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اGكتور محمد الشCيخ بيد هللا، رئ=س ا>لس؛ مث املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  . رئ=سلO الثاينليفة اخل ،السCيد محمد فضييلاملس�شار 
واGقQقة احلادية ابتداء من الساWة العارشة ساعتان ؤ�ربعون دقQقة : التوقQتالتوقQتالتوقQتالتوقQت

  .عرشة صباZا
            ::::_دول أ"عامل_دول أ"عامل_دول أ"عامل_دول أ"عامل

hسmCع ٕاىل رد السCيد وز�ر hقgصاد واملالية Wىل تدcالت رؤساء  -
  الفرق النيابية وممثيل ا>موWات؛

OلسCنة  22.12ن املالية رمق التصويت Wىل اجلزء أ"ول من مرشوع قانو -
   .2012املالية 

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

        ::::املس�شار اGكتور محمد الشCيخ بيد هللا، رئ=س ا>لساملس�شار اGكتور محمد الشCيخ بيد هللا، رئ=س ا>لساملس�شار اGكتور محمد الشCيخ بيد هللا، رئ=س ا>لساملس�شار اGكتور محمد الشCيخ بيد هللا، رئ=س ا>لس
  .xسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السCيدة املس�شارة احملرتمة،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ليوم هذه اجللسة لالسmCع ٕاىل السCيد وز�ر خيصص جملسCنا ا

hقgصاد واملالية Oلرد Wىل تدcالت السادة رؤساء الفرق الربملانية وممثيل 
ا>موWات، مث التصويت Wىل اجلزء أ"ول من مرشوع قانون املالية رمق 

  . O2012لسCنة املالية  22.12
أ"خ  وس�gابع طبعا اجللسة Oلتصويت Wىل اجلزء أ"ول وسCيرتٔ�سها

اللكمة ا"ٓن OلسCيد وز�ر hقgصاد واملالية، فليتفضل . أ"سCتاذ فضييل
  .مشكورا

        ::::السCيد �زار �ركة، وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد �زار �ركة، وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد �زار �ركة، وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد �زار �ركة، وز�ر hقgصاد واملالية
  .xسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئ=س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السCيدة املس�شارة، 

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�مام جملسمك املوقر بصدد اجلواب Wىل تدcالت �رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم 

السCيدة والسادة رؤساء الفرق وا>موWات الربملانية يف م�اقشة اجلزء أ"ول 
  . 2012من مرشوع قانون املالية لسCنة 

ويف البداية، امسحوا يل، �مس احلكومة، ٔ�ن ٔ�جسل �Wزتاز العناية اليت 

ه وتدابريه من ق�ل السCيدات مت ٕايالهئا لهذا املرشوع بتوجهياته ومضامQن
والسادة املس�شار�ن، سواء يف ٕاطار ٔ�شغال جلنة املالية والتجهزيات 
والتخطيط والتمنية اجلهوية و�يق اOلجن القطاعية ٔ�و ٔ�ثناء مداcالهتم القمية 

  . والغنية اليت اسCمتعنا ٕا»هيا �هmم cالل املناقشة العامة ليوم ٔ�مس
�مسي الشخيص و�مس السCيد ٕادر�س  وهبذه املناسCبة، ٔ�تو_ه ٕاليمك

أ"زيم إالدر�يس، الوز�ر امللكف �ملزيانية، �لشكر والتقد�ر Wىل اجلدية 
وروح املسؤولية العالية اليت مرت فهيا _لسات دراسة وم�اقشة هذا 
املرشوع، واجلهود املك·فة واحلث=·ة اليت المسCناها مجيعا Gى أ"µلبية 

من ٔ�_ل جعل مرشوع قانون املالية لسCنة  واملعارضة ٕاىل _انب احلكومة
�ٓلية ¾جعة وفعا½ يف الت¼اوب مع انتظارات املواطنات واملواطنني  2012

فÂ يتعلق ب�شغيل الشCباب واخلرجيني وحامية القدرة الرشائية وحتسني 
ظروف W=ش الفÃات املعوزة واملهمشة cاصة، والتقليص من الفوارق 

Çعية وا>الية واس�mجh وازنةgمنية مÈ قQصادي يف حتقgقh ر م�افع ا»منو
ومgضام�ة ومسCتدامة، وµريها من Éhشغاالت أ"ساسCية وأ"هداف ذات 
أ"ولوية يف صلب الرب¾مج احلكويم اÊي قدمه السCيد رئ=س احلكومة 

  . أ"سCتاذ عبد إالÌ ا�ن كريان
البناءة اليت ومن املؤكد ٔ�ن العديد من hقرتاZات املفQدة وhنتقادات 

ختللت خمتلف التدcالت، Îشلك قمية مضافة ٕاىل مرشوع قانون املالية 
املعروض Wىل ٔ�نظار جملسمك املوقر، كام توفر رصيدا Ñام  2012لسCنة 

لÕٔداء احلكويم يف تدبري السCياسات العمومQة وحتسني حاكمة اÓططات 
وhجmعي ذات  والربامج التمنوية وÎرسيع وترية ٔ�وراش إالقالع hقgصادي

  . الوقع املبارش وامللموس Wىل حQاة املواطنات واملواطنني
وٕانين ٕاذ ٔ�شدد مرة ٔ�خرى Wىل حرص احلكومة اGامئ Wىل hنتصار 
لفضيÛ احلوار والتعاون إالجيابيني مع املؤسسة الربملانية، بغرفgهيا أ"وىل 

اكمÛ يف مصمي الهندسة والثانية Wىل Zد السواء، طبقا ملاك�هتام املمتزية واملت
ال�رشيعية، جيدر التنويه هنا �ٔ"دوار الرقابية وال�رشيعية وhقرتاحQة 
املنوطة مب¼لس املس�شار�ن، نظرا ٕاىل معقه الرتايب وفعالياته hقgصادية 
وhجmعية من ٔ�_ل hرتقاء ٕاىل مسCتوى اOلحظة التارخيية املفصلية اليت 

ادس، ٔ�يده هللا، بعزم وتبرص، وبالد¾ م�ك�ة يقودها _ال½ املá محمد الس
Wىل تزنيل مقgضيات دسCتورها اجلديد وتفعيل الطفرة إالصالحQة اليت 
�رهتن جناèا بتعبئة واخنراط امجليع فÂ يتعلق ٔ�ساسا بتäٔهيل املؤسسات 
اGميقراطية وحتصني مصداقQهتا ؤ�جرٔ�ة اجلهوية املتقدمة ومتكني املواطنات 

جQل _ديد من احلقوق والرشوط الضام�ة Oلمواطنة الاكمÛ واملواطنني من 
. احلقة، حQث Èاكفؤ الفرص وÈمثني hسCتحقاق واقرتان املسؤولية �حملاسCبة

ولك ذï يف سCياق حتوالت وتطورات دولية وٕاقلميية تîرش �ٕالماك¾ت 
والفرص وأ"فضل، ولكهنا يف املقابل ال ختلو من ٕاòراهات وحتدñت وخماطر 

  .صالنكو 
  السCيد الرئ=س،



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2012ماي  11( 1433جامدى ا"ٓخرة  19

  السCيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
، رمغ صيغته hنتقالية 2012لقد ٔ�رد¾ ملرشوع قانون املالية لسCنة 

وظرفQته hسCت�õائية والصعبة، ٔ�ن �كون خطوة ٔ�وىل يف تنفQذ الرب¾مج 
احلكويم اÊي �سCمتد اخgياراته وتوöاته ومضامQنه، كام تعلمون، من 

h ق عن إالرادة الربامج·îلفريق احلكويم املنO حزاب املشلكةÕٔنت÷ابية ل
  . نومفرب املايض 25الشعبية املعرب عهنا يف اقرتاع 

وبناء كذW ïىل مQثاق أ"µلبية، �عتباره تعاقدا c�ٔالقQا وسCياسCيا يقوم 
Wىل الmسك يف املوقف وال�شارك يف العمل والتضامن يف املسؤولية، 

بني مكو¾هتا، والنقد اÊايت الالزم ٔ�حQا¾ من ٔ�_ل تقوية  واملاكشفة املطلوبة
  .Éhس¼ام وتعبئة املزيد من الت�سCيق يف التدcالت وتطو�ر أ"داء

وال شك ٔ��مك قد وقفمت Wرب دراسCتمك املسCتفQضة واملعمقة ملضامني هذا 
املرشوع ٔ�ن أ"مر يتعلق ببداية فقط، يف الوفاء �لزتامات احلكومة اليت متتد 

وفق ٔ�ج�دة مطبوWة Èراعي أ"ولوñت  �2016هتا ٕاىل µاية سCنة وال
  .واحلاجQات

وملسCمت عن كثب ٔ�ن هذا املرشوع ي�سجم كام يرتمج م�طلقات 
ورها¾ت وتوöات الرب¾مج احلكويم اليت Èمثن الرتاكامت إالجيابية يف 
السCياسات العمومQة والقطاعية، مع ٕاطالق جQل _ديد من إالصالZات 

تعميق ٔ�سس اGميقراطية وحتسني احلاكمة والن¼اWة والشفافQة الكفÛQ ب 
وتعز�ز تنافسCية hقgصاد الوطين واملقاو½ املغربية وٕارساء �ٓليات _ديدة 
Oلتضامن وhرتقاء hجmعي، السCهتداف الفÃات املعوزة، وتوفري ٔ�سCباب 

  .احلياة الكرمية Oلجميع يف خمتلف اجلهات �ملدن والقرى
ٔ�ن مرجعي��ا يف تفعيل هذه إالصالZات، سواء اجليل كام الحظمت 

أ"ول اÊي ما �زال مgواصال ٔ�و جQلها اجلديد اÊي حنن بصدد ٕاطالقه، 
تت¼اوز م�طق القاWدة املزيانياتية الرصفة، الرامQة ٕاىل حتقQق التواز¾ت 
املالية، حنو م�طق خمتلف يضمن اسCتقاللية القرار السCيادي دون املساس 

hجmعي، مع تقوية سCياسات التمنية الîرشية والتمنية  �السCتقرار
  .املسCتدامة

وتفاWال مع ما ورد يف تدcالت السCيدات والسادة املس�شار�ن من 
مالحظات وÎساؤالت وانتقادات، سZٔäاول تقدمي بعض التوضي�ات 

  .واملعطيات موزWة Wىل العديد من احملاور
ا من م�طلق ٕامياننا مببادئ وق�ل ذï، ٔ�ود يف البداية التòٔäيد Wىل ٔ�نن

الشفافQة واحملاسCبة وتوفري املعلومة OلسCيدات والسادة املس�شار�ن، حىت 
�رتقي �لنقاش حول هذا املرشوع، حرصنا Wىل ٕايفا
مك مبجموWة من الو	ئق 

 :إالضافQة املفصÛ واملعطيات املرمقة يف هذا الصدد، من ٔ�مهها

-  ÛئCىل خمتلف أ"سW يدات وثيقة تتضمن ٔ�جوبةCاليت تقدم هبا الس
 والسادة املس�شارون cالل ٔ�شغال جلنة املالية؛ 

اليت ٔ�صدرهتا وزارة hقgصاد واملالية ٔ"ول  2012مزيانية املواطن لسCنة  -

مرة، وهتدف ٕاىل تقدمي ملخص مîسط ٔ"مه املضامني وأ"رقام الواردة يف 
 مرشوع قانون املالية لهذه السCنة؛ 

 2012امة ملرشوع قانون املالية لسCنة مطبوع يلخص التوöات الع -
 وOلتدابري اليت يتضمهنا وكذا معطياته املرمقة؛ 

 ؛ 2012وثيقة تتضمن البيا¾ت املرافقة ملرشوع املالية لسCنة  -

 وثيقة تتضمن التوزيع اجلهوي Oلربامج واملشاريع hس�Çرية العمومQة؛  -

- Wتعامل املناصب املالية املوضوCة رهن ٕاشارة بيا¾ت تتضمن توزيع اس
 ؛ 2011و 2006رئ=س احلكومة حسب القطاWات cالل الفرتة ما بني 

بيا¾ت تتضمن التوزيع حسب اجلهات حلصيÛ حصص الرضيبة Wىل  -
  .2011و 2010الرشاكت والرضيبة Wىل اcGل �رمس س�يت 

وجوا� Wىل Îساؤالت السCيدات والسادة املس�شار�ن املتعلقة �لتäٔخر 
ن املالية، ٔ�ود ال�شديد Wىل احلرص اÊي ٔ�ولته يف تقدمي مرشوع قانو

احلكومة لٕالرساع بتقدمي مرشوع القانون املايل Wىل ٔ�نظار املؤسسة 
ال�رشيعية، حبيث قامت احلكومة مبجهود حقQقي وبوترية مgواصÛ من ٔ�_ل 

وٕايداWه Gى املؤسسة ال�رشيعية  2012ٕاWداد مرشوع قانون املالية لسCنة 
  . من ق�ل السCيدات والسادة الربملانيني قصد م�اقشCته ودراسCته

وتäٔملوا معي اجلدول الزم�ية التالية، لتتäٔكدوا ٔ�نه ل=س هناك ٔ�ي تcٔäري 
  :بل العكس هو الصحيح

 مت تنص=ب احلكومة من طرف الربملان؛: 2012ينا�ر  26 -

متت املصادقة Wىل التوöات العامة ملرشوع قانون املالية ٔ�مام : فربا�ر 7 -
 ي؛ا>لس الوزار 

يوم، مت  20ٔ�ي يف ظرف دñل : فربا�ر ٕاىل µاية فاحت مارس 8ابتداء من  -
حتيني املعطيات يف ضوء تقلبات الظرفQة اGولية والوطنية ومالءمة التدابري 

 مع توöات الرب¾مج احلكويم ودراسة اقرتاZات القطاWات الوزارية؛

 ؛مت عرض مرشوع قانون املالية Wىل ا>لس احلكويم: فاحت مارس -

 متت املصادقة Wىل املرشوع من ق�ل ا>لس احلكويم؛: مارس 8 -

 مت ٕايداع املرشوع Gى الربملان؛: مارس 14 -

مت تقدمي مرشوع قانون املالية ٔ�مام غرفيت الربملان ؤ�مام جلنة : مارس 15 -
 املالية مب¼لس النواب وانطالق دراسCته وم�اقشCته مب¼لس النواب؛

ام جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط مت تقدمي املرشوع ٔ�م: ٔ��ريل 12 -
 .والتمنية اجلهوية مب¼لسمك املوقر

وتقد�را مهنا Oلصبغة hنتقالية وإالسCتع¼الية لهذا املرشوع، فقد �درت 
احلكومة، طبقا �OسCتور، ٕاىل عقد دورة اسCت�õائية Oلربملان هبدف إالرساع 

ات والسادة يف انطالق مسطرة املصادقة مع احلرص Wىل اس�Qفاء السCيد
يوما، اÊي ÎسCتلزمه  70الربملانيني يف الغرفgني �لوقت الاكمل احملدد يف 
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معلية دراسة وم�اقشة املرشوع اZرتاما ٔ"حاكم القانون التنظميي Oلاملية، 
وهو ما سCميكن ٕان شاء هللا بعد اسCتكامل مسطرة املصادقة Wىل املرشوع 

ذ cالل الشهر اجلاري، ٔ�ي Zزي التنفQ 2012من دخول قانون املالية لسCنة 
يوما من سقفه الزمين املتوقع لو مت انتظار¾ عرضه  30ق�ل حوايل 

  . وم�اقشCته ٕاىل ٔ�ن تنعقد اGورة العادية Oلربملان يف م�تصف ٔ��ريل
وخبصوص ما ورد حول تäٔثري تäٔخر قانون املالية Wىل سري املرافق 

، 2011ه ق�ل ممت سCنة العمومQة وhقgصاد الوطين، ٔ�ود التòٔäيد هنا Wىل ٔ�ن
كام تعملون، مت فgح إالعmدات الالزمة لضامن السري العادي لٕالدارة Wىل 

من القانون التنظميي  35من اGسCتور واملادة  75ٔ�ساس مقgضيات الفصل 
لقانون املالية، Wرب املصادقة Wىل مراسCمي فgح إالعmدات واسCت÷الص 

  . �رب املايضاملداخQل من طرف احلكومة السابقة cالل دج 
وهتم هذه املراسCمي، كام تعلمون، نفقات ال�سCيري وكذï، ؤ�ؤكد Wىل 
كذï، نفقات hس�Çر، وهو ما مكن مجيع القطاWات الوزارية واملرافق 
العمومQة من القQام جبميع النفقات الالزمة، ماWدا التوظيف وحتصيل 

  . املداخQل املرتبطة �لرفع من الرضائب
�ريل املايض ٔ�سفرت معلية تنفQذ hعmدات املفgوZة مبقgىض �ٔ  30وٕاىل µاية 

  : املراسCمي السالفة اòÊر عن النتاجئ التالية
مليار درمه، ٔ�ي ما ميثل  148بصفة Wامة، بلغت hلزتامات �لنفقات 

مليار درمه �ل�سCبة لهذه  43من hعmدات املفgوZة البالغة  43,5%
مليون درمه،  400مليار و 107مت ٔ�داء  السCنة، من ٔ�صل هذه hلزتامات
  . مليار درمه 107ٕاذن يف هذه ٔ�ربعة ٔ�شهر مت ٕانفاق 

ٔ�ما فÂ خيص املزيانية العامة �Oو½، فقد مت Îسجيل ٔ�ن hلزتامات 
من  %45مليون درمه، وهو ما ميثل  �75,700رمس نفقات ال�سCيري بلغت 

  . مليار درمه h 61عmدات املفgوZة، مت مهنا أ"داء يف ال�سCيري
لنفقات hس�Çر، فقد بلغت hلزتامات املس¼Û حوايل ٔ�ما �ل�سCبة 

 10من اعmدات أ"داء، مت مهنا ٔ�داء  %39مليار درمه، وهو ما ميثل  27
مليار درمه دñل  10، %40مليون درمه، ٔ�ي ب�سCبة  700مليار و

احلكومة مل تقف،  hس�Çرات اليت مت ٔ�داؤها يف هذه أ"ربعة ٔ�شهر، ٕاذن
إالدارات ÎشCتغل، املقاوالت اليت ÎشCتغل مع إالدارات فه�ي كذï تتلقى 

  .�لصفقات وتقوم بدورها
كام تواصل املؤسسات وامل�شäٓت العامة ٕاجناز �رامج اس�Çرية وفقا لوترية 
املسطرة مضن اسرتاتيجيات ؤ�ولوñت احلكومة، Wلام ٔ�ن مزيانيات µ�ٔلب 

متت املصادقة Wلهيا من  2012لعامة �رمس سCنة املؤسسات وامل�شäٓت ا
طرف ا>الس إالدارية املعنية، ومت الرشوع يف تنفQذها كام يت¼ىل ذW ïىل 

  :سQîل املثال ال احلرص يف القطاWات إالسرتاجتية التالية
مت فgح ملفات  2012مارس  21نذòرمك بقطاع الطاقة الشمسCية يوم 
لشطر أ"ول من ٕاجناز املرòب طلب العروض اGويل املتعلق هبذا ا

بغالف مايل يقدر ) مQاكواط( MW 160الشميس ملدينة ورزازات بطاقة 

  .مليون درمه 800مليار و 6ب 
قطاع املاء، مت التحضري لعقد الرشاكة بني القطاWني العام واخلاص 
خبصوص ٕاجناز مرشوع حتلية مQاه البحر بäٔاكد�ر �س�Çر يناهز مليار 

  .مليون درمه 200و
يف جمال السكن، ٔ�جنزت مجموWة العمران جحم hس�Çرات بلغ مليار 

مليون درمه ٕاىل µاية ممت مارس يف هذه السCنة، ومت يف هذا  500و
وZدة _ديدة وٕاهناء أ"شغال ب  1867اخلصوص ٕاعطاء انطالقة ٕاجناز 

  . وZدة _ديدة يف ممت شهر مارس 338
بية والتكو�ن ٕاجناز �راجمها ومن öهتا واصلت ا"ٔاكدمييات اجلهوية Oلرت 

صفقة مببلغ ٕاجاميل  482ومشاريعها hس�Çرية، حQث مت الرشوع يف تنفQذ 
مليون درمه ٕالZداث مؤسسات تعلميية _ديدة  200مليار و 4قدره 

  .وتوسCيع القدرة hس�Qعابية ملؤسسات ٔ�خرى مبختلف ٔ�قالمي اململكة
، مما ال يرتك جماال من الواحض ٕاذن بلغة أ"رقام ومؤرشات إالجناز

Oلشك، ٔ�ننا لسCنا بصدد سCنة بيضاء، ؤ�ن احلكومة ماضية يف تنفQذ 
الزتاماهتا جتاه املواطنات واملواطنني ومواصÛ إالسرتاتيجية التمنوية الكربى 

  . لبالد¾ وhطالع بدورها يف حتريك اGورة hقgصادية
انون املالية، و�ملوازاة مع ذï، ويف انتظار املصادقة Wىل مرشوع ق

�درت احلكومة م�ذ تعي=هنا وتنصيهبا ٕاىل اختاذ مجموWة من التدابري 
hس��اقQة Oلحفاظ Wىل جو الثقة وٕاعطاء ٕاشارات قوية لاكفة الفاWلني 

  : hقgصاديني وhجmعيني، من cالل
الرشوع يف تفعيل ورش ٕاصالح القضاء، من cالل تنص=ب _ال½  -

لثال	ء أ"cري ٔ"عضاء الهيئة العليا Oلحوار الوطين املá نرصه هللا يوم ا
حول إالصالح العميق والشامل ملنظومة العدا½، ؤ�نمت تعلمون ٔ�مهية هذا 

  الورش الهيلكي �ل�سCبة لبالد¾؛
ٕاعطاء انطالقة تعممي املساWدة الطبية من طرف _ال½ املá »متكني  -

  الصحية �>ان؛الفÃات الضعيفة واملسCتضعفة من الولوج Oل÷دمات 
وضع الرب¾مج إالسCتع¼ايل ملواöة hنعاكسات السلبية لتäٔخر  -

  ال�ساقطات املطرية Wىل القطاع الفال- والعامل القروي؛
وضع م�شور OلسCيد رئ=س احلكومة من ٔ�_ل تفعيل مQثاق املامرسات  -

اجليدة حلاكمة امل�شäٓت واملؤسسات العامة وضامن اخنراطها يف تفعيل 
مج احلكويم، Wرب وضع �ٓليات وٕاصالح تدبري ومراق�ة هذه الرب¾

  املؤسسات؛
ٕا�رام اتفاقQة الرشاكة مع hحتاد العام ملقاوالت املغرب من ٔ�_ل  -

توضيح الرؤية وÈرسCيخ الرشاكة والتعاون وبناء الثقة بني الفاWلني يف 
  القطاWني العام واخلاص؛

  ت ا"ٔكرث متثيلية؛ٕاعطاء انطالقة Oلحوار hجmعي مع النقا� -
مواصÛ تعبئة ا»متويالت ٕالجناز أ"وراش واملشاريع إالسرتاتيجية يف  -

ٕاطار اتفاقQات مع البنك أ"وريب لٕالÉشاء والتمنية، والبنك إالفريقي Oلتمنية 
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والصندوق العريب لٕالمناء hقgصادي وتفعيل الوضع املتقدم مع hحتاد 
  .أ"وريب

ت اخلارجQة اليت مت التوقQع Wىل اتفاقQاهتا وقد بلغت حصيÛ ا»متويال
مليون  400مليار و c4الل أ"ربع أ"شهر أ"وىل من هذه السCنة ما يناهز 

 - درمه، وقد مهت هذه ا»متويالت مشاريع ٕامنائية اكلطريق السCيار اجلديدة 
�ٓسفي، خمطط املغرب أ"خرض، مرشوع Èرامواي اGار البيضاء، مرشوع 

  ، ومشاريع اجmعية ٔ�خرى؛القطار فائق الرسWة
Îرسيع معلية اسرت_اع الرضيبة Wىل القمية املضافة من ق�ل الرشاكت،  -

ومت التòٔäيد Wىل ٔ�ن تعطى أ"ولوية Oلمقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت 
تعاين، كام تعلمون، من مشلك السCيو½، حQث ¾هز مجموع املبالغ 

القمية املضافة، ٔ�زيد من  املسرتجعة �رمس هذه الرضيبة، ٔ�ي الرضيبة Wىل
مليون درمه cالل نفس  697مليار درمه، ٕاىل ممت شهر ٔ��ريل، مقابل 

الفرتة السCنة املاضية، ٕاذن تدار جمهود cاص �ل�سCبة السرت_اع الرضيبة 
  Wىل القمية املضافة �ل�سCبة Oلمقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

من cالل قرار Îسهيل ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة Oلمتويل،  -
بنك املغرب ق�ول القروض اخلاصة املمنوZة من طرف املؤسسات البنكQة 

  لفائدة هذه املؤسسات واملقاوالت؛
 Î66رسيع وترية ٕاجناز السكن hجmعي من cالل التوقQع Wىل  -

اتفاقQة _ديدة ما بني اGو½ واملنعشني العقاريني cالل أ"ربع أ"شهر أ"وىل 
  .وZدة سك�ية 104.000من ٔ�_ل ٕاجناز حوايل  ، وذ2012ïلسCنة 

ويف ا>ال ال�رشيعي ويف ٕاطار تفعيل مقgضيات اGسCتور اجلديد، متت 
  : املصادقة من ق�ل ا>لس احلكومة Wىل

من اGسCتور  49مرشوع قانون تنظميي يتعلق بتطبيق ٔ�حاكم الفصل  -
اد�ن املالية مرشوع قانون هتم مx23 Qشäٔن التعي=�ات يف الوظائف السامQة، 

وامجلارك والعدا½ والفالZة وال�شغيل وحوادث الشغل والص�ة والتعلمي 
  العايل؛
مرشوعي مرسومني بقانونني يتعلقان �لقمح الصلب والقمح اOلني  -

  والشعري؛
مرشوع مرسوم هتم الربملان وا>لس أ"Wىل Oلحسا�ت واملالية  31 -

التصال والص�ة والوظيفة والنقل والصيد البحري واGفاع الوطين وا
  .العمومQة واملاء والكهر�ء والتخطيط والب=Ãة واملناطق احلرة Oلتصد�ر

وجوا� Wىل Îساؤالت السادة رؤساء الفرق وا>موWات الربملانية حول 
الفرضيات اليت انîىن Wىل ٔ�ساسها مرشوع قانون املالية، جيب التòٔäيد Wىل 

OلظرفQة hقgصادية، يتفاWل  ٔ�ن احلكومة اعمتدت Wىل Îشخيص موضوعي
  .مع تطوراهتا Wىل الصعيد�ن اGويل والوطين

�ل�سCبة ملعدل ا»منو hقgصادي املتوقع، يندرج هذا املرشوع مضن 
و�سCهتدف حتقQق منو اقgصادي يصل  2016تصور اسرتاتيجي ميتد ٕاىل ٔ�فق 

مكعدل سCنوي Oلمدة �اكملها ول=س سCنوñ، يف الرب¾مج  %5,5ٕاىل 

يم نت�دث عن معدل فرتة لكها، مايش لك سCنة òيخصنا ند�رو احلكو
، ونقولها �لك برصاZة ٔ�ملت التطورات الظرفQة الوطنية إالقلميية 5,5%

واGولية حتيني ÉسCبة ا»منو، cاصة يف ظل مراجعة توقعات منو ٔ�مه رشاكئنا 
  .وكذï وترية تطور م�ادرات الت¼ارة العاملية، والظروف املناخQة الوطنية

، %4,8 املرشوع أ"ويل لقانون املالية اكنت ÉسCبة ا»منو احملددة هو يف
، انطالقا من التطورات اGولية، و�لتايل مت ٕاWداد %4,2خفضناها ٕاىل 

يف شهر فربا�ر املايض Wىل ٔ�ساس  2012مرشوع قانون املالية لسCنة 
مليون ق�طار، يف ٔ�وائل شهر  70فرضية مومس فال- مgوسط، حوايل 

املايض، ٕاال ٔ�ن تäٔخر ال�ساقطات املطرية ٔ�دى ٕاىل مراجعة توقعات فربا�ر 
مليون ق�طار، مما سCيؤدي ٕاىل Èراجع القمية  48حمصول احلبوب، ٕاىل حوايل 

املضافة الفالحQة، و�لتايل رضورة حتيني من _ديد ÉسCبة ا»منو املتوقع يف 
  . Z3,4%دود 

هنائية، حQث  هذا، وتبقى هذه املؤرشات جمرد توقعات ول=ست ٔ�رقاما
يمت حتي=هنا بناء Wىل تطورات الظرفQة الوطنية واGولية Wىل غرار ما تقوم به 

  .مجيع اGول واملؤسسات اGولية
ومن öة ٔ�خرى، تفQد التوقعات ٔ�ن ٔ�سس املالية العمومQة وخصوصا 
من _انب املداخQل لن تت5ٔäر xشلك ملموس مبراجعة معدل ا»منو، �ل�سCبة 

املالية، ونظرا لكون مداخQل الرضيبة Wىل الرشاكت  لهاذ مرشوع قانون
، ؤ�ن نتاجئ 2011فه�ي مرتبطة كام تعلمون ب�gاجئ السCنة املاضية ٔ�ي سCنة 

تبني حتسCنا لهذه املداخQل، حتسن وصل ارتفاع  2012الفصل أ"ول لسCنة 
  .�ل�سCبة Oلرضيبة Wىل الرشاكت %4دñل 

Gىل اW ل الرضيبةQبري من مداخò ل يمت حتصيلها من كام ٔ�ن جزءc
اOيل كام تعلمون يه (أ"جور و�لتايل لن تت5ٔäر برتاجع املداخQل الفالحQة 

، حQث جسلت مداخQل هذه الرضيبة )معفQة من الرضيبة Wىل اcGل
  .c2012الل الثالث ٔ�شهر أ"وىل لسCنة  %24,5ارتفاWا ب 

 ٔ�ما خبصوص الرضيبة Wىل القمية املضافة ونظرا ٔ"مهية hعmدات
اÓصصة Oلمقاصة وكذï احلوار hجmعي، فٕان الرضيبة Wىل القمية املضافة 
اGاcلية لن تت5ٔäر، كام سCتعرف كذï الرضيبة Wىل القمية املضافة عند 

وٕاجامال ال . hسCترياد حتسCنا ن�Q¼ة ٔ"سعار املواد أ"ولية وكذO ïلواردات
افة اليت ارتفعت يف يتوقع ٔ�ي Èراجع يف مداخQل الرضيبة Wىل القمية املض

  .%12,3هذه الثالث أ"شهر ب 
دوالر OلربمQل،  100ٔ�ما �ل�سCبة لسعر البرتول، نذòر بäٔن فرضية 

، اليت مت اعmدها 95دوالر و 100دوالر رفعناها ٕاىل  75اكنت يف أ"ول 
، وهو السعر اÊي اعمتدته كذï 2012يه مgوسط السعر املرتقب لسCنة 

ن يف الواقع اليوم حصيح ٔ�ننا نع=ش Èراجع Ñم cالل املنظامت اGولية، ولك
أ"سCبوع أ"ول من شهر ماي �ل�سCبة ٔ"سعار املواد أ"ساسCية، خصوصا 
�ل�سCبة Oلنفط مقارنة مع مسCتوñهتا cالل أ"ربع ٔ�شهر أ"وىل لهذه السCنة 

  .دوالر، ٕاذن يفوق الفرضية اليت اعمتد¾ها 118اOيل اكن فهيا املعدل هو 
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�ن Èراجع اOيل هو Ñم، رمغ ذï فQنبغي القول هنا بäٔن اليوم اك
مليار درمه يف  30إالعmدات اÓصصة Oلمقاصة، واليت عرفت Èزايد من 

مليار درمه  46,5املرشوع أ"ول Oلمزيانية اOيل تعد يف شCت�رب املايض ٕاىل 
  . �ل�سCبة لهاذ مرشوع قانون املالية

ومة قد Èكون µري اكفQة ورمغ هاذ ا>هود املبذول من طرف احلك
لتغطية اGمع املو_ه Oلمواد النفطية والغذائية ٕاذا بقي معدل هذه أ"سعار 

  . يفوق ما مت اعmده كفرضية يف مرشوع قانون املالية
رمغ ذï، احلكومة سCتقوم �لت��ع اGقQق للك التطورات اليت تعرفها 

ÛQبة والكفCىل التواز¾ت أ"سواق العاملية الختاذ إالجراءات املناسW حلفاظ� 
من الناجت اGاcيل اخلام Wىل  %5املالية وحرص جعز املزيانية يف معدل 

  .2016يف ٔ�فق  %3ٔ�ساس العودة التدرجيية ل�سCبة 
  السCيد الرئ=س،

  حرضات السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد ٔ�ثريت Wدة Îساؤالت حول مسäٔ½ التواز¾ت املالية واملاòرو 

ويف هذا الصدد، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن اضطراب الظرفQة . دية لبالد¾اقgصا
 -اGولية قد سامه يف ارتفاع الضغط Wىل التواز¾ت املالية، واحلكومة تضع 

مضن ٔ�وىل ٔ�ولوñهتا اسCتعادة هذه التواز¾ت طبقا ملا _اء  - كام تعلمون 
ï من cالل �GسCتور هبدف احلفاظ Wىل السCيادة hقgصادية واملالية، وذ

من الناجت اGاcيل والعودة التدرجيية ٕاىل  %5حرص جعز املزيانية يف معدل 
، مما س=سامه يف إالبقاء Wىل املديونية يف 2016يف ٔ�فق  É3%سCبة 

مسCتوñت قابO Ûلتحمك فهيا، والتوفر Wىل ٕاماكنيات »متويل القطاع العام 
  . واخلاص

Èالcيد هنا، كام _اء يف تدòٔäن العمويم والبد من الت�Gمك، ٔ�ن جحم ا
 %12من الناجت اGاcيل اخلام، مهنا ÉسCبة ال تت¼اوز  Z53%اليا ال يفوق 

من الناجت اGاcيل اخلام يه �ل�سCبة ��Oن اخلار; فقط، وتبقى هذه 
ال�سCبة ضئيÛ مقارنة مع املديونيات اخلارجQة Gول حتقق نفس معدالت 

  .ا»منو
يح، كام تعلمون، فالعجز عرف ٔ�ما خبصوص العجز الت¼اري فهو حص 

، 2011مليار درمه �ل�سCبة لسCنة  185تفامق وهذا العجز ارتفع ٕاىل Zدود 
من هذا العجز فه�ي تäٔيت من وارداتنا  %60ولكن ي��غي التذكري هنا بäٔن 

من الطاقة واحلبوب، ويه كام تعلمون مواد حQوية ال ميكن hسCتغناء عهنا، 
ات املبذو½ Wىل مسCتوى إالسرتاتيجيات لكن يف املقابل ساWدت ا>هود

سCنة  %8القطاعية يف تطو�ر وكذï تنويع الصادرات، ٕاذن التطو�ر زñدة 
دون ا�Zساب الفوسفاط ومشCتقاته، ٕاذن تدار واZد ا>هود لتطو�ر  2011

الصادرات يف بالد¾، �ٕالضافة ٕاىل تنويع العرض التصد�ري، ٔ�جزاء 
  .ٕاخل... اWات إاللكرتونيةالسCيارات، صناWة الطا
رات، الصن

ٔ�ما خبصوص معدل التضخم املرتقب اÊي من املتوقع ٔ�ال يت¼اوز 
، فٕان مسCتوñته املس¼c Ûالل الثالثة ٔ�شهر أ"وىل من سCنة 2,5%

cالل نفس الفرتة من سCنة  %1,6، مقابل %0,5ال يفوت معدل  2012
  .خم، و�لتايل ميكن القول بäٔنه ال زلنا نتحمك يف معدل التض2011

كام سCميكن القرار أ"cري اÊي اختذه بنك املغرب القايض بتخفQض 
من حتسني ظروف متويل  %3ٕاىل  %3,25السعر املرجعي Oلفائدة من 

hقgصاد xشلك Wام، و�لتايل اسCتقرار معدالت الفائدة والتحمك يف 
  .التضخم

  السCيد الرئ=س احملرتم،
  ،حرضات السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ما يتعلق �»منوذج hقgصادي املعمتد يف الرب¾مج احلكويم، و�لتايل  يف
�ل�سCبة لهذا ا»منوذج hقgصادي املعمتد ي��غي . يف مرشوع قانون املالية

التòٔäيد هنا ٔ�نه ٕاذا سلمنا فرضا بäٔن الرهان Wىل الطلب اGاcيل قد اس��فذ 
W=ش املواطنني،  _دواه �ل�سCبة لبالد¾ يف دمع ا»منو وحتسني ظروف

وي��غي الرهان فقط Wىل الطلب اخلار; كام يطالب به البعض، هذا ماذا 
يعين؟ يعين الت÷يل عن تعز�ز القدرة الرشائية، يعين الت÷يل عن توسCيع 
الطبقات الوسطى، يعين الت÷يل عن ٕاZداث فرص الشغل، يعين الت÷يل 

التحتية وأ"قطاب عن دمع hس�Çر العمويم الرايم ٕاىل ٕاجناز الب�Qات 
  .التمنوية الرضورية ملواòبة ٕاجناح اجلهوية املتقدمة

ٔ"ن ٔ�شCنو هو الطلب اGاcيل؟ الطلب اGاcيل هو hسCهتالك دñل 
أ"رس وهو hس�Çر، و�لتايل ٕاذا قرر¾ ٔ�ن ال �راهن Wىل الطلب اGاcيل 

�ش �سCهتلكوا ٔ�ي ٔ�ننا قرر¾ ٔ�ننا ما ندمعوش القدرة الرشائية دñل املواطنني 
ٔ�كرث، ؤ�ننا ما نضخوش أ"موال يف hس�Çر العمويم ٔ"نه كام _اء يف بعض 
التدcالت فهو عندو مردودية حمدودة ٔ"ن املردودية فه�ي طويÛ أ"مد، 
و�لتايل هذا التو_ه يعاòس متاما الهوية hجmعية Oلحكومة، ويدفع هبا يف 

طنني والفرقاء hجmعيني والفاWلني اجتاه التنصل من الزتاماهتا ٔ�مام املوا
hقgصاديني، مع العمل ٔ�ن الطلب اGاcيل ظل وسCيظل احملرك أ"سايس 
Oلمنو ببالد¾، ؤ�كد فعاليته يف الرفع من مسCتوñت املع=شة وhسCهتالك 

  :وذï لالعتبارات التالية
ٔ�وال، التطور اÊي حققه اسCهتالك أ"رس مككون ٔ�سايس Oلطلب 

h ،يلcاGهتالك �شلك اCيل إالجاميل، وهو  %60سcاGمن الناجت ا
التطور قابل Oلتنايم مع العمل Wىل تقليص الفوارق hجmعية، وهذا ما 
نصبو ٕاليه مجيعا، وكذï الفوارق ا>الية وهو ما يفgح �ٓفاقا ٔ�خرى Oلمنو 

  والتمنية؛
	نيا، التحول النوعي اÊي عرفه hس�Çر، حبيث جسل ÉسCبة منو 

، فلو مت %4,6تفوق تطور اسCهتالك أ"رس اÊي ال يت¼اوز ÉسCبة  6,4%
hكتفاء �لرهان Wىل الطلب اخلار; فقط، cاصة يف ظل اسCمترار Èراجع 

 %3الطلب اخلار; املو_ه ٕاىل بالد¾ ن�Q¼ة لÕٔزمة يف ٔ�ور�، Èراجع من 
، وكذÈ ïراجع hس�Çرات اخلارجQة املوöة لبالد¾ اليت %1ٕاىل 

السCنة املاضية، ن�Q¼ة لÕٔزمة hقgصادية العاملية  È25%راجعت ب 
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ا�كامشا  - ال قدر هللا  -وخصوصا أ"وربية، لاكنت بالد¾ تع=ش اليوم Zاليا 
اقgصادñ، خصوصا ؤ�ن مسامهة املبادالت اخلارجQة يف ÉسCبة ا»منو فه�ي 

  .اكنت سالبة يف السCنوات أ"cرية يف µ�ٔلبية أ"حQان
W ري م·الcميل تنقولو تيخصنا ندمعو العرض وخنليو و ،ïىل ذ

الطلب، cري م·ال Wىل ذï ما يع=شه مع أ"سف القطاع السCيا- اليوم 
من ٔ�زمة، القطاع السCيا- فهو مو_ه ٔ�ساسا OلسCياح أ"_انب وقع واZد 
ا>هود òبري من طرف املهنيني يف هذا ا>ال من cالل اس�Çرات cاصة 

السCيا- عرف تطورا Ñام، Wدد أ"رسة اليت ٔ�جنزت واOيل جعل ٔ�ن العرض 
ٔ�لف رس�ر _ديد، ٕاذن وقع واZد العرض Ñم،  20يف السCنوات أ"cرية 

يف Zني مع أ"زمة وقع Èراجع دñل Wدد املسافر�ن اOيل توöوا لبالد¾ يف 
مقارنة ما مت حتقQقه يف السCنوات املاضية، خصوصا  %40ب هاذ الفرتة 

الف�ادق فه�ي تع=ش اليوم ٔ�زمة حقQقQة ٔ"ن ÉسCبة  و�لتايل 2010سCنة 
  . التغطية ضئيÛ _دا

وهنا ت=�ان الرضورة ٔ�ن اGو½ تلعب اGور دñلها من ٔ�_ل كذï العمل 
Wىل تقوية وÎشجيع السCياZة اGاcلية Oلموازنة، ٕاذن طلب داcيل Oلموازنة 

  .مع النكسة الناجتة عن أ"زمة اGولية
ذا املنطق إالطاليق اÊي يدفعنا ٕاىل وي��غي ٕاذن ٔ�ن نت¼اوز ه

hخgيار، ٔ�ما الطلب اGاcيل ٔ�ما الطلب اخلار;، ونظن هذا هو التو_ه 
اOيل ماشCيني فQه، وهو ٔ�ننا نت¼اوزو مجيع هاذ الب�ان، احلكومة اخgارت 
ا>اوزة بني هاذ�ن التوöني ودجمهام يف وضع منوذج اقgصادي وÈمنوي واZد، 

الطلب اGاcيل مع تقليص الفوارق hجmعية  من cالل مواصÛ دمع
وا>الية، وتقوية �ٓليات التضامن هذا اOيل جعل ٔ�ننا cلق�ا هاذ الصندوق 

  .دñل الmسك hجmعي
 ïٔن رضورة كذäفق مع السادة املس�شار�ن ملا يقولون بgوحصيح ؤ�¾ م

اسات ٕاعطاء اهmم ب��ويع العرض التصد�ري من cالل مواصÛ دمع السCي
القطاعية الهادفة ٕاىل تقوية تنافسCية الصادرات الوطنية يف أ"سواق 
التقليدية، وكذï البحث عن ٔ�سواق _ديدة، من مضهنا ٔ�سواق الب�ان 
الصاWدة، مع hسCتفادة من أ"سواق املغاربية والعربية وإالفريقQة واس�Çر 

ريب، مع الوالñت ٔ�فضل التفاقQات التبادل احلر اOيل عند¾ مع hحتاد أ"و 
  . ٕاخل... املت�دة

وذï، هبدف hسCتعداد ملرÛZ ما بعد أ"زمة حÎ @QسCتعيد 
اقgصادñت رشاكئنا يف hحتاد أ"وريب WافQهتا ومنوها إالجيايب اOيل غيجعل 
ٔ�ن املغرب µادي ميكن Ì �س�مثر هذه الفرص و�لتايل يcٔäذ قسط ٔ�وفر من 

  .أ"وربية ويف أ"سواق اجلديدةنصيبه �ل�سCبة حلصته يف السوق 
هكذا �رÈكز هذا ا»منوذج hقgصادي اجلديد الواحض املعامل واملرايم Wىل 
تعز�ز ا»منو اGاcيل، ونقولها مرة ٔ�خرى، Îشجيع hس�Çر، cلق فرص 
الشغل، تäٔهيل العنرص الîرشي وتطو�ر �ٓليات التضامن وامحلاية hجmعية، 

  .نة مسCتدامة ذات بعد Èرايبٕارساء Èمنية م�دجمة ومgواز 

 2012ولقد متت Èرمجة هذه املرÈكزات يف مرشوع قانون املالية لسCنة 
ٕاىل ٕاصالZات وتدابري وٕاجراءات Ñمة وذات جرٔ�ة يف Wدد من القطاWات 
إالنتاجQة وhجmعية، نذòر من ٔ�مهها Wىل مسCتوى ال�شغيل وٕادماج 

م�اصب  26.204ناهز Zاميل الشهادات، ٕاZداث، وهذا رمق قQايس، ما ي 
ملواòبة  %50مالية Oلرفع من فعالية إالدارة، وسCتخصص مهنا ٔ�كرث من 

 ïعية وذات أ"ولوية، ٕانعاش ال�شغيل وكذmجh اتWات القطاQاجZ
ٕ�عطاء دفعة قوية لÕٔوراش الكربى وٕا�راز ٔ�قطاب öوية Oلتمنية، ٔ"ن 

املتقدمة، وذï من cالل �راهن Wىل حتقQق وٕاجناز التمنية املتقدمة واجلهوية 
الرفع من جحم اس�Çر املزيانية العامة وhس�Çر العمويم ٕاىل ما مجموWه كام 

مليار درمه، رصد م�لغ مليار درمه لفائدة صندوق دمع  188تعلمون 
Îشغيل الشCباب من cالل وضع �ٓليات _ديدة هتدف ٕاىل ٕادماج الشCباب 

اöم يف املقاو½، ٕاذن Zاميل الشهادات يف سوق الشغل مع ضامن ٕادم
  .القطاع اخلاص، واسCتفادهتم من امحلاية hجmعية

 200مليار و 13وWىل مسCتوى احلفاظ Wىل القدرة الرشائية، مت رصد 
ٔ��ريل اÊي مت توقQعه يف  26مليون درمه من ٔ�_ل تفعيل الزتامات اتفاق 

  . عهد احلكومة السابقة مع املركزñت النقابية
 النقا�ت ا"ٔكرث متثيلية Wىل الروح الوطنية اليت وهنا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حيي

تعاملت معها يف تá أ"وقات من ٔ�_ل التوصل ٕاىل هذا االتفاق أ"سايس 
�ل�سCبة لبالد¾، ومواصÛ دمع ٔ�سعار املواد أ"ساسCية من cالل ختصيص 

مليار درمه  14مليون درمه لصندوق املقاصة، مهنا  500مليار و 46
  .2011مكتäٔخرات سCنة 

  : ٔ�ما �ل�سCبة ٕالرساء �ٓليات _ديدة Oلتضامن والmسك hجmعيني فمت
مليون درمه لصندوق الmسك hجmعي  500مليار و 2رصد  -

السCهتداف الفÃات املعوزة من cالل املسامهة يف متويل تعممي نظام املساWدة 
  ؛ "RAMED"الطبية 
  ؛)�ر¾مج ت=سري(وز�ن تقدمي اGمع النقدي املرشوط �متدرس ٔ�بناء املع -
  دمع ذوي hحgيا_ات اخلاصة ٔ"ول مرة؛ -
مت البدء كذï بواZد ا"ٓلية اOيل يه _ديدة واOيل يه ٔ�ساسCية  -

وتفعيل �ٓليات اسرت_اع اGمع اÊي ÎسCتفQد م�ه الفÃات امل=سورة من cالل 
الرفع من رسوم Îسجيل السCيارات مبا يناسب قمية السCيارة وقوهتا اجلبائية، 

حصا¾،  11لرفع من ٔ�سعار الرضيبة السCنوية Wىل السCيارات اليت تفوق وا
مع اسCت�õاء العر�ت اليت يمت اسCتغاللها يف النقل العمويم، وكذï الزñدة 

  يف الرضائب Wىل بعض الكامليات؛
تعز�ز موارد صندوق التضامن Oلسكىن وhندماج احلرضي بäٔكرث من  -
يع وترية ٕاجناز مشاريع السكن مليون درمه ٕاضافQة من ٔ�_ل Îرس  700

  hجmعي وحماربة دور الصفQح وتäٔهيل املساòن ا"ٓيO Ûلسقوط؛ 
مليون درمه لتفعيل صندوق التاكفل العائيل لفائدة  160ختصيص  -

  ال�ساء املطلقات ودمع الmسك أ"رسي؛ 
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مليون درمه Gمع �رامج املرÛZ الثانية Oلمبادرة  300رصد مليار�ن و -
جامWة قروية،  701 -كام تعلمون  -ية Oلتمنية الîرشية اليت س�شمل الوطن 

ٕاقلمي  22- حرضي Ñمش وٕاطالق �ر¾مج التäٔهيل الرتايب لفائدة  530و
  .يعاين من العز½

  : ٔ�ما �ل�سCبة Oلهنوض �لعامل القروي، فمت
مليار درمه Oلعامل القروي �ل�سCبة لالس�Çرات املوزWة بني  20ختصيص  -

  ف القطاWات؛ خمتل
توسCيع جمال تدcل صندوق التمنية القروية ل=شمل العمليات اخلاصة ب�منية  -

  . املناطق اجلبلية، مع تعز�ز إالماكنيات املالية لتبلغ مليار درمه
مليون  500وكذï تنفQذا OلتعلÂت امللكQة السامQة، مت رصد مليار و

لفال- والعامل القروي درمه يف ٕاطار الرب¾مج hسCتع¼ايل Gمع القطاع ا
  .معوما ومواöة hنعاكسات السلبية لتäٔخر ال�ساقطات املطرية

  السCيد الرئ=س احملرتم،
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

مضن مرامQه الكربى تعز�ز  2012يضع مرشوع قانون املالية لسCنة 
ذï يف ا»هنج إالصال- اÊي Îسري Wليه بالد¾ خبطى ح·يثة ومضطردة، و 

ٕاطار الورش الك�ري املتعلق �لتزنيل اGميقراطي وال�شاريك ملقgضيات 
اGسCتور، وما يقgضيه من Îرسيع وترية إالصالZات وتفعيل القوانني 
التنظميية وٕاZداث هيئات حامية احلقوق واحلرñت واحلاكمة اجليدة، وهذا 

ن التنظميي �ٕالضافة ٕاىل ٕارساء اجلهوية املتقدمة من cالل ٕاصدار القانو
Oلجهات وامجلاWات الرتابية واعmد تقطيع öوي يوفر مؤهالت التمنية 
hقgصادية وhجmعية والثقافQة والبيQIة للك öة وٕاWادة صياµة مرشوع 

  . الالمتركز إالداري يف Wالقgه مع اجلهوية املتقدمة
 هذا، فضال عن تفعيل ا"ٓليات املالية اليت ينص Wلهيا اGسCتور مبا

يضمن املسامهة املتوازنة لاكفة اجلهات يف التمنية hقgصادية وhجmعية 
  .لبالد¾

ويف هذا إالطار، سCنعمل Wىل ٕاZداث صندوق التضامن اجلهوي 
بعد التصويت  -ٔ�ي فورا -وصندوق التäٔهيل hجmعي اجلهوي م�ارشة 

  .Wىل القانون التنظميي Oلجهة
ة العزم، وفق مقاربة Îشارòية وWالوة Wىل ذï، فٕان احلكومة Wاقد

مفgوZة Wىل الربملان بغرفgيه والفاWلني hقgصاديني وhجmعيني 
واملؤسسات hس�شارية وم�ظامت ا>متع املدين، Wىل ٕاطالق جQل _ديد 
من إالصالZات الهيلكية �ملوازاة مع Îرسيع وترية إالصالZات املعمتدة واليت 

التنظميي لقانون املالية اÊي س=مت  س��صب ٔ�ساسا Wىل ٕاصالح القانون
العمل Wىل ٕاغناء مسودته أ"ولية اليت ÎشCتغل Wلهيا احلكومة وتقدميه 

  .ملسطرة املصادقة يف ٔ�قرب ا"ٓ_ال
ٔ�ي ٕاصالح القانون  - يف انتظار املصادقة ا»هنائية Wىل هذا إالصالح 

ا سCتعمل احلكومة Wىل تفعيل التوöات الكربى لهذ - التنظميي Oلاملية 

املرشوع يف ٕاطار التحضري ملرشوع قانون املالية OلسCنة املق�c ،Ûاصة ما 
تعلق مهنا ٕ�رشاك الربملان م�ذ املراZل أ"وىل ٕالWداده ومتكني املؤسسة 
ال�رشيعية من معطيات دقQقة، متك�ه من لعب دوره Wىل مسCتوى تقQمي 

  . السCياسات العمومQة
د قانون املالية بناء Wىل وسCميكن هذا إالصالح من تäٔس=س م�دٔ� ٕاWدا

  . �رامج واحضة ومرتبطة بäٔهداف ومؤرشات مرمقة
كام  - هناك كذï ٕاصالح النظام الرضييب، ويف هذا إالطار س=مت 

تنظمي م�اظرة cاصة ٕ�صالح الرضائب من ٔ�_ل العمل Wىل  -تعلمون 
 ïعية، ويزتامن ذmجh ½ق مزيد من إالنصاف والعداQاء وحتقWيع الوCتوس

  .وضع مQثاق _ديد لالس�Çر مع
وسCنواصل كذï مسلسل إالصالح وختليق م�ظومة الصفقات 
العمومQة Wرب توحQد أ"نظمة املؤطرة لها، سواء تعلقت �Gو½ وامجلاWات 
الرتابية واملؤسسات العمومQة وتîسCيط وتوضيح املساطر املرتبطة هبا، 

ون والشاكñت ومتكني وحتسني الضام¾ت املمنوZة Oلمتنافسني و�ٓليات الطع
  .املقاوالت الصغرى واملتوسطة من ÉسCبة حمددة من الصفقات العمومQة

س=مت كذï مواصÛ ٕاصالح صندوق املقاصة يف ٕاطار مقاربة تدرجيية، 
هتدف ٕاىل حتقQق التوازن بني خمتلف أ"بعاد hجmعية وhقgصادية لنظام 

mجh لحاميةO ة نظام _ديدµمع عن طريق صياGعية يف ٕاطار مقاربة ا
مشولية، متكن من تطو�ر �ٓليات hسCهتداف املبارش OلفÃات املسCتضعفة 

  .و�ٓليات امحلاية Oلطبقات املتوسطة مع ضامن تنافسCية hقgصاد الوطين
ٕاصالح م�ظومة التقاWد مبا يضمن دميومهتا وتوازهنا من cالل العمل 

جئ اGراسات اليت ٔ�جنزت يف �ل�شاور مع الفرقاء hجmعيني Wىل ٔ�جرٔ�ة نتا
هذا الصدد، cاصة ما تعلق مهنا بوضع نظام ٔ�سايس موZد �ل�سCبة مجليع 
الفÃات وٕاZداث مسCتوى 	ين Èمكييل قطاعي، ومسCتوى 	لث عبارة عن 

  .نظام Èمكييل اخgياري
وقد Èك·فت املشاورات مؤخرا Gراسة س=�اريوهات إالصالح املقرتZة 

h من Ûالل عقد سلسc يار منgات مع خمتلف الفرقاء يف ٔ�فق اخWmج
  .إالصالح أ"Éسب لهذا القطاع اجلوهري اÊي مل يعد تäٔجNQ ممك�ا

Îرسيع وترية ٕاصالح م�ظومة أ"جور مبا يضمن تعويض املوظفني Wىل 
ٔ�ساس الكفاءة والعمل املنجز فعليا و�كفل ٕارساء م�ادئ hسCتحقاق 

  .واملردودية داcل إالدارة
ويض عن فقدان الشغل Wرب وضع �ٓليات ا»متويل املناسCبة تفعيل التع

�ل�شاور مع الفرقاء hجmعيني، وذï تنفQذا لاللزتامات املت÷ذة cالل 
جوالت احلوار hجmعي وتفعيال ملقgضيات مدونة الشغل، وقد رصدت 

ٕالعطاء  h2012عmدات الالزمة يف ٕاطار مرشوع قانون املالية لسCنة 
  .لفعلية لهذا إالجراءhنطالقة ا

  السCيد الرئ=س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،
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  السCيدات املس�شارات، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمون،

ٕان òسب معركة إالصالح والتطور والتقدم اليت تقودها بالد¾ بقQادة 
_ال½ املá حفظه هللا، تبقى µاية ممك�ة وقابO Ûلتحقق ويف مgناول عزميتنا 

ماك¾تنا رمغ إالòراهات والصعو�ت املطردة ٕاذا ما تضافرت öود¾ من وإ 
خمتلف مواقعنا بنكران اÊات والزنوات خلدمة الوطن يف املقام أ"ول 
وأ"cري، واخنرطنا يف تعبئة شامÛ مبسامهة مجيع القوى احلية، حكومة، 

gلني اقWلبية ومعارضة، ٔ�حزا� ونقا�ت، فاµ�ٔيه، وgصاديني و�رملا¾ بغرف
وم�ظامت ا>متع املدين، وٕاWالمQني، هبدف ٕاجناح أ"وراش إالصالحQة 
الكربى اليت ٔ�رساها اGسCتور اجلديد يف سQîل تعز�ز املك�سCبات 
اGميقراطية وبناء اقgصاد وطين قوي وتنافيس، بعيدا عن اقgصاد الريع، 
وتوفري ٔ�سCباب hرتقاء hجmعي وظروف الع=ش الكرمي وفق قسمة 

  .ديدة تقوم Wىل العدا½ وإالنصاف والتوازن والتضامن_
هو مثرة لهذه اGينامQة �لك ما  2012ٕان مرشوع قانون املالية لسCنة 

حتمN من �ٓمال التغيري وٕارادة إالصالح وفرص التطور وحتدñت الظرفQة 
ïعية كذmجhصادية وgقh.  

صالحQة الطموZة واحلكومة، ٕاذ تؤكد عزÑا Wىل تفعيل هذه أ"ج�دة االٕ 
اليت Îس�مثر الرتاكامت إالجيابية، لتعترب ٔ�ن مرشوع قانون املالية لسCنة 

ميثل مدcال ٔ�ساسCيا يف هذا الصدد، مبا يقرتZه من توöات وتدابري  2012
يف حتسني اخلدمات وٕاصالح �ٓليات احلاكمة واعmد اسCهتداف السCياسات 

نيات ا»متويل املتاZة العمومQة واحلرص Wىل التوازن الرضوري بني ٕاماك
ومgطلبات منو مسCتدام وشامل يف cدمة الmسك hجmعي والتوازن 

  . ا>ايل
  .والسالم Wليمك ورمحة هللا تعايل و�راكته

        ::::السCيد الرئ=سالسCيد الرئ=سالسCيد الرئ=سالسCيد الرئ=س
املرجو من السCيد الوز�ر احملرتم Èزويد¾ �ل�سخ من خطابه . شكرا

ٕاىل التصويت Wىل  شكرا يتابع معمك ا"ٓن أ"سCتاذ فضييل، ومترون. اجليد
  . اجلزء أ"ول
  .شكرا

        ::::املس�شار السCيد محمد فضييل، رئ=س اجللسةاملس�شار السCيد محمد فضييل، رئ=س اجللسةاملس�شار السCيد محمد فضييل، رئ=س اجللسةاملس�شار السCيد محمد فضييل، رئ=س اجللسة
  .xسم هللا الرمحن الرحمي

س�سCمتر يف هذه اجللسة اليت سCتخصص Oلتصويت Wىل مواد اجلزء 

بطبيعة  O2012لسCنة املالية  22.12أ"ول من مرشوع قانون املالية رمق 
يوم البارZة، وبعد رد السCيد الوز�ر احلال بعد املناقشة العامة اليت جرت 

Wىل مجيع تدcالت السادة والسCيدات املس�شار�ن احملرتمني، سCن��اول 
أ"حاكم / الباب أ"ول/ املعطيات العامة Oلتوازن املايل/ ا"ٓن اجلزء أ"ول

  .املتعلقة �ملوارد العامة

مة ٔ"Zد ورد xشäٔهنا تعديل من فريق أ"صا½ واملعارصة، اللك: املادة أ"وىلاملادة أ"وىلاملادة أ"وىلاملادة أ"وىل
  . السادة املس�شار�ن مقديم التعديل لرشح تعديلهم
  .اللكمة لفريق أ"صا½ واملعارصة لتقدمي التعديل

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  السCيد الرئ=س، 

فهمنا من ما اتفق Wليه يف ٕاطار ندوة الرؤساء ٔ�ن يcٔäذ ا>لس اسرتاZة 
  .ر احملرتمدقائق بعد hسmCع ٕاىل رد السCيد الوز� 5

قلت، السCيد الرئ=س، فهمنا مما اتفق Wليه يف ٕاطار ندوة الرؤساء ٔ�ن 
دقائق م�ارشة بعد hسmCع ٕاىل عرض السCيد الوز�ر  È5رفع اجللسة ملدة 

  .احملرتم

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ٕاذا اكنت الرغبة ٔ�و اقرتاح لرفع اجللسة، فالرئاسة ال Èرى مانعا من رفع 

ما رٔ��مك السCيد رئ=س الفريق؟ هل تقرتحون رفع . .دقائق 5اجللسة ملدة 
  دقائق؟  5اجللسة ملدة 

دقائق،  5هناك اقرتاح رئ=س فريق أ"صا½ واملعارصة �رفع اجللسة ملدة 
ما رٔ�ي ا>لس؟ بطبيعة احلال ملا òيكون اقرتاح دñل رئ=س فريق �رفع 

ق، وسرنجع دقائ 5اجللسة، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن ÉسCتجيب Ì و�رفع اجللسة ملدة 
  .م�ارشة ٕاىل اجللسة املتعلقة �لتصويت

  .شكرا
    ))))اسCتاسCتاسCتاسCت�IIIIاف اجللسة بعد مرور �اف اجللسة بعد مرور �اف اجللسة بعد مرور �اف اجللسة بعد مرور مثمثمثمثانية عرشة دقQقةانية عرشة دقQقةانية عرشة دقQقةانية عرشة دقQقة((((

    ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .xسم هللا، ÉسCتäٔنف اجللسة

 .ورد xشäٔهنا تعديل من فريق أ"صا½ واملعارصة: س��دٔ� �ملادة أ"وىل
.. أ"صا½ واملعارصة اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل، فريق

اللكمة لفريق أ"صا½ واملعارصة من ٔ�_ل تقدمي التعديل املتعلق �ملادة 
  . أ"وىل

اللكمة . املادة أ"وىل ورد xشäٔهنا تعديل من فريق أ"صا½ واملعارصة
  .ٔ"Zد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل املقدم يف املادة أ"وىل

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
  .كرا السCيد الرئ=سش

التعديل �روم ٕاىل ٕاضافة واZد السطر، ٕاضافة Oلفصل الثاين من املادة 
من هذا القانون  49و 48و 47وفق الرشوط املقررة يف املواد "أ"وىل 

  . ن ٕاضافة هذه امجلÛ، البايق بدون تغيريٕاذ". املايل
اضات ومربر هذا التعديل ٔ�ن إالZا½ ٕاىل املواد اليت حتدد رشوط hقرت 

اليت يؤذن Oلحكومة ٕ�صدارها ملواöة Èاكليف اخلزينة، مع التذكري �ٕالذن 
، واÊي خيول Oلحكومة ٕاصدار اقرتاضات 49املنصوص Wليه يف املادة 
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داcلية قصد ٕاجناز معلية تدبري فعال ��Oن اGاcيل Wرب اسرت_اع وتبادل 
  .سCندات اخلزينة

  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة. شكرا

السCيد ٕادر�س أ"زيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد السCيد ٕادر�س أ"زيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد السCيد ٕادر�س أ"زيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد السCيد ٕادر�س أ"زيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد 
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية

 Ìٓ� ىلWيد¾ محمد وCىل سW سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالمx
  .وحصبه ٔ�مجعني

  السCيد الرئ=س،
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

التعديل، احلكومة ال تق�ل هذا التعديل �لنظر لكون فÂ خيص هذا 
هذه املادة يه مادة Wامة، املادة أ"وىل يه املادة اليت مبقgضاها يعطى إالذن 

hقرتاضات وفق "Oلحكومة يف ٕاصدار hقرتاضات، ويف النص أ"صيل 
، يعين لك الرشوط مبا فهيا املواد "الرشوط املقررة يف هذا القانون املايل

و�لتايل، حنن نعتقد بäٔن املادة كام صيغت يف . يت حييل Wلهيا التعديلال
 ،Nٔمجäرشوط يف قانون املالية بx دQة، ٔ"نه ٕاذن مقQالنص أ"ول يه اكف

  .و�لتايل هذا التعديل مرفوض

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . احلكومة Èرفض التعديل

  ؛29= املوافقون Wىل التعديل 
  ؛46= املعارضون Oلتعديل 

  .12= متنعون امل 
  . ٕاذن رفض التعديل

  :ٔ�عرض املادة أ"وىل كام وردت يف املرشوع
  ؛48= املوافقون

  ؛35= املعارضون
  .11= املمتنعون

  .11واملمتنعون  35مقابل  48ٕاذن وافق ا>لس Wىل املادة أ"وىل ب 
  .ن�gقل ٕاىل املادة الثانية؛ املادة الثانية مل �رد يف شäٔهنا تعديل

ٔ�رجو الهدوء، ٔ"نه Gينا السCيد ٔ�مني ا>لس هو املسؤول  هللا خيليمك،
  ...وامللكف Wىل العملية احملاسCباتية ورحبا Oلوقت فäٔمتىن ٔ�ن

  املعارضون لهذه املادة اليت مل �رد فهيا ٔ�ي تعديل؛
  .ٕاجامع:= 2املادة 
  .ٕاجامع= مل �رد xشäٔهنا ٔ�ي تعديل؛ املوافقون؟ : 3املادة 
  .ٕاجامع= ٔ�ي تعديل؛ مل �رد xشäٔهنا : 4املادة 
. ورد xشäٔهنا تعديل من الفريق الفQدرايل OلوZدة واGميقراطية: 5املادة 

  .اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
  .شكرا السCيد الرئ=س

هذه املادة، لقد ٔ�	رت Wىل ٔ�ي _دل مفQد ونقاش، ل=س فقط داcل 
متع، هذه املادة تتعلق �القرتاح اÊي تقدم�ا به بعدم ا>لس بل داcل ا> 

  :الزñدة يف املرشو�ت الكحولية Oلسîب التايل
ٔ�وال، جيب ٔ�ن يفهم امجليع بäٔنه لسCنا مع تناول امخلور كام يدعي البعض، 
ولكن هذا واقع، لقد طلبنا من احلكومة ٔ�ن Èزود¾ �ملعطيات واملعلومات 

  . ÎسCهتá، لÕٔسف احلكومة مل Èزود¾فÂ خيص Wدد أ"طنان اليت 
طلبنا من احلكومة ٔ�يضا ٔ�ن Èزود¾ ؤ�ال حتجب بعض املعطيات Wىل 

Wىل  (les tickets)الربملان، من مضهنا الرشكة السو�رسية اOيل كتد�ر 
تاع أ"ر�ح؟ احلكومة مل جتب، حسب ن الق�ينات، واحشال حولت 

يف الوقت اOيل ٕادارة امجلارك  مليون درمه حتولها، 400املعطيات اOيل عند¾ 
  . %12,5ٔ�ي خزينة اGو½ ÎسCتفQد ب 

وïÊ، نقول يف تعليلنا لهذا التعديل Wىل اGو½ ٔ�ن تبحث عن سCبل 
ووسائل ٔ�خرى Oل�د من hسCهتالك املفرط Oلمرشو�ت الكحولية µري 
فرض املزيد من الرضائب، Wىل اعتبار ٔ�نه لكام ارتفعت ٔ�سعار املرشو�ت 

ية يف السوق املق�نة ٕاال ومت التو_ه حنو السوق املوازية اليت تصنع الكحول 
م�ت¼اهتا يف الغالب بطريقة يدوية µري cاضعة ٔ"ي رقابة حصية واملن�رشة 
xشلك òبري �ملناطق القروية، وٕاما صوب السوق µري املهيلكة الناجتة عن 

ق ا»هتريب اليت يباع فهيا بäٔسعار ٔ�رخص من اÊي Îسوق به يف السو 
  . الرمسية

كذï، نثري ٔ�ن مداخQل الرضيبة Wىل hسCهتالك فÂ خيص املرشو�ت 
بلغت  2011مليون درمه وسCنة  1046,6بلغت  2011الكحولية سCنة 

مليون نتاع اGرمه، وهذا يبني جحم hسCهتالك، و�لتايل سCمتس  1138,4
  . فعال �لقدرة الرشائية لعدد òبري من املواطنني

  .ئ=سشكرا السCيد الر 

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة

        ::::السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا السCيد الرئ=س

فقط ٔ�ذòر بواZد املسäٔ½، . بطبيعة احلال احلكومة Èرفض هذا التعديل
هذه الزñدة يف املكوس اGاcلية Wىل اسCهتالك املرشو�ت الكحولية يه 

ñدة الهدف مهنا ٔ�ساسا هو هذه hنعاكسات، التصدي لالنعاكسات ز
السلبية لتناول امخلور واملرشو�ت الكحولية Wىل الص�ة العمومQة وWىل 

  . السالمة الطرقQة
يعمل امجليع بäٔن من بني احلوادث دñل السري، من بني أ"سCباب املهمة 
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ولية، هذا من يف حوادث السري هو اسCهتالك امخلور واملرشو�ت الكح
öة، من öة ٔ�خرى، يف احلفاظ Wىل القدرة الرشائية ٔ�ن ينخفض اسCهتالك 

  .هذه املواد، حىت هو فQه حفاظ Wىل القدرة الرشائية
نعمل بäٔن هناك مجموWة من العائالت تعاين من هذه ا"ٓفة ومتس قدرهتا 

ايل الرشائية، ٔ"ن فهيا مجموWة من الناس اOيل مه مدمين هذه ا"ٓفة، و�لت
هذا إالجراء هو ٕاجراء عندو وقع اجmعي وعندو وقع ٕاجيايب Wىل القدرة 
الرشائية وعنده وقع ٕاجيايب كذW ïىل احلد من اÓاطر دñلها الصحية 

  .واÓاطر دñلها Wىل السالمة الطرقQة
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  احلكومة، ما هو موقفمك من التعديل؟ 

  .احلكومة Èرفض التعديل
  :عرض التعديل Wىل التصويت�ٔ 

  ؛4= املوافقون
  ؛89= املعارضون
  .47= املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  :ٔ�عرض املادة كام _اءت يف املرشوع

  ؛54= املوافقون
  ؛4= املعارضون
  .47= املمتنعون

  .ٕاذن صادق ا>لس Wىل املادة اخلامسة كام وردت يف املرشوع
  .لمل �رد xشäٔهنا ٔ�ي تعدي: املادة السادسة
  .إالجامع= املوافقون

  .مل �رد xشäٔهنا ٔ�ي تعديل: املادة السادسة املكررة
  .إالجامع= املوافقون
  .مل �رد xشäٔهنا ٔ�ي تعديل: املادة السابعة
  .إالجامع= املوافقون

  : املدونة العامة Oلرضائب
سäٔعرض Wىل ا>لس التعديالت الواردة Wىل مواد مدونة الرضائب املضمنة 

  .رشوع قانون املاليةمن م  �7ملادة 
تعديالت من ) 3(من املدونة العامة Oلرضائب ورد xشäٔهنا ثالث : 6املادة 

  . فريق أ"صا½ واملعارصة
اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن مقديم التعديالت، ٔ�متىن ٔ�ن �رشحوها 

  .دفعة واZدة

        ::::املس�شار السCيد امحمد امحيدياملس�شار السCيد امحمد امحيدياملس�شار السCيد امحمد امحيدياملس�شار السCيد امحمد امحيدي
  .شكرا السCيد الرئ=س

، "7ء وفق الرشوط املنصوص Wلهيا يف املادة مينح هذا إالعفا"Zذف 
ومربر هذا التعديل وهو املسامهة اجلادة يف دمع hقgصاد hجmعي cاصة 
ؤ�ن التعاونيات، ٕاكطار تنظميي وتفاويض، قد ٔ�ثب�ت _دارهتا وقدرهتا Wىل 
تäٔطري مجموWة من الطاقات يف خمتلف املياد�ن إالنتاجQة، كام لعبت دورا 

نة وسائل إالنتاج وفgح ٔ�سواق _ديدة يف و_ه مجموWة من òبريا يف عرص 
  .الفاWلني hقgصاديني وcاصة الصغار مهنم

  . شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
            .شكرا ٕاذن مت تقدمي التعديالت الثالث، ٕاذن احلكومة

        ::::السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  رئ=س،السCيد ال

التعديل يقول بäٔنه املراد هو ٕاعفاء التعاونيات الصغرية، ي��غي إالشارة 
من التعاونيات يه معفQة، وهذا التعديل ٕاذا مت اعmده هبذه  %98ٕاىل ٔ�ن 

الطريقة اOيل µادي يتعفاو مه التعاونيات الك�رية اOيل تد�ر التحويل، و�لتايل 
>هود العمويم، هذه املسا½ التعاونيات عندها رحبية وخصها Îسامه يف ا

  . أ"وىل
املسäٔ½ الثانية، هذا ميس مببدٔ� التنافسCية بني خمتلف الرشاكت وخمتلف 
املتدcلني يف القطاع حبمك hخgالف دñهلم يف الشلك القانوين، هذه 

  . تعاونيات وا"ٓخر�ن رشاكت
املسäٔ½ الثالثة، هو هذه املسäٔ½ دñل التعاونيات س=�ظر فهيا عند 

، ٔ"ن 77ٕاصدار مدونة دñل التعاونيات، ٔ�¾ يف هذا التعديل سäٔدفع �ملادة 
هذا التعديل من شäٔنه ٔ�ن خيفض املوارد العمومQة، ولكن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن املادة 

ل=ست مسؤولية احلكومة فقط،  77واحضة يف هذه املسäٔ½، هاذ املادة  77
ويه مسؤولية احلفاظ Wىل توازن املالية ل=ست مسؤولية احلكومة فقط، 

الربملان كذï، و�لتايل ال ي��غي ٔ�ن نäٔيت بتعديالت ختفض املوارد دون ٔ�ن 
  . نفكر يف توازن مالية اGو½

  .وشكرا

  :السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . من اGسCتور 77ٕاذن، تدفعون �ملادة 

ن�gقل ٕاىل التعديل الثاين، ٔ�عطي اللكمة لفريق أ"صا½ واملعارصة من 
  .الثاينٔ�_ل تقدمي التعديل 

  :املس�شارة السCيدة فريدة النعميياملس�شارة السCيدة فريدة النعميياملس�شارة السCيدة فريدة النعميياملس�شارة السCيدة فريدة النعميي
ٕاعفاءات دامئة من الرضيبة احملجوزة يف  :)ج( 6، املادة 3التعديل رمق 

املنبع، وهذا التعديل �روم حقوق إالجيار واملاكفÃات املامثÛ املرتبطة 
�س�Ã¼ار وصيانة الطا
رات والسفن اÓتصة اÓصصة Oلنقل اGويل، وترب�ر 

قطاع السفن اÊي يعمل يف جمال النقل اGويل يعاين من  التعديل هو ٔ�ن
م�افسة رشسة وµري مgاكفÃة مقارنة ببعض الرشاكت اGولية اليت ÎسCتفQد 
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  . من هذا hمgياز
ïÊ، جيب متكني السفن املغربية العامÛ يف جمال النقل البحري من 

  . سنفس hمgياز حىت Èمتكن من hسCمترار واملنافسة، السCيد الرئ=
  .وشكرا

  :السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .احلكومة

        ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد و املالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد و املالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد و املالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد و املالية،
  السCيد الرئ=س، 

مق�ول، بطبيعة احلال Ì انعاكسات سلبية Wىل اخلزينة  هذا التعديل µري
عفاء دñل اGو½، ولكن اOيل Ñم هو ٔ�ن يف القانون اجلبايئ املقارن هذا االٕ 

  . ل=س Ì ٔ�ي مقارنة، يعين اGول أ"خرى كذï تطبق هذه الرضيبة
مع العمل ٔ�ن احلجز يف املنبع يطبق Wىل الرشاكت أ"ج�بية ول=س 
الرشاكت الوطنية، هذه الرشاكت أ"ج�بية مبقgىض االتفاقQات دñل Wدم 
hزدواج الرضييب ÎسCتزنلها ميل كرتجع لبالدها ÎسCتزنلها من الرضيبة، 

  .لتايل هذا التعديل µري مق�ولو�

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .احلكومة Èرفض التعديل، ٕاذن ٔ�عرض التعديل الثاين Oلتصويت

  ؛28=  املوافقون Wىل التعديل
  ؛49= املعارضون
  .20= املمتنعون

  . ٕاذن رفض التعديل الثاين
اللكمة لفريق أ"صا½ واملعارصة من ٔ�_ل رشح . ٔ�عرض التعديل الثالث

  .ل الثالثالتعدي

        ::::املس�شار السCيد عبد الكراملس�شار السCيد عبد الكراملس�شار السCيد عبد الكراملس�شار السCيد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  . شكرا السCيد الرئ=س

  . ، الرشاكت الرñضية6التعديل يف ٕاطار املدونة العامة Oلرضائب، املادة 
، ونعلل ذï بäٔنه هذا 2015حنن نقرتح ٕاخضاع هذه الرضيبة ابتداء من 

ة ق�ل التعديل �روم ختويل أ"ندية الرñضية ÛÑ اكفQة مكرÛZ انتقالي
  .ٕاخضاعها Oلرضيبة

ويف هذا إالطار، نقرتح تäٔجQل فرض الرضيبة Wىل هذا النوع من 
  . 2015أ"ندية ٕاىل µاية فاحت ينا�ر

  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .احلكومة

  ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية ،،،،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية
  السCيد الرئ=س، 

تيقول بäٔنه ما نطبقوش السعر اÓفض، اح�ا بطبيعة احلال هذا التعديل 
اقرتح�ا تطبيق السعر اÓفض يف السCنوات أ"وىل دñل هاذ الرشاكت من 
بعد ما µادي حتول، اكنت مجعيات س�gحول ٕاىل رشاكت مبقgىض القانون 
دñل الرñضة البدنية اOيل لزم Wلهيا عندما كتوصل لواZد املسCتوى ٔ�هنا 

  . تتحول ٕاىل رشاكت
يف  %17.5ومة اقرتحت التطبيق دñل سعر خمفض دñل احلك

السCنوات أ"وىل مراWاة لٕالدcال دñلها التدرجيي يف هاذ النظام، التعديل 
  . 2015تيقول نبداو حىت فاحت ينا�ر 

 ،%30معناه ٔ�ن هاذ التعديل òيقرتح ٔ�ننا نطبقو Wلهيا السعر العادي 
  . و�لتايل التعديل �لتعليل والتعديل مgناقضان

  .واحلكومة Èرفض هذا التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .احلكومة Èرفض التعديل

املوافقون Wىل التعديل الثالث، ٕاذن فريق أ"صا½ واملعارصة �سحب 
  . التعديل الثالث

ٕاذن ن�gقل ٕاىل املادة السابعة ورد xشäٔهنا تعديالن عن فريق أ"صا½ 
قديم التعديالت، اللكمة واملعارصة، اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن م
  .ٔ"Zد السادة املس�شار�ن لرشح التعديل، تفضل

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
هذا مايش تعديل، حىت هذا ك�سحبوه، السCيد الرئ=س، ٔ"نه عندو 

  .. مالمئة مع التعديل أ"ول، ٕاذن ك�سحبو هذا واOيل aبعو حىت هو
جبوج، اح�ا µري  فريق أ"صا½ واملعارصة ك=سحب هاذ التعديالت

  .املالمئة دñل التعديل أ"ول، ٕاذن ك�سحبومه

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . يعين التعديل السابع �سحب Oلمالمئة. ٕاذن التعديل الثاين

 التعديل الثاين املتعلق �ملادة السابعة؛ 
التعديل أ"ول يتعلق �لرضيبة وفرضها xسعر خمفض بصفة مؤقgة ابتداء 

  .ا مت حسبهمن فاحت ينا�ر، هذ
يتعلق �ملدونة العامة Oلرضائب، يعترب التعديل Oلتعديل  7تعديل املادة 
  .هذا حسب.. السابق وانعاكساته

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
ال شäٔن Ì �لتعديل اÊي حسبناه، هو تعديل مرتبط �لتعاونيات وعندو 

  . Wالقة �لتعديل اÊي قدم�اه ق�ل قليل
من املادة  I واملعارصة �روم يف هذا التعديل Zذف الفقرة فريق أ"صا½

  . املتعلقة xرشوط إالعفاء 7
اح�ا الق�اWة دñلنا، السCيد الرئ=س، ٔ�ن من شäٔن هذا احلذف ٔ�ن �سهم 
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يف دمع hقgصاد hجmعي اÊي ما ٔ�حوج�ا ٕاليه يف هذه الظرفQة إالقلميية 
  . Oلمنافسة واGولية اليت يتعرض فهيا hقgصاد الوطين

ونعتقد ٔ�ن من شäٔن هذا التعديل ٔ�ن ميكن التعاونيات من القQام بدورها 
يف جمال التäٔطري وإالسهام يف رفع رهان التنافسCية وإالنتاجQة، ونعتقد بäٔن 

  . هناك ما �سCتوجب �لنظر للك ما سCبق Zذف هذه الفقرة
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .شكرا احلكومة

  ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية ب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،ب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،ب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،ب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدالسCيد الوز�ر املنتدالسCيد الوز�ر املنتدالسCيد الوز�ر املنتد
يف هذا التعديل �لنظر ٕاىل  77نفس املوقف سCبق ؤ�ن دفعنا �ملادة 

  . 5�ٔرها السليب Wىل مالية اGو½
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . ٔ�عرضه Wىل التصويت ،ٕاذن احلكومة Èرفض التعديل
ن من فريق أ"صا½ ورد xشäٔهنا تعديال :7ٕاذن ن�gقل ٕاىل املادة 

  .املعارصة، اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  .تعديالن مرتبطان �ملادة اليت حسبناها، ٕاذن Éسحهبام dهام

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . ٕاذن فريق أ"صا½ �سحب التعديالت املرتبطة �لتعديل أ"ول

  . إالجامع = ٕاذن: املرشوع ٕاذن، ٔ�عرض املادة كام _اءت يف
ورد xشäٔهنا تعديالت من فريق أ"صا½ واملعارصة، اللكمة ٔ"Zد  :19املادة 

  .السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
�ل�سCبة  %15): "د(، هو نضيف 2الفقرة  17التعديل Wىل املادة 

مه، دون مليون در O10لرشاكت اليت حتقق رمق ٔ�عامل �ساوي ٔ�و يقل عن 
  ". ا�Zساب الرضيبة Wىل القمية املضافة

الهدف من هذا التعديل هو ٕادراج مجموWة من الرشاكت اليت حتقق رمق 
 ïجتاه، وذh شجعها يف هذاÉة وQم يف ٕاطار املرشوعية والشفافÑ ٔ�عامل

  . حتقQقا ملبدٔ� توسCيع الوWاء الرضييب قدر إالماكن
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::سةسةسةسةالسCيد رئ=س اجلل السCيد رئ=س اجلل السCيد رئ=س اجلل السCيد رئ=س اجلل 
  .اللكمة Oلحكومة

  ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
  . شكرا السCيد الرئ=س

هو  %15هذا التعديل µري مق�ول Wىل اعتبار ٔ�ن ٕاZداث السعر دñل 
  . Zديث العهد، و�لتايل هو يف ٕاطار التقQمي هذا من öة

مليون درمه اOيل  3سقف دñل من öة ٔ�خرى ت��غي إالشارة ٕاىل ٔ�ن ال 
من الرشاكت ÎسCتفQد من هذا التخفQض، ٕاذن  %78هو اعمتد من ق�ل، 

، %78مليون درمه Îشلك  3الرشاكت اليت ال يت¼اوز رمق معامالهتا 
و�لتايل µالبية الرشاكت يه يف هذه الوضعية، و�لتايل فالتعديل µري 

  . مق�ول
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :مل تق�ل التعديل، ٔ�عرض التعديل أ"ول ٕاذن احلكومة
  ؛29= املوافقون

  ؛51= املعارضون
  .31= املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل أ"ول
  .لمك اللكمة لتقدمي التعديل الثاين

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  . شكرا السCيد الرئ=س

ائب دñل املدونة العامة Oلرض  7من املادة  20هذا التعديل هيم املادة 
  .املتعلقة �ٕالقرار �حلصيÛ املفروضة Wلهيا الرضيبة و�رمق أ"عامل

جيب Wىل الرشاكت : "(IV) ويتعلق هذا التعديل �لفقرة الرابعة روماين
، واح�ا يف هذا التعديل منزي بني "اليت حققت حصيÛ بدون رحب ٔ�و بعجز

  :نوWني من القطاWات

  القطاWات اليت حتقق منو رسيع؛ -

 .أ"خرى اليت حتقق منو µري رسيع والقطاWات -
 :و�لتايل نطلب ا»متيزي بني هاذ�ن القطاWني Wىل الشالكة التالية

 3ملدة جيب Wىل الرشاكت اليت حققت حصيÛ بدون رحب ٔ�و بعجز "
سCنوات  5سCنوات مgتالية، �ل�سCبة OلقطاWات ذات ا»منو الرسيع، وملدة 

يف السCنة املالية ٕ�قرار حصيÛ مgتالية �ل�سCبة OلقطاWات أ"خرى، ٔ�ن Èرفق 
بيا¾ موقعا من Gن ممثل القانوين Oلرشكة املعنية يوحض مصدر العجز ٔ�و 
 Ûحتت طائ ïدون رحب املرصح هبام وفق منوذج تعده إالدارة، وذ Ûاحلصي

  ".املقررة ٔ�د¾ه 198ٔ�حاكم املادة 
ñ، ت�رش، السلطة احلكومQة املعنية تقر�را سCنو"وهذا تعديل ٕاضايف، 

يبني القطاWات ذات ا»منو الرسيع وحتدد املعايري وأ"سس العلمية لهذا 
  ".التصنيف

  ملاذا هذا التعديل؟
من العدا½ يف ا»متيزي  انعتقد بäٔن هذا التعديل من شäٔنه ٔ�ن حيقق قدر 

ٔ�و  امgوسط اؤ�خرى اOيل حتقق منو  ارسيع ابني القطاWات اOيل حتقق منو 
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ñادW.  
ق ٔ�كرب بني مصاحل اGو½ وٕاعامل �ٓليات Oلرصد 	نيا، الهدف هو ت�سCي

  .hقgصادي عوض hكتفاء �ملنظور اجلبايئ الضيق
	لثا، نعتقد ٔ�ن من شäٔن هذا التعديل ٔ�ن ميكن hقgصاد الوطين من 
ٔ�ن يتفاWل مع hقgصاد اGويل عن طريق ت��ع مسCتوñت ا»منو وربط جمهود 

  .ٔ�ن تقوم بهاملقاو½ مبجهود �ٓخر يتعني Wىل اGو½ 
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .شكرا

  .20اللكمة Oلحكومة، املادة 

        ::::السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا السCيد الرئ=س

ق�ل هذا التعديل هو هاذ البيان اÊي _اءت به احلكومة واÊي س=مت 
در العجز ٔ�و Wدم الرحب، وفق منوذج الهدف م�ه هو التعرف Wىل مص

  .و�لتايل ل=س هناك ٔ�ي ٕاشارة ٔ"ي قطاع دون قطاع �ٓخر
هذا التعديل اح�ا يف نظر¾ ميس �ملبدٔ� دñل املساواة والعدا½ اجلبائية 
مبا فهيا املساطر، يعين املساواة والعدا½ اجلبائية، هذه مسطرة _ا�هتا 

فهيا العدل بني خمتلف احلكومة، هذه املسطرة ي��غي ٔ�ن Îساوي ؤ�ن �كون 
  .القطاWات

  .و�لتايل التعديل µري مق�ول

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .التعديل µري مق�ول

  :Oلتصويت 20املادة  ،ٔ�عرض التعديل Wىل التصويت
  ؛29=  املوافقون

  ؛54=  املعارضون
  .29=  املمتنعون

ورد xشäٔهنا تعديل من طرف مجموWة hحتاد الوطين  28ن�gقل ٕاىل املادة 
  .Oلشغل �ملغرب

  .اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل

        ::::املس�شار السCيد محمد رماشاملس�شار السCيد محمد رماشاملس�شار السCيد محمد رماشاملس�شار السCيد محمد رماش
  السCيد الرئ=س،

فÂ �رتبط هبذه املادة، مزيد من اGمع Oلمبادرات hجmعية اليت ٔ�تت 
ٕالÉسان ٔ"ول مرة µادي  %10هبا احلكومة، فعال اك�ن املادة يه كت�دد 

نظرا لهاذ البعد hجmعي، ٔ�وال Îشجيع  يقgين ٔ�و �شCيد سكن، اح�ا
السكن، كذï دمع الطبقة الوسطى، كذï دمع hس�Çر الوطين يف هذا 
ا>ال والتخفQف من ٔ�زمة السكن بصفة Wامة، كمنشCيو Wىل ٔ�ساس ٔ�ن 

  .%20ت�gقل ٕاىل Zدود  %10هاذيك 
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .28احلكومة، املادة 

        ::::الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية    السCيدالسCيدالسCيدالسCيد
  .شكرا السCيد الرئ=س

µري نوحض بäٔن الزñدة يف ال�سCبة دñل اخلصم بطبيعة احلال لها تäٔثري 
  . سليب Wىل اخلزينة

لكن �ٕالضافة لهذا، ي��غي ٔ�ن نعرف بäٔن ÉسCبة الفوائد عرفت اخنفاضا 
يه اكفQة ٔ"هنا  %10 هاذ ال�سCبة دñل يف السCنوات املاضية، و�لتايل

  . من الفوائد تغطي جزء Ñام
ت��غي إالشارة كذï ٕاىل  %20ٕاىل  %10وبطبيعة احلال الزñدة من 

ٔ�نه ال �سCتفQد هنا ٕاال ذوي أ"جور احملدودة، ٔ"نه ميل ترنفعو ال�سCبة دñل 
 ترنفعو السقف دñل الفوائد اليت س�سCتفQد من اخلصم، و�لتايل 20%

س=سCتفQد بطبيعة احلال الناس اOيل ت=رشيو ب�سعرية òبرية، اOيل ت=رشيو 
  . الفQالت واOيل ٔ�كرث، يعين ال ÎسCتفQد الفÃات hجmعية فقط

  .و�لتايل هذا التعديل مرفوض

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
مرفوض السCيد الوز�ر؟ ٕاذن احلكومة Èرفض التعديل، ٕاذن التعديل 

  .حسب
ورد xشäٔهنا تعديل من الفريق hشرتايك، اللكمة  :31ن�gقل ٕاىل املادة 

  .ٔ"Zد السادة املس�شار�ن لرشح التعديل

        ::::املس�شار السCيد محمد Wلمياملس�شار السCيد محمد Wلمياملس�شار السCيد محمد Wلمياملس�شار السCيد محمد Wلمي
  .شكرا السCيد الرئ=س

من  31، الفريق hشرتايك يقرتح متديد العمل �لفصل W31القة �ملادة 
ملشCتغÛ ، �ل�سCبة Oلمقاوالت ا2014املدونة العامة Oلرضائب ٕاىل هناية سCنة 

، 1961دج�رب  30داcل املنطقة احلرة مليناء طن¼ة، احملدثة مبقgىض ظهري 
لتكون معفQة من الرضيبة Wىل اcGل Wىل العمليات املنجزة داcل املنطقة 

  . احلرة املذòورة
ملاذا السCيد الوز�ر؟ ٔ"ن الوZدات الصناعية املتوا_دة داcل هذه 

Qشطهتا ٕاىل املنطقة احلرة املنطقة مليناء طن¼ة واملرتبطة �تفاقÉ�ٔ لQرحÈ ة
ببوcالف مل ÈرZل بعد، وبناءا Wىل اتفاق عقد يف هذا الشäٔن بني السCيد 

تطوان، واÊي تعهد مبوج�ه ب�سلمي القطع أ"رضية يف  –وايل öة طن¼ة 
هناية شهر يونيو املق�ل، ؤ�ن الرشاكت س�رشع يف بناء مصانعها وجتهزيها يف 

شهرا، نلمتس متديد إالعفاء  22يف االتفاقQة اOيل يه  املدة اÓصصة املذòورة
  .2014ٕاىل هناية سCنة 
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  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .31اللكمة Oلحكومة، املادة 

  ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

بäٔنه ي��غي ا»متديد من µري �ل�سCبة Oلتعديل، بطبيعة احلال اح�ا مgفقون 
  . ٔ�_ل متكني هذه الوZدات �ش تقوم برتحQل É�ٔشطهتا يف الوقت املناسب

 ،2013 /31/12 اح�ا يف املفهوم دñلنا ٔ�نه يف ٕاطار اOلجنة اتفق�ا Wىل
هذا هو، هذا �تفاق وٕ�جامع اOلجنة، ٔ"ن هذا هو الوقت الاكيف، وٕاذا 

شCيو يف اجتاه �ٓخر، ولكن اح�ا كنا تبني فÂ بعد بäٔن ذاك اليش µري اكيف من 
  .2013 /31/12 ل اتفق�ا يف ٕاطار اOلجنة �ش منشCيو

  .وشكرا، و�لتايل هذا التعديل µري مق�ول

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة OلسCيدة الرئ=سة، تفضيل. احلكومة Èرفض التعديل

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  السCيد الرئ=س، 

هاذ الوضعية، و�لتايل هل س=مت التعديل احلكومة مشكورة تفهمت 
  òيفام Wربمت عنه ا"ٓن يف املرشوع ٔ�م س=�قى Wىل ٔ�ساس ٔ�ن ميدد من بعد؟ 

  .بغينا توضيح السCيد الوز�ر يف هذا ا>ال

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .تفضلوا السCيد الوز�ر

  ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
 Cيد الرئ=س،الس  

  السCيدة املس�شارة احملرتمة،
، هذا هو تعديل 2013 /31/12التعديل اعمتد¾ه يف اOلجنة، ا»متديد ٕاىل 

  .دñل اOلجنة
  . وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .ٕاذن اللكمة OلسCيدة الرئ=سة، اللكمة Oلفريق hشرتايك

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  . 2014ٕاذن، Éسحب التعديل Wىل ٔ�ساس 

  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . ٕاذن التعديل حسب Wىل ٔ�ساس تعهد احلكومة

ورد xشäٔهنا تعديل من  47ٕاذن التعديل حسب، ون�gقل ٕاىل املادة 

  . الفريق الفQدرايل OلوZدة واGميقراطية
  .47اللكمة Oلفريق الفQدرايل OلوZدة واGميقراطية يف ٕاطار املادة 

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
  . شكرا السCيد الرئ=س

 ïÊة، وZد مهنا الفالQتفCسÎ خيص التعديل يتعلق �ٕالعفاءات اليت Âف
 �31رى يف الفريق الفQدرايل ٔ�ن هذا إالعفاء جيب ٔ�ن يوضع Z Ìد يف 

، حبيث ٔ�نه مل يعد هناك ما يربر ٕاعفاء القطاع الفال- من 2012دج�رب 
  . ات اGخول الك�ريةالرضيبة Wىل اcGل cاصة الضيعات الك�رية ذ

  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .احلكومة

  ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
  . شكرا السCيد الرئ=س

  :بطبيعة احلال، احلكومة Èرفض هذا التعديل لالعتبارات التالية
يبة مبقgىض املدونة العامة ٔ�وال، إالعفاء دñل اGخول الفالحQة من الرض 

، فلهذا معطى قانوين يف 2013دج�رب  O31لرضيبة هو ٕاعفاء ميتد ٕاىل µاية 
  . ٕاطار املدونة العامة Oلرضائب

ولكن اح�ا قلنا كذï ٔ�نه هذا القطاع يف ٕاطار املناظرة الوطنية 
شäٔن x شäٔهنا Oلجباñت سCيكون من بني القطاWات اليت س=مت ال�شاور يف 

ٕالهناء دñل النظام دñل إالعفاء اÊي هو كام قلت ميتد ٕاىل µاية وا الترضيب
  . 2013دج�رب  31

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .ٕاذن، السCيد صاحب التعديل

        : : : : املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
  السCيد الرئ=س، 

هذا التعديل 5�ٔر¾ه �ش احلكومة تد�ر هذا hلزتام، نتاع ٔ�نه فعال يف 
  . 2013د حىت ، ٔ"ن ا»متدي2013

ؤ�يضا _اء يف الرب¾مج احلكويم سCيكون حوار وطين حول هذه 
املسäٔ½، �ش من ا"ٓن يتعرف بäٔنه إالعفاء نتاع ا>ال الفال- س=مت إال�هتاء 

  .معه، و�لتايل Éسحب هذا التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ورد xشäٔهنا تعديل من مجموWة  56حسب التعديل، ن�gقل ٕاىل املادة 

  .اد الوطين Oلشغل �ملغرب، لمك اللكمة لرشح التعديلhحت
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        ::::املس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا السCيد الرئ=س

  السCيد الوز�ر،
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

الهدف م�ه هو فÂ يتعلق �لرضيبة Wىل اcGل،  ،هذا التعديل هذا
cGىل اW ٔن الرضيبةäعلقة �ملعاش هو نعتربه من وحنن نعترب مرارا بgيل مOل ا

اGخول اOيل خصها ما ÈكوÉش فهيا رضيبة، وÈكون كذï من اGخول µري 
  .املعتربة يف الرضيبة

وهذا التعديل التعليل دñلو يت¼ىل، السCيد الرئ=س، يف احلا_ة املاسة 
OلمتقاWد�ن و�خلصوص ملا �كرب السن دñهلم لواZد ا>موWة دñل 

دñل التطب=ب وأ"مراض الصحية ولك ما يتعلق بذh ،ïحgيا_ات 
و�لتايل نطالب، السCيد الرئ=س، �ش Èكون هذه اGخول دñل املعاشات 

  . µري cاضعة Oلرضيبة
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  ؟، موقف احلكومة56احلكومة، املادة 

  ::::يةيةيةيةامللكف �ملزيان امللكف �ملزيان امللكف �ملزيان امللكف �ملزيان  السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
  . شكرا السCيد الرئ=س

ٔ�وحض بäٔن املعاشات ختضع Oلرضيبة العامة Wىل اcGل ولكن يف ٕاطار 
ق�ل تطبيق  %40معامÛ تفضيلية، حبيث ٔ�نه املعاشات ختضع خلصم دñل 

  . السعر دñل الرضيبة، هذه أ"وىل
	نيا، املعاشات تعترب دخوال cاضع Oلرضيبة يف خمتلف أ"نظمة اجلبائية 

  . واGولية
واملسäٔ½ أ"خرى ٔ�ن يعين امللزم �سCتفQد طوال حQاته املهنية من خصم 

  . hشرتااكت املدفوWة لصناديق التقاWد من أ"ساس اخلاضع Oلرضيبة
ٕاذن هذا اخلصم اOيل اكن òيكون به املعاش هو قابل Oلخصم من 

  . أ"ساس اخلاضع Oلرضيبة، و�لتايل هذا التعديل µري مق�ول
  .وشكرا

        ::::ئ=س اجللسةئ=س اجللسةئ=س اجللسةئ=س اجللسةالسCيد ر السCيد ر السCيد ر السCيد ر 
  .التعديل µري مق�ول، ٕاذن ا>موWة Îسحب التعديل، التعديل حسب

ورد xشäٔهنا تعديالن، أ"ول من الفريق hشرتايك  57ن�gقل ٕاىل املادة 
  . اللكمة Oلفريق hشرتايك. والثاين من مجموWة إالحتاد الوطين Oلشغل �ملغرب

  .نقطة نظام، تفضلوا السCيد الرئ=س

        ::::د محمد دعيدWةد محمد دعيدWةد محمد دعيدWةد محمد دعيدWةاملس�شار السCياملس�شار السCياملس�شار السCياملس�شار السCي
Îسحب . راه ميل òي�سحب راك ما كتتعرضش املواد Wىل التصويت

  . التعديل

  .املادة كام وردت يف املرشوع ما كتطرèاش Oلتصويت
        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة

ورد xشäٔهنا تعديل من  7ٕاذن الفريق hشرتايك �سحب تعديN، املادة 
ل الثاين من إالحتاد الوطين والتعدي. فريق إالحتاد hشرتايك، التعديل أ"ول

  .تفضل. Oلشغل �ملغرب، هللا خيليمك ٔ�¾ بغيت الفريق hشرتايك

لكلكلكلكميميميمي         ::::املس�شار السCيد حسن �ٔاملس�شار السCيد حسن �ٔاملس�شار السCيد حسن �ٔاملس�شار السCيد حسن �ٔ
µري السCيد الرئ=س، هللا خيليك، ميل الناس ك=سحبو التعديل دñهلم، راه 

  ..خصك تطرح املادة كام وردت يف املرشوع Oلتصويت

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
خطäٔ السCيد املس�شار، اح�ا ما كهنرضوش Wىل املادة  مسح يل عندك

أ"صلية ٔ"ن هاذي مدونة الرضائب، فهيا Wدد òبري من املواد، ملا ÉسCتوفQو 
  . مجيع املواد Wاد �رجعو Oلامدة أ"صلية، هاذي مدونة الرضائب

ولهذا مل ٔ�عرض الفصل أ"صيل Wىل التصويت، نناقش التعديالت ومن 
ة الرضائب Wاد µادي نصوتو Wىل الفصل أ"صيل، بعد µادي �رجعو ملدون

  . ولهذا ٔ�عتذر ٕان مل ٔ�فرس جQدا هذا املوضوع
  .، اللكمة Oلفريق hشرتايك لرشح التعديل57ٕاذن املادة 

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السCيد الرئ=س

يف ٕاطار Îشجيع البحث العلمي، السادة الوزراء، وإالبداع وانفgاح 
 Wىل اجلامعة وÎشجيع كذï اس�Qعاب املقاوالت Oل¼امعيني املقاو½

الباح·ني، نقرتح هذا التعديل يف ٕاطار تنصيص االتفاقQة الصناعية Oلتكو�ن 
من cالل البحث السارية املفعول واÊي يمت ÎشغيN من ق�ل مقاوالت 

 10.000القطاع اخلاص، ٔ�ن حتدد هذاك املن�ة اOيل كتعطى Oلباحث دñل 
شهرا، ملاذا؟ ٔ"نه ا"ٓن هتj اGكتوراه  36ب حتديد املدة، اقرتح�ا درمه، جي

سCنني واك�ن  10يف اجلامعة اك�ن اOيل òيد�ر فهيا سCنة، اك�ن اOيل òيد�ر فهيا 
اOيل ما òيمكلهاش، وòيبقى هذاك الباحث يتلقى من املقاوالت، ولكن 

اجلامعة، مث ما cاص تق�ني هاذ املسÎ ½ٔäشجيعا، ٔ�وال Oلعالقة بني املقاو½ و 
  . بني املقاو½ والباحث مع حتديد املدة �Oكتوراه املعمتدة

  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .احلكومة

  ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
  السCيد الرئ=س، 

  :احلكومة Èرفض هذا التعديل لالعتبار ا"ٓيت
س=مت  اهن Wىل ٔ�ن هذا �حث يف اGكتوربطبيعة احلال اح�ا نتلكم ا"ٓ 

 Î10.000شغيN من ق�ل املقاو½ دñل القطاع اخلاص ومببلغ شهري دñل 
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درمه، و�لتايل ال ميكن ٔ�ن نق�ل ٔ�ن �كون هناك معامÛ تفضيلية بني خمتلف 
امللزمني، و�لتايل �رغب يف تطبيق نفس املعامÛ اجلبائية بني خمتلف 

  . أ"جراء
  .التعديل مرفوضو�لتايل ف

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ٕاذن ٕاWادة احلساب �ل�سCبة Oلتعديل املقدم من طرف hحتاد 

  :h57شرتايك يف ٕاطار املادة 
  ؛45= املوافقون

  ؛55= املعارضون
  .16= املمتنعون
  . رفض التعديل

ون�gقل ٕاىل التعديل الثاين، ٔ�رجومك هللا خيليمك إالخوان، البد ٔ�ن نؤكد 
سؤول عن العمليات احلسابية ؤ�رجو ٔ�ن ننضبط، ٕاذا بدينا بäٔن Gينا م 

ؤ�نمت تعرفون حنن مقQد�ن .. Éشكك وال نناقش حىت هاذ العمليات µادي
  .�لقانون

  .ٕاذن ٔ�عطي اللكمة، تفضل السCيد الرئ=س

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
ين، هللا �كرث cريمك، الرئاسة كام قلمت راه مسؤو½ ٔ�مام الرٔ�ي العام الوط

كذï أ"خ أ"مني راه ما ٔ�مسيناه ٔ�مني حىت µادي �كون مؤمتن Wىل هاذ 
الناس، لك واZد تيعطي م·ال معارضة حشال وتيعطي أ"µلبية حشال، ولهذا 

ومن بعد تقال العدد  �37ل�سCبة Oلضبط املرة أ"وىل اكن تقال Wدد دñل 
�ش Èكون ، هذه مسائل Wادية ٔ�نه يضبط، يعاود يضبط املسائل 45دñل 

  .موضوعية
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ٔ�رجو من إالخوة حQ@ ننادي Wىل املوافقون، �رفعوا ٔ�يدهيم �ش  .شكرا

يبانوا OلسCيد أ"مني، ٔ"نه كتعرف القاWة òبرية تبارك هللا، �رفعوا يدهيم �ش 
 هذه يب=�وا ويعربوا Wىل التصويت دñهلم �لواحض، �ش �كون واحضني يف

  . العملية
  .تفضل السCيد أ"مني

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد Zااملس�شار السCيد ٔ�محد Zااملس�شار السCيد ٔ�محد Zااملس�شار السCيد ٔ�محد Zا;;;;
السادة املس�شار�ن احملرتمني، راه اOيل ما هزش يدو ما كنحسCبوش، 

  . ولكن حىت كنقول العدد Wاد السادة املس�شارون Èهيزوا يدهيم
وïÊ ٕاذا بغيتوا نضبطو لك فريق حشال عندو، راه مس¼لني هنا 

هنا اك�ن اOيل تيصوت، اك�ن اOيل òميتنع، ومرة عندي لك فريق، ولكن 
  .خل، ٕاذن cاص لك الوقت خصهم هيزوا يدهيمإ òيصوت ومرة كذا 

  :السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .. مقدم 57أ"مر واحض، ن�gقل ٕاىل التعديل الثاين يف ٕاطار املادة 

  .السCيدة الرئ=سة، تفضيل

  :املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  ،السCيد الرئ=س
مليار Wىل وسائل Zديثة  2حظة ٔ�ساسCية، هو ٔ�نه خرس¾ عندي مال

  .�ش نبداو نصوتو �لوسائل احلديثة

        : : : : السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
السCيدة الرئ=سة هللا خيليك، ال Éسمح مبناقشة املوضوع، ٔ"ن اح�ا 
بصدد التصويت، نعطي اللكمة ملقديم التصويت وOلحكومة، ومنر Oلتصويت 

  .بدون تعليق
مقدم من طرف hحتاد الوطين Oلشغل  57يف املادة التعديل الثاين 

  .�ملغرب، اللكمة لمك لرشح التعديل

        ::::املس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا السCيد الرئ=س

اOيل مgعلق  56التعديل هذا مرتبط �لتعديل اOيل سCبق م�ه يف املادة 
طبع يف �لطبع �لرضيبة Wىل املعاشات، الkم دñل السCيد الوز�ر �ل 

اعترب¾ه Wىل ٔ�نه يعين فQه  56اجلواب دñلو Wىل التعديل يف املادة 
  . توضي�ات اOيل يه Ñمة

ولكن مع ذï نعترب بäٔن هذا إالشاكل دñل املعاشات والرضيبة Wىل 
املعاشات ي��غي النظر فهيا وي��غي اعتبار اGخول Wىل املعاشات من 

 56ذه املادة مرتبطة �ملادة اGخول hجmعية، و�لتايل مادام ٔ�ن ه
Éسحب هذا التعديل، ولكن نطالب احلكومة ببذل جمهودات òبرية يف هذا 

  . ا>ال، خصوصا فÂ يتعلق مبنظومة إالصالح دñل ٔ�نظمة التقاWد
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسة السCيد رئ=س اجللسة السCيد رئ=س اجللسة السCيد رئ=س اجللسة 
  . ٕاذن التعديل الثاين حسب

شرتايك، اللكمة ورد xشäٔهنا تعديل من الفريق h 59ون�gقل ٕاىل املادة 
  .لمك السCيدة الرئ=سة

  :املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السCيد الرئ=س

يف ٕاطار كذÎ ïشجيع البحث العلمي وÎشجيع الرفع من الرشاكة بني 
املقاو½ واجلامعة، وكذï ال�شجيع Wىل الشغل من محÛ اGكتوراه Wىل 

يف القطاع اخلاص، البحث عن شغل يف املقاو½ اخلاصة، وتعز�ز الثقة 
التعديل دñلنا هو خفض الرضيبة يف Zا½ رسñن اتفاقQة Oلتكو�ن من cالل 

ا"ٓن، �حث هيj اGكتوراه  57البحث، فرق دñل التعديل السابق، 
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وòي÷لص الرضيبة Wىل ذï التعويض، يف الوقت اOيل  اويتقاىض تعويض
  . كنطلبو ٕاعفاءات يف جماالت مgعددة اOيل فهيا ٔ�ر�ح

و�لتايل تعديلنا هو Îشجيع الباحث العلمي وÎشجيع العمل داcل 
  .اجلامعات خبفض رضيبة يف Zا½ رسñن اتفاقQة Oلتكو�ن cالل البحث

  . شكرا

  :السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة

        : : : : السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا السCيد الرئ=س

 O ل فقطcة الشلكية هذا التعديل يدQلتفسري، بطبيعة احلال من الناح
  .يف �ب الرضيبة Wىل الرشاكت ول=س الرضيبة Wىل اcGل

التعويضات املمنوZة Oلباح·ني اÊي يمت Îشغيلهم  ،من ¾حQة املوضوع
يه من الناحQة الرضيQîة Zاليا يه Èاكليف قابO Ûلخصم، الرشكة ختصمها 

  . 2مرات بني امgياز�ن  2يل ال ميكن ٔ�ن الرشكة جتمع من Èاكليفها، و�لتا
هذه املسäٔ½ أ"وىل، و�لتايل هذا سCيؤدي ٕاىل اخلفض من املوارد 

  . من اGسCتور 77الرضيQîة و�لتايل ندفع �لفصل 
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . من اGسCتور 77ٕاذن يطبق يف شäٔن هذا التعديل املادة 

د xشäٔهنا تعديالن، أ"ول من فريق التجمع ور 63ون�gقل ٕاىل املادة 
الوطين لÕٔحرار، ٕاذن اللكمة لفريق التجمع الوطين لÕٔحرار لرشح التعديل 

  .63املقدم يف ٕاطار املادة 

        ::::املس�شار السCيد توفQق املس�شار السCيد توفQق املس�شار السCيد توفQق املس�شار السCيد توفQق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا السCيد الرئ=س

اOيل تيكون يف املادة أ"صلية، الرحب  ٔ�، II 63هذا التعديل هيم املادة 
Gن لك خشص يقوم cالل السCنة املدنية بتفويت عقارات ال  احملصل من

  . ٔ�لف درمه 100يت¼اوز مجموع قميهتا 
ٔ�لف درمه، هاذ متاشCيا مع  100ٔ�لف درمه عوض  140حنن نقرتح 

الغالء اÊي يعرفه سوق العقار Zاليا، و�خلصوص ٔ�ن هذا الفصل مل يعرف 
  . ٔ�ي تعديل م�ذ ٔ�واخر السCبعينات

ا التعديل قد مت �لتوافق داcل اOلجنة واعترب السCيد الرئ=س، هذ
  . تعديل اOلجنة و�لتايل ال �رى سîب لتقدميه يف هذه اجللسة

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ٕاذن التعديل مق�ول من طرف احلكومة، ٔ�عرض  ..اللكمة Oلحكومة

  . احلكومة وهو مق�ول من طرفالتعديل أ"ول Oلتصويت، 

التعديل أ"ول من التجمع الوطين لÕٔحرار،  فهيا تعديالن، 63املادة 
. ٕاذن سCنîت يف التعديل أ"ول. والتعديل الثاين من الفريق hشرتايك

  .تفضيل

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
هذا تعديل تقدم به فريق حمرتم، تقدم به الفريق hشرتايك والفريق 

  .الفQدرايل
قع التوافق داcل اOلجنة و  FDTٔ�لف، وإالخوان يف  160اح�ا اقرتح�ا 

ٔ�لف واحلكومة ق�لت هذا التعديل، مت التصويت Wليه يف  W140ىل ٔ�ساس 
  .اOلجنة

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
، ٔ"نه تعديل هاذ اليش ٕاذن اللكمة Oلحكومة، احلكومة Wلهيا ٔ�ن تفرس

مشرتك فQه ٔ�رقام مgضاربة، ٕاذا مت االتفاق Wىل رمق موZد سCتعلن عنه 
  .الق�ول وسCنصوت Wليهاحلكومة وتعلن عن 

 ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
ٔ�وحض، اOلجنة صوتت Wىل هذا التعديل، ؤ�ؤكد ا"ٓن حىت  ..يف اOلجنة

ٔ�لف، ٔ"نه اك�ن تناقض،  140ل  ٔ�لف 100احلكومة تق�ل هذا التعديل من 
µري مق�ول، يعين  بقي جزء �ٓخر دñل التخفQض دñل السCنوات هذاك

سCنوات  5ل  8التخفQض دñل السCنوات دñل السكىن الرئ=سCية من 
  . هذاك µري مق�ول، ولكن حىت يف اOلجنة صوت بعدم ق�وÌ وحسب

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .التعديالن مق�والن بتوحQد الرمقواحض، 

ورد xشäٔهنا تعديل من الفريق الفQدرايل : 73ٕاذن ن�gقل ٕاىل املادة 
واGميقراطية، اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل املادة  OلوZدة
73.  

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
  .شكرا السCيد الرئ=س

درمه  36.000فÂ خيص هذا التعديل نقرتح ٔ�ن رشحية اcGل ٕاىل µاية 
ٕاىل  36.001 من �ل�سCبة لرشحية اcGل، %10معفاة من الرضيبة، 

60.000 ،20%  Cس�، 70.000ٕاىل  60.001بة لرشحية اcGل من �ل
 %34درمه،  86.000ٕاىل  �70.001ل�سCبة لرشحية اcGل من  30%

�ل�سCبة  %38درمه،  190.000ٕاىل  �86.001ل�سCبة لرشحية اcGل من 
ïىل ذW ملا زاد.  

الهدف من هذا التعديل هو توسCيع فÃة املسCتفQد�ن من إالعفاء اللكي 
  .درمه سCنوñ 36.000 ال يت¼اوز دcلها ل�شمل فÃات أ"جراء اليت

  .ختفQض الضغط اجلبايئ Wىل خمتلف فÃات أ"جراء
فاملالحظ ٔ�ن أ"جراء مه ا�pOن �سامهون �لرضيبة Wىل اcGل ب�سCبة 
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  :، ومه ا�pOن يتعرضون Oلترضيب مرتني2010م·ال يف سCنة  71.2%
بة Wىل القمية hقgطاع من املنبع، �ٕالضافة ٕاىل الرضائب أ"خرى اكلرضي 

  .املضافة، وïÊ �رى بäٔنه فÃة املäٔجور�ن يه ا"ٔكرث تعرضا Oلترضيب
وقد قلنا يف اOلجنة، Wىل احلكومة ٔ�ن متتع أ"جراء ٔ�يضا بنظام الترصحي 
حىت �سCتفQدوا من hمgيازات اليت �سCتفQدوا مهنا من يرصحون ول=س 

  .hقgطاع من املنبع
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسCيد رئ=س االسCيد رئ=س االسCيد رئ=س االسCيد رئ=س ا
  .73املادة  ،شكرا اللكمة Oلحكومة

 ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
  السCيد الرئ=س،

بطبيعة احلال هذا التعديل كام متت إالشارة ٕاىل ذï يف ٔ�شغال اOلجنة 
سCيكون من بني املوضوWات اليت س��ظر فهيا املناظرة الوطنية، البد من 

ور حول هذا املوضوع �لنظر ٕاىل 5�ٔره املايل الك�ري، حبمك ٔ�ن هذا ال�شا
Û·ري ٔ�مµ رية، نعطيc"ٔنوات اCبرية يف السò نة : اجلدول عرف تغيرياتCس

مليون  100مليار و 5املراجعة دñل اجلدول، التäٔثري املايل دñلها اكن  2009
عتبار هذه مليون درمه، وال 360ومليار  4التäٔثري املايل  2010درمه، يف 

  .من اGسCتور 77التäّٔثريات املالية السلبية ندفع �لفصل 
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .ٕاذن احلكومة لن تق�ل هذا التعديل، ٔ�عرضه Wىل التصويت. شكرا

  املوافقون ؟
  . من اGسCتور 77ٕاذن تطبق املادة  ..ٕاذن �سحب التعديل

صا½ واملعارصة اللكمة ورد xشäٔهنا تعديل من فريق ا"ٔ  82ون�gقل، املادة 
  .Z"ٔ82د السادة املس�شار�ن مقديم التعديل، املادة 

        : : : : املس�شار السCيد امحمد امحيدياملس�شار السCيد امحمد امحيدياملس�شار السCيد امحمد امحيدياملس�شار السCيد امحمد امحيدي
  .ٕاذن شكرا السCيد الرئ=س

 5سCنوات مgتالية �ل�سCبة OلقطاWات ذات ا»منو الرسيع، ملدة  3ملدة "
سCنوات مgتالية �ل�سCبة OلقطاWات أ"خرى ٔ�ن �رفق ٕاقراره السCنوي مبجموع 
اcGل بيان موقع من Gن اخلصم اخلاضع Oلرضيبة املعين، يوحض مصدر 

ٔ�و احلصيÛ بدون رحب املرصح هبام وفق منوذج تعده إالدارة وذï  العجز
  ".املقررة ٔ�د¾ه 198حتت طائÛ تطبيق ٔ�حاكم املادة 

ت�رش السلطة احلكومQة املعنية تقر�را سCنوñ بني القطاWات ذات ا»منو "
  ".عايري وأ"سس العلمية لهذا التصنيفاملالرسيع وحتدد 

  .شكرا

        

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .شكرا، اللكمة Oلحكومة

 ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
  . شكرا السCيد الرئ=س
هذا تعديل يف ٕاطار املالمئة فقط، وبطبيعة احلال  ،كام متت إالشارة

  . ق هو ٔ�ن هذا التعديل µري مق�ولحنتفظ �رٔ�ينا الساب
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :لتصويتWىل أ�عرض التعديل 

  ؛26= املوافقون
  ؛55= املعارضون
  .31= املمتنعون

رفض التعديل، ون�gقل ٕاىل مادة ٕاضافQة تتعلق Z�ٕداث رضيبة 
ورد xشäٔهنا تعديل من فرق أ"µلبية، اللكمة ٔ"Zد  ،تصاWدية Wىل الرثوة

  .املس�شار�ن مقديم التعديل من فرق أ"µلبية السادة

        ::::املس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصاري
  السCيد الرئ=س،
  السادة الوزراء،

  الزمQالت والزمالء،
يف فرق أ"µلبية تقدم�ا هباذ التعديل، مطالبني مبقgضاه ب�سخ ٔ�حاكم 

هيا املادة إالضافQة املتعلقة Z�ٕداث الرضيبة تصاWدية Wىل الرثوة واملصادق Wل
  . من طرف اOلجنة، جلنة املالية

  :وقد تقدم�ا هبذا التعديل لعدة ٔ�سCباب، من ٔ�مهها
_اء يف ٕاطار الmسك  2012ٔ�وال، ٔ�ن مرشوع قانون املالية لسCنة 

مظاهر الرثوة  رضيبتhجmعي مبجموWة من التدابري اليت من شäٔهنا 
هذه احلكومة اليت وٕارساء Wدا½ ج�ائية، وهذا ٔ"ول مرة يف القانون املايل ل 

  . _اءت يف ظل اGسCتور اجلديد
مث كذï، فٕاZداث ٔ�ية رضيبة ٕاضافQة يف نظر¾ يف الظرفQة احلالية قد 
�كون لها �ٓ	ر سلبية تت¼ىل �خلصوص يف تفيش ظاهرة ا»متلص والغش 
الرضيب=ني وكذا هتريب أ"موال cارج الب�، مما سCيؤ5ر بدون شك سلبا 

  . Wىل hقgصاد الوطين
كام ٔ�ن تطبيق الرضيبة Wىل الرثوة سCيطرح بعض إالشاكليات التق�ية، 

  :من ٔ�مهها
ٔ�وال، ٔ�ن الرضيبة Wىل الرثوة، رضيبة خشصية، تطبق Wىل اÊمة املالية 
لÕٔش÷اص اÊاتيني يف ٕاطار نظام الترصحيي، واعتبارا ïÊ يمت حتديد 

الشخص، مما ٔ�ساسها حسب قمية لك أ"موال واملمتلاكت اليت يتوفر Wلهيا 
سCيطرح ٕاشاكلية تق�ية �ل�سCبة لتطبيقها لبالد¾، Wلام ٔ�ن يف املغرب معظم 
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اGخول اخلاضعة Oلرضيبة Wىل اcGل ÈرÈكز �ٔ"ساس Wىل hسCت÷الص 
  .%73عن طريق احلجز يف املنبع اÊي ميثل حوايل 

ٕان هذه الرضيبة، تطرح ٕاشاكلية كذï تتعلق بطريقة ا�Zساهبا، ٕاذ ٔ�هنا 
رٔ�سامل عوض اGخول، مما سCي�gج عنه صعوبة يف تقQميها الcاصة Wىل  تعمتد

  . نظرا لعدم التوفر Wىل معطيات مرجعية متكن من ضبطها حلد ا"ٓن
ٕان ٕاZداث هذه الرضيبة كذï من شäٔهنا ٔ�ن يطرح صعوبة يف 
اسCت÷الصها، نظرا الرÈاكزها Wىل قمية رٔ�س املال عوض اcGل، مما حيول 

  . سCيو½ الاكفQة لتäٔد�هتادون التوفر Wىل ال 
ٕان هذه الرضيبة، c�ٔريا، سCتؤدي ٕاىل الزñدة يف السلطة التقد�رية 

  . لٕالدارة، اليشء اÊي سCيرتتب عنه ال حما½ مضاعفة املنازWات الرضيQîة
ïÊ ة¼Qت هذه الرضيبة من ق�ل  ،ون��فٕان العديد من الب�ان اليت تب

وا�رلندا  1994ا»منسا سCنة  Wدلت عن تطبيقها وٕالغاءها فÂ بعد، م·ل
كسمبورغ وف�لندا والسويد واسCبانيا، واليو¾ن c�ٔريا ي ل اO واGامنارك ؤ�ملانيا و 

  .2009سCنة 
ويف اخلتام، فٕاننا يف فرق أ"µلبية نعتقد ٔ�ن هذه الرضيبة تتطلب دراسة 
معمقة، واليت من املمكن ٕادراöا يف ٕاطار املناظرة الوطنية حول اجلباñت 

ميها، وذc"ٔ ïذ بعني hعتبار بعض العنارص واملعطيات، املزمع تنظ 
اكلرشحية الساكنية املسCهتدفة وطبيعة أ"موال اليت سCتخضع لها وم�دٔ� القمي 
املتعلقة هبا وòيفQة حتديد أ"سعار، فرض الرضيبة وكذا انعاكساهتا Wىل 

  .املسCتوى hقgصادي وhجmعي، ولهذا نلمتس ٔ�ن �سCت¼اب لهذا التعديل
  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة

 ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

هذا التعديل �ل�سCبة Oلحكومة مق�ول، �لنظر لالعتبارات التق�ية 
  .وhقgصادية واحلفاظ Wىل التنافسCية دñل بالد¾

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسCيد رئ=س اجل السCيد رئ=س اجل السCيد رئ=س اجل السCيد رئ=س اجل 
  .تفضلوا ..ٕاذن ٔ�عرض

        ::::املس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñطاملس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñطاملس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñطاملس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñط
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  امسح يل، يف ٕاطار نقطة نظام؟ 

        ::::املس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñطاملس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñطاملس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñطاملس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñط
  .ما اكي�ش نقطة نظام، يف ٕاطار قانون املالية، Wىل هاذ النقطة �لضبط

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
   ٔ�ي ٕاطار؟ µري قول يل يف

السCيد املس�شار، ما ف=ش .. ال ما اكي�ش م�اقشة، السCيد املس�شار
اليس ٔ�فرñط ما اكي�ش م�اقشة يف هذا إالطار، ما اكي�ش  ..م�اقشة

  .. ، ال، الÎساؤالت، ال
امسح يل نفرس لمك، القانون اح�ا دcلنا يف التصويت، القانون ال �سمح 

 Oم تفضلواا اكنت يف ٕاطار نقطة نظالمناقشة، ٕاذ..  
 ،يف ٕاطار نقطة نظام تفضل السCيد عبد املاï، يف ٕاطار نقطة نظام

هللا خيليك، ال ميكن ٔ�ن نفgح املناقشة يف ٔ�ي موضوع، دcلنا يف التصويت، 
  .فقط القانون �سمح ملقديم التعديل وOلحكومة ومنر ٕاىل التصويت

        ::::املس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñطاملس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñطاملس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñطاملس�شار السCيد عبد املاï ٔ�فرñط
Zذف مضمون مداÛc السCيد Zذف مضمون مداÛc السCيد Zذف مضمون مداÛc السCيد Zذف مضمون مداÛc السCيد بطلب من رئ=س اجللسة مت بطلب من رئ=س اجللسة مت بطلب من رئ=س اجللسة مت بطلب من رئ=س اجللسة مت ((((

        ))))املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
اليس عبد املاï ال ميكن ٔ�ن Éسمح �ملناقشة يف هذا املقام، اللكمة يف 

  . ٕاطار نقطة نظام لÕٔسCتاذ الرايض يف ٕاطار نقطة نظام
اليس عبد املاï معطي�ش ï اللكمة، وµادي نطلب من املسؤولني 

لسانك، ٔ�»متس من املسؤولني Wىل  �ش �شطبو Wىل مجيع ما _اء Wىل
ال�سجيل Wدم Îسجيل ما ورد عن املس�شار احملرتم ٔ"نين لن ٔ�عطيه 
اللكمة، ال�شطيب Wىل لك ما ورد Wىل لسانه، ؤ�عطي اللكمة يف ٕاطار 

  .نقطة نظام OلسCيد الرايض، تفضل السCيد الرايض وبعدمك السCيد أ"نصاري

        ::::املس�شار السCيد ادر�س الرايضاملس�شار السCيد ادر�س الرايضاملس�شار السCيد ادر�س الرايضاملس�شار السCيد ادر�س الرايض
ؤ�عطيمت إالذن �ش مQتنقلش هاذ املسائل هاذو، ٕاذا  ٔ�نمت رئ=س

cا ت�شكرومك درتو هذه املسائل هذه، وu امحلد اك�ن اولكن و . ت�شكرومك
  . الص�افة، تنحمدو ريب وÉشكروه Wىل الص�افة اOيل اكينة

السCيد الرئ=س ، �ٓمشن قانون، اOيل اك�ن، السCيد الرئ=س، �ٓمشن قانون
تيعطيمك ٔ�عطينا �ٓمشن قانون ..، �ٓمشن قانونالص�افةµاجتاوبو¾ ٔ�مام فني اهنا 

يف اOلجنة وما داز يش بصفة هنائية، واح�ا بغينا  ايناقشما ت ٔ�نه هاذ اليش 
يف بغينا الرضيبة Wىل الرثوة، بغينا الرضيبة Wىل الرثوة، الرضيبة Wىل الرثوة، 

ن الرضيبة Wىل الرثوة يف ٕاطار التضاميف ٕاطار التضامن، ٕاطار التضامن، 
  ..يف ٕاطار هاذ احلراك اOيل اك�ن

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ٔ�شCنو هو ما مسعناش ٔ�شCنو بغييت؟ ما مسعناش السCيد الرئ=س، 

 C؟..يف بغييت نوموقفك؟ ٔ�ش  

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ٕاذا عندمك موقف يف ٔ�نمت رئ=س فريق، ..السCيد الرئ=س ٔ�نمت رئ=س فريق
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مجيع املواضيع الغية يف  ، اكن يش موضوع �ٓخرالٕاطار نقطة نظام تفضلوا، إ 
هذه اجللسة، ٔ"نه ال ميكن Îسجيل ٔ�ي موقف سCيايس ٕاال من cالل 
التعديالت، القانون واحض يف هاذ أ"مر، لمك اللكمة السCيد الرئ=س يف ٕاطار 

  .نقطة نظام

        ::::املس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصاري
  السCيد الرئ=س احملرتم،

Wىل هامش هذا التعديل،  ٔ�¾ ٔ�حيي الزمالء ا�Êن فgحوا نقاشا قانونيا
وٕان اكن القانون يؤكد Wىل ٔ�نه بعد اGخول يف معلية التصويت ي��غي ٔ�ن 

  . ÎسCمتر
ولكن ما فهيا �س �ش الرٔ�ي العام، وهذه _لسة تنقل Wىل الهواء، 

  ..ؤ�عتقد ٔ�ن املغاربة يت��عون
  ..هللا ٕاcليك cليين �مكل، وcليين �مكل، cليين �مكل

  ..السCيد الرئ=س
ء aم و�طمئنان، ٔ"ننا حنرتم بعضنا ولنا املسؤولية لك من موقعه وهبدو 

السCيايس ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ماممك، السCيد الرئ=س، ؤ�مام الرٔ�ي العام ٔ�ن 
املسطرة املنصوص Wلهيا يف النظام اGاcيل قد اZرتمت يف تقدمي هذا 

وقد طبقهتا فرق أ"µلبية، ووöت  237التعديل، ؤ�حQلمك Wىل املادة 
ساWة متاما بعد ٕاقرار ذï من طرف اOلجنة هذا  48د الرئ=س م�ذ OلسCي

  . التعديل، وWىل الرئاسة ٔ�ن توزWه Wىل الفرق
و�لتايل ففرق أ"µلبية انضبطت مع النظام اGاcيل اÊي يلزم�ا مجيعا 

، وكذï ٕاذا اكن هناك من يواملصادق Wليه من طرف ا>لس اGسCتور
دسCتورية موòول لها Oلنظر يف ٔ�ي خرق يطعن يف املسطرة فهناك مؤسسة 

  . Oلنظام اGاcيل وهذه يه اGميقراطية
  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . ٔ�عتقد بäٔنه ٔ�فعال العقالء تزنه عن العبث

إالخوان، ٔ�عتقد بäٔنه القانون واحض يف هذا أ"مر، حنن بصدد م�اقشة 
لعامة، Gينا التعديالت املقدمة ٕاىل الرئاسة ونîت فهيا من cالل اجللسة ا

 . فضاءات ؤ�ماòن فني ميكن نعربو Wىل مواقف�ا السCياسCية
  .ا"ٓن املواقف السCياسCية، ل=س هنا

ٔ�رجومك حنن بصدد البت يف التعديالت، ؤ�عرض التعديل املقدم من 
طرف فرق أ"µلبية يف ٕاطار مادة ٕاضافQة تتعلق Z�ٕداث رضيبة تصاWدية 

  .Wىل الرثوة
  :إالضافQة املوافقون Wىل هذه املادة

  املوافقون ؟
Wدم ال�شو�ش Wىل اجللسة، ٔ�رجومك ٔ�رجومك Wدم ال�شو�ش Wىل القاWة، 

  ..ٕالÉس�اب حقمك ولكن Wدم ال�شو�شاف

  ؛56= املوافقون Wىل التعديل
  املعارضون؟ 

سCنصوت Wىل التعديل املقدم من طرف فرق أ"µلبية املتعلق Z�ٕداث 
عديل من فرق أ"µلبية وهو رضيبة تصاWدية Wىل الرثوة، ورد xشäٔهنا ت

  .اÊي فرسه أ"خ أ"نصاري ق�ل قليل
ال تدcل يف ٕاطار  ،فقططبعا، ردود فعل اكنت هناك ردود فعل 
اكنت ق�ل قليل، ٔ�»متس من املسؤولني  القانون، ومجيع التدcالت

ال�شطيب عهنا وvٔهنا مل Èكن، مل Èكن يف ٕاطار القانون ومل ٔ�عطي اللكمة 
  .وال من ٔ�والئكٔ"Zد ال من هؤالء 

  : نصوت Wىل املادة
  ؛57= املوافقون

  ؛28= املعارضون
  .15= املمتنعون

  .91وافق ا>لس Wىل هذا التعديل، ون�gقل ٕاىل املادة 
اللكمة  .أ"ول من الفريق hشرتايك، ورد xشäٔهنا تعديالن :91املادة 

  .Oلفريق hشرتايك يف ٕاطار التعديل أ"ول

        ::::بوعيادبوعيادبوعيادبوعياد    املس�شارة السCيدة زبيدةاملس�شارة السCيدة زبيدةاملس�شارة السCيدة زبيدةاملس�شارة السCيدة زبيدة
  السCيد الرئ=س، 

  .. يف ٕاطار هاذ التعديل هو تعديل يف الفقرة

  ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .الهدوء أ�رجو من إالخوان أ"عزاء ٔ�ن يلزتمو 

  ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
من الرضيبة  63، يف ٕاطار املالمئة مع املادة IIIيه فقرة ٕاضافQة ل  ..

  .Wىل اcGل
  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسCيد رئ=س اجل السCيد رئ=س اجل السCيد رئ=س اجل السCيد رئ=س اجل 
  .اللكمة Oلحكومة

 ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
  .شكرا السCيد الرئ=س

  :هذا التعديل µري مق�ول لالعتبارات التالية
  ..إالعفاء فÂ يتعلق �لسكن اÊي �سلمه

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .هللا ٕاcليمك ٔ�رجومك إالخوان �ش �متك�و من hسmCع Oلحكومة..

  ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،السCيد الوز�ر املنتدب Gى وز�ر hقgصاد واملالية،
 Âي �سلمه قلت فÊالشخص لنفسه هو معفي من يتعلق �لسكن ا
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الرضيبة Wىل القمية املضافة، ولكن وفق مجموWة من الرشوط، الرشط 
ط سCنوات، الرش  4بطبيعة احلال دñل التخصيص Oلسكن الرئ=يس ملدة 

مرت مربع، و�لتايل  300دñل ٔ�ن ال يت¼اوز واZد املساZة معينة اOيل يه 
ٕاذا مل حيرتم هذه املعايري، إالعفاء �سقط، وكذï ٕاذا مت التفويت داcل 

  .سCنوات كذï هذا إالعفاء �سقط 4دñل _ل ا"ٔ 
 .�لتايل لهذه hعتبارات فالتعديل µري مق�ول

  .وشكرا

  ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .التعديل ٕاذن رفض

  . التعديل الثاين Oلفريق الفQدرايل OلوZدة واGميقراطية، µري موجود
  :ٕاذن ٔ�عرض التعديل أ"ول Oلبت

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

  .ٕاذن رفض التعديل أ"ول
الفريق µري  ..التعديل الثاين Oلفريق الفQدرايل، لمك اللكمة لتقدمي التعديل

كن البت فQه طبقا Oلقانون اGاcيل Oلم¼لس، ٔ"نه مل يقدم ومل موجود، ال مي
  .تعرب يف شäٔهنا احلكومة

ورد xشäٔهنا تعديل من الفريق hشرتايك، اللكمة Oلفريق  92املادة 
  .hشرتايك

  . اللكمة لمك السCيد الرئ=س يف ٕاطار نقطة نظام

  : املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  السCيد الرئ=س احملرتم، 

ٔ�رجو ٔ�ن ي�سع صدرمك ٕالبداء مالحظة مgعلقة �ل�سCيري، �ش نفهمو بäٔن 
إالخوان دñلنا يف الفريق الفQدرايل اOيل اÉسحب رمبا عندمه احلق، ؤ�حQلمك 

  :اليت تنص Wىل ما ييل W241ىل املادة 
اللكمة فQه  ىعندما يعرض مرشوع تعديل ما Wىل املناقشة، ال تعط"

و اليس أ"نصاري �مس أ"µلبية يف هذه بعد صاحب املرشوع، اOيل ه
احلا½، سوى Oلحكومة مث لرئ=س اOلجنة املعنية بدراسCته ٔ�و Oلمقرر، ويف 

 ٓ   ". خر أ"مر ملتلكم واZد من لك فريق معارض ٔ�و مؤيد لهذا املرشوع�
و�لتايل مصادرÈمك حلق�ا كفرق، بغض النظر مؤيدة ٔ�و µري مؤيدة، هذا 

م اGاcيل اOيل هو يف املرتبة الثالثة يف ÈراتQîة حق�ا اGسCتوري يضمنه النظا
  . القوانني

و�لتايل ر_اءا، ٕاذا اكن من حق أ"µلبية ٔ�ن تقدم تعديالت Wىل 
تنص Wىل ك ، اOيل 37نصوص ٔ�قرت داcل اOلجنة وفقا ملقgضيات املادة 

  . حقهم يف ٔ�ن يقدموا تعديل، ولكن يف ظرف ٔ�ربعة ñ�ٔم بعد توزيعها
ال حتذفوا هذا من ال�سجيل، بäٔننا كفريق مل نتوصل  وÉس¼ل، ؤ�رجو ٔ�ن

، من حقهم يقدموا تعديلحقهم  ونصادر ت هبذا التعديل، مايش معناه بäٔنه 
ٔ"نه م�صوص Wليه، ولكن وفقا OلكQفQات والرشوط املنصوص Wلهيا، ؤ�ول 

  . تá الرشوط هو توزيع هذا التعديل يف ظرف ٔ�ربعة ñ�ٔم بعد توزيعها
دروا حق�ا يف تناول اللكمة، حنن ن�شîث حبق�ا يف ٕاطار مث ر_اءا ال تصا

كام هو الشäٔن �ل�سCبة Oلزمالء اOيل اÉسحبوا، ويبدوا ٔ�ن عندمه  41املادة 
احلق، ٔ"ن ما خصناش �كونو مسامهني يف متر�ر أ"مور ضدا Wىل القانون، 
وشعرت بäٔنه من الواجب ٔ�ن ٔ�ديل هبذه املالحظة �ش ما �كوÉش التعامل 

  .انتقايئ والكQل مبكQالني دñلنا
  . وشكرا

  :السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ٕاذا مسحمت السCيد الرئ=س، أ"مر ل=س كذï، حQ@ يمت م�اقشة 
تعديالت يف ٕاطار _لسة معومQة تعطى اللكمة، ملا نناقش املرشوع �رمgه 
فلمك احلق، ولكن ملا نناقش التعديالت تعطى اللكمة لصاحب التعديل 

  . كومة ومنر م�ارشة Oلبت يف هذه التعديالتطبقا Oلقانون ورد احل
حنن لسCنا بصدد دراسة مشاريع قوانني ٔ�و مقرتZات قوانني، حنن بصدد 
دراسة القانون املايل والتعديالت اليت قدمت يف ٕاطاره، مرشوع قانون 
املالية مر من اOلجنة اÓتصة وقدمت فهيا تعديالت، والتعديالت اليت مل 

  . العامة من ٔ�_ل البت فهيا �لكQفQة اليت ذòرت لمك تق�ل رفعت ٕاىل اجللسة
مث Oلحكومة لت�ديد املوقف ومنر  ،نعطي اللكمة دامئا لصاحب التعديل

  . م�ارشة ٕاىل البت يف املرشوع
س��اقش  ،OلسCيدة الرئ=سة، مث OلسCيد الرئ=سµادي نعطي اللكمة 

  .    املوضوع �ش حنيلمك Wىل القانون �لضبط
حنيلمك Wىل  ،نفgحو هذا النقاش، هللا خيليمكما ميكن السCيد الرئ=س، 

  ..القانون اGاcيل
  . السCيد الرئ=س، حتتجون مبادة ال Wالقة لها مبا حنن بصدده، ٔ�رجوك

املوضوع Wىل لك Zال،  ونناقشµادي اللكمة OلسCيدة الرئ=سة، اح�ا 
  .تفضيل. اللكمة لمك السCيدة الرئ=سة

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
ٔ�وال، احلق للك املس�شار�ن وفرق أ"µلبية وفرق املعارضة بäٔن يقرتحوا 
تعديالت ما اك�ن حىت يش مشلك، لكن القانون ينص Wىل توزيع هذا 
التعديالت، حنن يف الفريق مل ن�سمل هذا التعديل، وفوجÃنا يف هذه اجللسة 

  . العامة بتعديل فرق أ"µلبية احملرتمة
ريق اOيل �غيهنا ت�س¼ل، بäٔنه مل نتوصل و�لتايل مالحظتنا يف الف

  .لتعديالت لفرق أ"µلبية فÂ خيص هذا املوضوع� ..مبقرتح
ٕاذن املسؤولية رمبا ل=ست لفرق أ"µلبية، ولكن املسؤولية Oلتدبري، ٔ"نه 

، و�لتايل هللا خيليمك، السCيد الرئ=س، هذا ماكنتوصلوش هباWدة و	ئق 
  .العبث راه خصنا نوقفوه
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        ::::رئ=س اجللسةرئ=س اجللسةرئ=س اجللسةرئ=س اجللسة    السCيدالسCيدالسCيدالسCيد
ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة لÕٔسCتاذ أ"نصاري،  .شكرا OلسCيدة املس�شارة

  . تعديل فرق أ"µلبية توصلت به الرئاسة، ولقQتوا يف امللف
 اح�ا مإاذا وقع يش ٕاغفال يف التوزيع Wىل الفرق راه مسؤولية إالدارة، 

  .نصاري اكن من إالدارة، اللكمة لÕٔسCتاذ ا"ٔ المسؤولني Wىل يش ٕاغفال إ 
  .ومن بعد µا نعطيمك اللكمة السCيد الرئ=س

        ::::املس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصاري
ٕاذا مسحمت، ٔ�¾ ٔ�حيي من هذا املنرب الزمالء ٔ"ن اOيل تيعطي احليوية 

يعين لهذا ا>لس هو هذا النقاش القانوين، لسCنا �ٓ½ تصويت، لسCنا هنا 
ن تقgيض ٔ�ن ن��اقش ٕالخراج قوانني دون التعمق فهيا، ودو½ احلق والقانو

أ"خ ب�شامش رئ=س فريق أ"صا½ اليس هذا النقاش القانوين، اOيل تنحيي 
واملعارصة ٕال	رته هامشCيا، ولو اكن املبدٔ� هو عندما ندcل يف معلية 

ت=�قى إالخوان ا�Êن �رون ٔ�ن هناك  مورا التصويتٔ�ن التصويت وcاصة 
طر املنصوص Wلهيا يف ٔ�ن �س¼لوا ذï وحيتفظوا حبقهم لسá املسا اخرق

  . القوانني اجلاري هبا العمل
من �ب التعامل فÂ بي��ا والود اÊي جيمعنا والنقاش اÊي  ،ولكن

ي��غي ٔ�ن �كون فÂ بي��ا من ٔ�_ل كذÈ ïكر�س دو½ احلق والقانون، 
وhنطالق من القانون ول=س ش=Ãا µري القانون واÊي جيمعنا ويوZد¾ 

cاGاصة النظام اcيلو .  
ٔ�¾ ٔ�نطلق ٔ�وال فÂ خيص القضية دñل التوزيع، ٔ�¾ ٔ�رشت ٕاىل املادة 

، ؤ�¾ مع الزمQل السCيد رئ=س فريق 237أ"وىل ؤ�عتقد ٔ�هنا يه املادة 
أ"صا½ واملعارصة اÊي قال بäٔنه اكن ي��غي ٔ�ن يوزع، ولكن النظام اGاcيل 

، بل اÊي هو مل يعط هذه الصالحQة ٔ"حصاب التعديل OلقQام �لتوزيع
ñ�ٔم ٕاىل رئاسة ا>لس، وهناك  4هو ٔ�ن نتقدم داcل ٔ�_ل الب م�ا مط

  . سكوت، ولك ما هو مسكوت Wليه فهو م�اح
ٕاذن حنن تقدم�ا ولنا رسا½ اليت تؤكد ٔ�ننا سلمنا م�ذ يومني التعديل 
املصادق Wليه من طرف فرق أ"µلبية ٕاىل كتابة السCيد رئ=س ا>لس، وال 

 ïىل ذW ي ينوب عنه ٔ�دلÊيد الرئ=س اCلسO ٔ�نه اكن من بني امللف املسمل
  . فقد و_د مضن حمتوñته تعديلنا ،لرئاسة هذه اجللسة

وهناك مصل�ة cاصة Îسمى مصل�ة ال�رشيع داcل جملس املس�شار�ن 
ملري، وقد سلمت ٕاليه وكذï من ا�ن امسه اليس إ وفهيا خشص مسؤول 

سة، ؤ�شعروه بäٔن Wليه ٔ�ن يقوم طرف املوظفني بعد كذÎ ïسلميه Oلرئا
  .�ٕالجراءات الالزمة

ٕاذن فرق أ"µلبية ل=ست مسؤولية ملا ق�ل وما بعد، ولمك احلق وهناك 
öة موòول لها املساء½ عن هذا التقصري، كام اكن التقصري يف ٔ�شCياء ٔ�خرى 
5�ٔرهتا من هذا املنرب ٔ�مس لالرتباك الواقع يف هذا ا>لس، وسوء التدبري 

  . ري اÊي نعاين م�ه ٕال	رة هذه النقاطوال�سCي

مث كذï املادة الثانية اليت ٔ�	رها الزمQل احملرتم السCيد ب�شامش، اÊي 
 Ì نò�ٔالبد ٔ�ن �رجع ٕاىل املادة اليت التقد�ر و ،ñرته لهذه القضا	رتام ٕالZh

  ، وµادي نقراوها �لك تäٔين، و�رى ٔ��ن هو اخللل؟41ٔ�شار ٕا»هيا ويه املادة 
بعد فQه Wىل املناقشة، ال تعطى اللكمة  ما يعرض مرشوع تعديلعند"

صاحب املرشوع سوى Oلحكومة، مث لرئ=س اOلجنة املعنية بدراسCته ٔ�و 
  ". املقرر ويف �ٓخر أ"مر ملتلكم واZد من لك فريق

ماذا وقع؟ ال ها هو �مكلوه، ٔ"ن مع أ"سف اح�ا خصنا Èكون عند¾ 
ح Wىل كنقرت �كون معه النظام اGاcيل، ٔ�¾ واZد الثقافة اOيل _اء ٕاىل هنا 

طلب من إالدارة �ش Èزود لك مس�شار كنإالخوان لك واZد، و 
ومس�شارة ب�س÷ة لتكون معه دامئا حبال واZد الوثيقة ٔ�ساسCية Èكون معنا، 

  .ٔ"ننا حنتاöا وما نبقاوش Wاد نقلبو Wىل النظام اGاcيل
ريق معارض ٔ�و مؤيد لهذا ملتلكم واZد من لك ف: "مث كذï ٔ�¾ نقراها

  ".املرشوع
اكن Wىل ٔ�ولئك ا�pOن ٔ�رادوا ٔ�ن يؤيدوا ٔ�و يعارضوا ٔ�ن يطلبوا اللكمة، 

هل ٕان هذا ل=س يف القانون، من : ول=س من حق الرئ=س تلقائيا ٔ�ن يقول
  .Ì احلق؟ احلق مطلوب وال يعطى

ïسحبوا، ٔ�رادوا ٔ�ن يتقدموا بتعديلهم ق� ،مث كذÉن ا�pOل إالخوان ا
hسmCع ٕاىل رٔ�ي احلكومة، وهذا هو اخللل، Wلينا ٔ�وال ٔ�ن ن�شCبع، وهذا 
ٕاcالل اك�ن عند¾ يف املؤسسة، نقولها ٔ�ماممك، ال �رجع Oلنظام اGاcيل 

قgضيات اOيل خصها التäٔويل امل وال�شCبع به وكذï الوقوف عند بعض 
  :الصحيح، و�لتايل ٔ�»متس �مس فرق أ"µلبية

التعديل قد صودق Wليه، ولكن هذا ال يعين ٔ�ن إالخوان ٔ�وال، ٔ�ن نقول بäٔن 
ا�pOن �رون ٔ�ن هناك خرق Oلمسطرة ٔ�ن يتوöوا مبا �رونه م�اسCبا من 

Gو½ احلق والقانون، ولكن هذا البد كذï يف راه òيäٔسس ٔ�_ل، وهذا 
نظري ٔ�ن ال نبقى يف لك مرة حبال يش زوابع قانونية، ٔ"ن هاذ اليش اكن 

طوه فÂ بي��ا، �ش �كونو يف املسCتق�ل Èكون عند¾ خصنا نبداو نضب
  .cارطة طريق سالكة �ل�سCبة Oلجميع

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
شكرا OلسCيد املس�شار، c�ٔربمك بäٔنين توصلت ا"ٓن بورقة اليت مبقgضاها 
توصلت مجيع الفرق �لتعديالت، سCتوزع Wليمك Zاال رفعا للك التباس، 

  .افو¾ هبا وسCتوزع Wىل السادة رؤساء الفرق Zاالطلبهتا من إالدارة وو
  .أ"سCتاذ ب�شامش، تفضل، ومن بعده أ"سCتاذ مرون ..ٕاذن

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
شكرا Wىل رZابة صدرمك، مع لك Zhرتام احملرتم السCيد الرئ=س 

، ولكن والتقد�ر لالجهتاد وOلمناز½ الفقهية اOيل قدÑا السCيد الرئ=س احملرتم
  . قف عند ويل Oلمصلنيتيو هو 
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بعدا ٔ�وال الوثيقة اOيل وزعمت Wلينا ا"ٓن واليت تفQد بäٔن التعديل وزع 
اليت  237يعين البارح، املادة  W10/05ىل مجيع الفرق الربملانية حيمل aرخي 

ñ�ٔم بعد توزيعها،  4يف ظرف : جتزي Oلمس�شار�ن ٔ�ن يقدموا تعديالت تقول
  .ñ�ٔم 4

Ûc التقدميية اOيل قدم السCيد الرئ=س قال يومني، القانون يف املدا
ñ�ٔم الوثيقة اOيل بني ٔ�يدينا تقول بäٔننا توصلنا البارZة، فاش  4يقول ò اGاcيل 

  .من ساWة؟ هللا W�ٔمل، هذا من öة
، السCيد الرئ=س 242من öة 	نية �ش �رجع لصلب املوضوع، املادة 

¼لس ق�ل التصويت Wىل مجموع مشاريع ٔ�و ميكن Oلم: "احملرتم، Îشري ٕاىل ٔ�نه
مقرتZات قوانني، ق�ل ما نصوتو Wىل مرشوع القانون املايل، ميكن Oلم¼لس 
ٔ�ن يقرر م�اقشة 	نية حول مجموع النص ٔ�و جزء م�ه، ويمت ذï ٕاما بطلب 
من احلكومة ٔ�و اOلجنة املعنية بدراسة النص ٔ�و رئ=س فريق ٔ�و عرش ٔ�عضاء 

  . ملادة هاذيواحضة هاذ ا". ا>لس
فٕاذن اح�ا ملا طلبنا هاذ نقط نظام، حىت بعد ٔ�ن مت التصويت Wىل 
التعديل اOيل تقدمت به فرق أ"µلبية، ف�حن يف ٕاطار القانون، من حق 
العرش دñل أ"عضاء ٔ�و جمرد رئ=س فريق واZد، ٔ�ن يطلب فgح نقاش 
حول جزء من نص ٔ�و حول مجموع النص، وهذا حق�ا اGسCتوري اÊي 

  . منه النظام اGاcيليض 
مث òيف يعقل، السCيد الرئ=س، ٔ�ن التعديل هبذه اGر_ة من أ"مهية، 

ه فرق أ"µلبية، واOيل يبدو، حنن ال Éشكك يف نواZ�ٔ ñد باOيل تقدموا 
 4ٔ�بدا، ولكن الو	ئق اOيل وزعتو Wلينا ٕاال يوم ٔ�مس فقط، والقانون òيقول 

  . ñ�ٔم
غا �شيك مييش يتقدم فني cاصو ولناش السCيد الرئ=س اOيل بقما ي

  . �شيك، هاذ اليش اح�ا WارفQنو
ولكن حنن Éسهر وحنرص و�رجو من الرئاسة اOيل يه مؤمتنة Wىل 
سالمة تطبيق النظام اGاcيل، ٔ�ن Éسهر Wىل سالمة hلزتام مبقgضيات 

مث هل ميكن ٔ�ن يعقل ٔ�ن تعديل حبجم هاذ أ"مهية، òيف  .النظام اGاcيل
  الرئ=سة، ال يتوصل به حىت املقرر دñل اOلجنة؟ قالت السCيدة 

هذا التعديل هيم اOلجنة وهيم ا>لس، واكن يفرتض ٔ�ن يوزع، ٔ�ن 
�سمل، حصيح Gى رئاسة ا>لس، ولكن ي�سمل لرئاسة اOلجنة وملقرر 

   .اOلجنة، ها هو Zداñ، ما توصلش به
دñلنا يف  وهاذ اليش مايش معناه ٔ�نه بغينا نصادرو احلق دñل إالخوان

أ"µلبية يقدموا تعديل، فليقدموا ما �شاؤون من التعديالت، ولكن لتكون 
مgوافقة مع القانون، وٕاال µادي Îس¼ل Wلينا بäٔننا Éسامه يف، يعين ٔ�جخل من 
ذòر اللكمة، واOيل اح�ا Wىل لك Zال لسCنا مسCتعد�ن �ش نن÷ارطو يف 

  . هاذ املنطق
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .، يف ٕاطار نقطة نظاملÕٔسCتاذ مروناللكمة 

        ::::در�س مروندر�س مروندر�س مروندر�س مرونإ إ إ إ املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد 
  .شكرا السCيد الرئ=س

ٔ�¾ كنعتقد لسCنا حبا_ة ٕاىل تقدمي متاما هذا التعديل، Wىل اعتبار ٔ�ن هاذ 
املادة، _ات Oلجنة ؤ�ضيفت، ووافقت Wلهيا اOلجنة، ولكن هو ل=س ٔ�مل 

  . يصوت ا>لسا>لس و�لتايل سC دñل هنايئ، فالقرار هو قرار 
ٕازا»هتا، حىت يصبح من مضن  والهل سCيق�ل ٕ�ضافة هذه املادة 

  ا>موWة الاكمÛ لهاذ امللف اOيل كنذاòرو Wليه؟ 
و�لتايل، ٔ�¾ كنعتقد لسCنا حبا_ة متاما ٕاىل تقدمي ٔ�ي يشء، فقط ملا 
كندوزو Oلتصويت Oلامدة الفالنية كام _اءت، واش µادي نصوتو Wلهيا وال 

ش؟ واش µادي خنليوها وال ما خنليوهاش؟ وهذا هو معل ما نصوتو 
يف اOلجنة، اح�ا ننضبط ٕاليه،  ءا>لس، ما جQناش ٕاىل هنا، اOيل _ا
  . �لعكس حنن نقرر يف هذه اجللسة العامة

        .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
اللكمة أ"سCتاذ  �اولشكرا، اللكمة لÕٔخت الرئ=سة، وبعدك سCي� 

  .أ"نصاري

 Cاملس�شارة الس Cاملس�شارة الس Cاملس�شارة الس Cيدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس::::        
خيت وٕاخواين املس�شار�ن، "ٔ ال µري Oلتوضيح Oلسادة ٔ�عضاء احلكومة و

  . تالفQا لالشCتغال xشلك �ٓخر، ليك ال ٔ�قول ش=Ãا �ٓخر
ا"ٓن ما نبقاوش نلصقو لكيش يف الطامق إالداري، ا"ٓن توصلت مباكملة، 

، 11ساWة ٔ"ن إالداريني دñلنا مgبعني هاذ اجللسة، توصلو هبا متاما يف ال 
  . 11اليوم يف 

و�لتايل حق املس�شار�ن وحق الفرق، هذاك شغلهم، ولكن راه اك�ن 
ٕاشاكل يف هذا التعامل مع القانون، و�لتايل اح�ا راه حق�ا يف ٕادالء الطعن 
فÂ خيص òيفQة التعامل مع هذا التعديل، وحق�ا µادي ند�روه فÂ خيص 

  .وضوعالطعن Oلهيئة املعنية فÂ خيص هذا امل
  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
 ووقفµادي Éسدو هاذ املناقشة، µادي ناللكمة لمك أ"سCتاذ أ"نصاري و 

   .حول ٔ�مور ٕاجيابية اWام ا، ٔ"ننا فgحنا نقاشهذه املناقشة
بعض أ"خطاء  رمبا ،حول ٔ�مور ٕادارية اWام إاذا مسحمت، فgحنا نقاش

ىل بعض الشلكيات إالدارية ال ا>لس وال اح�ا مسؤولني WلسCنا ، ٕادارية
اليت رمبا مل حترتم، فهذه مسؤولية دñل إالدارة ما يش دñل اجللسة العامة، 

  . وفق ما �راه م�اسCباµادي نقرو Gينا حق القرار، اح�ا 
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، ٔ�خطاء توصلشاي  مأ�ما �ل�سCبة Oلشلكيات إالدارية، هذا توصل 
مهية العمل اÊي نقو  ٔäالقة لها بW م به، وٕاذا ٔ�ردمت ٔ�ن حناسب مادية ٕادارية ال

  .اللكمة لمك أ"سCتاذ أ"نصاري .إالدارة فسCن�اسCهبا

        ::::املس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصارياملس�شار السCيد محمد أ"نصاري
راه السCيد الرئ=س، بال ما نطول Wليمك، ٔ"ن هذا حقQقة واZد املوضوع 

ويتطلب وقgا òبريا، ؤ�عتقد ٔ�نه ق�ل ٔ�ن يتلكم ٔ�ي م�ا Wليه ٔ�ن ، Ñم Ñم _دا
  . ظام اGاcيل ؤ�ن �سCتوعب النص والروح دñلو�رجع ٔ�وال ٕاىل الن

ٔ�¾ مسعت هنا اOيل قال �Oيل راه لسCنا يف Zاجgه، راه اكينة التعديالت 
ميكن ٔ�ن �كون تعديل من ٔ�_ل ٕاقرار يشء ما وميكن ٔ�ن �كون تعديل 
ٕاللغائه، والنظام اGاcيل ٔ�شار ٕاىل عندما �كون هناك تعديل واZد لٕالقرار 

أ"سCبقQة Oلتعديل اخلاص �ٕاللغاء، ٔ"نه ٕاذا صوت  وواZد لٕاللغاء تعطى
Wليه ٕاجيابيا يلغي ما بعده، هذا راه اك�ن يف النظام اGاcيل ما عندي الش 

  .نقول لمك املواد
مث كذï القضية الثانية، هو هاذ القضية دñل hرتباك، ٔ�¾ تفا_äٔت 

اح�ا واش . ا"ٓن، السCيدة الرئ=سة اOيل قالوا لها الناس Wاد توصلوا
  مسؤولني Wىل هاذ اليش؟ 

، ٔ�¾ تنقراها ومن حقي داcل 237اكينة قضية دñل التفسري دñل 
؟ واش توزع Wلينا التقر�ر؟ صوطات اOلجنة بعدا فوقاش�ٓ_ال، وهنا نوليو 

واش اك�ن احلق لتقدمي تعديالت يف اجللسة العامة Oلحكومة وOلسادة 
  ؟ املس�شار�ن من املعارضة ومن أ"µلبية ٔ�م ال

وليو وÉشوفو، ما نباقاوش هنرضو، راه هذا حق م·بت يف ا نسCنخ 
النظام اGاcيل وفق مسطرة حمددة، الطعن ا"ٓن ل=س يف احلق ولكن يف 
املسطرة، ومن حقي، ؤ�¾ السCيد الرئ=س تنعرتف ما قل�ش سريو ÎشكQو، 
هاذيك ÎشكQو شوية راه دونية، اح�ا يف مؤسسة دسCتورية قلت ميارس 

مايش هو ال�شيك، اح�ا ما ت�شكQوش اح�ا راه مؤسسة  احلق، واحلق
  .دسCتورية

ولهذا، هللا خيليك، اح�ا ٔ�¾ معك وت�شكرك اOيل فgحت هذا النقاش، 
ٔ"ن هذا سCيجن�îا رمبا يف املسCتق�ل نقاشات، وسCيجعل احلارض�ن لكهم Wىل 
Wمل ودراية �ملسطرة اليت ي��غي سلكها مسCتق�ال عند تقدمي تعديل يف 

  .مة_لسة Wا
ٔ�¾ اOيل بغيت نäٔكد Wليه، السCيد الرئ=س، هو عندما يمت التصويت 
وهاذ اليش حىت ٕاذا مش=�ا جلهة معينة سرنجع ٕاىل ال�سجيالت، لقد مت 

م، وWلينا ٔ�ن Éسري ٕاىل أ"مام ورمبا سCتكون حمطة ٔ�خرى سالتصويت واحل 
  .Oلمناقشة من ٔ�_ل تصويب هذه إالخgالالت مسCتق�ال

  .وشكرا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسCيد رئ=س االسCيد رئ=س االسCيد رئ=س االسCيد رئ=س ا
  .شكرا

، هللا خيليمك راه صعيب �ش نفgحو النقاش يف 92ٕاذن منر ٕاىل املادة 
µادي �كون عند¾ اخgيار شوف هذه أ"مور، اح�ا عند¾ �ر¾مج حمدد، 

  .. بني ٔ�مر�ن، ٕاما نفgح النقاش وهذا
  هل توافقون Wىل ٔ�ن ÉسCمتر يف هذا النقاش؟ س�سCمتر ٕاذن س�سCمتر، 

فقه�ي اÊي سCن¼د Ì ٕان شاء هللا فضاء �ٓخر ٕاذن �هن�ي هذا النقاش ال 
  . ٕالق�اع بعضنا البعض

  . عندك يش اقرتاح السCيدة الرئ=سة

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
لقد سCبق، السCيد الرئ=س يف ال�سCيري، ما ق�لت=ش التدcل ق�ل 
التصويت دñل مس�شار من الفريق احملرتم، هو أ"خ ٔ�فرñط، ورفضت 

ون òيقول عنده احلق بعد جواب احلكومة �ش �ش يتدcل، والقان
يتدcل، ورفضيت �ش يتدcل، وcيل إالخوان اOيل عندو يش تدcل 

  . يتدcلوا يف هذا املوضوع

        : : : : السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .Wىل لك Zال هل Èريدون ٔ�ن ÉسCمتر؟ اليس ٔ�محد التو�زي، تفضلوا

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا السCيد الرئ=س

يف احملاماة وهذا ال  السCيد أ"نصاري، ٔ�سCتاذ مقgدر و�شكر ا ك اح�ٔ�وال، 
  . نقاش فQه، و�كن Zh Ìرتام

اح�ا كفريق ٔ�صا½ ومعارصة ما بغيناش نصادرو حق أ"µلبية وال حق 
نصادر  الٔ�ي فريق وال العرش دñل جملس املس�شار�ن لتقدمي تعديالت، 

قليل، هناك Èرت=�ات، هذا املوضوع، ولكن كام قال السCيد أ"نصاري ق�ل 
ٓ ñ�ٔم ق�ل ٕاىل  4هناك مسائل قانونية،  خره، وcاصو يوصلنا، وcاصو �

  . يوصل Oلفرق الربملانية
  . واش هذا خطäٔ دñلمك وال خطا إالدارة؟ هذه هرضة ٔ�خرى

دñل ا»هنار،  11لكن حنن مل نصادر، اح�ا يف فريق�ا توصلنا به اليوم يف 
لية لوZده ٕاىل رئ=س ا>لس، ال، مجيع ولكن ال �ريد هنا ٔ�ن حنمل املسؤو

، �ل�سCبة الفرق الربملانية ممثÛ يف الربملان، داcل املكgب، ٔ"ن املكgب �سري
  .�ن رئ=س اك�ن نواب من لك الفرقاك

ٕاذن هذا اخللل اÊي نالحظه يف ÎسCيري هذا ا>لس، فهو مايش رئاسة 
�ن مه ا�Êن يف املكgب اÊاOيل ا>لس، فهو _ل الفرق و_ل أ"عضاء 

  . يقومون هبذا، مايش Wىل من منسحو اخلطب؟ هذا من öة
السCيد ، كنقولو Ûيمن öة 	نية، اح�ا vٔصا½ ومعارصة مgفقني ق� 

، يف الواقع سريها بطريقة ال هذه =سري هذه اجللسةك لرئ=س اOيل شف�اه ا
  . Îرشف، نقولها �لك صدق، ٔ"ن هو يدcل وخيرج يف الهرضة

 Cالس Ûلتصويت وم�عه ٕاذن، ق�يO لوcط طلب اللكمة ق�ل ال ندñيد ٔ�فر
السCيد الرئ=س، ٕاذن ما عندوش احلق، والنظام اGاcيل واحض يف هذا 
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املوضوع، والسCيد أ"نصاري مgفق معي، ٔ"ن هذه املادة واحضة، ولكن هو 
مقع عضو يف املس�شار�ن، عضو يف فريق معني، قال ما عندzش احلق 

النظام اGاcيل،  اOيل يف 241يات املادة تتلكم، ٕاذن عن öل مبقgض 
Oيد اCادي نتضامن مع هذاك السµ قمع وخرج ت يلو�لتايل حىت اح�ا راه

  . وµادي ن�سحبو
  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ٕاذن، ٕاذا وافقمت سرنفع اجللسة من ٔ�_ل ٔ�داء الصالة، وس�سCتäٔنف، ٕان 

  . شاء هللا، Wىل الساWة الثالثة بعد الظهر
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة، شكرا Oلجميع

        ))))اسCتاسCتاسCتاسCت�IIIIاف اجللسة بعد ٔ�داء الصالة�اف اجللسة بعد ٔ�داء الصالة�اف اجللسة بعد ٔ�داء الصالة�اف اجللسة بعد ٔ�داء الصالة((((

        ::::رئ=س اجللسةرئ=س اجللسةرئ=س اجللسةرئ=س اجللسةاملس�شار السCيد محمد فضييل، املس�شار السCيد محمد فضييل، املس�شار السCيد محمد فضييل، املس�شار السCيد محمد فضييل، 
  .xسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Wىل ٔ�رشف املرسلني

  السCيد الوز�ر،
  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

املتعلق  ÉسCتäٔنف هذه اجللسة اليت نناقش فهيا التعديالت، القسم أ"ول
  .2012مبرشوع قانون املالية لسCنة 

بطبيعة احلال ق�ل ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل صلب املوضوع، ٔ�ريد �مسمك مجيعا ٔ�ن 
ٔ�تقدم �لشكر والتقد�ر ٕاىل مجيع املس�شار�ن احملرتمني ا�Êن ٔ�غنوا اجللسة 
الفارطة �لنقاش القانوين ونقاش اكن وامحلد u ٕاجيابيا، وا"ٓن سäٔهيب 

 É ٔنäىل العمل �مجليع بW كرهناÈ راهات اليتòلبية ومعارضة، نظرا لٕالµ�ٔ ،مترCس

دñل  12ٔ"سCباب دسCتورية، اليوم أ"_ل اGسCتوري òي�هت�ي اليوم يف 
اOليل، واح�ا ٔ�مام�ا Wدد òبري من أ"شغال ق�ل املصادقة Wىل املرشوع 

  .�رمgه
فقط ابغيت c�ٔرب إالخوان اOيل رمبا ٔ�حسوا ٔ�هنم حلقهم رضر من جراء 

كام يلزتم السCيد  ،ض التعديالت ٔ�و من بعض املواقف، ٔ�لزتم معهمبع
بäٔن نضمن اOلجوء ٕاىل ا>لس اGسCتوري يف Zا½ ما ٕاذا تîث ٔ�نه  ،الرئ=س

ٔ�حلق رضر بفريق ما ٔ�و جبانب ما، ف�حن نضمن مراسÛ ٕاىل ا>لس 
  .اGسCتوري يف هذا إالطار

اية املصادقة Wىل ٔ�يضا ابغيت ٔ�ؤكد Wىل ٔ�نه اجللسة س�سCمتر ٕاىل Zني هن
اجلزء املتعلق �ملداخQل، وبعدها سCتعقد _لسة 	نية من ٔ�_ل اGراسة 

  .والتصويت Wىل املزيانيات الفرعية
ٕاذن ٕاذا كنا مgفقني Wىل هذا الطرح، µادي نعطي اللكمة يف ٕاطار املادة 

. ٔ"حصاب التعديل الثاين ومه الفريق الفQدرايل OلوZدة واGميقراطية 191
  .91املادة 

لكلكلكلكميميميمي         ::::املس�شار السCيد حسن �ٔاملس�شار السCيد حسن �ٔاملس�شار السCيد حسن �ٔاملس�شار السCيد حسن �ٔ
  .شكرا السCيد الرئ=س

تعفى التفويتات بغري عوض : "ٕاضافQة" ج"فقرة  µ91.IIIري يف املادة 
" Oلممتلاكت املنجزة بني أ"صول والفروع وبني أ"زواج وإالخوة وأ"خوات

اOيل كتلكم Wىل الرضيبة العامة Wىل اcGل Wىل  63هذه املالءمة مع املادة 
  .ح العقاريةأ"ر�

و	نيا ٔ�ن هذه العملية هذه كتفويتات بغري عوض ما بني هاذ أ"صول 
والفروع ال ت�gج قمية مضافة، يعين ما اكي�ش يش Zا_ة اOيل س�سن Wلهيا 

ولهذا، �ش ما تبقاش هاذيك املسäٔ½ دñل . رضيبة، ما اكيناش قمية مضافة
 حىت ذيك الصدقة التفويتات µري عفوية ت=gعطاها مجيع التفسريات، يعين

والهبة تتكون حىت يه من مضن التفويتات ويمت ترض�هبا وفرض الرضيبة 
  .Wلهيا Wىل القمية املضافة

  .وشكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .من مدونة الرضائب 91اللكمة Oلحكومة يف ٕاطار املادة . شكرا

        ::::السCيد �زار �ركة، وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد �زار �ركة، وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد �زار �ركة، وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد �زار �ركة، وز�ر hقgصاد واملالية
  .رئ=سشكرا السCيد ال

ف�ال�سCبة لهذا التعديل فهو µري مق�ول ٔ"ن السكن اÊي �سمل الشخص 
فهو معفى من الرضيبة Wىل القمية املضافة ٕاذا اسCتوىف  -كام تعلمون  - نفسه 

العديد من الرشوط، وإالشاكلية اليت ميكن ٔ�ن تطرح هنا �ل�سCبة Oلفروع 
تالعب �ل�سCبة وأ"زواج وإالخوة وأ"خوات وهو ٔ�ن �كون يف هذا إالطار 

  .Oلمتلص من الرضيبة، و�لتايل ال نق�ل هذا التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :ٕاذن سCمنر ٕاىل معلية التصويت. شكرا

  ؛27= املوافقون 
  ؛53= املعارضون 
  .6= املمتنعون 

  .ٕاذن رفض التعديل
  .، اللكمة لمك السCيد رئ=س الفريق92املادة 

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  .، ٕاذا ثîت بäٔنين µلطت مسCتعد ٔ�قدم اعتذار53ا اكي�ش م

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .53= املعارضون

هللا خيليمك إالخوان الهدوء، ٔ�رجومك .. ن�gقل.. ٕاذن رفض التعديل
  .الهدوء، هللا خيليمك

اللكمة ٔ"Zد السادة . ورد xشäٔهنا تعديل من الفريق hشرتايك 92املادة 
  . املس�شار�ن

 Cيد املس�شارتفضلوا الس.  
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  :املس�شار السCيد فؤاد قد�رياملس�شار السCيد فؤاد قد�رياملس�شار السCيد فؤاد قد�رياملس�شار السCيد فؤاد قد�ري
ٔ�ظن ٔ�نه مت ٕاغفال واZد التعديل تقدمت به فرق . شكرا السCيد الرئ=س
  .وق�ل يف اOلجنة 91أ"µلبية خبصوص املادة 

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
واحضة Oلعيان، خصنا ن�شî·و ٔ�شد ما ميكن  237هللا خيليمك املادة 

ورد  92ن�gقل ٕاىل املادة . اGسCتورال�شîث مبقgضيات القانون ومقgضيات 
اللكمة Oلفريق hشرتايك لرشح . xشäٔهنا تعديل من الفريق hشرتايك

  .التعديل

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السCيد الرئ=س

  السCيدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ض أ"دوية يف الفقرة هاذ مقرتح التعديل حول إالعفاء من الرضيبة لبع

تعرفون بäٔنه Wدة ٔ�مراض مزم�ة، أ"دوية اليت تعاجلها معفQة من . 19
، ولكن ٔ�غفل مرض )les hépatites(الرضائب، داء الرسطان، السCيدا، 

  . اOيل هو �يق موجود يف بالد¾ وهو داء السل
Zا½ سCنوW ،ñدد احلاالت  26.800ا"ٓن داء السل يف بالد¾ ٔ�كرث من 

µري اكفQة لتغطية هاته  - كام تعرفون  - مزيانية وزارة الص�ة . مسCتقر
احلاجQات، و�لتايل وزارة الص�ة ك�رشي هاذ أ"دوية لعالج داء السل 
ولكن ل=س فقط من مزيانية الوزارة، كتعرفوا بäٔنه الهدف الثامن من أ"لفQة 

ٔ"ممي، وهو املمتثل يف الرشااكت مع املنظامت العاملية فÂ خيص الصندوق ا
نا فÂ خيص داء السل والسCيدا ن عند¾ معه اتفاقQة تعاقد وهو اOيل òيعاو 

  .بغالف مايل _د Ñم
و�لتايل، قQل لنا ميل وضعنا هذا التعديل Wىل مسCتوى اOلجنة ٔ�نه 

)c'est une opération neutre( و½ ك�رشي حصيح وبذاكG7، ا% 
ن وزارة الص�ة ما cارسة دñل الرضيبة òيكون واZد النوع من التوازن، ٕاذ

ما راحبة، ولكن حنن مكسؤولني ومكهنيني ٔ�شCنو كنالحظو بäٔنه هاذوك 
الرشاكء دñلنا òيعاونو¾ ٔ"نه خناف جيي يش وقت وما نلقاوش املزيانية 
الاكفQة �ش نعاجلو هاذ النوع  دñل املرىض، هاذ داء السل اOيل �يق 

  .مgفيش يف بالد¾
ل أ"مراض أ"خرى املزم�ة العال_ات دñلها معفQة و�لتايل، اقرتاح�ا حبا

من الرضائب وصارح�ا بäٔن ٔ�دوية داء السل حىت يه تعفى من الرضائب، 
اOيل µادي خنلصو Wىل هاذ أ"دوية µادي �سCتافدوا مهنا  %7وهاذيك 

مرىض �ٓخر�ن من ٔ�_ل العالج دñهلم ورفض هذا التعديل اOيل عندو بعد 
  .اجmعي �مgياز

  .كراش

  :السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة OلسCيد وز�ر hقgصاد واملالية. شكرا

  :السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

ف�ال�سCبة لهذا التعديل متت م�اقشCته يف جلنة املالية ومت البحث فQه 
وهنا ٔ�ريد التذكري بنقطة ٔ�ساسCية وهو ٔ�وال ٔ�ن . كذï ما بعد جلنة املالية

ومة فه�ي تلزتم مب¼انية ورصد إالماكنيات الاكفQة من ٔ�_ل جمانية احلك/ اGو½
العالج �ل�سCبة لهذا املرض، òيفام اكنت إالشاكلية اOيل يه مطروZة 

اGو½ ملزتمة �ش تعطي إالماكنيات أ"زمة �ش  ،و�لتايل òيفام اكن العدد
ïام بذQيمت الق.  

Îسامه يف مواöة هاذ  اOيل كنتلكمو Wلهيا فه�ي %7النقطة الثانية، هاذ 
اGاء من cالل املزيانية املرصودة، و�لتايل فهذا سCيكون Ì انعاكس سليب 
Wىل املواطنات واملواطنني ا�Êن يعانون من هذا املرض ٕاذا مت الرتاجع من 
مزيانية اGو½ اليت سCيرتتب عهنا Èراجع كذO ïلمزيانية املوöة لهذا املرض 

  .و�لتايل �رفض هذا التعديل

  :السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :احلكومة لن تق�ل هذا التعديل، ٕاذن ٔ�عرضه Wىل التصويت

  ؛30= املوافقون
  ؛53= املعارضون
  .9= املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
، ورد xشäٔهنا تعديل من الفريق الفQدرايل OلوZدة 94ن�gقل ٕاىل املادة 

  . اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن. واGميقراطية

        ::::سCيد محمد دعيدWةسCيد محمد دعيدWةسCيد محمد دعيدWةسCيد محمد دعيدWةاملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
µري تá  1فÂ خيص هذه املادة، اك�ن تعديل ٕاضافة فقرة نتاع الفقرة 

ٔ�يضا اك�ن تعديل ٕاضافة يف املادة الثالثة، . بعده 3املشار ٕا»هيا يف البند 
ÎسCتفQد تلقائيا امل�شäٓت املؤسسة xشلك قانوين اليت تقgين م�ت¼ات _اهزة 

اس�Qفاء الرضيبة Wىل القمية  مصنوWة يف املغرب ٔ"_ل تصد�رها من وقف
  :املضافة يف اGاcل، و�شرتط يف هذه hسCتفادة من إالعفاء املذòور ما ييل

تقدمي الفاتورة ملصل�ة الرضائب التابعة لها مقر الرشكة وذï مقابل  - �ٔ 
 وصل؛
 . تصد�ر هذه املنت¼ات cالل الشهر�ن املواليني لوضع تá الفاتورة - ب

فة بند 	لث cاص �لرشاكت اليت الهدف من هذا التعديل هو ٕاضا
تقgين م�ت¼ات مصنوWة �ملغرب Oلرفع من املنتو_ات املصدرة وكذï الرفع 

 . من مداخQل العمÛ الصعبة
 .شكرا السCيد الرئ=س
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    ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة OلسCيد وز�ر hقgصاد واملالية. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  . شكرا OلسCيد الرئ=س

 ��غي التذكري هنا ٔ�ن نظام وقف اس�Qفاء الرضيبة يطبق Wىل مجيع ي
ٔ�ن يوفوا : املصدر�ن من م�ت¼ني وجتار ا�Êن تتوفر فهيم الرشوط التالية

�لزتاماهتم املتعلقة �ٕالقرارات ؤ�داء الرضائب والرسوم ؤ�ن يربروا رمق 
  .أ"عامل املنجز عند التصد�ر �رمس السCنة املنرصمة

فهو يدرج ٕاشاكلية ٔ�ن �كون ذï �كQفQة تلقائية، هذا تعديل املقرتح 
ٕاذن يعين بäٔنه س=مت ٕالغاء سقف إالعفاء وكذا خصوصا ٕالزامQة الوضعية 
 ïدة من هذا النظام، وهذا س=شجع كذQتفCلمقاو½ املسO اجلبائية السلمية

  .ٕاىل ا»متلص الرضييب و�لتايل ال نق�ل هذا التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
 CلسO ىل . يد الوز�رشكراW ٕاذن احلكومة لن تق�ل التعديل، ٔ�عرضه

  .التصويت
  .ٕاذن حسب التعديل، أ"خت الرئ=سة تفضيل

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
، فقرة ٔ�خرى ٕاضافQة 92الفريق hشرتايك تقدم كذï بتعديل يف املادة 

السCيد الرئ=س، مل تعطنا اللكمة . فÂ خيص ٕاZداث صندوق ٔ�مل الطالب
        .يف هاذ إالطار

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
يف الالحئة، ولكن ٕاذا قدمgوه يف ا"ٓ_ال القانوين، تفضيل رش- .. 

ٔ"نه ما عند�ش يف الالحئة ولكن �ش �راجع امللفات لكهم، تفضيل التعديل 
  .ممكن يتطرح ٕاذا كنت مägٔكدة بäٔنه قدم يف أ"_ل القانوين

  :املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
مكرر ونوقشت يف جلنة املالية، ورفض التعديل يف  19رمق  يه مادة

جلنة املالية، يه ٕاZداث صندوق ٔ�مل الطالب، واملقرتح هو حيدث 
صندوق ضامن "حساب خصويص Gى صندوق الضامن املركزي و�سمى 

  .�كون املد�ر العام لصندوق الضامن املركزي ا"ٓمر �لرصف فQه "الطالب
قرتح؟ يقدم هذا الصندوق ضام¾ت Gى ملاذا هذا التعديل وهذا امل

أ"بناك عن القروض اليت متنح Oلطلبة الراغبني يف مgابعة دراساهتم العليا يف 
ختصصات حمددة ويؤدي الفوائد املرتتبة عن هذه القروض، ومن شäٔن هذا 
الصندوق مساWدة الطلبة احملتا_ني واملتفوقني الراغبني يف مgابعة دراسCهتم 

ت حيتاöا hقgصاد الوطين واحلصول Wىل Èكو�ن يف العليا يف ختصصا
  . املؤسسات ذات ص=ت وطين ودويل يف املغرب ويف اخلارج

نعرف ا"ٓن بäٔن هناك قروض يف أ"بناك Oلطلبة لكن بدون ضام¾ت 

  . لهؤالء الطلبة
ٕاذن نقرتح هذا الصندوق من ٔ�_ل الضام¾ت ومساWدة الطلبة 

ش إالماكنيات �ش ميكن هلم ي��عوا املتفوقون املغاربة اOيل ما عندمه
  .دراسCهتم العليا �ش ي�شäٔ هاذ الصندوق

هذا كذï تعديل ذو بعد اجmعي وذو بعد ثقايف، وحنن حبا_ة ٕاىل 
  .ٔ�طر Wليا يف ب�¾ من ٔ�_ل التمنية hقgصادية يف هذا الب�

  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .احلكومة

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .ا السCيد الرئ=سشكر 

ٔ�وال �ل�سCبة لهذا التعديل ي��غي التذكري بäٔن احلكومة تويل عناية cاصة 
  .سCنة رفعنا من املنح 30وهذا اÊي جعلها ٔ�ننا بعد  Oلطلبة،

النقطة الثانية هذا التعديل فهو ال يدcل يف ٕاطار قانون املالية ٔ"ن 
ة �ل�سCبة cلق صناديق Oلضامن فهو يدcل يف ٕاطار معل وزارة املالي

  .لصندوق الضامن املركزي، و�لتايل ما عندو ٔ�رضية قانونية
النقطة الثالثة وهو ٔ�ن هذا الصندوق اك�ن، واOيل اك�ن وهو ٕان شاء 

 ،هللا µادي نفعلوه �ش ندمعو الطلبة اOيل ما عندمهش إالماكنيات
  .و�لتايل، هذا التعديل مرفوض

  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :ٔ�عرضه Wىل التصويت. لتعديلمة Èرفض او احلك

  .نفس العدد، ٕاذن رفض التعديل = املوافقون
  .نفس العدد= 94املادة 
  . 133املادة 

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي عمثوناملس�شار السCيد عبد الرحمي عمثوناملس�شار السCيد عبد الرحمي عمثوناملس�شار السCيد عبد الرحمي عمثون
هذا التعديل : %3ختضع ل�سCبة  -�ء/ الواج�ات ال�سQîة ،133املادة 

يل هو أ"ول، هيم بصفة cاصة العامل القروي، ؤ�¾ سäٔبدٔ� �لترب�ر دñل التعد
اليش يف العامل القروي،  ذحبيث يصادف طالبو التحفQظ صعو�ت، وها

صعو�ت Wىل مسCتوى الو	ئق املدمعة »متلكهم وcاصة يف العامل القروي، 
ïؤ�ثناء ٕا�رام البيع،  :ومرد ذ áد مقاي=س حملية يف عقود ا»متmاع

هل �ملقاي=س التنصيص يف العقود والسCندات Wىل املساZة التقريQîة Oلج 
النظامQة، وعند طلب التحفQظ يمت الترصحي مبضمون السCندات املدىل هبا، 
وµالبا ما يفا_äٔ املعنيون بعد ٕاجراءات املسح الطبوغرايف بوجود فرق òبري 
وال فرق صغري يف املساZة املرصح هبا، مع اليت يظهرها التصممي العقاري، 

  .نا ممكن املشلكحQث تتوقف املسطرة ٕاىل Zني ترب�ر الفرق وه 
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، يه ٕاZداث صكوك ملكQة cاصة بترب�ر الفرق يف 6فÂ خيص الفقرة 
املساZة �ل�سCبة Oلعقارات يف طور التحفQظ، واليت ٔ�دىل ٔ�حصاهبا بعقود 
تتضمن مساZات مبقاي=س حملية ٔ�و ¾جتة عن öل املقQاس النظايم �رمس 

ت املساZة املراد درمه òيفام اكن 500قار عن واج�ات ال�سجيل احملدد يف 
  :ترب�رها رشيطة مراWاة ما ييل

ٔ�ن �كون الطالب قد قدم سابقا مطلبا OلتحفQظ Wىل ٔ�ساس  .1
  سCندات وعقود متلكه؛

2.  áة تفوق تZظ ٔ�ظهرت مساQد ٔ�ن ٕاجراءات التحفQٔ�ن يديل مبا يف
 ؛%10املرصح هبا بäٔكرث من 

رسوم ٔ�ن Èكون Zدود املá املراد حتفQظه مطابقة Oل�دود الواردة �ل .3
 أ"صلية املدىل هبا؛

ٔ�ن ال يرتتب عن الصك املراد ٕاجنازه تغيري Zدود املá �ملواصفات  .4
 أ"صلية تغيريا جوهرñ؛

ٔ�ن Èراعى يف ٕاثبات املá إالضايف ٔ�و hسCتدرايك مقgضيات قانون  .5
 . خطة العدا½

 .وشكرا

    ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
تعديالت،  3، اك�ن 133احلكومة، التعديل أ"ول يف املادة . شكرا لمك

اك�ن دñل hحتاد اGسCتوري، ولكن مسطرñ ال جيوز، البد التصويت Wىل 
  .لك تعديل

  .اللكمة OلسCيد الوز�ر

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

�ل�سCبة لهذا التعديل فهو µري مق�ول، ٔ"ن العقد اÊي يتضمن حتديد 
من الناحQة اجلبائية عقدا Èمكيليا Oلعقد،  املساZة احلقQقQة Oلعقار يعترب

درمه، و�لتايل من cالل هذا  200ويطبق Wليه سوى واجب 	بت قدره 
التعديل هذا سCيؤدي ٕاىل رفع واج�ات ال�سجيل �ل�سCبة Oلمواطنني من 

  .و�لتايل، حنن �رفض هذا التعديل ،درمه 500درمه ٕاىل  200

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :ٔ�عرضه Wىل التصويت. لتعديلٕاذن احلكومة Èرفض ا

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .اللكمة لصاحب التعديل الثاين ٔ�ي فريق hحتاد اGسCتوري

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
  .شكرا السCيد الرئ=س

  السCيدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

ه، يقرتح ختفQض ال�سCبة املطبقة يصب هذا التعديل يف نفس hجتا
Wىل اقgناء املسكن أ"ول وذï هبدف Îشجيع الطبقة املتوسطة Wىل اقgناء 

  .املساòن ٔ�و أ"رايض املعدة لبناء السكن
فكام هو معلوم، السCيد الرئ=س، فٕان اGو½ قدمت Îشجيعات òبرية 

ع الصغار Oلسكن hجmعي وفgح ا>ال ٔ�مام فÃات املوظفني والت¼ار والصنا
الك�ساب مساكهنم، ٔ"ن الطبقات املتوسطة مل ÎسCتفد من hمgيازات 

  .Oلحصول Wىل السكن، ïÊ نقرتح هذا التخفQض
  .وشكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

فه�ي تعترب من  %3 بäٔن ÉسCبة �ل�سCبة لهذا التعديل، ي��غي التذكري
�ل�سCبة لهذا . النفقات اجلبائية اليت من شäٔهنا ٔ�ن يمت فهيا hسCهتداف

التعديل، فعكس ما _اء به السCيد املس�شار يف ٕاطار تفسري التعديل وهو 
ٔ�نه مفgوح Oلجميع، ل=س فقط Oلطبقات الوسطى، واحلكومة فه�ي تنكب 

ملو_ه Oلطبقات الوسطى، Wىل وضع ٕاطار cاص من ٔ�_ل Îشجيع السكن ا
�ل�سCبة Oلسكن أ"ول ميكن ٔ�ن ÎسCتفQد م�ه  %3و�لتايل ٕاىل خفضنا ٕاىل 

الطبقة املتوسطة ولكن ميكن ٔ�ن �سCتفQد م�ه كذï الطبقات امل=سورة، 
  .و�لتايل �رفض هذا التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .ٕاذن ٔ�عرضه Wىل التصويت

  نفس العدد؛ =املوافقون
  العدد؛نفس  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

اللكمة لصاحب التعديل الثالث، الفريق الفدرايل OلوZدة واGميقراطية، 
  .133املادة 

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
اح�ا ت�س¼لو . خصمك، السCيد الوز�ر، تقولوا لµÕٔلبية دñلمك تنضبط

cاص  hلزتام دñل احلكومة بäٔنه سCتدرس هاذ املسäٔ½ دñل ختصيص سكن
  .�لطبقة الوسطى و�لتايل هاذ hلزتام ت�س¼لوه وت�سحبو التعديل دñلنا

  :السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .ٕاذن حسب التعديل. ٕاذن حسب التعديل وhكتفاء �لزتام احلكومة

، ورد xشäٔهنا تعديالن، أ"ول من فريق 134ا"ٓن سCن�gقل ٕاىل املادة 
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  .ايل OلوZدة واGميقراطيةhحتاد اGسCتوري والثاين من الفريق الفQدر 

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
  .ترب�ر Oلمالءمة مع التعديل السابق. شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .السCيد الوز�ر، تفضل

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .ٕاذن يف ٕاطار املالءمة �رفض التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .العدد نفس: ٕاذن ٔ�عرضه Wىل التصويت

  .134الفريق الفQدرايل، التعديل الثاين Wىل املادة 

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
  .يف ٕاطار املالءمة Éسحب التعديل، وÉس¼ل مرة 	نية الزتام احلكومة

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .حسب جتاو� مع الزتام احلكومة، ٕاذن حسب التعديل

درايل OلوZدة ورد xشäٔهنا تعديل من الفريق الفQ 144املادة 
  .واGميقراطية

لكلكلكلكميميميمي         ::::املس�شار السCيد حسن �ٔاملس�شار السCيد حسن �ٔاملس�شار السCيد حسن �ٔاملس�شار السCيد حسن �ٔ
  .شكرا السCيد الرئ=س

µري ق�ل ما نقدم هاذ التعديل هذا، البد ما ند�ر واZد شوية دñل 
فعال املدونة العامة Oلرضائب واOيل صوت Wلهيا الربملان مب¼لسCيه مل . التارخي

الرضيبة Wىل  تناقش، وقQل لنا �ٓنذاك ٔ�ن فقط مت جتميع القانون دñل
الرشاكت والرضيبة العامة Wىل اcGل، مدونة ال�سجيل والرضيبة Wىل القمية 

  . املضافة، جتميع بدون ٔ�ي تغيري
بäٔن اك�ن بعض  2010و 2009و 2008واتضح بعد ذï يف سCنة 

النقط اليت سقطت سهوا يف املدونة ومت ٕاصالèم، واك�ن Wاد اOيل �يق 
  . كنك�شفهم

ما داcالش يف القوانني أ"وىل اOيل مت جتميعها هاذ النقطة اكنت 
من  4وسقطت سهوا يف مدونة الرضائب، ولهذا نقرتح Zذف النقطة 

  .ٔ�ساس ا�Zساب احلد أ"دىن Oلرضيبة لكوهنا قد سقطت سهوا
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة OلسCيد وز�ر hقgصاد واملالية. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .را السCيد الرئ=سشك

�ل�سCبة لهذه النقطة، فهذه العائدات تدcل يف ا�Zساب احلد أ"دىن 

Oلرضيبة، ومن شäٔن Wدم ا�Zساب هذه العائدات ٔ�ن يؤدي ٕاىل نقصان يف 
و�لتايل، ف�حن �رفض هذا التعديل Wىل ٔ�ساس ٔ�ن يف . املوارد اجلبائية

�gعمق يف هذا ٕاطار املناظرة اليت س��ظمها خبصوص إالصالح اجلبايئ س 
  .املوضوع

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :رفض التعديل من طرف احلكومة، سäٔعرضه Wىل التصويت

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .ٕاذن رفض التصويت
، ورد xشäٔهنا تعديل من مجموWة hحتاد الوطين 247ن�gقل Oلامدة 

  .لكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن لرشح التعديلال. Oلشغل �ملغرب

        ::::املس�شار السCيد عبد هللا عطاشاملس�شار السCيد عبد هللا عطاشاملس�شار السCيد عبد هللا عطاشاملس�شار السCيد عبد هللا عطاش
  السCيد الرئ=س،
  السCيد الوز�ر،

  السCيدة الوز�رة،
  إالخوة املس�شار�ن،

من لك الرضائب والرسوم  يتعف 247التعديل دñلنا هو ٔ�ن املادة 
مت Wدم مجموWة من املمتلاكت املنقو½ لÕٔحزاب السCياسCية، وال ندري ملاذا 

اسCتفادة النقا�ت من نفس إالجراء؟ ٔ"ن النقا�ت لها كذï ممتلاكت 
 1957م�قو½، وينص Wىل ذï القانون املنظم Oلنقا�ت احلايل دñل ظهري 

املتعلق �لنقا�ت، وكذï الظهري ٔ�و املواد وأ"بواب اخلاصة واملتعلقة 
  . �لنقا�ت يف مدونة الشغل

مت Wدم hسCتفادة دñل النقا�ت من إالعفاء و�لتايل، ال ندري ملاذا 
  من الرضيبة ملمتلاكهتا املنقو½؟

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة. شكرا

  :السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

فكام تعلمون يف ٕاطار التزنيل اGميقراطي �OسCتور، مت وضع قانون 
درج يف هذا إالطار هذا املقgىض تنظميي لÕٔحزاب السCياسCية، اÊي �ٔ 

اجلبايئ اÊي ٔ�درج�اه يف مرشوع قانون املالية، و�لتايل اكن هناï ٔ�رضية 
ïÊ قانونية .  

�ل�سCبة Oلنقا�ت، فه�ي حىت ل=س لنا قانون cاص �لنقا�ت، و�لتايل 
فاحلكومة تلزتم Wىل ٔ�ن يمت �لطبع العمل به يف ٕاطار كذï القانون، ٕان شاء 
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مرشوع القانون اÊي سCيعد خبصوص النقا�ت، و�لتايل اليوم �رفض هللا، 
  .هذا التعديل Wىل ٔ�ساس ٔ�ن نلزتم ٕ�درا_ه، ٕان شاء هللا، مسCتق�ال

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .ٕاذن اللكمة لمك ٔ�حصاب التعديل

        ::::املس�شار السCيد عبد هللا عطاشاملس�شار السCيد عبد هللا عطاشاملس�شار السCيد عبد هللا عطاشاملس�شار السCيد عبد هللا عطاش
مادام ٔ�ن رمغ ٔ�ن النقا�ت عندها قانون �سريها وينظمها، ولكن 

احلكومة ت�gظر القانون اجلديد اÊي ندافع ونؤكد Wىل ٔ�ولويته ق�ل قانون 
إالرضاب فهو تعهد احلكومة بäٔهنا سوف تنصف النقا�ت يف هذا ا>ال، 

  ...   فٕاننا سCنضطر ٕاىل حسبه، يف القريب العا_ل ٕان شاء هللا س=مت

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . ةحسب التعديل بناء Wىل الزتام احلكوم

ورد xشäٔهنا تعديل من الفريق الفQدرايل OلوZدة  252املادة 
  .اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن لرشح التعديل. واGميقراطية

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
  .شكرا السCيد الرئ=س

فÂ خيص هذا التعديل، اقرتاح�ا _دول �ٓخر فÂ خيص ال�سجيل ٔ"ول 
ٔ�حصنة،  8عر�ت اOيل ٔ�قل من درمه �ل�سCبة Oل 2500مرة، فعوض 

 3000اقرتح�ا  4500يف عوض  10ٕاىل  8درمه، من  1500اقرتاح�ا 
، Îساوي ٔ�و تفوق 7500ٔ�لف اقرتاح�ا  10عوض  14ٕاىل  11درمه، من 

  . ٔ�لف درمه 20حصان يبقي نفس املبلغ ٔ�ي  15
وذï نظرا لهذا النوع أ"ول من السCيارات �سCتعمل من ذوي اGخول 

لتايل نعترب ٔ�ن هذه املبالغ اOيل _اءت يه يف احلقQقة مرتفعة املتوسطة، و�
  .وسCترض �لقدرة الرشائية Oلمواطنني

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة OلسCيد وز�ر hقgصاد واملالية

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

  :�ل�سCبة لهذا التعديل فهو µري مق�ول، لالعتبارات التالية
ال ي��غي التذكري بäٔن اليوم �ل�سCبة Oلجامرك من cالل التفكQك ٔ�و

امجلريك، الرضائب Wىل السCيارات ٔ�و امجلارك Wىل السCيارات فه�ي اخنفضت 
 %�17ل�سCبة OلسCيارات املسCتوردة من hحتاد أ"ورويب و %0ٕاىل 

�ل�سCبة لÕٓخر�ن، و�لتايل اليوم hخنفاض اOيل اك�ن �ل�سCبة Oلجامرك 
ٕاىل òون ٔ�ن السعر س=�خفض ب�سCبة ٔ�كرب من هذه الزñدة اOيل سCيؤدي 

  .مقنا هبا
و	نيا ٔ�ن هذه الزñدة فه�ي ضئيÛ وتدcل كذï يف ٕاطار املنطق دñل 

 ïمع املقدم يف ٕاطار صندوق املقاصة، وهذا من ٔ�_ل كذGاسرت_اع ا
  . ضامن موارد لصندوق الmسك hجmعي السCهتداف الفÃات املعوزة

  .ايل �رفض هذا التعديلو�لت

  :السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :ٕاذن احلكومة Èرفض التعديل، سCمنر ٕاىل معلية التصويت

  .ٕاذن رفض التعديل. نفس العدد =املوافقون
  :ٔ�عرض املادة السابعة كام Wدلت Oلتصويت. 7ن�gقل ٕاىل املادة 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .كام Wدلت 7ن وافق ا>لس Wىل املادة ٕاذ
  : 8املادة 

  . نفس العدد =املوافقون
  .نفس العدد =9املادة 

  .نفس العدد: كام Wدلت Wىل التصويت 9ٔ�عرض املادة 
  . نفس العدد =10املادة 
  .نفس العدد =مكرر 10املادة 
ورد xشäٔهنا تعديالن، أ"ول من فريق  12املادة . 12واملادة  11املادة 

اللكمة . ٕالحتاد اGسCتوري، والثاين من الفريق الفQدرايل OلوZدة واGميقراطيةا
مل �رد xشäٔهنا ٔ�ي  9املادة  .12لفريق hحتاد اGسCتوري يف ٕاطار املادة 

  .تعديل

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
  . هللا خيليك، السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
الن، أ"ول من فريق أ"صا½ ورد xشäٔهنا تعدي 9امسح يل، املادة 

فعال اللكمة لفريق أ"صا½ . واملعارصة والثاين من فريق إالحتاد اGسCتوري
  .9واملعارصة يف ٕاطار املادة 

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
يف اOلجنة اكنت قدمت ثالثة . هذا التعديل هيم التناسق hجmعي
ب Éسب الرشاحئ اليت يفرتض ٔ�ن تعديالت تتعلق �جلدول املرتبط ��Zسا

ويف هناية املناقشات، مت االتفاق Wىل ٔ�ساس . Îسامه يف هاذ الصندوق
تقدمي تعديل مشرتك يوفق بني التعديل اÊي تقدم به فريق إالحتاد 

  . اGسCتوري والتعديل اOيل تقدم به فريق أ"صا½ واملعارصة
�سب هذه وبناء Wىل هاذ االتفاق، حنن نقرتح يف التعديل ٔ�ن حت 

املسامهة من ٔ�_ل دمع الmسك hجmعي اليت تتحملها الرشاكت Wىل 
ٔ�ساس م�لغ الرحب الصايف OلسCنة احملاسCباتية املرصح هبا �رمس الرضيبة Wىل 
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  :، حسب اجلدول التايل2012الرشاكت يف 

  ؛É1,5%سCبة املسامهة يه  ،مليون درمه 50مليون درمه ٕاىل  20من  -

  ؛%2,5 :ٔ�قل من مليون درمه ÉسCبة املسامهة مليون درمه ٕاىل 50من  -

 . %4مليون درمه مفا فوق، اقرتاح�ا يف التعديل  100من  -
Wىل ٔ�ن تقوم الرشاكت املذòورة W�ٔاله بäٔداء م�لغ املسامهة بصورة تلقائية 
Gى قابض ٕادارة الرضائب التابعة Ì مقراهتا، وتفرض الغرامة املنصوص 

العامة Oلرضائب عن لك ختلف يف تقدمي  من املدونة W184لهيا يف املادة 
إالقرار، وعن لك تäٔخر يف ٕايداWه ٔ�و يف ٔ�داء املسامهة املطابقة Ì، وعن لك 

  . نقصان يف إالقرار املذòور
ويف Zا½ دفع م�لغ املسامهة بصورة تلقائية ٔ�و نقصان يف املبالغ املدفوWة، 

ا Wىل سCند يبارش حتصيل م�لغ املسامهة املذòورة يف اجلدول اعmد
املداخQل، يصدره الوز�ر امللكف �ملالية ٔ�و الشخص املفوض Ì من Gنه 
مقرو¾ �لغرامة املشار ٕا»هيا يف الفقرة السابقة، و�لزñدة عن التcٔäري 

  . من املدونة العامة Oلرضائب 108املنصوص Wلهيا يف املادة 
  ما هو الهدف من هذا التعديل؟ 

mد اجلدو½ اليت قرٔ�هتا Wليمك ق�ل قليل، الهدف هو ٔ�ننا نعتقد بäٔن اع
ميكن ٔ�ن Îسامه يف توسCيع قاWدة املسامهني ؤ�ن Èرفع من مداخQل صندوق 
الmسك hجmعي حىت �متكن من ٔ�داء اGور املنتظر م�ه، خصوصا وقد 
بي�ت املناقشات بäٔن املبلغ اÊي يفرتض ٔ�ن يوضع من جراء هذه املسامهة 

عرف�اش òيفاش ا ايش رضيبة، مسامهة ماOيل يه Wىل لك Zال م
  . 2012ك�سميوها، cاصة xسCنة 

و�لتايل نعتقد ٔ�نه ٕاذا ما متش ٕاWادة النظر يف هذه الرشاحئ وٕاقرار Éسب 
مgحركة حسب الرحب الصايف لهذه أ"صناف، فاخلشCية لك اخلشCية ٔ�ن 

  .ن�شئ صندوقا وال يؤدي الوظيفة املرجوة م�ه
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .احلكومة، واش ابغيتو تقدموا التعديل دفعة واZدة، تفضل. شكرا

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
  .شكرا السCيد الرئ=س

يف نفس الطرح كام _اء Wىل لسان السCيد الرئ=س، هاذ التعديل تقدم�ا 
تصوروا معي، السCيد الرئ=س، . به، ٕاذن اك�ن واZد ا>موWة دñل الرشاكت

ماليري، واك�ن  2هذا، اك�ن الرشكة اOيل ترتحب واح�ا يف هاذ الظرف 
ماليري، وراه معروفني، واك�ن الرشكة اOيل ترتحب  5الرشكة اOيل ترتحب فوق 

  . ماليري 10فوق 
ٕاذن �ٓش تنقولو اح�اñ، ما فهيا �س، وتقدم�ا هباذ التعديل هذا لتوسCيع 

ام قال قاWدة املسامهني والرفع من مداخQل صندوق الmسك hجmعي، ك

السCيد الرئ=س، حىت �متكن من أ"داء السلمي لÕٔدوار املنوطة به يف ٕاطار 
  . التضامن

ٕاذن ٕاذا اكنت املواطنة، هاذ الناس اOيل تريحبوا الفلوس ما فهيا �س يف 
  . 2,5ماليري مفا فوق يعطي  5، مول 1,5ماليري يعطي  2هاذ الظرف مول 

يري فقط µادي يعطي مال 2ٕاذا جQيت Îشوف، السCيد الرئ=س، مول 
مليون م·ال يعطهيا يف ظل هاذ اليش  30مليون سCن�مي، ٔ�شCنو يه  30

 5اOيل اك�ن، ت�شوفوا البطا½، ت�شوفوا واZد ا>موWة من أ"شCياء، مول 
  .%4ماليري يعطي  10وفوق  2,5ماليري µادي يعطي 

ٕاذن تنظن ٔ�ن لك مواطن فQه الغرية دñل البالد ٔ�ن احلكومة راه خصها 
يش معنا يف هذا الطرح، ٔ"ن هذا ما يرضش �خلزينة، هذا ت=gطلب مت

املواطنة، Wالش احلكومة ما بغاÎش؟ كتدافع Wىل امل=سور�ن؟ Wلهيا من 
  .ق�ل كنا كنتذاòرو Wىل الرثوة

  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .س�سCمتع ٕاىل رٔ�ي احلكومة يف املوضوع. شكرا

        ::::اليةاليةاليةاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالسCيد وز�ر hقgصاد واملالسCيد وز�ر hقgصاد واملالسCيد وز�ر hقgصاد وامل
  .شكرا السCيد الرئ=س

ي��غي التذكري هنا بäٔن احلكومة _اءت يف مرشوع قانون املالية هبذا 
، واسCتطعنا ٔ�ن نقوم بذï "صندوق الmسك hجmعي"إالجراء يف ٕاطار 

u وامحلد .  
ويف هذا إالطار، مت العمل Wىل توسCيع القاWدة اليت س�سامه يف هذا 

مليون  100مليون درمه،  50فوق الصندوق، ٔ�ي ٔ�ن لك من Ì رحب 
  .مليون درمه فهو س=سامه ب�سCبة معينة Oلصندوق 200درمه، 

إالشاكلية اليت طرحت واليت ي��غي �لطبع ٔ�ن نت¼اوب معها وهو 
رضورة ضامن اسCمترارية Oلصندوق، و�لتايل ففي هذا إالطار ٔ�قول بäٔن 

ا ٔ�ن تضمن احلكومة م�ك�ة Wىل البحث عن مصادر ا»متويل اليت من شäٔهن
hسCمترارية لصندوق الmسك hجmعي حىت �متكن من اسCهتداف الفÃات 
املعوزة، والقQام بتá الربامج أ"ساسCية يف جمال الص�ة �ل�سCبة Êوي 

  .hحgيا_ات اخلاصة و�ل�سCبة Oلتعلمي
و�لتايل نعترب بäٔن هذا hقرتاح قد يؤدي ببعض الرشاكت، اليت حصيح 

، واليوم نعمل بäٔن 2011سCنة، ولكن الرحب اكن سCنة عرفت رحب هذه ال 
املغرب من cالل أ"زمة أ"وربية فهو مير بäٔزمة قوية، و�لتايل ذï قد 
يؤدي ٕاىل ضغط Wىل بعض الرشاكت يف جمال hس�Çر، وهذا قد �كون 

  .و�لتايل �رفض هذا التعديل. Ì انعاكسات Wىل ال�شغيل
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
احلكومة Èرفض التعديل، التعديل املشرتك املقدم من طرف فريق ٕاذن 
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  :أ"صا½ واملعارصة وhحتاد اGسCتوري، ٔ�عرضه Wىل التصويت
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  . ٕاذن رفض التعديل بنفس العدد
  :كام Wدلت 9ون�gقل ٕاىل املادة 

  دد؛نفس الع =املوافقون
  نفس العدد؛ =10املادة 
  . 11مكررة، املادة  10املادة 
ورد xشäٔهنا تعديالن، أ"ول من فريق hحتاد اGسCتوري  12املادة 

اللكمة لفريق hحتاد . والثاين من الفريق الفQدرايل OلوZدة واGميقراطية
  .اGسCتوري

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
  . شكرا السCيد الرئ=س

قدم�اه ٔ"ن اجلهات، وم�ذ ٕاZدا�ا، مل تلعب اGور املنوط  هذا التعديل
ا"ٓن، السCيد الرئ=س، مق�لون Wىل . هبا ولن تلعب اGور يف املسCتق�ل

اOيل اكن معطي  %1مرشوع اجلهوية �خgصاصات _ديدة وموسعة، 
  . قار %1، وبقي هاذ O98لجهات راه معطي من 

 يف اجلهة اليت ٔ��متي لها، دا� ميكن يل نعطيمك، السCيد الرئ=س، م·ال ٔ�¾
بين حسن، اح�ا ت�شوفو اجلهة، ت�شوفو حىت عند¾ - الرشاردة-öة الغرب

�W uليك،  ا،عضو  50الكرايس حبال هاذ الشلك وعند¾ قاWة وعند¾ 
 700مليار، سCيدي قامس تتدي واZد  2ج�اب الرئ=س، ميل اجلهة تتجهيا 

  .مليون 700لÂن تيدي وسCيدي س 700مليون ٕاكقلمي والق�يطرة تتدي 
ٕاذن �ٓش كتد�ر اجلهة؟ ما تتلعîش يش دور، وميل ت�شوفو رئ=س 
اجلهة لكيش ت�Qلكم Wليه، تنلقاو رئ=س املؤسسة املاليري اOيل ما بعدها 
ماليري، Wالش ما تعطيوش �ٕالضافة لهاذ القدر اOيل معطي دا� �ش اجلهة 

  . تلعب اGور دñلها
احلكومة تنظر من هذا املشلك، ٔ"ن  ولهذا، نطلب Wىل ٔ�ساس ٔ�نه

ت�شوفو حشال من رئ=س ا"ٓن، ج�اب السCيد الرئ=س، تي�شد Wىل حمرك 
مليون وحصاب املاليري اOيل ما بعدها  2دñل الضو وال يش Zا_ة  بــ 

ماليري، واح�اñ لكنا راه عند¾ واZد التقليد Wىل اكتاف�ا، فني ت=g¼ىل هاذ 
جامWة ما  45ٔ�ن راه مشCبوه فQنا، ٔ"نه تنلقى ٔ�¾  التقليد؟ ٔ�نه راه ما تنلعبوش

  . عندمه والو
  cليوين نتلكم، مالمك واش رضيتمك؟ 

 45السCيد الرئ=س، µري �ل�سCبة Oلرؤساء هللا �كرث cريك، كتلقى 
، )ج(جامWة، ما عندمهش فائض، الرئ=س فقط عندو سCيارة وفهيا ذاك 

اكينني لكهم ÈميشCيو  مايش حرام، رئ=س اجلهة ما عندوش، أ"عضاء اOيل

يد�روا نقط نظام Wىل اخلاوي، ولهذا ابغينا تعطى ٕاماكنيات Oلجهات 
  . ويت�اسCبوا رؤساء اجلهات

  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .لمك اللكمة السCيد وز�ر hقgصاد واملالية. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

جلهوية املتقدمة _اءت يف اGسCتور اجلديد، ٔ�وال ي��غي التذكري هنا بäٔن ا
واحلكومة، يف الرب¾مج احلكويم، ٔ�كدت Wىل رضورة العمل وتنكب Zاليا 
Wىل وضع قانون تنظميي Oلجهة، وذï يقgيض كذï ٕاWادة النظر يف 
مضامني هذا القانون، ومن öة ٔ�خرى العمل كذW ïىل ٕاWادة النظر يف 

  . متويل اجلهات
املقرتZة فه�ي µري اكفQة لتقوم اجلهات مبا  %2عترب بäٔن و�لتايل، حنن ن 

ي��غي ٔ�ن تقوم به يف ٔ�دوارها اجلديدة اليت سCتعطى لها من ٔ�_ل ا»هنوض 
  .و�لتايل، �رفض هذا التعديل. �جلهة

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :ٔ�عرض التعديل Wىل التصويت

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .العدد نفس =املمتنعون

  . ٕاذن رفض التعديل
ٔ�عطي اللكمة ملمثل الفريق الفQدرايل OلوZدة . ن�gقل ٕاىل التعديل الثاين
  .، تفضل السCيد الرئ=س12واGميقراطية يف ٕاطار املادة 

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
  .شكرا السCيد الرئ=س

، هو تقريبا نفس التعديل اOيل تقدموا به إالخوان يف hحتاد اGسCتوري
وحىت يه ما  %2,5حىت يه ما اكفQاش، در¾  µ2%ري اح�ا فعال 

  . اكفQاش
ولكن البد ٔ�ن Éس¼ل بäٔنه hلزتام ا"ٓن نتاع احلكومة يف ٕاطار اجلهوية 
املتقدمة مع بعض املعطيات التالية، ٔ"ن حىت Wىل مسCتوى hس�Çر 

ع اجلهات ال ÎسCتفQد xشلك موZد ٔ�و Wىل أ"قل فQه نو  ،العمويم لÕٔسف
  .من التاكفؤ

 - الر�ط -µادي نعطي منوذج، hس�Çرات العمومQة م·ال öة سال
من hس�Çرات العمومQة، يف Zني  %20,36زWري، ÎسCتحوذ Wىل  -زمور

، يف الوقت اÊي ال تت¼اوز هذه احلصة يف %10,41ٔ�نه اGار البيضاء جند 
من  %0,41الكو�رة -، وöة وادي اÊهب%1,84ٔ�زيالل م·ال -öة aد½
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، وتقريبا نفس احلصة حىت يف سCنة h2012س�Çرات العمومQة نتاع سCنة 
2011.  

وïÊ، احلكومة ا"ٓن واعية �خلصاص اOيل اك�ن يف اجلهات، µري ٔ�ن 
اجلهوية حبا_ة ٕاىل ٕاماكنيات وموارد مالية وxرشية ٔ�يضا �ش ميكن تنجح 

  .اجلهوية يف املغرب
ادي نعفQومك وµادي Éسحبو هاذ و�لتايل µ. شكرا السCيد الرئ=س

  .التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .ٕاذن جتاو� مع الزتام احلكومة حسب التعديل

  :Oلتصويت 12ٔ�عرض املادة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .12ٕاذن وافق ا>لس Wىل املادة 
  .حتاد اGسCتوريورد xشäٔهنا تعديل من فريق االٕ  13املادة 

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
  .شكرا السCيد الرئ=س

كذï »متكني اجلهات من موارد مالية لالضطالع بäٔدوارها التمنوية، 
  .وهاذ اليش رشحgه ق�ل قليل

  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .التعديل مرفوض لنفس املربرات. ئ=سشكرا السCيد الر 

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .احلكومة Èرفض التعديل

  نفس العدد؛ =املوافقون Wىل التعديل
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  :13ن�gقل ٕاىل املادة 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .العدد نفس =املمتنعون

  .13ٕاذن صادق ا>لس Wىل املادة 

  .إالجامع: بدون تعديل 17و 16و  15. بدون تعديل 14املادة 
  .�ٕالجامع =ٕاذن املوافقون

ورد xشäٔهنا تعديالن، أ"ول من فريق أ"صا½ واملعارصة  18املادة 
ٔ�عطي اللكمة ملمثل فريق أ"صا½ . والثاين من فريق hحتاد اGسCتوري

  .18لتفسري التعديل أ"ول يف املادة واملعارصة 
، واش مشرتك؟ تعديل 18فريق أ"صا½ واملعارصة، تعديل املادة 

ٕاذن ٔ�عطي اللكمة لفريق إالحتاد اGسCتوري لتقدمي التعديل ٕ�مس . مشرتك
  .الفريقني

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
  .شكرا السCيد الرئ=س

يض بتوسCيع قاWدة املسامهني يق 9لقد سCبق ٔ�ن تقدم�ا بتعديل يف املادة 
ا"ٓن نضيف تعديل �ٓخر . والرفع من مداخQل الصندوق الmسك hجmعي

خبصوص هذا الصندوق، ونضيف ٕاىل اخgصاصاته ٕاZداث تعويض يرصف 
لفائدة أ"رس اليت تعيل معوق ٔ�و ٔ�كرث من املصابني W�ٕاقة Zادة تؤدي ٕاىل 

  . جعز aم، ونعترب هذه الفÃة ٔ�حق �لتعويض
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
فريق أ"صا½ واملعارصة، هل لمك Èمكيل ٔ�و Èمتة لهذا التدcل يف . شكرا

  التعديل املشرتك؟

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
طيب، ٕاذا كنا، السCيد الرئ=س، قد تفهمنا Wىل مضض رفض احلكومة 

صندوق الmسك "سامهة لفائدة Oلتعديل أ"ول اOيل اقرتح�ا فQه الرفع من امل 
من cالل اعmد ما ميكن ٔ�ن Éسميه �لسمل املتحرك مبعىن ما يف  "hجmعي

ترصيف الرشاكت املدعوة، ٔ�ي من �ب التضامن يف هذه الظرفQة العصيبة 
  . اليت جتتازها بالد¾، لتقدمي إالسهام مبا ي��اسب مع أ"ر�ح

هاذ التعديل، ف�حن يف هاذ ٕاذا كنا Wىل مضض احلكومة ما ق�الÎش 
التعديل �ريد توسCيع قاWدة الفÃات املسCهتدفة من هاذ الmسك، ونعتقد بäٔن 
أ"رس الضعيفة واملتوسطة اcGل اOيل عندها يف وسطها ٔ�ش÷اص يعانون 
من إالWاقة، من حقهم Wىل احلكومة ٔ�ن �سCتفQدوا ؤ�ن �كون التنصيص 

  . صندوقWلهيم واحضا يف اجلانب املد�ن يف هذا ال 
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

كام _اء يف تدcل السادة املس�شار�ن، فاحلكومة تعترب بäٔن من 
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الرضوري ٔ�ن يمت العناية هبذه الفÃة من املواطنات واملواطنني، اليشء اÊي 
نون املالية ٕاىل وضع صندوق الmسك ٔ�دى بنا يف ٕاطار مرشوع قا

hجmعي وٕادراج من املسCتفQد�ن هذه الفÃة، حبمك ٔ�ن بفضل هذ الصندوق 
س=مت تقدمي املساWدات ٔ"ش÷اص يف وضعية ٕاWاقة وcاصة املتعلقة يف اقgناء 
أ"öزة اخلاصة واملساWدة التق�ية أ"خرى، حتسني ظروف متدرس أ"طفال 

يع املهين وا»هنوض �ٔ"عامل املدرة c�Oل، وكذا يف وضعية ٕاWاقة، وال�شج 
  . املسامهة يف وضع وÎسCيري مراكز hسCتق�ال

و�لتايل، يف هاذ إالطار فاك�ن اهmم cاص هباذ الرشحية، ويف ٕاطار 
الرب¾مج احلكويم مت التنصيص Wىل وضع ٕاسرتاتيجية cاصة Oلهنوض هبذه 

ار التäٔهيل ٕالدماöم يف سوق الفÃة من املواطنني يف ٕاطار التضامن ويف ٕاط
  . الشغل وكذï حتسني وضعيهتم ومتكQهنم من hرتقاء hجmعي

ف�ال�سCبة لهذا التعديل فهو ميكن اعتبار بäٔن احلكومة ٔ�درجgه  ،و�لتايل
  .�كQفQة ٔ�خرى يف صندوق الmسك hجmعي، و�لتايل �رفض هذا التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :ذا التعديل، ٕاذن ٔ�عرضه Wىل التصويتاحلكومة لن تق�ل ه

  نفس العدد؛ =املوافقون Wىل التعديل
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  :كام Wدلت 18ن�gقل ٕاىل املادة 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .18ٕاذن صادق ا>لس Wىل املادة 
مكررة، مادة ٕاضافQة، وردت هذه املادة كامدة ٕاضافQة، تقدم  18املادة 

اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن مقديم . هبا فريق أ"صا½ واملعارصة
  .التعديل لرشح مضامني هذا التعديل

  ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
  . شكرا السCيد الرئ=س

اب املرصد ٔ"مور هذا التعديل دارتو أ"صا½ واملعارصة Wىل احلس
هذا الصندوق فQه . خصوصية �سمى بصندوق دمع الmسك hجmعي

اجلانب اÊي هو دا
ن، راه معروف ا»متويالت دñلو وفQه اجلانب اOيل هو 
  . مد�ن

ٕاذن اح�ا زد¾ يف اجلانب اGا
ن واZد املسäٔ½ اOيل اح�ا نعتربها 
ذòر ¾س إالWاقة، ولكن ٔ�ساسCية، ولو ٔ�نه داcل اجلانب اGا
ن ميل _ا راه 

التعويض عن Èلكفة "حنن حنبذ فعال ٔ�ن �كون هذه امجلÛ �زيدوها ٔ�نه 
، ٔ"ن ك�شوفو يف املغرب واZد "إالWاقة احلادة �ل�سCبة Oلعائالت الفقرية

معاقني، ونعرف املشالك اOيل òيع=شوا فهيا  2العدد دñل العائالت عندمه 
وي وال الناس اOيل يف هوامش هؤالء الناس و�خلصوص يف العامل القر 

و�لتايل، �متىن ٔ�ن �كون هذا . املدن، ٕاذ òيكون واZد اخلصاص òبري _دا
  . الناس هاذو �كونوا يف هذا اجلانب اOيل هو املد�ن دñل هذا الصندوق

ٕاذن الهدف من هذا التعديل، كام قلت، هو توسCيع جمال اخgصاصات 
Z�ٕداث تعويض يرصف  ، وذï"صندوق الmسك hجmعي"وتدcالت 

لفائدة أ"رس اليت تعيل معاقا ٔ�و ٔ�كرث مصابني W�ٕاقات Zادة من شäٔهنا ٔ�ن 
  ... تؤدي ٕاىل جعز aم، وذï ٔ"ننا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
. مكررة هتم صندوق من ٔ�_ل تعويض أ"رايض املنزتع ملكQهتا 18املادة 

صندوق لتعويض مكررة هتم  18ٕاذن عندمك خطäٔ يف تقدمي املادة، واملادة 
  .أ"رايض املنزتع ملكQهتا

        : : : : املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
  . ٔ�عتذر السCيد الرئ=س

هو حيدث حساب خصويص مرصد ٔ"مور خصوصية �سمى صندوق 
كنعرفو ٔ�ن �زع امللكQة . التعويض املزنوWة ملكQته من ٔ�_ل املنفعة العامة

كن تق�يات التعويض ٔ"_ل املنفعة العامة يه مسäٔ½ ٔ�ساسCية، البد مهنا، ول
وطول املدد اليت جتعل Wىل ٔ�ن الناس ٔ�حصاب أ"رايض املزنوWة ملكQهتم 

  . يتخبطون يف Wدد املشالك
و�لتايل، �متىن Wىل ٔ�ن Èكو�ن هذا الصندوق هذا �ش ميكن ميول، ٔ"نه 
òيكون وقت طويل، مث ٔ�ن ٕاماكنيات التعويض �ش يتعوضوا، ما 

الوقت، مايش ا»مثن الواقعي، òيكون واZد òيتعوضوش �»مثن أ"صيل دñل 
ا»مثن ٕاداري، وزارة املالية واOلجنة اOيل كتقوم، تقوم بواZد التقومي اOيل هو 
ٕاداري، و�لتايل �كون يف µالب أ"حQان بعيدا عن القمية الفعلية Oلعقار، 
و�لتايل �متىن ٔ�ن �كون هذا الصندوق حيل املشالك دñل هاذ الناس 

Qة ملكWهتماملزنو .  
ٕاذن �زع امللكQة من ٔ�_ل املنفعة العامة، هذا هو الترب�ر، �زع امللكQة 
من ٔ�_ل م�فعة Wامة يمت xسعر ٕاداري ول=س xسعر السوق، ونظرا كام قلت 
لطول مدة التعويض نقرتح ٕاZداث هذا الصندوق اÊي سوف يتكفل 

  . بتعويض املزنوWة ملكQهتم
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .السCيد الوز�ر لمك اللكمة. شكرا OلسCيد املس�شار

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

  :�ل�سCبة لهذا التعديل فهو µري مق�ول لÕٔسCباب التالية
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التو_ه يف  - كام تعلمون  - السîب أ"ول واOيل هو ٔ�سايس، وهو ٔ�نه 
 Cس�بة ملرشوع قانون ٕاطار اGسCتور اجلديد وهو ٕاضفاء ٔ�كرث شفافQة �ل

املالية، و�لتايل ٕاZداث صندوق خصويص �ٓخر قد يؤدي ٕاىل ضبابية ٔ�كرث 
  . يف هذا ا>ال

النقطة الثانية اOيل يه ٔ�ساسCية كذï، وهو ٔ�ن �ل�سCبة لزنع امللكQة 
فهو يمت رصف املبالغ من املزيانية العامة �Oو½، ٔ�ي ٔ�ن لك وزارة من cالل 

يات الاكفQة لتقوم هبذا التعويض، و�لتايل �رفض هذا املزيانية فه�ي لها إالماكن 
  .التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . هل تضيفون؟ تفضل اليس التو�زي.. ٕاذن احلكومة Èرفض التعديل

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
يف الواقع مgفق مع السCيد الوز�ر Wىل ٔ�ن لك وزارة عندها مزيانية 

، ٕاذن عند¾ ٕاشاكلية ا"ٓن مع املكgب Oلتعويض، ولكن òيكونوا ٕاشاكليات
الوطين Oلامء الصاحل Oلرشب، عندو واZد املرشوع òبري _دا، �ش نعطيوك 
ٔ�ن هاذ اليش اك�ن، وميل امشاو يد�روا �زع امللكQة لواZد البقعة دñل 

مليار ونصف �ش اك�ن مرشوع دñل  ò11بري،  أ"رض �ش يد�روا شاطو
 (ONEP) هذا املوضوع، Wالش؟ ٔ"ن ٔ�شهر Wىل 6املاء، وحتîس هاذي 

قالت ما تقدرش تفوت واZد العدد دñل إالماكنيات اOيل عندها Wالقة 
�ملاريش، و�لتايل واZد العدد دñل الناس ابقاو بال ماء، ٔ"ن اك�ن مشلك 

  . يف املسطرة
ٕاذن هاذ الصندوق �روم µري �ش نتفاداو هذه املشالك هاذو، جيي 

ية حيîس مرشوع دñل اGو½ òبري Wىل ٔ�ساس ٔ�نه يش واZد يف بقعة ٔ�رض 
. ما عندمهش إالماكنيات ٔ�و عندمه واZد السقف فÂ خيص هذا املوضوع

  . هذا هو املوضوع دñلنا
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
طبقا Oلقانون اGاcيل، ٔ�عطي اللكمة ملعارض املرشوع ٔ�و hقرتاح، 

  هل �Gمك السCيد الوز�ر؟ 
  :ذن منر ٕاىل معلية التصويتإ 

مكررة مgعلقة بصندوق  18املوافقون Wىل التعديل املتعلق ٕاضافة املادة 
  :تعويض أ"رايض املنزتع ملكQهتا

  نفس العدد؛  =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .  ٕاذن رفض التعديل
  .إالجامع =بدون تعديل؛ املوافقون 19املادة 

مكررة، وردت يف هذه املادة كامدة ٕاضافQة، تقدم هبا الفريق  19ة املاد

اللكمة ٔ"Zد املس�شار�ن مقديم التعديل، ويه مgعلقة بصندوق . hشرتايك
  . ضامن الطالب

  : املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
مكرر،  19فgنا هذا التعديل السCيد الرئ=س، يه اOيل اكنت املادة  ،ال

  .شكرا. لراه داز هذا التعدي

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
اكن قد قدم سابقا خطئا، ا"ٓن Wاد وصلنا عندو، ق�ل قليل اكن تقدم 

 ٔäٕاذن نعترب ما تناولناه ق�ل قليل هو ٔ�صبح موضوعنا ا"ٓن، ٕاذن ا"ٓن . خط
   ..مكررة 19

قلت لمك راه ما عند�ش يف الالحئة، فعال ما اكي�ش، دا� Wاد وصلناه، 
دوق الضامن �ل�سCبة Oلطلبة، نعترب بäٔن ما قQل واك�ن تعديل òيتعلق بصن

  :مكررة 19والتصويت ينطبق Wىل هذه املادة 
  نفس العدد؛  =املوافقون

  نفس العدد؛  =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

. ، ورد xشäٔهنا تعديل من فريق hحتاد اGسCتوري20ن�gقل ٕاىل املادة 
  .20ديل Wىل املادة اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن مقديم التع

        : : : : املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
  .السCيد الرئ=س

، السCيد الرئ=س، اح�ا تنعرفو بäٔن املقاربة دñل احلكومة 20املادة 
مليار  188ونعمل جQدا ٔ�ن . ملعاجلة املشالك �لعامل القروي ٔ�نه ال ميكن لها

 درمه املعلنة cالل هذه السCنة اكس�Çرات معومQة Îشمل الرشاكت
  .واملؤسسات العمومQة وامجلاWات احمللية واملزيانية العامة

ٕاذن تقدم�ا هبذا التعديل ليك نؤكد Wىل ٔ�ن مجيع هذه املؤسسات جيب 
، ٔ"ن اكن أ"خ السCيد الرئ=س اليس ب�شامش اكن اقرتح %15ٔ�ن ختصص 

من جحم اس�Çراهتا لفائدة العامل  W15%ىل ما ٔ�ظن، اح�ا كنا اقرتاح�ا  5%
كام قلت ق�ل قليل  -xشلك تضامين، Wلام بäٔن امجلاWات القروية  القروي

حمتا_ة ٕاىل دمع hس�Çر ٕالجناز الطرق واملساï القروية وفgح ٔ�وراش 
لهذا، ÎشCب�õا هبذا . Oل�شغيل وGمع عوامل hسCتقرار �لعامل القروي واجلبيل

  .التعديل ٔ"ن البادية والعامل القروي رامه مgرضر�ن
  .الرئ=س شكرا السCيد

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

ف�حن كذï نعترب بäٔن العامل القروي Ì ٔ�ولوية واحلكومة اعتربت ٔ�نه من 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

36 

 )2012ماي  11( 1433جامدى ا"ٓخرة  19

الرضوري ٔ�ن يمت تقوية صندوق التمنية القروية وتوسCيعها ٕاىل املناطق 
  .ساسا يف تá املناطقاجلبلية، ٔ"ن الفقر مرÈكز �ٔ 

وإالشاكلية املطروZة �ل�سCبة لهذا التعديل وهو ٔ�ننا نت�دث Wىل 
مزيانيات cارج املزيانية العمومQة اOيل ت�gلكمو Wلهيا، القانون اOيل اح�ا بصدد 
التصويت Wليه وتعديN وهو يتعلق �ملالية العمومQة، ول=س مبالية املؤسسات 

و�لتايل، هذا التعديل فهو ال . ذا النطاقالعمومQة، اOيل يه cار_ة من ه
  .يندرج يف ٕاطار قانوين، و�لتايل �رفض هذا التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :ٔ�عرض التعديل Wىل التصويت. مة Èرفض التعديلو ٕاذن احلك
  .نفس العدد =املوافقون

  .نفس العدد =كام Wدلت؛ املوافقون 20ن�gقل ٕاىل املادة 
  .إالجامع =ا فهيا ٔ�ي تعديل؛ املوافقون، م29ٕاىل  21املواد من 

  :ٔ�عرض الباب أ"ول من اجلزء أ"ول Oلتصويت
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  : ٔ�حاكم تتعلق �لتاكليف/ ن�gقل ٕاىل الباب الثاين
  .إالجامع =مل �رد xشäٔهنا ٔ�ي تعديل؛ املوافقون 30املادة 

ورد xشäٔهنا تعديالن، أ"ول من فريق hحتاد اGسCتوري  31املادة 
اللكمة لفريق hحتاد . والثاين من الفريق الفQدرايل OلوZدة واGميقراطية

  .اGسCتوري

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
  .شكرا السCيد الرئ=س

دسCتور فاحت يوليوز دمع التوازن بني السلط، ولتزنيل هذا املبدٔ� اقرتح 
ة يف الرب¾مج احلكويم دمع املؤسسة ال�رشيعية ليك تقوم رئ=س احلكوم

بدورها ال�رشيعي والرقايب، وحتقQق هذه أ"هداف ينطلق من املوارد 
  . الîرشية

م�صب Oلربملان، ٔ"نه ذاك ا»هنار اكن  Ê40ا، طلبنا ٔ�نه خيصصوا لنا 
السCيد الوز�ر قال ï ٔ�ودي هاذ املناصب هاذي تتجي ٔ�شCياء طارئة، ٔ�¾ 

ٕاطار، ويف  50ول Oلحكومة ٔ�ي وز�ر تتلقى عندو ٔ�طر، تتلقى عندو تنق
  . ٔ�طر 2مجموWة دñل الربملا¾ت تتلقى لك �رملاين عندو 

 �60رملاين ٔ�و  W u�54ليمك ٔ�نمت، السCيد الرئ=س، واش فريق عندو 
ٔ�طر؟ م·ال ٕاذا  �5رملاين كام عندمك ٔ�نمت ٔ�و عند بعض الفرق خيدموا بواZد 

µ شوفوÉ ناQلجن تنلقاو جOادي ا جلان، م 8ري اµ يلOعند¾ش أ"طر ا
  . �راق�وا ذاك اOل¼ان ٕاذا اكنوا لكهم هاذوك اOل¼ان ت=شCتغلوا

م�صب Oلربملان، هاذي راه مؤسسة،  40ولهذا، طلبنا �ش يعطيو¾ 
  . يف الربملا¾ت ا"ٓخر�ن تيعطيو للك �رملاين ٔ�طر

ل µادي نغتمن هبذه ٕاذن هذا Wالش اح�ا طلبنا هاذ التعديل، ومازا
املناسCبة، السCيد الرئ=س، ٔ�غتمن Oلتنويه �>هودات اليت يقوم هبا ٔ�طر 
وموظفي جملس املس�شار�ن رمغ قلهتم وتنطلبو م�مك òرئاسة ا>لس واملكgب 
والسCيد وز�ر املالية Oلتعامل ٕ�جيابية مع ملفهم املطليب، بعد Wاود 	ين 

  .ا، ٔ"ن عندمه واZد امللف مطليبجتاوبوا مع املوظفني اOيل اكينني هن
  .وشكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .لمك اللكمة السCيد الوز�ر. شكرا OلسCيد املس�شار

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  . شكرا السCيد الرئ=س

�ل�سCبة لهذا التعديل، ي��غي التذكري هنا بäٔن مت توزيع املناصب احملدثة 
hعتبار احلاجQات احلقQقQة لٕالدارات وا>الس بعد دراسة، c�ٔذت بعني 

اليت ٔ�قدمت Wىل الرشوع يف ٕاجناز ٕاصالZات يف جمال تدcلها يف هذا 
  . ا>ال

و�لتايل يف هذا إالطار، ي��غي التذكري بäٔن املناصب املالية احملدثة اليت 
م�صب شغل املدر_ة يف ٕاطار مزيانية السCيد رئ=س  120تعطى دñل 

  .توزع حسب احلاجQات املل�ة كام ذòرت ٕاذا اكن طارئ احلكومة، فه�ي
جملس املس�شار�ن  2010وسCنة  2009وي��غي التذكري هنا بäٔن سCنة 

م�صب شغل يف ٕاطار هاذ املناصب احملدثة Gى السCيد  38اسCتفاد من 
الوز�ر أ"ول، مث رئ=س احلكومة، و�لتايل مت يف هذا إالطار العمل Wىل 

س املوقر مبناصب _ديدة، و�لتايل هذا يدcل يف Îشجيع وتقوية هاذ ا>ل
  .ٕاطار اخgصاصات رئ=س احلكومة، و�لتايل حنن �رفض هذا التعديل اليوم

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
دمع املقرتح؟  ؟هل Èريد تناول اللكمة ٔ"ي ٕاطار. ٕاذن منر ٕاىل التصويت

  .تفضل

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
انب املؤيد لهذا املقرتح، وهبذه املناسCبة يف الواقع يف الواقع يف ٕاطار اجل

اOيل _اب هاذ املوضوع مبا ٔ�ن عند¾ ا"ٓن دسCتور _ديد، عند¾ حكومة 
_ديدة، حكومة يف الواقع تتوفر òيف ما يف راسمك Wىل اخgصاصات مل 

  .تتوفر Wلهيا ٔ�ي حكومة م�ذ hسCتقالل
يف تقوية هذه وكذï هذه احلكومة مس=سة وسCياسCية، البد ٔ�ن تفكر 

املؤسسة، ما ميك�ش Èكون اGميقراطية ونتلكم عن اGميقراطية وال نتلكم 
عن ٔ�ي Zا_ة بدون ٔ�ن نقوي مؤسسة الربملان، سواء اكن جملس النواب ٔ�و 

  . جملس املس�شار�ن
يف نفس hجتاه، نعيد الطلب Wىل احلكومة ؤ�نمت ممثيل حكومة 
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ا كربملانيني إالدارة، املكgب سCياسCية وحىت الربملان وكنطلبو كذï اح�
ورئ=س مكgب جملس املس�شار�ن واملكgب ورئ=س جملس النواب Wىل 
ٔ�هنم خصهم يد�روا hسCتقالل املايل لهاتني املؤسسCتني �ش ما نطيحوش 

  .يف هاذ اليش
ميكن .. hسCتقالل املايل هو اOيل òيعطي لنا كربملان �ش ميكن ند�رو

دñل الناس، ٔ"ن كتعرفوا، السCيد  2 اك�ن مس�شار �كون عندمه واZد
الوز�ر، Wىل ٔ�ن الربملاين ال ميكن Ì ٔ�ن يعرف لك يشء، ما ميك�ش �كون 

  . اقgصادي، تقين، ال ما ميك�ش
و�لتايل، البد ٔ�ن نقوي هذه املؤسسة بتقوية اجلانب دñل املس�شار�ن 

رقابة الربملانيني �ش ميكن �كون عندمه واZد الصوت و�كون عندمه واZد ال
و�كون قادر Wىل ٔ�ن يقوم هبذه املهمة اOيل يه رقابية ويه ٔ�ساسCية ٕاذا ٔ�رد¾ 

  .ٔ�ن نتلكم عن ب� اOيل هو دميقراطي
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
مبا ٔ�نين ٔ�عطيت اللكمة ملؤيد hقرتاح، هل هناك من يعارض . شكرا

  .مة Oلحكومةhقرتاح؟ Ì احلق يف ٔ�ن ي��اول اللكمة، ٕاذن اللك

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  السCيد الرئ=س،

ٔ�وال ال جيادل Z�ٔد يف رضورة تقوية الربملان، خصوصا ٔ�ن كام _اء يف 
تدcل السCيد املس�شار ٔ�ن اGسCتور اجلديد ٔ�عطى Ñمة قوية Oلربملان يف 

  . ٕاطار هذا التو_ه �Oميقراطية الربملانية يف ب�¾
ٔ�ن ننكب مجيعا Wىل البحث عن الكQفQة اليت وي��غي يف هذا إالطار 

من شäٔهنا ٔ�ن تدمع معل املس�شار�ن والنواب الربملانيني، وهل من cالل 
موارد xرشية ٕاضافQة؟ هل من cالل µالف مايل Oلتعاقد مع ماكتب 

  دراسات لالس�شارة القانونية؟ 
ى اك�ن Wدة ٕاماكنيات ي��غي ٔ�ن جنمتع معا ٕان شاء هللا ونصل ٕاىل املبتغ

  . يف هذا ا>ال، مفا ميك�نا ٕاال ٔ�ن ندمع جملسمك املوقر
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .السCيد الرئ=س تفضل. شكرا

        ::::املس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايضاملس�شار السCيد ٕادر�س الرايض
ٔ�نه امىش يف هاذ الطرح Wىل ٔ�ساس µادي ٕان شاء هللا  ،السCيد الوز�ر

  .يف املسCتق�ل يتدرس هذا املوضوع، ٔ�¾ ٔ�حسب هذا التعديل

        ::::رئ=س اجللسةرئ=س اجللسةرئ=س اجللسةرئ=س اجللسة    السCيدالسCيدالسCيدالسCيد
هناك الفريق الفQدرايل OلوZدة واGميقراطية . ٕاذن هناك حسب Oلتعديل

  . Ì31 تعديل يف املادة 

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
  . شكرا السCيد الرئ=س

ٕاذا اكن إالخوان شافو µري جملس املس�شار�ن، اح�ا شف�ا القطاWات 
 1150ضافة تقريبا واZد احلكومQة مبختلفها، فh ïpقرتاح دñلنا هو إ 

كنعرفو بäٔنه إالماكنيات اOيل عند احلكومة حمدودة، ولكن 5�ٔر¾ه ٔ"نه . م�صب
  . ٕاشاكلية املوارد الîرشية يف إالدارة العمومQة اليوم مطروZة

مجيع املس�شار�ن ميل كنكونو كناقشو املزيانيات القطاعية، امجليع 
اخلارجQة اك�ن واZد العدد �شCتيك من قÛ املوارد الîرشية، منوذج وزارة 

اليوم نتاع الق�صليات والسفارات اOيل مت ٕاZدا�ا ويه حبا_ة ٕاىل موارد 
  . xرشية

وزارة hقgصاد واملالية نفسها، اليوم Wدد املوظفني ا�Êن حيالون Wىل 
موظف وموظفة، ولكن املناصب احملدثة  600التقاWد تقريبا سCنوñ يصل ل 
ٔ�حQلوا Wىل التقاWد، وهذا اك�ن يف مجيع  ٔ�حQا¾ ال تعوض حىت ا�Êن

  . القطاWات
و�لتايل، اليوم ال ميكن ٔ�ن نتقدم وتتطور إالدارة دñلنا وحنققو واZد 
العدد نتاع أ"هداف اOيل _ا�هبا الرب¾مج احلكويم بدون ما �كون عند¾ 
العنرص الîرشي، والتوظيف نتاع العنرص الîرشي، و�لتايل هذه ٕاشاكلية 

وïÊ، اكنت هذه hقرتاZات دñلنا، نتاع ٕاضافة . اد Zلول لهاجيب ٕاجي
  .. واZد العدد من

ٕاذا امش=�ا م·ال �Oاcلية، ذاك ا»هنار السCيد وز�ر اGاcلية يف السؤال 
ٔ�لف  57اÊي طرح Wليه يف خصوص أ"من، ٔ�عطا¾ رمق نتاع ٔ�نه راه فقط 

واطنني اOيل رشطي اOيل اك�ن، حQث كتقسمها Wىل Wدد املواطنات وامل
ٔ�لف مواطن، واليوم امجليع يعرف يف واZد  450اكينني، تتلقى رشطي للك 

العدد من املناطق الناس اليوم تدارت مسريات من ٔ�_ل أ"من، و�لتايل 
الص�ة، ٕاىل µري ذï، يف مجيع القطاWات، يف .. مبعىن هناك ٕاشاكلية

  . التعلمي
 هذه إالشاكلية مبعىن هناك ٕاشاكل، وWىل احلكومة ٔ�ن تنكب Wىل

ٕالجياد احللول الالزمة، ٔ"نه اليوم ٔ�نمت حتملمت املسؤولية السCياسCية، واOيل 
  . òيد�ر السCياسة معناه يف �ٓخر املطاف يه ٕاجياد احللول Oلقضاñ املطروZة

  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة OلسCيد الوز�ر. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  . OلسCيد الرئ=س شكرا

 200ٔ�لف و 26فمت ٕاZداث  -كام تعلمون  - �ل�سCبة لهذا التعديل 
حصيح ٔ�ن . م�صب شغل، وهو رمق قQايس، وهذا ملكف �ل�سCبة �Oو½

هناï رضورة لتقوية بعض القطاWات الوزارية حىت تقوم بدورها الاكمل 
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ىل التقاWد، من موارد xرشية، حصيح ٔ�ن هناï ٕاشاكلية ارتفاع Wدد احملالني إ 
و�لتايل لك ذï ي��غي ٔ�ن ندرسه يف ٕاطار مشويل، وكذï أ"cذ بعني 
hعتبار ٕاماكنية ٕاWادة ان�شار بعض املوظفني حىت ال �كون هناï وقع òبري 
. Wىل مزيانية اGو½، ومن öة ٔ�خرى ٔ�ن نقوي الفعالية لٕالدارة املغربية

  .و�لتايل، �رفض هذا التعديل

        ::::سةسةسةسةالسCيد رئ=س اجلل السCيد رئ=س اجلل السCيد رئ=س اجلل السCيد رئ=س اجلل 
  :131منر ٕاىل معلية التصويت يف التعديل الثاين املتعلق �ملادة . شكرا

  نفس العدد؛ =املوافقون Wىل التعديل
  نفس العدد؛: املعارضون
  .نفس العدد: املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  .نفس العدد =ٕاىل التصويت؛ املوافقون 31ٔ�عرض املادة 

  .إالجامع =قونمل �رد xشäٔهنا ٔ�ي تعديل؛ املواف 32املادة 
التعديل الثاين حسب من طرف أ"خ الرايض، ما عند�ش ٔ�¾ هنا، 

تعديل واZد من الفريق الفQدرايل OلوZدة والتعادلية  31عندي املادة 
  .وإالحتاد اGسCتوري

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . ٕاذن التعديل أ"ول رفض

تلف م�صب Wىل خم  220يتعلق بـــ  31التعديل الثاين يف ٕاطار املادة 
  .الوزارات ٔ�و املؤسسات، ٕاذن ٔ�عطي اللكمة ٔ"حصاب التعديل

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
اOيل خمصصة OلسCيد رئ=س  120فÂ خيص هذا التعديل، يف عوض 

ٔ�وال الهدف من هاذ التعديل، هو ٕا	رة . م�صب 220احلكومة، اقرتح�ا 
نية داcل اOلجنة Wىل هاذ املسäٔ½، احلكومة الزتمت ٔ�ثناء املناقشة يف املزيا

  . ولكن hلزتام �ل�رش.. ٔ�نه مايش µري
ومايش µري هذا فقط، ٔ�يضا طريقة التوظيف، نعم، ٔ�عطيتو¾ الالحئة 

وال يف  2010نتاع املناصب اOيل وزعها السCيد رئ=س احلكومة، ال يف 
، احلكومة مشكورة، خصها تتابع هاذ املسc ،½ٔäاص هاذ اليش يويل 2011

  . نتاع الوزارة أ"وىل (le site)ين�رش يف 
ولكن ٔ�يضا 5�ٔر¾ معمك ٕاشاكليات ٔ�خرى، طريقة التوظيف ؤ�ن �كون 
التوظيف عن طريق ٕاWالن املباراة �ش �كون الوضوح و�لتايل الكفاءات، 

وïÊ ٔ�يضا هذا hلزتام نبغيو . مايش هذا وG صاحيب وال هذا وG هذا
  . احلكومة تؤكد Wليه

  .=سشكرا السCيد الرئ 

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة    
  .احلكومة لمك اللكمة. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

ٕاىل  120ٔ�وال �ل�سCبة لهاذ التعديل دñل رفع Wدد م�اصب الشغل من 
220  ïبة لرئ=س احلكومة فهذا كذCس��ل�سCبة Oلحكومة، فكام ذòرت �ل

 مش=�ا فQه، و�لتايل �رفض هذا سCيكون Ì انعاكسات Wىل التو_ه اOيل
  .التعديل

�ل�سCبة Oلنقطة اليت _اء هبا السCيد املس�شار احملرتم، السCيد الرئ=س، 
وحسب هذا . فكام تعملون فقد مقنا ٕ�عطاء مجيع املعطيات يف هاذ ا>ال

التوزيع، يتîني بäٔن من يقوم �سCتعامل تá املناصب املالية مه الوزارات ٔ�و 
ثة حبال جملس املنافسة تعطى Ì واZد العديد من م�اصب ا>الس احملد

الشغل �ش يقوم �Gور دñلو، ٕاذن هو اOيل قام �لعملية دñل التوظيف 
ول=س الوز�ر أ"ول، �ش Èكون أ"مور واحضة، و�لتايل هاذ النقطة اليت 

  .طرحت فه�ي ل=س لها واZد املربر
علمون، وصومت Wىل ذï، النقطة الثانية اOيل ابغيت ٔ�ؤكد، وهو كام ت

وهو مت املصادقة Wىل قانون Oلوظيفة العمومQة، هاذ قانون الوظيفة العمومQة 
فهو ٔ�كد Wىل رضورة املباراة �ل�سCبة مجليع التوظيفات، و�لتايل انطالقا من 

  . اليوم مجيع التوظيفات سCتكون �ملباراة، ٕاذن إالشاكلية µري مطروZة
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك السCيد الوز�ر

  :ٔ�عرض التعديل Wىل التصويت
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  . ٕاذن رفض التعديل الثاين
  .نفس العدد =Wىل التصويت 31ٔ�عرض املادة 

  .إالجامع =بدون تعديل 32املادة 
.  OلوZدة واGميقراطيةورد xشäٔهنا تعديل من الفريق الفQدرايل 33املادة 

  . اللكمة ٔ"Zد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل

        ::::املس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWةاملس�شار السCيد محمد دعيدWة
  .شكرا السCيد الرئ=س

تلغى بقوة القانون اعmدات hس�Çر Oلمزيانية : فÂ خيص هذا التعديل
وما  2009وما ق�ل ٕاىل سCنوات  2008العامة املرÛZ من السCنوات املالية 

، واملتعلقة بعملية النفقات اليت مل Èكن حمل ٔ�مر �ٔ"داء مؤرش Wليه من يلهيا
 2012دج�رب  31طرف مصاحل اخلزينة العامة Oلمملكة، ما بني فاحت ينا�ر و

  . اOيل _اء يف املادة أ"صلية 2011عوض 
الهدف من هذا التعديل هو جتنب أ"رضار البليغة اليت من املمكن ٔ�ن 
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اوالت اليت تäٔخر رصف مسCتحقاهتا املتعلقة بäٔشغال تلحق �لعديد من املق
 áسÎ ٔخر إالدارة، واليت ملäباب تتعلق بتCنوات ٔ"سCالس áٔ�جنزت يف ت

  .لتحصيلها مسطرة قضائية
  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  . شكرا السCيد الرئ=س

  :مق�ول لÕٔسCباب التاليةهذا التعليل فهو µري 
املرÛZ اليت مل  اتي��غي التòٔäيد ٔ�ن هذا إالجراء هيم اعmدات hس�Çر 

 2009سCنوات، ٔ�ي ما بني فاحت ينا�ر  È3كن حمل ٔ�مر �ٔ"داء cالل مدة 
، واليت مل تمت xشäٔهنا ٔ�ية مسطرة �زاع قضايئ، و�لتايل 2011دج�رب  31و

ل�سCبة Oلمقاوالت، cاصة ٔ�ننا نقوم لن يرتتب Wىل هذا أ"مر ٔ�ي رضر �
ب�رسيع وترية القQام بعملنا من ٔ�_ل ٔ�ن يمت ٔ�داء مسCتحقات املتعاملني مع 

  .اGو½، و�لتايل فال �رى ٔ�ي مربر لق�ول هذا التعديل

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  :ٕاذن احلكومة تدفع بعدم ق�ول التعديل، ٔ�عرضه Oلتصويت

  نفس العدد؛ =املوافقون
  فس العدد؛ن =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  :Oلتصويت 33ٔ�عرض املادة 
  نفس العدد؛ =املوافقون

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .33ٕاذن صادق ا>لس Wىل املادة 
اللكمة ٔ"Zد . ورد xشäٔهنا تعديل من فريق أ"صا½ واملعارصة 34املادة 

  .ديم التعديلالسادة املس�شار�ن مق

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا السCيد الرئ=س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�عرف ٔ�ن التعب قد ¾ل ٔ�و �اكد ينال م�ا مجيعا، ولك�نا نعتقد يف فريق 
حييلنا Wىل موضوع  34أ"صا½ واملعارصة بäٔن هذا التعديل املتعلق �ملادة 

  . خطري
ا ٔ�ول مرشوع قانون مايل نناقشه يف ٕاطار اGسCتور اجلديد، هذ

وإالشاكل املطروح يف هذه املادة �سائل مضري ممثيل أ"مة، ا�Êن يفرتضوا 
فهيم ٔ�ن �كونوا مؤمتنني Wىل التطبيق السلمي �OسCتور، ؤ�رجو ٔ�ن ال خنضع 

ايش هذه املادة ملنطق التصويت املياكنييك، نفس العدد، نفس العدد، ٔ"نه م
يتعلق أ"مر �لزñدة يف مورد ٔ�و �لنقصان يف نفقة، ولكن يتعلق ٔ�ساسا 

  .مبدى حرصنا يف احلكومة ويف الربملان Wىل اZرتام اGسCتور
حنن ندفع بعدم دسCتور�هتا، وق�ل  34ٔ�قول هذا الkم ٔ"ن هذه املادة 

ٔ�ن نîسط ٔ�طروحgنا يف هذا الشäٔن، جتدر إالشارة، ما دم�ا ٔ�نه يف هذه 
ادة نتلكم Wىل مرافق اGو½ املسرية بصورة مسCتقÛ، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن امل

التعديل اÊي ٔ�دcل Wىل القانون التنظميي املتعلق �ملالية م�ح نظام مرافق 
اGو½ املسرية بصورة مسCتقÛ، م�ح لها قمية القانون التنظميي واعتربها من 

  . بعد اGسCتور وöة نظر ÈراتQîة القوانني يف املرتبة الثانية
 ÛتقCو½ املسرية بصورة مسGل مرافق اñب، هذا النظام دîولهذا الس

  :ٔ�خضعها ا>لس اGسCتوري لرقابة قوية وصارمة، من cالل قرار�ن اثنني
املتعلق  1998ٔ�كتو�ر  24الصادر بتارخي  250/98القرار أ"ول رمق 

 2000/389اين رمق �لقانون التنظميي Oلاملية، وقرار ا>لس اGسCتوري الث
القايض  14.00املتعلق �لقانون التنظميي رمق  2000ٔ��ريل  18الصادر يف 

  . بتغيري وÈمتمي القانون التنظميي لقانون املالية
من  45من اGسCتور اجلديد،  70انطالقا من مقgضيات الفصل 

مكررة مرتني  16مكررة و 16اGسCتور القدمي، وانطالقا من املادaن 
لتنظميي املتعلق بقانون املالية كام وقع تغيريه وÈمتميه، نعتقد _ازمني Oلقانون ا

  . اليت قدم�ا فهيا تعديل يه مادة µري دسCتورية 34بäٔن املادة 
املادة اليت تäٔهل Oلحكومة ٔ�ن حتدث مبراسCمي مرافق �Oو½ مسرية 

  :يه مادة µري دسCتورية، لسCبîني اثنني 2012بصورة مسCتقc Ûالل سCنة 
من اGسCتور،  70ٔ�ن هذه املادة µري مطابقة Oلفصل : ولالسîب ا"ٔ 

ملاذا؟ ٔ"ن هذه املادة صدرت بعبارات Wامة وجمردة، وهذه العبارات العامة 
ويه  2002م�ذ . وا>ردة اك�سîت صبغة اGوام وÈكررت يف Wدة سCنوات

  . 2012حىت القانون املايل دñل  2002تتكرر، يف القانون دñل 
ذن اOيل ينص اGسCتور Wىل ٔ�ن الربملان مين�ه تواÈر وÈكرار االٕ 

Oلحكومة، هذا التواÈر مل يبق، ٔ�دى ٕاىل وضع شاد وهو ٔ�ن إالذن ما بقاش 
ٕاذن، بل حتول ٕاىل تفويض دامئ من السلطة ال�رشيعية الخgصاص من 
اخgصاصاهتا ٕاىل السلطة التنفQذية وهو ما ال ي�Qîه اGسCتور، ٔ"ن اGسCتور 

ا، ؤ�دعومك ٕاىل ٕاWادة قراءته، ال ي�Qîه اGسCتور، واحض _د 70يف الفصل 
 W43ىل أ"قل كام Zدده اجهتاد ا>لس اGسCتوري يف تفسريه Oلامدة 

من القانون التنظميي رمق  18و�حليث=gني الثالثة والرابعة املتعلقgني �ملادة 
  . لقانون املالية، هذا هو اGفع أ"ول 7.98

 16ري مطابقة �OسCتور، ٔ"ن املادaن µ 34اGفع الثاين هو ٔ�ن املادة 
املكررة مرتني من القانون التنظميي دñل قانون املالية كام وقع  16املكررة و

تغيريه وÈمتميه، هاaن املادaن ال Îسم�ان �Oلجوء ٕاىل مراسCمي ٕالZداث 
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مرافق اGو½ املسرية بصورة مسCتقÛ، وقد حرصت Wىل ٔ�ن �ٓيت �لقانون 
ؤ�ن ٔ�»متس م�مك بعض الصرب ٔ"تلو Wليمك مقgضيات املادة  التنظميي Oلاملية،

تعترب مرافق اGو½ املسرية بصورة مسCتقÛ مصاحل اGو½ µري : "مكررة 16
املمتتعة �لشخصية املعنوية، واليت تغطى مبوارد ذاتية بعض نفقاهتا µري 

اط املقgطعة من hعmدات املقQدة يف املزيانية العامة، وجيب ٔ�ن هيدف Éش
  ". املصاحل املذòورة ٔ�ساسا ٕاىل ٕانتاج سلع ٔ�و تقدمي cدمات مقابل دفع ٔ�جر

حتدث مرافق : "مكررة يف الفقرة الثانية، Wىل ما ييل 16وتنص املادة 
اGو½ املسرية بصورة مسCتقÛ مبقgىض قانون املالية، اÊي تقدر فQه 

  ". ها من مزيان=هتامداخQلها وحيدد به املبلغ أ"قىص Oلنفقات اليت ميكن اقgطاع 
مؤدى هاتني املادتني ٔ�ن القانون التنظميي Oلاملية، وقد ٔ�خضعه ا>لس 
اGسCتوري ملراق�ة صارمة ليك يتحقق ويتäٔكد من مدى دسCتوريته، القانون 
التنظميي Oلاملية، وخصوصا هاتني املادتني، ال Îسم�ان �Oلجوء ٕاىل مراسCمي 

 Cو½ املسرية بصورة مسGداث مرافق اZٕال aددZ نaن املادaن ها"ٔ ،Ûتق
طبيعة وتعريف هذه املرافق، وقلنا بäٔنه ارتقت هبذه املرافق ٕاىل مرتبة 
القوانني التنظميية وZددa طريقة ٕاقرارها وإالذن فهيا وكذا خصوصية بعض 
مداخQلها، ومل Îرش يف ٔ�ي فقرة من فقراهتا وال يف مقgضيات القانون 

هنائيا، مل Îرش ٕالماكنية ٕاZداث هذا النوع من التنظميي دñل قانون املالية 
  . املرافق cارج مسطرة قانون املالية

املكررة عندما Îشري وتنص Wىل ٔ�نه  16و�لتايل فالفقرة الثانية من املادة 
حتدث مرافق اGو½ املسرية بصورة مسCتقÛ مبقgىض قانون املالية، اÊي 

 O لها وحيدد به املبلغ أ"قىصQه مداخQطاعها من تقدر فgلنفقات اليت ميكن اق
مزيان=هتا، فهذا النص، ٔ�هيا السادة، رصحي، يعطي لقانون املالية وZده 
صالحQة ٕاZداث املرافق املسرية بصورة مسCتقÛ، وZده قانون املالية اOيل 

و�لتايل، ال جيوز ٕاZدا�ا cالل السCنة ٔ�و تعديلها ٕاال . عندو هذا احلق
 O لاملية ووفقاO لامليةمبوجب قانونO يف القانون التنظميي Ì لمسطرة احملددة .  

ؤ�ضيف ٕاىل ذï، ٔ�نه عندما �رغب املرشع م�ح بعض hسCت�õاءات 
Wىل مقgضيات القانون التنظميي املذòور فٕانه يقوم هبا �لرصاZة وWىل سQîل 
احلرص، وهو ما ال نعرث Wليه من cالل Èكرار وتواÈر ذاك إالذن اOيل 

  . لÈلكمت Wليه ق�ل قلي
يقوم هبا، مما يقوم �حلرص، يقوم هبا Wىل سQîل التدقQق واحلرص، حبيث 
ال يرتاكن جماال Oلشك كام هو ٔ�مر احلسا�ت اخلصوصية، حQث ٔ�_ازت 

من القانون التنظميي Oلاملية ٕاماكنية ٕاZداث حسا�ت خصوصية  18املادة 
 _ديدة cالل السCنة املالية، حQث نصت، وامسحوا يل سäٔفgح مزدوجgني

µري ٔ�نه جيوز يف Zا½ hسCتع¼ال والرضورة املل�ة ٔ�ن (ليك ٔ�س�شهد 
حتدث cالل السCنة املالية حسا�ت خصوصية _ديدة Oلخزينة مبوجب 

من اGسCتور القدمي،  45من اGسCتور،  70مرسوم تطبيقا ٔ"حاكم الفصل 
وجيب عرض هذه احلسا�ت اخلصوصية اجلديدة Wىل الربملان بقصد 

  ).رب قانون Oلامليةاملصادقة يف ٔ�ق

½ Wىل محمل اجلد ؤ�ن äٔ لهذه أ"سCباب جممتعة، ٔ�دعومك ٔ�ن نcٔäذ هذه املس
ال نتعامل معها مبنطق هذه µ�ٔلبية وهذه معارضة، ٔ"ن السؤال املطروح هنا 
هو سؤال حرص احلكومة وحرص الربملان يف املقام أ"ول، ٔ"نه اح�ا اOيل 

يتحول ٕاىل شCيك Wىل بياض وٕاىل  كنعطيو إالذن، وإالذن دñلنا ال جيب ٔ�ن
  . تفويض دامئ

مكررة مرتني من القانون التنظميي وكذï  16مكررة و 16واملادaن 
القرارات دñل ا>لس اGسCتوري واحضة يف هذا الشäٔن، وïÊ �متىن من 
هذا ا>لس، وهو اÊي يدشن ٔ�ول ام�gان بعد املصادقة Wىل اGسCتور 

م�اقشة القانون املايل ٔ�ن يثîت بäٔنه فعال حريص اجلديد يف هذه احملطة دñل 
  . Wىل التطبيق السلمي ملقgضيات اGسCتور

ويف مجيع احلاالت، حنن ال Éس��عد ٔ�ن ختضعوا هذه املادة مرة ٔ�خرى 
Oلتصويت، نفس العدد، نفس العدد، ولو هذاك العدد ما ابقاش ال هنا وال 

دم دسCتورية هذه هناك، ولو نفرتض ذï سCن�شîث حبق�ا يف �Gفع بع
  .املادة

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة. شكرا OلسCيد املس�شار احملرتم

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا OلسCيد الرئ=س

حنن بدور¾ zحكومة دميقراطية هدف�ا أ"سايس وهو التزنيل اGميقراطي 
ر، ي��غي التذكري بäٔن ويف هذا إالطا. �OسCتور والعمل Wىل اZرتام اGسCتور

من اGسCتور تنص Wىل ٔ�ن Oلقانون ٔ�ن يäٔذن Oلحكومة ٔ�ن تت÷ذ  70املادة 
يف ظرف من الزمن احملدود ولغاية معينة مبقgىض مراسCمي تدابري خيتص 

  .القانون Wادة �ختاذها، وكذï يف هذا إالطار ٔ�يضا القانون املايل
نه جيب عرضها Wىل وجيري العمل هبذه املراسCمي مبجرد Éرشها، µري �ٔ 

الربملان بقصد املصادقة عند ا�هتاء أ"_ل اÊي حيدده قانون إالذن ٕ�صداره، 
  . ٔ�ي هنا قانون املالية

من  34و�لتايل، فٕان التäٔهيل املäٔذون به Oلحكومة مبامرسCته �رمس املادة 
من  70يتالءم متاما ومقgضيات املادة  2012مرشوع قانون املالية لسCنة 

 اعتبار ٔ�نه يäٔذن Oلحكومة Z�ٕداث مراسCمي مرافق اGو½ اGسCتور، Wىل
، Wىل ٔ�ن تعرض هذه 2012املسرية بصورة مسCتقc Ûالل السCنة املالية 

املراسCمي Wىل الربملان Oلمصادقة Wلهيا يف ٔ�قرب قانون مالية، ٔ�ي قانون املالية 
  .املق�ل

وٕاذا اكنت، كام _اء يف تدcل السCيد الرئ=س احملرتم صياµة هذا 
التäٔهيل تو- بäٔنه هناك نوع من صيغة اGوام، �Îسامه بصيغة اGوام، فٕان 

مت  2012ٕاىل سCنة  2000تفعيN يؤكد عكس ذï، واGليل ٔ�ن م�ذ سCنة 
ونعطي م·ال مت ٕاZداث . 2007اسCت÷دام هذه إالماكنية مرتني وذï سCنة 
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Gضان املعرض اgيح اململكة املغربية الحCرشÈ ويل هاذ إالماكنية يف ٕاطار
  . 2007، وذï اكن يف سCنة 2012لطن¼ة 

ٕاذن مرتني فقط مت اسCت÷دام ذï يف السCنة، ٕاذن اكنت واZد القضية 
مل�ة اOيل جعلت احلكومة السابقة، مايش هاذي، اOيل اكنت ق�ل مهنا، 
مايش هاذي وال اOيل اكنت ق�ل مهنا، ٕاذن اOيل اكنت ق�ل دñل اليس 

ولهذا، نعترب . مت اسCتعامل هذه إالماكنيةٕادر�س جطو، و�لتايل م�ذ ذï مل ي
  .بäٔن هذا التعديل µري مق�ول

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

  :ٕاذن منر ٕاىل معلية التصويت
  نفس العدد؛ =املوافقون Wىل التعديل

  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .34ا½ واملعارصة Wىل املادة ٕاذن رفض التعديل املقدم من طرف فريق أ"ص
  .كام _اءت يف املرشوع 34ن�gقل ٕاىل التصويت Wىل املادة 

  نفس العدد؛ =املوافقون
  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

  .34ٕاذن صادق ا>لس Wىل املادة 
اللكمة ٔ"Zد . ورد xشäٔهنا ٔ�يضا تعديل من فريق أ"صا½ واملعارصة 35املادة 
  .املس�شار�ن مقديم التعديل السادة

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
كنت ٔ�ود ٔ�ن ٔ�سäٔل السCيد الوز�ر احملرتم، وهو اÊي ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن هذا 

عندما، مرتني، ولكن ذòرت املثال  2007أ"مر مل حيدث ٕاال مرة واZدة سCنة 
Wىل دñل معرض طن¼ة، كنت سäٔسäٔلمك ٕاذا كنمت قد عرضمت يف السCنة املوالية 

  ...الربملان احلساب دñل
ٔ�يضا هاذ املادة ٔ"ن كام قلت لمك يف جلنة املالية، الفQصل بي��ا هو ا>لس 

 . اGسCتوري، احلمك بي��ا هو ا>لس اGسCتوري
تطرح نفس إالشاكل املتعلق مبدى دسCتور�هتا،  35ٔ�يضا هذه املادة 

حاكم املادة تنص وفقا "ٔ  35لكامت فقط، املادة  3وïÊ اقرتح�ا ٕاضافة 
يف Zا½ اسCتع¼ال رضورة مل�ة ٔ�ن حتدث مبراسCمي حسا�ت ... 18

�كQفQة مدققة وحرصية، cالل الفرتة "، اح�ا نقرتح ٕاضافة "خصوصية Oلخزينة
 31املمتدة ابتداء من aرخي Éرش قانون املالية هذا يف اجلريدة الرمسية ٕاىل µاية 

هذه اللكامت الثالث ٕان  ؤ�ظن بäٔن. �كQفQة مدققة وحرصية" 2012د�سمرب 
  . مل �كن xشäٔهنا ٔ�ن تقدم فلن تؤخر

داcل يف  هنطلب µري التدقQق والتوضيح والشفافQة، وهاذ اليش لك

  .خطاب الشفافQة
  ملاذا نقرتح هذا التعديل؟ 

ٔ"نه مرة ٔ�خرى، وهذه املرة µادي خنترص، ما µاد�ش ند�ر مرافعة ال 
ي Oلاملية جيزي، كام ٔ�رشمت السCيد _دوى مهنا، ٔ"نه ٕاذا اكن القانون التنظمي

الوز�ر، Oلحكومة ٕاصدار مراسCمي Z�ٕداث حساب خصويص Oلخزينة، ولكن 
ذï مرشوط بت�ديد الصنف واحلساب املطلوب ٕاZداثه، مرشوط بäٔن 
يصاغ بعبارات دقQقة، مايش بعبارات Wامة وفضفاضة وجمردة وهالمQة، 

ملالية ٕاىل قانون مالية، من وهاذي يه نفس العبارات اليت ت�gقل من قانون ا
وهاذ اليش يتكرر، ٔ"ن هاذ التواÈر وهاذ التكرار  2002سCنة ٕاىل سCنة، من 

ومعومQة إالذن اOيل تيعطيه الربملان بنوع من الس÷اء µري املفهوم يف اGسCتور 
اجلديد، معومQة إالذن املطلوب يفضيان يف هناية املطاف ٕاىل اك�ساب إالذن 

يصبح اسCت�õاء يصبح قاWدة، ويتحول ٕاىل تفويض دامئ  طابع اGوام، ف�دل ٔ�ن
  .من املرشع

نعم، السCيد الرئ=س، من تفويض ٕاىل تفويض دامئ Oلمرشع جلزء من 
اخgصاصاته، ٔ�نمت ا�Êن تق�لون ٔ�ن ت��ازلوا عهنا طواعية µري �ب ذاك 

  .التضامن املياكنييك مع احلكومة
نا وÎساؤالتنا، فعىل لك وانطالقا مما سلف، فٕاننا مرة 	نية نثري شكوك 

م·ل  Z35ال شكوك وÎساؤالت مرشوWة حول مدى دسCتورية املادة 
من اGسCتور  70من قانون املالية، ومدى مطابقهتا Oلفصل  34شقQقهتا املادة 

  .من القانون التنظميي كام فرسها ا>لس اGسCتوري 18وOلامدة 
îث Z�ٕا»هتا وٕاذا كنمت سCتصوتون �لرفض Wىل هذه املادة، ف�حن سCن�ش 

  .Wىل ا>لس اGسCتوري
  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة Oلحكومة. شكرا

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئ=س

  :ف�ال�سCبة لهذا التعديل هو µري مق�ول لÕٔسCباب التالية
 18ٔ�وال، ي��غي التذكري بäٔن هاذ إالجراء فهو يتالءم مع مقgضيات املادة 

انون التنظميي لقانون املالية، كام µريها ا>لس اGسCتوري يف قراره رمق من الق
ٔ"ن اجلانب اGسCتوري راه تطرح، وبت فQه ا>لس اGسCتوري،  98/250

و�ٔكد ا>لس اGسCتوري ٔ�ن تفعيل هاذ إالماكنية يمت بناء Wىل املصل�ة 
  .به الوطنية والرضورة املل�ة ما _اء يف التعديل، و�لتايل مت أ"cذ

وي��غي التذكري كذï يف هذا إالطار بäٔن هذا املقgىض مل يمت تفعيN ٕاال 
مرتني وبناء Wىل تعلÂت سامQة، يتعلق أ"مر Z�ٕداث صندوق احلسن الثاين 

 2000مارس سCنة  O16لتمنية hقgصادية وhجmعية مبقgىض مرسوم بتارخي 
دج�رب  31بني فاحت يوليو ٕاىل وصودق Wليه يف قانون املالية Oلفرتة املمتدة ما 
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  .ٔ�شهر دñل قانون املالية 6، ٔ"ن ق�ل اكن 2000
النقطة الثانية، Oلمرة الثانية وهو صندوق دمع املبادرة الوطنية Oلتمنية 

وصودق Wليه يف  2005يوليو  19الîرشية، كذï املرسوم اكن مؤرخ ب 
  .2006القانون املالية لسCنة 

  .وشكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
هل ٔ�ردمت ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة .. ٕاذن ٔ�عرض التعديل. شكرا OلسCيد الوز�ر

  ملؤيد التعديل ومعارض التعديل؟ 
لتعديل، هل هناك من يؤيد التعديل؟ ٕاذا مل �كن، فäٔعتقد O ال، ٔ�وال مؤيد 

  .تفضلوا السCيد الرئ=س.. منر ٕاىل التصويت.. ال Zا_ة ٕاىل

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
نعم اح�ا Wىل الراس والعني، . صة OلزمQل العز�ز ليك يديل بدلوهٔ�عطي الفر 

السCيد الوز�ر احملرتم ٔ�شار بäٔن هاذ احلساب مرتني، بصدد املبادرة الوطنية 
Oلتمنية الîرشية اليت حتظى ٕ�جامع وطين، وال ميكن ٔ�ن يطرèا Oلمزايدة 

Âية ٔ�بدا، واملوضوع الثاين هو صندوق احلسن الثاين بتعلCياسCة السQت ملك
  . سامQة

إالشاكل اOيل عند¾ هنا، هو ٔ�نه ال جيوز hحmء وراء التعلÂت امللكQة 
السامQة لٕالقدام Wىل ٕاجراء ÎشCمت م�ه راحئة معارضهتا �OسCتور، هذا م�طق 
ال ميكن ٔ�ن نق�N، وقد قلنا OلسCيد الوز�ر أ"ول السCيد عباس الفايس يف هاذ 

هو م�طق hحmء وراء _ال½ املá، لك  املنرب، قلنا كفى من م�طق قدمي
الشعب املغريب حيمتي وراء _ال½ املá، وال ميكن ٔ�ن نقحم هذا املوضوع يف 
نقاش دسCتوري حمض فقط ٔ"ن هاذ املنطق ا�هت�ى، حنن يف دسCتور _ديد 
حنرص فQه ٔ�شد ما �كون فQه احلرص Wىل ٔ�ن �كون العمل دñلنا مطابقا لنص 

  . وروح اGسCتور
تقد�رات مgباينة، اح�ا اكنت النية دñلنا ملا 5�ٔر¾ هذا املوضوع هو اك�ن 

ٔ�نه �كون فQه نقاش فقه�ي دسCتوري، مايش µري من م�طق منرره، مبا ٔ�ننا 
نالحظ بäٔن هذه يه ٕارادة، مرر، ولكن سCنلتجئ ٕاىل ا>لس اGسCتوري 

  .وهو الفQصل وهو احلمك بي��ا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ارض؟ تفضلوا أ"سCتاذ قد�ري املعارض لتعديل هل هناك من مع. شكرا

  .املقرتح

        ::::املس�شار السCيد فؤاد قد�رياملس�شار السCيد فؤاد قد�رياملس�شار السCيد فؤاد قد�رياملس�شار السCيد فؤاد قد�ري
  الرئ=س احملرتم،

من  70خبصوص الشق املتعلق �لتدقQق واحلرص، ٔ�ظن ٔ�ن املادة 
و�ل�سCبة OلتواÈر ٔ�ظن . اGسCتور قQدت إالZداث بغاية معينة ويف وقت حمدد

والتäٔبيد، ما دم�ا اح�ا كربملان،  ٔ�نه طبيعي ٔ�ن التواÈر سCيك�يس صبغة اGوام

ومبناسCبة تقدمي القانون املالية لك سCنة كنصوتو Wليه، ٕاذن اح�ا كنعطيو 
  . التفويض

  .شكرا السCيد الرئ=س

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
شكرا، ٕاذن اسCمتعنا ٕ�معان ٕاىل الطرZني، وليك نرتك املؤسسة تتفاWل مع 

قاش تقQمي ٕاجيايب، فللك من ٔ�حس هاذ النقاش القانوين والفقه�ي، ف�قمي هذا الن
بäٔنه سCيضيف ش=Ãا ما �لت¼ائه ٕاىل ا>لس اGسCتوري، مفن واجب ا>لس 

  . اGسCتوري التفاWل مع ال�رشيعات وٕاقرارها ٕان اكنت دسCتورية ٔ�م ال
  .لمك ما تضيفون يف املوضوع؟ تفضل ،السCيد الوز�ر

        ::::السCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملاليةالسCيد وز�ر hقgصاد واملالية
، ولسCنا ادقQق، ٔ"ن ٔ�ظن ٔ�ن dيم اكن واحضٔ�¾ ٔ�ريد فقط الت. شكرا

  . اح�ا بصدد hحmء وراء _ال½ املá وهو رئ=س اGو½ فوق امجليع
ما قلته هو فقط ما يه اGالئل التارخيية، فوقاش ÎسCتعمل؟ ميل 
كنتلكمو Wىل صندوق احلسن الثاين، ما ميك�اش ما نقولوش بäٔن بتعلÂت 

لتمنية حتدث، ميل تنقولو املبادرة الوطنية O سامQة، ٔ"ن هذا Wارفني òيفاش 

لîرشية، لك يش يعمل بäٔن من اكن وراء املبادرة الوطنية الîرشية اOيل يه ا
عندها التمنية الîرشية اOيل عندها واZد اGور ٔ�سايس يف بالد¾ وهو _ال½ 
املá ٔ�يده هللا، و�لتايل هذا فقط من �ب إالخ�ار وٕاعطاء املعطيات لهذا 

  . س املوقر فقطا>ل
  .شكرا

        ::::السCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسةالسCيد رئ=س اجللسة
ٕاذن ٔ�عرض التعديل املقدم من طرف فريق أ"صا½ واملعارصة يف ٕاطار 

  :Oلتصويت 35املادة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  نفس العدد؛: املعارضون
  .نفس العدد: املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  : مل �رد xشäٔهنا ٔ�ي تعديل 45ٕاىل  35سCنصوت Wىل املواد من 

  .إالجامع =املوافقون
  :ٔ�عرض الباب الثاين من اجلزء أ"ول Oلتصويت

  نفس العدد؛ =املوافقون
  :ويه من دون تعديل) �ٔ (ومضهنا _دول  46املادة 

  .إالجامع =املوافقون
  :، ٔ�عرض الباب الثالث من اجلزء أ"ول Oلتصويت49، 48، 47املواد 

  .إالجامع =املوافقون
  :O2012لسCنة املالية  22.12ع قانون املالية رمق ٔ�عرض اجلزء أ"ول من مرشو

  نفس العدد؛ =املوافقون
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  نفس العدد؛ =املعارضون
  .نفس العدد =املمتنعون

ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Wىل اجلزء أ"ول من مرشوع قانون املالية 
  . O2012لسCنة املالية  22.12رمق 

زيانيات الفرعية، ٕاذن ٔ�س�سمحمك لتمت م�اقشة اجلزء الثاين املتعلق �مل
وسCيرتٔ�س هذه اجللسة املق�Û ٕان شاء أ"خ دñلنا أ"سCتاذ اليس بي¼د�كن، 

  . ¾ئب رئ=س جملس املس�شار�ن
 ....وشكرا Oلجميعوشكرا Oلجميعوشكرا Oلجميعوشكرا Oلجميع


