التعديل كن

ذو جودة،   العمويم  التعلمي  التعلمي هو  ٔصل  ا يف  وٕاذا اكن  التعلمي،  ظمي  ب
الوسطى الطبقات  لرغبة  ونظرا  ش   ولكن  النفقات  من  جزء  حتمل  ئة يف 

ل.    املستق

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة احملرتمة.     شكرا السيدة املس

  . موقف احلكومة

رة   صاد السيدة وز   : واملالية  ق
ما   امللزمني  دد  ٔن  اجلبائية،  العدا   ٔ د م غيوفرش  ما  إالجراء  هاذ 

ري ه والتعديل  ول. ستفدوش م   مق

س اجللسة:    السيد رئ
    .شكرا

شارة موقفمك.   السيدة   املس

شارة   نة محداين:  السيدة املس   م
ث  ش   . ال

س    : اجللسةالسيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 22املوافقون= 

  ؛ 53املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

ري ذي موضوع،  ٔصبح  لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا تعديل مجمو
  . 8هذا التعديل 

  لتصويت:   59ٔعرض املادة  ٕاذن  
  ؛ 54املوافقون= 

  ؛ 22املعارضون= 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

12 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

  . 00املمتنعون= 
ىل املادة  لس    . 59ٕاذن صادق ا

لامدة   ٓن  لرضائب:  60منر ا ٔول من    املدونة العامة  ٔهنا تعديالن، ا ش ورد 
لشغل.  حتاد املغريب    الفريق احلريك والثاين من فريق 

شارن من الفريق احلريك لتقدمي التعديل.  د السادة املس ٔ لكمة    ا
شار احملرتم.  تفضل   السيد املس

شار السيد يوس مالل:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ليه الرضيبة، التعديل  ل املفروض  لنا ف خيص صايف ا التعديل د
لنا كريوم ٕاىل خصم   ٔو   %70د ساوي  ي  من املبلغ إالجاميل السنوي ا

  ٔلف درمه. 168ٔلف درمه عوض   200يقل عن  
برية   دمات  ٔطر اليل قدمت  ة من ا لنا هو ٕانصاف هاذ الف التعليل د

ق ات  القطا املنح يف خمتلف  فقدو  هلم  د اجلل  واليل  وإالدارية،  صادية 
ن الزالوا   د ل هؤالء املتقا لهم، و شلك جزء من د والعالوات اليت اكنت 

م.  ال متدرس و اكليف ا ٔرسمه مبا فهيا  ٔعباء    يتحملون 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

رة.موقف احلكومة   ، السيدة الوز

رة ة  السيد  صاد واملالية  وز   : ق
رتفاع من   ٔن احلكومة اقرتحت  ر ب لخصم   %70لـ    %60ٔوال، نذ

ٔن    168اجلزايف حىت لـ   ر ب ٔديوش   %90ٔلف درمه، ونذ ن ما تي د ل املتقا د
ري لتايل  ل، و ىل ا ول.  الرضيبة    مق

س اجللسة:    السيد رئ
  رفضت التعديل.  احلكومةٕاذن 

شار     يوس مالل:  السيد املس
لتصويت.  و  ش   ت

س اجللسة:    السيد رئ
و به.  ش   ت

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 23= املوافقون 

  ؛  54املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

لشغل لتقدمي   حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ لكمة  ا

سبة لمك.  9التعديل الثاين يف هاذ املادة والتعديل رمق    ب
  ٔستاذة.  تفضيل

شارة   نة محداين:  السيدة املس   م
س.    شكرا السيد الرئ

تيجي التعديل  فريق    هاذ  ل  د السابق  التعديل  ل  د الروح  نفس  يف 
كون   ٔن  ريم ٕاىل رفع   192احلركة الشعبية، وكنقرتحو  ٔلف درمه، وهو 

ٔن  خصوصا  ن،  د املتقا معاشات  ىل  املفروضة  ة  اجلزاف اخلصوم  شقف 
سبة  ل  ض د ستافد من التخف يب ك ٔج ٔ ا ش ن ذات امل د معاشات املتقا

ليه يف ا 80% لرضائب.   76ملادة املنصوص    من املدونة العامة 

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة احملرتمة.     شكرا السيدة املس

رة.موقف احلكومة   ؟ تفضيل السيدة الوز

رة   صاد السيدة وز   : واملالية  ق
ٔسبابلنفس  ول. ا ري مق  ،  

س    : اجللسةالسيد رئ
ٔستاذة الكرمية؟  موقفٕاذن    ا

شارة   نة محداين:  السيدة املس   م
ث  ش   . ال

س اجللسة:    السيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 23املوافقون= 
  ؛ 54= املعارضون

  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

  لتصويت:   60ٔعرض املادة  
  ؛ 54املوافقون= 

  ؛ 23املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

لس   . 60ىل املادة  صادق ا

  املدونة العامة لرضائب: من  61املادة  ٔمر ٕاىل 
  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب   63املادة  منر ٕاىل  لجنة): من املدونة العامة  هتا ا د   (كام 
  املوافقون: إالجامع. 
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لرضائب،   64املادة   لتصويت: املدونة العامة    ٔعرضها 
  املوافقون: ٕاجامع. 

لرضائب:   65املادة  منر ٕاىل  هتا   ملرشوع ري واردة يف امن املدونة العامة  د )
لجنة):    ا

  املوافقون: ٕاجامع،  

لرضائب  I-66املادة     : من املدونة العامة 
لتصويت:    ٔعرضها 

  املوافقون: ٕاجامع. 

لرضائب:   68املادة ٔعرض    من املدونة العامة 
  املوافقون: ٕاجامع. 

ٕاىل   لرضائب:    73املادة  منر  العامة  املدونة  ٔهنا  من  ش وورد  لجنة  ا هتا  د
ة  مجمو من  والثاين  لشغل،  املغريب  حتاد  فريق  من  ٔول  ا تعديالن، 

لشغل.  ميقراطية    الكونفدرالية ا

لتصويت:  لجنة  ٔوال تعديل    ٔعرض 
  املوافقون: ٕاجامع.  

ىل التعديل.   لس    ٕاذن وافق ا

ٔعطي   حتاد املغريب  و شارن من فريق  د السادة املس ٔ ٓن  لكمة ا ا
ٔستاذة.10لشغل لتقدمي التعديل رمق    ، تفضيل 

نة محداين:  شارة السيدة م   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ابة لتوصيات املناظرة الوطنية الثالثة   لنا هو تيجي است هذا التعديل د
الرض  ائية بني  ج دا  ل  ٔ ومن  ت  ىل لجبا والرضيبة  ل  ا ىل  يبة 

طع هلم هذه الرضيبة من املنبع،  ٔجراء تق ٔن املوظفني وا خلصوص  الرشاكت، 
القدرة  ىل  لحفاظ  ضئي  سبة  ب ولو  الرضييب  ض  التخف هذا  د  سا وس

  الرشائية. 

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

لحكومة.  لكمة    ا

رة   صاد السيدة وز   : واملالية  ق
ادي يتطلب دراسات   ل  ىل ا ٔسعار الرضيبة  دول  ل  املراجعة د

ٔقل من   ط  يق ٔن اليل  رو ب برية، نذ لكفة  كون عندو  ادي   30معمقة، و
اليل  الناس  مهنا مجيع  ستافدو  ادي  و لك،  ستافدش  ما  درمه  ٔلف 

ول.  ري مق لتايل التعديل  ٔجور مرتفعة، و   عندمه 
  

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

ٔستاذة؟    موقفمك 

نة محداين:  شار السيدة م   املس
ث.  ش   ن

س اجللسة:    السيد رئ
ون.   ش   ت

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 23املوافقون= 

  ؛ 52املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

ميقراطية   ا الكونفدرالية  ة  مجمو من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  لشغل لتقدمي التعديل.  

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ل  ىل ا دول حساب الرضيبة  ىل النحو التايل  سعر الرضيبة حيدد 
اية   ل ٕاىل  دود    60رشحية ا  %38ٔلف درمه معفاة من الرضيبة ٕاىل 

سبة ملا يفوق     ٔلف درمه.   250ل
ف   خول، ختف ٔشطر ا ق توازن يف مسامهة لك  التعديل هيدف ٕاىل حتق

ىل الطبقة املتوسطة.   الضغط اجلبايئ 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

  موقف احلكومة.  

رة   صاد السيدة وز   : واملالية  ق
ول.  ري مق ٔسباب التعديل    لنفس ا

س اجللسة:    السيد رئ
  ٕاذن احلكومة رفضت التعديل. 

  موقفمك اليس حلسن؟ 

زيه:  شار السيد حلسن    املس
ث.  ش ٔسباب ن   لنفس ا

س اجللسة:    السيد رئ

ىل التعديل:  لتصويت    ٕاذن منر 
  ؛ 23املوافقون= 
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  ؛ 53املعارضون = 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

  لتصويت:   73ٔعرض املادة  
  ؛ 53املوافقون= 

  ؛ 23املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ىل املادة.  لس    ٕاذن وافق ا

ٔهنا  من املدونة العامة لرضائب:    74ملادة  منر ٕاىل ا ش ملرشوع ورد  ري واردة 
س،   3 شرتايك، (تعديلمك الرابع) السيد الرئ ٔول من الفريق  ا تعديالت 

حتاد املغريب لشغل (ا ة 11لتعديل رمق  والثاين من فريق  ) والثالث من مجمو
لشغل، (التعديل رمق  ميقراطية    ). 10الكونفدرالية ا

  حسبتوه اليس حلسن؟ 
  شكرا.

حتاد املغريب   شرتايك وفريق  ل الفريق  ٔ بتعديلني املقدمني من ق ونبد
دة، وبعدها سمع   ام دفعة وا دة املوضوع، وسنقد ن جتمعهام و لشغل وا

لهيام.     لرد احلكومة 
شرتايك، التعديل الرابع.  د مقديم التعديل من الفريق  ٔ لكمة    ا

س.    تفضل السيد الرئ

شار     يوسف ايذي:  السيد املس
من   الكربى  لرشحية  املادية  احلا  لضعف  اة  ومرا السياق،  نفس  يف 

سبة   دون من اخلصم الشهري ب ستف ن  ٔجراء ا لفرد، فٕان   30ا درمه 
رفع من مستوى اخلصم ٕاىل   ٔعباء   60هذا التعديل  ٔن  لام   ، درمه شهر

ري هذا املبلغ.  ك ٔطفال يفوق  ربية ا   مصاريف 

س    : اجللسة السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

لشغل.   11منر ٕاىل التعديل  حتاد املغريب    لفريق 
شارة.    تفضيل السيدة املس

شارة   نة محداين:  السيدة املس   م
س.    شكرا السيد الرئ

اكنت   ٔن  ذ  م تغيري  حىت  ليه  طرٔ  ما  املبلغ  هذا  ٔن  ب نعرفو  اصنا 
العائلية ال تفوق   ذ درمه    36التعويضات  لتنف اة  عن لك طفل، وذ مرا

ل   د مشرتك  ريل    25اتفاق  التعويضات   2019ٔ يف  دة  الز تضمن  ي  ا
  لك طفل. درمه  100العائلية بقدر 

س اجللسة:   السيد رئ
شارة السيدة شكرا    . احملرتمة املس

رة.  ىل التعديلني، تفضلو السيدة الوز لرد  لحكومة  لكمة    ا

رة   صاد واملاليةالسيدة وز   : ق
هاذ   لتايل  و ل،  ا ىل  الرضيبة  لصش  كت ما  املسهتدفة  ة  الف هاذ 
ا مشتغلني فهيا   ٔخرى واح اص مقاربة  ٔظن  ه، و ستافدوش م إالجراء ما 

ول.  ري مق لتايل التعديل  ات،    لهاذ الف

س اجللسة:   السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

  عديل. ٕاذن رفضت احلكومة الت 
س   ؟ موقف السيد الرئ

شار السيد يوسف ايذي:    املس
س.  ث السيد الرئ ش   ال

س اجللسة:   السيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت:  شرتايك  ٔعرض تعديل الفريق    ٕاذن 
  ؛ 23املوافقون= 

  ؛ 53املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

شرتايك.    ٕاذن رفض تعديل الفريق 

حتاد املغريب   لتصويت: ٔعرض تعديل فريق    لشغل 
  ؛ 23املوافقون= 

  ؛ 50املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

لشغل.  حتاد املغريب    رفض تعديل فريق 

لشغل:    10التعديل رمق   ميقراطية    ري ذي موضوع.لكونفدرالية ا

ادي منرو  لرضائب:  I-182لامدة  ٕاذن    من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

هتا  Iمرات   3مكررة   82املادة   د لرضائب (كام  لجنة من املدونة العامة    ).ا
  املوافقون: إالجامع. 

ٓن  لرضائب:  86املادة  ٔعرض ا   من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

  . شكرا

لرضائب:    89املادة   العامة  املدونة  املرشوعمن  يف  واردة  هتا    ري  د (و
لجنة) لتصويت:  ،ا   ٔعرضها 
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  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب:   91املادة  لجنة،  من املدونة العامة  هتا ا د ري واردة يف املرشوع 
لشغل، (التعديل رمق  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل من مجمو ش وورد 

11 :(  

لتصويت:  لجنة  ٔوال تعديل ا   ٔعرض 
  املوافقون: إالجامع. 

شار  د السادة املس ٔ لكمة  ميقراطية ٔعطي ا ة الكونفدرالية ا ن من مجمو
لمك. 11لشغل لتقدمي التعديل رمق    د

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

نضيفو اخلصم  احلق يف  دون  ري    إالعفاء  الصيدلية  ات  واملنت ٔدوية  ا
لهيا يف القانون رمق   صوص  رش، كام هو م ل صصة  وائية ا مبثابة    04.17ا

 . ٔدوية والصيد   مدونة ا
ات الصيدلية   ٔدوية واملنت ىل لك ا ىل القمية املضافة  ذف الرضيبة 

ٔكرث من   ٔن  سان، نظرا  صصة لٕال ة تتحملها    %53ا من مصاريف الص
 ٔ به، وهذا إالعفاء سيخفف من عبء حتمل ا رس واملواطن املغريب من ج

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

لب ا ٔ ٔن  لعالج،  ٔحسن  ٔدوية ومتكني املواطن من الولوج  اورة  ل ول ا
ىل القمية املضافة ٕاال   ٔدوية من الرضائب  ا ٔبيض املتوسط تعفي  ا والبحر 

سبة  ي يفرض    . %7املغرب ا
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:   السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

رة.  موقف احلكومة السيدة   الوز

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
ن تقريبا   ٔن اك ر ب ٔدوية،    600نذ ل ا ة اليوم من هاذ    588د اليل معف

ٔدي   ٔخرى كت ٔدوية ا ىل   %20عوض    %7الرضيبة وا واحلكومة كتعمل 
واعيني   ٔن  ٔدوية،  ا ٔسعار  من  ختفض  ش  واسرتاتيجية  ٔخرى  ليات 

لها فـ ( ولle panier de soinsلتلكفة د ري مق لتايل التعديل    . )، و

س اجللسة:   السيد رئ
  ٕاذن احلكومة رفضت التعديل. 

  اليس حلسن؟ 

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
ث.  ش   ال

س اجللسة:    السيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت.    ٔعرض التعديل 
  ؛ 24املوافقون= 

  ؛ 51املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

لرضائب 99منر ٕاىل املادة  لتصويت: ،  من املدونة العامة    ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لرضائب:    123املادة   العامة  ٔهنا  املدونة  ش ورد  املرشوع،  يف  واردة  ري 
لشغل.  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   تعديل من مجمو

ة احملرتمة لتقدمي التعديل.  مو شارن من ا د السادة املس ٔ لكمة    ا

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.  شكرا   السيد الرئ

واملستلزمات  والنفسية  العقلية  ٔمراض  اخلاصة  والعقاقري  ٔدوية  ا
ٔلواح  ب وا ريهبا واحلواس ا يف  ات واملواد ا ٔدوات املدرسية واملنت وا
ٔمراض  ا ٔدوية  ٔمثنة  ض  ختف املدرسية،  ستعامالت  ذات  إاللكرتونية 

ٔمثنة النفسية والعقلية اليت تعرف   ض  رية، مث ختف ٔ ٓونة ا بريا يف ا شارا  ان
ٔدوات املدرسية.    مستلزمات وا

س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

رة؟    موقف احلكومة السيدة الوز

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
من   نقص  اصنا  إالطار  قانون  يف  اء  كام  ٔوال  ول،  مق ري  التعديل 
ات  ىل الصنا ات، حنتفظ كذ  جهة لبعض املنتو إالعفاءات ما تبقاش م

ول.  ري مق لتايل التعديل  ل البالد، و   اليل اكينة دا

س اجللسة:    السيد رئ
  ٕاذن احلكومة رفضت التعديل. 

  موقفمك اليس حلسن؟ 

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
ث.  ش   ال

س اجللسة:    السيد رئ
ث.  ش   ال



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

16 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 24املوافقون= 

  ؛ 51املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

لرضائب:   124املادة     من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع.  

شارة احملرتمة.  123املادة    ري واردة يف املرشوع السيدة املس
نا املادة   لت تتعف لهيا، ومادام   224ن تق ٔننا نصوتو  يل  ا من النظام ا

لهيا، صايف؟  ش يه والتعديل ما غنحتاجوش نصوتو  ال   ما تق

لتصويت:   124ٕاذن املادة   ٔعرضها  لرضائب،    من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

ري واردة يف    125املادة   لرضائب  هتا  من املدونة العامة  د ٔصيل و النص ا
لجنة:     ا

  املوافقون: ٕاجامع. 

لرضائب  VI- 139املادة     :  من املدونة العامة 
  املوافقون: ٕاجامع. 

لرضائب    (جمي ودال)  I-144املادة  ٔمر ٕاىل   هتا  من املدونة العامة  د (كام 
لجنة):    ا

  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب 146املادة ٔعرض    : املدونة العامة 
  : ٕاجامع. املوافقون 

ٓن  لرضائب:   151املادة  ٔعرض ا   من املدونة العامة 
  املوافقون: ٕاجامع. 

لرضائب  152املادة   لتصويت:   املدونة العامة    ٔعرضها 
  املوافقون: ٕاجامع. 

لرضائب   156املادة   لجنة: املدونة العامة  هتا ا د   كام 
  املوافقون: ٕاجامع. 

لرضائب  157املادة   لجنة:   من املدونة العامة  هتا ا د لتصويت كام    ٔعرضها 
  املوافقون: ٕاجامع. 

لرضائب  160املادة   لتصويت:  مكررة املدونة العامة    ٔعرضها 
  املوافقون: ٕاجامع. 

لرضائب  165ٔعرض املادة     : من املدونة العامة 

  املوافقون: ٕاجامع. 
  شكرا.

لرضائب،    170ٕاىل املادة  ٔنتقل  لتصويت من املدونة العامة    : ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب  171املادة ٔعرض    لتصويت:  من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لرضائب 173املادة  لجنة:   من املدونة العامة  هتا ا د لتصويت كام    ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب  174املادة  ٔنتقل ٕاىل  لتصويت:  من املدونة العامة    ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

ٔعرضها لتصويت:   من املدونة العامة لرضائب   II- 179املادة   لجنة  دهتا ا   كام 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

هتا    ء من املدونة العامة لرضائب:  183املادة   د ري واردة يف املرشوع، كام 
لجنة:    ا

  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب  184املادة  ٔنتقل ٕاىل  لتصويت:  من املدونة العامة    ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب  191املادة ٔعرض    لتصويت:  من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

ٓن    : لرضائب  من املدونة العامة  194املادة  ٔعرض ا
  املوافقون: إالجامع. 

ٓن   لرضائب:  207املادة  ٔعرض ا ري واردة يف    املكررة من املدونة العامة 
لجنة:  هتا ا د   املرشوع و

  املوافقون: إالجامع. 

ٓن  لرضائب  222املادة  ٔعرض ا   لتصويت:  من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

ٓن   لرضائبمن املدونة    224املادة  ٔعرض ا كام وردت من جملس   العامة 
  النواب: 

  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب 228املادة    كام وردت من جملس النواب:  من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 
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لرضائب   VIII  -   232املادة  ٔنتقل ٕاىل  لجنة: من املدونة العامة  هتا ا د   كام 
  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب:   241املادة     املكررة من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا جزيال. 

) من املدونة  XXXIXو   XXXVIIIو   XXXVII، ( 247املادة  منر ٕاىل  
لرضائب   الكونفدرالية العامة  ة  تعديل من مجمو ٔهنا  ش وورد  لجنة  ا هتا  د

لشغل، التعديل رمق  ميقراطية  لو؟   13ا   مت حسبه، تؤكدون السحب د
  شكرا اليس حلسن. 

لتصويت:  لجنة  ٔعرض تعديل ا   ٕاذا 
  املوافقون: إالجامع. 

لجنة  247املادة ٔعرض  هتا ا د لس:  لتصويت كام  ٔقرها ا   و
  املوافقون: إالجامع. 

و ميقراطية لشغل كنتو تقدم ة الكونفدرالية ا مو ه  ضافة   ادي نتو ٕ
ارشة بعد املادة  املواد اليس حلسن، واليس    2 ك؟ يه املادة   247لهين، م

ارشة بعد املادة    وهذا  289واملادة رمق    288رمق   ٔي  247التعديل مت تقدميه م
ٔن هذه إالضافة هتم فقط  ني  هيم التغيري والتمتمي، يف  ٔول اليل  ل البند ا دا

ل هو البند ال  ليوها حىت البند الثاين ونعرضها، التمتمي واحلزي د ثاين، ٕاذا غن
ٔبواب.  سجمني مع البنود ومع ا ش نبقاو م ن مشلك؟    ما اك

ادي:    ٕاذا امسحتو يل 

لرضائب  268لامدة    منرو   كام وردت من جملس النواب:من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب  270املادة     كام وردت من جملس النواب:  من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

لرضائب  273املادة     كام وردت من جملس النواب:  من املدونة العامة 
  املوافقون: إالجامع. 

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

  مكررة:   15ملادة ونبداو 
  املوافقون: إالجامع. 

قل  لجنة  45لامدة  ن هتا ا د   :مكررة كام 
  املوافقون: إالجامع. 

قل ٕاىل    : مرات  4املكررة   161املادة  ن
  املوافقون: إالجامع. 

قل ٕاىل    املكررة مرتني:   169املادة  ن
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:  228املادة ٔعرض    مكررة 
  املوافقون: إالجامع. 

لتصويت:  4مكررة   234املادة ٔعرض    مرات 
  املوافقون: إالجامع. 

ٕاضافة   ٕاىل  ريم  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو تعديل  وورد 
ديدتني حتت رمق     . 289و  288مادتني 

التعديل، لتقدمي  احملرتمة  ة  مو ا من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة   ا
لمك تفضلوا اليس حلسن.  14هذا التعديل رمق    د

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.    شكرا السيد الرئ

لودائع    288املادة   يتعلق  ف  وخصوصا  الثورة  ىل  رضيبة  حتدث 
لامدة   سبة  ل والسندات،  ٔسهم  وا والعقارات  ة  البنك ت   289واحلسا

الرثوة   ٔسعار قمية  ل    10ا رمه، ٕاىل  مليون د رمه   100ا ل ا مليون د
رمه ٕاىل    100،  0.5% ل ا مليون   500وما فوق    0.75،  500مليون د

رمه  ل ا ة ويف %1د ٔغنياء يف التاكليف العموم ، هبدف مسامهة فعلية ل
لفصلني   البالد طبقا  ل   40و  39منية  ق مداخ ستور وهبدف حتق من ا

و وكذا توسي لخزينة ا ة  ح الطلبة اجلامعيني.ٕاضاف   ع تغطية الطلبات، م
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

لحكومة.  لكمة    ا

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
ىل  ص  ة ما ت لسياسة الرضي ٔسايس  قانون إالطار اليل هو املرجع ا

يار هو إ  ىل الرثوة فاالخ ل الرشاكت هاذ الرضيبة  ح د ٔر ل ا ما ترضيب د
ولني.  ريمق لتايل التعديلني  ل و ىل ا   ٔو 

س اجللسة:    السيد رئ
رة، يف ٕاضافة مادتني، تفضل اليس حلسن   د السيدة الوز هو تعديل وا

لمك؟   املوقف د

زيه:  شار السيد حلسن    املس
ث.  ش   ال

س اجللسة:    السيد رئ
ث.  ش   ال
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ل  ٔعرض التعديل    تصويت: ٕاذن 
  ؛ 24املوافقون= 

  ؛ 52املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

لبند سخ البنود   6من املادة   الثالث  ومنر  من    Xو   VIو II   ، IVاخلاص ب
لرضائب:   82واملادة    7املادة     املكررة مرتني املدونة العامة 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

لبند الرابع من املادة   ٔحاكم انتقالية:  6ومنر  زي التطبيق و   اخلاص بدخول 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

ٔعرض املادة  ٓن  لتصويت كام مت تعديلها:   6وا   رمهتا 
  ؛ 52املوافقون= 

  ؛ 24املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ىل املادة   لس    رمهتا كام مت تعديلها.   6ٕاذن صادق ا

  ٕاذن عودة ملرشوع قانون املالية: 

  كام وردت من جملس النواب:  من مرشوع قانون املالية 7املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

لت من جملس النواب:  من مرشوع قانون املالية 8املادة   ٔح   كام 
  املوافقون: إالجامع. 

لتصويت:  من مرشوع قانون املالية 9املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:   قانون املاليةمن مرشوع   10املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:   من مرشوع قانون املالية 11املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:   من مرشوع قانون املالية 12املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:   من مرشوع قانون املالية 13املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

لتصويت:   من مرشوع قانون املالية 14املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:   من مرشوع قانون املالية 15املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:   من مرشوع قانون املالية 16املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:   من مرشوع قانون املالية 17املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

ٔنتقل ٕاىل املادة   لجنة:   17و ٔضافهتا ا   مكررة من مرشوع قانون املالية كام 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

قل ٕاىل    كام وردت من جملس النواب:  مرشوع قانون املالية 18املادة  ن
  املوافقون: إالجامع. 

  كام وردت من جملس النواب:  من مرشوع قانون املالية 19املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

قل ٕاىل  لت من جملس النواب:  مرشوع قانون املالية 20املادة  ن ٔح   كام 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

ٓن  ٔول من اجلزء  وا لتصويت: ٔعرض الباب ا ٔول    ا
  ؛ 54املوافقون= 

  ؛ 16املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

ٔول من مرشوع املزيانية.  ٔول من اجلزء ا ىل الباب ا لس    ٕاذن وافق ا

لتاكليف.  ٔحاكم اليل تتعلق  لباب الثاين وا ٓن    غمنرو ا

لت من جملس النواب:  من مرشوع قانون املالية 21املادة   ٔح   كام 
  امع. املوافقون: إالج

لتصويت.   من مرشوع قانون املالية 22املادة     ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 
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ٔهنا    من مرشوع قانون املالية  23لامدة  غنتقلو   لجنة وورد ش هتا ا د يه مادة 
  تعديالت.  5

لشغل:   ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو من  والثالث  والثاين  ٔول  ا
حتاد  ؛  17و   16و  15التعديالت رمق   شارن عن  والرابع واخلامس من املس

لشغل: التعديل رمق    . 3والتعديل رمق  2الوطين 

لجنة.  لتصويت تعديل ا ٔوال    ٔعرض 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.
الكونفدرالية  ة  شارن من مجمو املس السادة  د  ٔ لكمة  ا ٓن غنعطي  ا

ٔول حول هاذ امل  لشغل لتقدمي التعديل ا ميقراطية   15ادة هو التعديل رمق  ا
سبة ليمك اليس حلسنن، تفضلو.    ل

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

س احلكومة لتوزيع   ىل خمتلف الوزارات    550يؤهل رئ صب مايل  م
اقة وختصص   200واملؤسسات وختصص   اص يف وضعية ٕا مهنا لفائدة الش

ي يعرفه  150 لخصاص املهول ا يش الشغل، نظرا  صب مايل لفائدة مف م
يش الشغل، نقرتح ختصيص   ة حبيث   150قطاع مف صب شغل لهذه الف م

ىل  ة جيب العمل  ك س لو رشية وا ملوارد ال ش الشغل  از تف زويد 
الل ممارسته ملهامه املتعددة.  لجهاز    مما يضمن السري العادي 

س اجللسة:   السيد رئ
  شكرا السيد حلسن. 

ل توضيح موقفها خبصوص هاذ التعديل.  ٔ لحكومة من  لكمة    ا

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
ل املناصب ا داث د م بني وزارة  إال د النقاش  ملالية كتجي بعد وا

القانون وهاذ  الل هت هاذ مرشوع  ات املعنية  صاد واملالية والقطا ق
ش هاذ   لهيا مطلبا لكمتو  ري    150الوزارة اليل  لتايل التعديل  صب،  م

ول.    مق

س اجللسة:   السيد رئ
لمك؟    ٕاذن احلكومة رفضت التعديل، اليس حلسن املوقف د

زيه:  شار السيد حلسن    املس
ث.  ش   ال

س اجللسة:   السيد رئ

لتصويت.    ٔعرض التعديالن 

لشغل يف هاذ املادة.  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ىل تعديل مجمو   املوافقون 
  ؛ 22املوافقون= 

  ؛ 54املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

شارن دامئا من مجمو  د السادة املس ٔ لكمة  ميقراطية  ا ة الكونفدرالية ا
لمك. 16لشغل لتقدمي التعديل الثاين حول املادة، التعديل رمق  ب د   فالرتت

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

جلدول الوارد يف البند " " من هذه  1الوة مع املناصب املالية احملدثة 
ر   ى وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي    2023املادة، حيدث ابتداء من فاحت ينا

ضة   ٔويل والر ٔاكدميية، من   139.344ا ٔطر ا صب مايل ختصص ملوظفي  م
ٔساتذة عوض املعدات  ٔجور ا ٔاكدميية وحتويل  ٔطر ا ٔساتذة  ل ٕادماج ا ٔ
دا   وسيضع  زائدا،  سن  املزيانية  لكف  ال  ما  وهو  تلفة،  ا والنفقات 

متيزي يف ا   لقطاع. لهشاشة وا
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم،   شكرا السيد املس

  موقف احلكومة؟ 
رة احملرتمة، تفضيل.    السيدة الوز

رة السيدة   صاد واملالية:   وز   ق
ول.  ري مق   التعديل 

س السيد     اجللسة:  رئ
ول.  ري مق   التعديل 

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
ث  ش   . ال

س اجللسة: السيد     رئ
ون اليس حلسن.  ش   ٕاذن ت

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 22املوافقون= 

  ؛ 54املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

ميقراطية   ا الكونفدرالية  ة  مجمو من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  . 17لتقدمي التعديل الثالث حول املادة، التعديل رمق 
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شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.    شكرا السيد الرئ

داث   عية، ٕا ج ة وامحلاية  هيم وزارة الص سبة لتعديل    14.000ل
ة عوض   ديد يف قطاع الص صب مايل  داث هاذ   5.500م ة، ٕا املقرت

ٔخرى. ات  ة بتحويل جزء من مزيانية قطا ديدة يف قطاع الص   املناصب 
س.    شكرا السيد الرئ

س ال    : اجللسةسيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

  موقف احلكومة؟ 
رة   احملرتمة.  تفضيل السيدة الوز

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
ري  ولالتعديل    . مق

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

  موقف صاحب املرشوع التعديل؟ 

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
ث  ش   . ال

س اجللسة: السيد     رئ
ون.  ش   ت

لتصويت.  لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔعرض تعديل مجمو   ٕاذن 
  ؛ 22املوافقون= 

  ؛ 56املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

لشغل.  حتاد الوطين  شارن عن  د السادة املس ٔ لكمة    ا
ٔول اليل هو التعديل رمق   ا لتقدمي التعديل ا سبة   2تفضل اليس  ل

لمك.  ة د   لمجمو

شار     ا السطي:   السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة؟ لو حىت يش تعديل السيدة الوز ش تق اد   واش ما 
املادة   احلال  بطبيعة  خبصوص  التعديل  طيب،  ري،  حول    23صايف 

داث املناصب املالية،   مثنه،    90ٕا لوقاية من الرشوة وهذا  صب مشات  م
ش   ن، ٕاذن ما بقا ٔن ختصص 550مز رة، وهو  لنا، السيدة الوز ، املقرتح د

عفوا    200 اكينة  راه  هاذي  اقة،  ٕا وضعية  يف  اص  ٔش ا لفائدة  صب  م
ىل   100ختصص  ٔمازيغية وتوزيعها  لغة ا خصصة يف ا ٔطر م مهنا لتوظيف 

ة،  ٔمازيغية. إالدارات العموم ٔمازيغية ودمع ا لغة ا ل متكني ا ٔ   من 
ىل املناصب املقررة بطبيعة احلال يف  الوة  بطبيعة احلال النقطة الثانية 

ختصيص   يعين  نقرتح  املالية،  سوية    100قانون  ل ختصص  مايل  صب  م
ش الشغل. از تف شغيل لتعزز  اميل الشهادات يف وزارة ال   املوظفني 

ٔعطت تقريبا  هاذ التجربة اكن ني و ل سن ش شغل، وهاذ    100ت ق مف
شغيل عندها    2022السنة هاذي   ٔن   0وزارة ال ىل  متىن  ش شغل، ف مف

دد  ىل اعتبار  ش الشغل،  از تف ل دمع وتقوية  ٔ ل من  احلكومة تق
ل  د عند  اليل  املعدل  احلال  بطبيعة  اعتبار  ىل  و عند  اليل  املقاوالت 

ش الشغل مقارن ا كثريا. تف ٔقل م ٔخرى    ة مع دول 
ستجيب.  ٔن احلكومة  ىل  متىن    ف

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم،   شكرا السيد املس

  موقف احلكومة؟ 
رة.    تفضيل السيدة الوز

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
س.    شكرا السيد الرئ

احلكومة   س  رئ والسيد  احلكومة  ٔمازيغية  ا السيدة ف خيص  وكذ 
ٔمازيغية. رة معنا عندها ٕاسرتاتيجية وٕارادة لتفعيل وتزنيل الطابع الرمسي ل   الوز

ىل  ني  ٔهنم اكف اصب الشغل واملناصب املالية، تنظن  ٔما ف خيص م
اء   ىل هاذ املناصب، فمت نقاش وهاذ اليش اليل  اوبت  ٔي راه فات يل 

اء بعد التفاوض مع  ات املعنية. يف مرشوع القانون،    القطا
ول.  ري مق لتايل التعديل    و

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ٔسباب الرفض.  ان    ٔمام ت
ا خبصوص مرشوع التعديل.    موقفمك اليس 

شار     ا السطي:   السيد املس
ث.  ش   ن

س اجللسة:    السيد رئ
ون.  ش   ت

لتٕاذن  ٔو مرشوع التعديل    صويت: ٔعرض التعديل 
  ؛ 25املوافقون= 

  ؛ 56املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 
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التعديل  لتقدمي  لشغل  الوطين  حتاد  يف  لٕالخوة  ٔخرى  مرة  لكمة  ا
شار احملرتم.  3الثالث، التعديل رمق  مك، السيد املس رت   يف 

ا السطي:  شار السيد    املس
ن   ٔساتذة املتعاقد هنايئ مللف ا بطبيعة احلال التعديل هيدف ٕاىل الطي ا
سمهيم احلكومة  ٔاكدمييات كام ت ٔطر ا ٔو  لهيم التعاقد  ن فرض  ٔساتذة ا او ا
، بغينا هاذ امللف بطبيعة  و ل ا سمية الرمسية د من طبيعة احلال ويف ال

ش   نعرفو صعيب فعال  رة،  السيدة الوز صب    140.000ختصو  احلال  م
ٔساتذة ٕاىل فصل نفقات املوظفني   ٔجور ا ٔن يمت حتويل  ٔقل  ىل ا شغل لكن 

تلفة.    عوض املعدات والنفقات ا
ش  الوقت  نفس  التعاقد ويف  ل  د لملف  د  نوضعو  يعين  لتايل  و
ني لها مجيعا خصوصا  ل املنظومة التعلميية اليل حمتا كون عند استقرار د

ٔن احل ل الرتبية  و بري يف قطاع د ىل ٕاصالح  ويني  لمك كام قلتو  كومة د
  والتعلمي. 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

  موقف احلكومة؟ 

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
ول.  ري مق   التعديل 

س اجللسة:    السيد رئ
؟  ا   موقفمك يس 

اد السطي:  شار السيد    املس
ث طبعا. ا ش   ل

س اجللسة:    السيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 25املوافقون= 

  ؛ 57املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

  لتصويت:   23املادة ٔعرض 
  ؛ 57املوافقون= 

  ؛ 25املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ىل املادة  لس    . 23ٕاذن وافق وصادق ا

ة الكونفدرالية   مرشوع قانون املالية:   24لامدة  ٔمر   ٔهنا تعديل مجمو ش ورد 
لشغل، التعديل رمق  ميقراطية  مك.   19ا رت   يف 

ة احملرتمة لتقدمي التعديل.  مو شارن من ا لسادة املس لكمة    ا

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احلاالت   ىل ٕا ىل ذف املناصب املالية الشاغرة  املوظفني املرشفني 
وقطاع   ة  الص بقطاع  اخلاصة  املالية  املناصب  ىل  ٔيضا  تطبق  ال  د  التقا
رشية يف   ري يف املوارد ال التعلمي العايل والبحث العلمي، لتدارك اخلصاص الك

ة وقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي.    قطاع الص
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.  شكرا السيد   املس

  موقف احلكومة؟ 

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
ل احلكومة ف خيص  سرتاتيجيات د رشي، هو يف صلب  العنرص ال
خيص  ف  ٔما  ٔوليات،  ا من  ٔنه  ب ٔكدو  ون العايل  والتعلمي  والتعلمي  ة  والص

لتايل مت هاذ النقاش و يفاش ت ري  املناصب املالية فات لينا فرس   التعديل 
ول.    مق

س اجللسة:    السيد رئ
رفض التعديل.    ٕاذن احلكومة 

  موقفمك يس احلسن؟ 

زيه:  شار السيد حلسن    املس
ث.  ش   ال

س اجللسة:    السيد رئ
ث.  ش   ال

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 24املوافقون= 

  ؛ 56املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
  ٕاذن رفض التعديل. 

لتصويت: كام وردت  24املادة ٔعرض    من جملس النواب 
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 24املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ىل املادة  لس    . 24ٕاذن صادق ا
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لتصويت:   25املادة ٔعرض    من مرشوع قانون املالية 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت:   26املادة ٔعرض    من مرشوع قانون املالية 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

لتصويت كام وردت من جملس من مرشوع قانون املالية:   27املادة   ٔعرضها 
  النواب: 

  املوافقون: إالجامع. 

ٓن املادة    من مرشوع قانون املالية:  28ٔعرض ا

  املوافقون: إالجامع. 

لتصويت كام وردت من جملس من مرشوع قانون املالية،    29املادة   ٔعرضها 
  النواب: 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

لتصويت:   30املادة   ٔعرضها    من مرشوع قانون املالية 
  املوافقون: إالجامع. 

لتصويت:   31املادة ٔعرض    من مرشوع قانون املالية 
  املوافقون: إالجامع. 

  كام وردت من جملس النواب:  من مرشوع قانون املالية  32املادة ٔعرض 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا.

  كام وردت من جملس النواب:  املاليةمن مرشوع قانون  33املادة  
لتصويت: إالجامع.    ٔعرضها 

  شكرا.

املالية  34املادة  ٔعرض   قانون  النواب   من مرشوع  من جملس  كام وردت 
  لتصويت: 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

قانون املالية  35املادة  منر ٕاىل   النواب:   من مرشوع  كام وردت من جملس 
لتصويت:    ٔعرضها 

  جامع. املوافقون: االٕ 
  شكرا.

  من مرشوع قانون املالية:  36املادة  

لتصويت:    ٔعرضها 
  املوافقون: إالجامع. 

  ٕالجامع.  36ٕاذن حظيت املادة 

لتصويت كام وردت من جملس من مرشوع قانون املالية:   37املادة   ٔعرضها 
  النواب: 

  املوافقون: إالجامع. 

املالية  38املادة  ٔعرض   قانون  جمل   مرشوع  من  وردت  النواب كام  س 
  لتصويت: 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

لتصويت كام وردت من جملس   من مرشوع قانون املالية  39املادة   ٔعرضها 
  النواب: 

  املوافقون: إالجامع. 

ٓن،  لتصويت: وا ٔول    ٔعرض الباب الثاين من اجلزء ا
  ؛ 57املوافقون= 

  ؛ 18املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

ٔول ملرشوع  ٕاذن، صادق جملس   ىل الباب الثاين من اجلزء ا شارن  املس
رمس سنة    . 2023قانون املالية 

 . و اكليف ا ٔحاكم تتعلق بتوازن موارد و لباب الثالث:  ٓن  قل ا   ن

ل املزيانية العامة    40املادة   مي إالجاميل ملداخ لتق ٔ) املتضمن  ومضهنا اجلدول(
و املسرية بصورة  ت اخلصوصية   مزيانية مرافق ا ٔصناف احلسا مستق و

لجنة. لخزينة  هتا ا د   كام 
لامدة   اكما  اح التصويت  بطريقة  ر  ذ ٕاذا  س  ن  ما اك من    54وهنا 

لتصويت   الفصل الثاين من القانون التنظميي لقانون املالية يف الشق املتعلق 
إالج التصويت  بني  ل  املداخ ر  تقد يف  كمنزيو  املالية،  قانون  ىل ىل  اميل 

، يف  و املسرية بطريقة مستق ل مرافق ا ل املزيانية العامة ومداخ مداخ
ىل لك صنف صنف، هذا   لخزينة كنصوتو  ت اخلصوصية  ٔن احلسا ني 
ادي نعمتدو يف التصويت يف هاذ  ادي نعمتدو وهذه يه املادة اليل  هو اليل 

  الباب الثالث. 

رات مداخ لتصويت تقد ٔعرض  ليه  رمس السنة املالية و ل املزيانية العامة 
2023 :  

  ؛ 66املوافقون= 
  ؛ 17املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 
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رمس السنة املالية   ل املزيانية العامة  رات مداخ ىل تقد لس  ٕاذن صادق ا
  . 2023ل  

املسرية  و  ا مرافق  مزيانية  ل  مداخ رات  تقد لتصويت  نيا  ٔعرض 
رمس السنة ا   : 2023ملالية لـ بصورة مستق 

  ؛ 66املوافقون= 
  ؛ 17املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

املسرية    ٕاذن، و  ا مرافق  مزيانية  ل  مداخ رات  تقد ىل  لس  ا صادق 
 .   بصورة مستق

ت  احلسا ل  مداخ رات  تقد لتصويت  ٔعرض  وس منرو..  ادي 
رمس السنة املالية  لخزينة    وكام قلت صنف بصنف:  2023اخلصوصية 

ٔمور خصوصية:  ادي نبداو ت املرصدة  ل احلسا رات مداخ   بتقد
  ؛ 66املوافقون= 

  ؛ 17املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

لخزينة    ٕاذن اخلصوصية  ت  احلسا ل  مداخ رات  تقد ىل  لس  ا صادق 
املالية   السنة  ٔول   2023رمس  ا الصنف  هذا  وذ حبسب لك صنف، 

 ٔ ت املرصدة  ل احلسا ي هيم مداخ   مور خصوصية. ا

سبة   وليةل ا ٓت  الهي يف  خنراط  ت  ل حسا مداخ رات  ما   لتقد
رة.  ٔن ما فهيا والو السيدة الوز ش نعرضوها    اد

ارشة لـ:  لتايل غمنر م   و

ت العمليات النقدية:  ل احلسا رات مداخ   تقد
  ؛ 66املوافقون= 

  ؛ 17املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ىل تقد  لس  ت العمليات النقدية. ٕاذن صادق ا ل احلسا   رات مداخ

هو:   اليل  الثالث  لصنف  منشيو  ت  ادي  حسا ل  مداخ رات  تقد
متويل.     ا

  ؛ 66املوافقون= 
  ؛ 17املعارضون =
  . 00املمتنعون = 

متويل.  ت ا ل حسا رات مداخ ىل تقد لس قد صادق  كون ا   وبذ 

ت النفقات من  ٔمر  ل حسا رات مداخ صصات: لتقد   ا
  ؛ 66املوافقون= 

  ؛ 16املعارضون= 

  . 00املمتنعون = 
من   نفقات  ت  حسا رات  تقد ىل  صادق  قد  لس  ا كون  وبذ 

صصات.    ا

ٓن  لتصويت املادة ا   رمهتا:   40ٔعرض 
  ؛ 66املوافقون= 

  ؛ 16املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

  تبعوا معنا هللا ٕاجيازمك خبري. 
ىل املاد  لس    رمهتا.  40ة  ٕاذن صادق ا

ٔعرضها    من مرشوع قانون املالية  41املادة  ٔمر ٕاىل   كام ورد يف جملس النواب، 
  لتصويت: 

  املوافقون: إالجامع. 

املالية   42املادة   قانون  لس   من مرشوع  مب وردت  كام  لتصويت  ٔعرضها 
  النواب: 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

وردت يف جملس النواب،  كام  من مرشوع قانون املالية    43املادة  ٔمر ٕاىل  
لتصويت:    ٔعرضها 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

ٕاىل   املالية  44املادة  منر  قانون  النواب،    من مرشوع  كام وردت يف جملس 
لتصويت:    ٔعرضها 

  املوافقون: إالجامع. 

ٓن  لتصويت: وا ٔول    ٔعرض الباب الثالث من اجلزء ا
  ؛ 61املوافقون= 

  ؛ 16املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

  شكرا.
ٔول من   ا ىل الباب الثالث من اجلزء  لس قد صادق  كون ا وهبذا 

  مرشوع القانون. 

الثالث  ٔوصد الباب  ٔن  قانون  بعد  ٔول من مرشوع  ا ٔعرض اجلزء   ،
  لتصويت:   2023لسنة املالية    50.22املالية رمق  

  ؛ 63املوافقون= 
  ؛ 16املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 
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ٔول من مرشوع قانون املالية  ٕاذن، واف  ىل اجلزء ا شارن  ق جملس املس
  . 2023لسنة املالية   50.22رمق 

الثاين،  اجلزء  ىل  لتصويت  امئة  ا ان  ل ا ٔمام  ال  ا نفسح  ٓن  وا
اقشة اجلزء الثاين والتصويت   لس بعد ذ ٕان شاء هللا تعاىل م وسيواصل ا

  ليه. 
امئة ا ان  ل التصويت  مت  التايل،    وس التوزيع  لس حسب  ات ا بقا
  ٕايال مسحتو لينا هللا ٕاجيازمك خبري. 

  ة الندوات؛ صادية: قا ق   جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
  ة الرئاسة؛ خلارج: قا فاع الوطين واملغاربة املقميني  ة وا   جلنة اخلارج

  م ة  قا التحتية:  ات  والب الرتابية  ات  وامجلا لية  ا ا صطفى  جلنة 
  عاكشة؛ 

  ة رمق ة: القا ات إالنتاج   لطابق الثاين؛  8جلنة القطا
  ة رمق سان: القا رشيع وحقوق إال   لطابق الثالث؛  3جلنة العدل وال
   رمق ة  القا عية:  ج و ة  الثقاف والشؤون  التعلمي  لطابق    5جلنة 

ٔول.    ا

ة..  ىل السا ٓن،  ة من ا د بعد نصف سا   ٕاذن مو
لجميع.    وشكرا 

 ورفعت اجللسة. 


