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        333355558888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 د)سمرب 24  (1434 صفر 9 االثنني: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل الثايناخلليفة ،فضييلمحمد الس:يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ن الساRة الثامQة واPقGقة ابتداء م، ساعتان وعرش دقائق: التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  . ليالاخلامسة 
قانون املالية رمق  من مرشوعالتصويت Rىل اجلزء اVٔول ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

  .2013^لس:نة املالية  115.12

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

        ::::املس�شار الس:يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، رئCس اجللسة
  .شكرا ^لس:يد وز�ر aق`صاد واملالية

جواب الس:يد الوز�ر Rىل خمتلف التدgالت العامة ^لسادة رؤساء بعد 
الفرق والنقاqت واDموRات، س:نp`قل ٕاىل معلية التصويت Rىل مواد 

املزيانية الس:نوية ٔ�و  115.12اجلدول اVٔول من مرشوع قانون املالية رمق 
  .كام Rدلته جلنة املالية 2013مزيانية س:نة 

اVٔحاكم / الباب اVٔول/ ^لتوازن املايل املعطيات العامة/ اجلزء اVٔول
  .املتعلقة qملوارد العمومGة

املادة اVٔوىل، ورد �ش�ٔهنا تعديل من فريق اVٔصا� واملعارصة، {ري ٔ�ن 
هذا التعديل املقدم من طرف نفس الفريق تعادلت �ش�ٔنه اVٔصوات عند 

لس من النظام اPاgيل ^لم� 64عرضه ^لتصويت يف ا^لجنة، وطبقا ^لامدة 
�عرض هذا التعديل ^لتصويتٔ:  

  املوافقون Rىل هذا التعديل؟
بدون تقدمي، Vٔن تعادلت فGه اVٔصوات،  64هذا ي�ت فGه طبقا ^لامدة 

{ادي ندوزو ^لبت م�ارشة، وٕاذا قىض ؤ�ردمت رشح التعديل فال �رى مانعا 
  .ولكن القانون يقول {ري هذا

" نه Rدد اVٔصواتيعرض ^لتصويت لك قرار تعادل يف ش�ٔ : "64املادة 
  .م�ارشة دون مQاقشة

  .ولكن لمك اللكمة، الس:يد الرئCس، qخ`صار شديد

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامش
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

�ريد ٔ�ن ٔ�لفت ان��اهمك بصف`مك ٔ ¥�الس:يد الرئCس احملرتم، ٕاذا ٔ�ذنمت يل ٔ
�لفت aن��اه  رئCسا ªسهرون Rىل ا¨رتام مساطر التصويت، ابغيت ٔ�نٔ

دلمك ٕاىل هذا الرب¥مج ا^يل وضعتوه ٔ�نمت يف ٕاطار ندوة الرؤساء، ا^يل 
شارك فGه املك`ب ومجيع ندوة الرؤساء، يف هذا الرب¥مج ٔ�ش:نو اك�ن الس:يد 

  الرئCس؟

�ريد . اك�ن ق�ل ما منش:يو ^لتصويت، تقدمي التقر�ر دل جلنة املاليةٔ
ئCس، ٕاىل امسحتو يل، هللا جياز�مك كذ´ ٔ�ن ٔ�لفت ان��اهمك، الس:يد الر 

خبري، ٔ�ن هناك وا¨د اخلرق وقع لهذا الرب¥مج ا^يل سطرتوه، مايش فقط 
�نمت . خرق لرب¥مج ولكن خرق ^لمسطرة اPس:تورية املنصوص Rلهيأ

تعرفون ب�ٔنه وقع التصويت Rىل املزيانيات التابعة ^لجنة املالية ق�ل التصويت 
q ول املتعلقVٔىل اجلزء اR هبمك هذا خرق ال ميكنpن ن�ملداخGل، احQا ابغينا ٔ

  .السكوت Rليه
شوفوا Àيفاش تعاجلوه، ٔ�¥ ما عرف�ش Àيفاش {ادي تعاجلوه، ولكن 
واج�نا يدعو¥ ٕاىل تن�هيمك ٕاىل ٔ�نه وقع خرق ^لمسطرة اPس:تورية، وقع خرق 
^لرب¥مج ا^يل وضعته ندوة الرؤساء ومك`ب جملس املس�شار�ن، شوفوا 

عاجلوه Vٔن ٔ�نمت الساهرون Rىل ضامن حسن سري هذه العملية، هذا Àيف غت
  . اÄمتر�ن اPس:توري

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اVٔخ الرئCس، احQا الرب¥مج ا^يل قدمه املك`ب وصادقت Rليه . شكرا

^لم�لس املوقر احلق يف ٕادgال ى يبقÀ ندوة الرؤساء جمرد تصور، ولكن 
  .اÈي يقدم Vٔ ،Çن اDلس س:يد نفسه التعديالت Rىل الرب¥مج العام

فË يتعلق بتقر�ر جلنة املالية، حنن اVٓن يف اجللسة الثالثة، املالحظة 
�Íرهتا يف الصباح، ولكن اك�ن Rليمك تقدميها يف اجللسة اVٔوىل ٔ ¥�موضوعية، ٔ
ق�ل تدgالت السادة رؤساء الفرق، التقر�ر املايل يعرض يف بداية اجللسة، 

لتقر�ر كتجي وراءه م�ارشة تدgالت السادة رؤساء الفرق، عقب تقدمي ا
�ي رئCس اDلس- ولكن هذه مالحظة يف حملها اكن Rىل رئCس اجللسة ٔ- 

�ن يعطي اللكمة ملقرر ا^لجنة لتقدمي ملخص، القانون اPاgيل يقول ملخص ٔ
عن تقر�ر جلنة املالية فقط، ٔ�عتقد ب�ٔنه طلب من املقرر وقGل Ç ب�ٔن التقر�ر 

ٕاذن هاد اليش مت البت فGه صباح اليوم، اVٓن بصدد تقدمي مواد . وزعقد 
  .اجلزء اVٔول املتعلق qملداخGل والبت فهيا

qلpس:بة ^لجنة املالية، ٔ�نمت تعرفون، الس:يد الرئCس، ب�ٔنه جلنة املالية جلنة 
س:يدة نفسها، اكن Rىل امجليع ٔ�ن ي�pه الرئCس Rىل ٔ�نه ال جيوز البت يف 

لفرعية ٕاال بعد املصادقة Rىل اجلزء املتعلق qملداخGل، هذا خط�ٔ املزيانيات ا
مسطري ميكن تداركه {دا ٕان شÔمت، ميكن تداركه، لهذا سرنجع ٕاىل 

  .. الرب¥مج
  .يف ٕاطار نقطة نظام، الس:يد رئCس الفريق aس:تقاليل

        ::::املس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصاري
Vٔمور ٕاىل Rىل لك ¨ال {ري qش �رجعو ا. شكرا الس:يد الرئCس

نصاهبا، ٔ�¥ كذ´ ٔ�ؤكد ٔ�نه يف ندوة الرؤساء اتفقQا Rىل وا¨د الربجمة 
وحبضور مجيع اVٔعضاء املكونني لندوة الرؤساء، واكنت اجللسة الصباحGة 
اVٔوىل اليت Øرٔ�سها الس:يد رئCس اDلس خشصيا، واكن من املفروض ٔ�ن 
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�ر وزع واس:تغىن تعطى اللكمة ^لمقرر ولكن من هذه املنصة قGل ب�ٔن التقر 
امجليع بدون مالحظة وال تعرض Rىل تناول اللكمة من طرف املقرر، 
فQودي Rىل ٔ�ول م`دgل طبقا ^لربجمة، ٕاذن عندما مل �كن تعرض Rىل 
النقطة اVٔوىل، مرر¥ ٕاىل النقطة املوالية ؤ�عتقد ٔ�نه بعد مرور اجللسة 

  .سة اVٔوىلاVٔوىل، ف�ٔصبحنا اVٓن يف ¨ل من ٔ�ية مQاقشة qلpس:بة ^ل�ل 
�عتقد كذ´ ٔ�ن ندوة الرؤساء ٔ ¥�فË خيص القضية دل جلنة املالية، ٔ
اتفقت حبضور الس:يد رئCس جلنة املالية يف ندوة الرؤساء Rىل ٔ�ن مجيع 
ا^ل�ان س�`�ه ٕاىل القاRات احملددة من طرف رؤساء ا^ل�ان ^لتصويت Rىل 

  .القطاRات التابعة ^لجنة {دا Rىل العارشة صبا¨ا
قد ٔ�ن اVٓن حنن يوم الثالÝء وكذ´ عندما مت التصويت يف جلنة ؤ�عت

{ري �مكل، .. املالية، ٔ�عتقد ٔ�نه لCس هناك من نبه وتعرض، ٔ�¥ مل ٔ�Àن ¨ارضا
  .الس:يد الرئCس، {ري �مكل، ٔ�¥ قلت ٔ�عتقد، مل ٔ�Àن ¨ارضا

ولهذا، ٔ�¥ ا^يل تنقرتح، الس:يد الرئCس، gليوين �مكل، هللا خيليمك راه 
الس:يد الرئCس، احQا يوم . ات الس:بع، لك وا¨د عندو رؤية دلوالقراء

الثالÝء و{دا العارشة واتفقQا Rىل العارشة صبا¨ا وRىل امجليع ٔ�ن يتوWه ٕاىل 
  .القاRة من ٔ�Wل ٕاRادة التصويت Rىل املزيانيات الفرعية وا�هتينا وفضينا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
نقطة نظام، ٔ�عتقد ٔ�ن هذا  الس:يد الرئCس، لمك اللكمة يف ٕاطار. شكرا

  .النقاش يف غىن عنه

  :املس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRة
�وال ٕاىل امسحيت، الس:يد الرئCس، Vٔنه Wاء Rىل لسا�مك اVٓن وهاذ ٔ
اليش Àي�س�ل qش تصحح، ٔ�نه لCس هناك من نبه الس:يد رئCس جلنة 

د املالية فË خيص اخلرق املسطري اÈي ارØك�ه، �هبناه، وملا ٔ�رص الس:ي
رئCس ا^لجنة، اãسحبنا qلرمغ من ٔ�نه اك�ن الت�ٔويل ^لموقف اÈي Rرب عنه 
الفريق الفGدرايل، اك�ن هناك ت�ٔويل مغرض، Vٔنه الس:يد رئCس ا^لجنة ابغى 

. احQا يف غىن عنه، وما ميكQاش ندgلو فGهكنا يدgلنا ليش نقاش ا^يل 
لتنظميي وÈ´، ارØكب ٔ�خطاء مسطرية، فهيا خرق ملق`ضيات القانون ا

ال ميكن التصويت Rىل املزيانيات الفرعية ٕاال بعد : "36لقانون املالية، املادة 
اVٓن aقرتاح ا^يل درتو احQا ما ". التصويت Rىل اجلزء اVٔول من املداخGل

  .عند¥ش معه ٕاشاكل
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ن يلزتم هبااملسطرة معروفة وواحضة، امجليع جيب �ٔ . شكراشكرا، 

نp`قل ٕاىل التعديل املقدم من طرف فريق اVٔصا� واملعارصة اÈي 
تعادلت �ش�ٔنه اVٔصوات يف ا^لجنة، ٔ�Äمتس مQمك ٔ�ن ن�ت يف هذه املادة دون 

ٕاذن ٔ�عرض التعديل يف املادة . من النظام اPاgيل 64رشح طبقا ^لامدة 
  .اVٔوىل اÈي قدمه فريق اVٔصا� واملعارصة ^لتصويت

  املوافقون؟..املوافقون؟..ملوافقون؟ا
  .ٕان شÔمت تالوة املادة، تفضلوا الس:يد الرئCس

        ::::املس�شار الس:يد Rالل عزيويناملس�شار الس:يد Rالل عزيويناملس�شار الس:يد Rالل عزيويناملس�شار الس:يد Rالل عزيوين
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  ...املادة اVٔوىل، برصف النظر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
. دم من طرف فريق اVٔصا� واملعارصةالتعديل اVٔول املادة اVٔوىل مق
  .تفضلوا لتالوة املادة.. تقول املادة اVٔوىل ٔ�و التعديل املقدم

  :املس�شار الس:يد Rالل عزيويناملس�شار الس:يد Rالل عزيويناملس�شار الس:يد Rالل عزيويناملس�شار الس:يد Rالل عزيوين
  الس:يد الرئCس،

برصف النظر عن ٕاقامة دعوى aسرتداد،حنن كزنيدو qلتعويض 
gالل ثالث س:نوات Rىل احلياةٔ�و احملصلني ٔ�و {ريمه من اVٔشìاص ا�Èن 

  .قاموا ب�ٔعامل ج�ائية
Wرب الرضر من اكن حضية الغدر وال ينحرص يف حق : ترب�ر التعديل

  . aسرتداد و¨ده، بل جيب ٔ�ن )شمل حق التعويض ٔ�يضا
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا ^لس:يد املس�شار

الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد     ٕادر)س اVٔزيم إالدر)يس،ٕادر)س اVٔزيم إالدر)يس،ٕادر)س اVٔزيم إالدر)يس،ٕادر)س اVٔزيم إالدر)يس،    الس:يدالس:يدالس:يدالس:يد
        ::::ملالية، امللكف qملزيانيةملالية، امللكف qملزيانيةملالية، امللكف qملزيانيةملالية، امللكف qملزيانيةواواواوا

  .الس:يد الرئCس احملرتم
  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

{ري هاذ إالضافة دل دعوى التعويض، هاذ املادة اVٔوىل تتلكم عن 
احلرض اÈي يطال املوظفني والسلطات واملس:تìدمني من ارØاكب جرمية 

اليت Øكون gارج نطاق الغدر جبباية الرضائب املبارشة و{ري املبارشة، 
  .النصوص ال�رشيعية

القانون دل "وqلتايل، وطبقا ^لقانون التنظميي اÈي تC`لكم وتيقول ب�ٔن 
املالية ال ميكن ٔ�ن يتضمن ٕاال مق`ضيات تتعلق qملوارد والنفقات وبتحسني 

قانون املالية ال ميكن ٔ�ن يتضمن ٔ�مورا  ،"طرق مجع املوارد ورصف النفقات
عمل ٔ�ن دعوى التعويض تتعلق برضر ينال خشصا مبق`ىض جرمية ٔ�خرى، مع ال

الغدر، وهاذ اPعوى التعويض تتضمهنا قوانني ٔ�خرى، قوانني دل املسطرة 
  . املدنية والقوانني اVٔخرى، وqلتايل ال ¨اWة ٕالدما÷ا يف ٕاطار قانون املالية

  .وشكرا
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        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  :دة Rىل التصويتٕاذن ٔ�عرض املا. شكرا ^لس:يد الوز�ر

  ؛43= املوافقون Rىل التعديل
  ؛52= املعارضون ^لتعديل 

  .1= املمتنعون 
  .ٕاذن رفض التعديل

�عرض املادة اVٔوىل ^لتصويتٔ:  
  ؛52= املوافقون 

  ؛43= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

  :كام وردت عن ا^لجنة بدون تعديل 2املادة 
  نفس العدد؛= املوافقون 

  دد؛نفس الع= املعارضون 
  .2ٕاذن صادق اDلس Rىل املادة 

�يضا بدون تعديل 3املادة ٔ.  
  املوافقون ؟ 

 2ٕاذن املادة .. بدون تعديل، إالجامع 2املادة  ..يل ، امسحوا2املادة 
  .إالجامع
  .تفضل اليس ٔ�محد.. بدون تعديل 3املادة 

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زي
  .موافقة، ٕاذن qٕالجامع التعديل، حىت وا¨د ما دار فهيا تعديل، اك�ن

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .إالجامع 3ٕاذن املادة 
. ورد �ش�ٔهنا تعديل من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية 4املادة 

  .اللكمة Vٔ¨د مقديم التعديل، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRة
  .شكرا الس:يد الرئCس

يل اقرتح ب�ٔن يمت ختفGض الرمس Rىل فË خيص هاذ املادة، الفريق الفGدرا
aس:ترياد فË خيص وا¨د اDموRة من املواد الغذائية وا^يل عندها اس:تعامل 
شعيب واسع، ٔ�ذÀر من مضهنا م�ال امحلص، العدس، الفلفل، الزجنبيل، 

  .الكرمك، ٕاىل {ري ذ´
الهدف من هاذ التعديل هذا بطبيعة احلال ختفGض من الرمس امجلريك 

س إالبقاء Rىل الرضيبة Rىل القمية املضافة، هذا سCشجع املورد�ن Rىل ٔ�سا
القانونيني Rىل aس:ترياد، مما س:يp`ج عنه ارتفاع نتاع املداخGل امجلرÀية 

كام ٔ�ن ارتفاع ٔ�سعار هذه املواد يف السوق العاملية gالل . والرضي�Gة
املواد،  الس:نوات اgVٔرية، زدة Rىل التعريفة امجلرÀية املطبقة Rىل هذه

شلكت ٔ�رضية خصبة ^لمهربني، ؤ�عطينا منوذج ^لحكومة فË خيص املادة 

نتاع م�ال العدس، احشال تيدgل نتاع اÄهتريب من املناطق الشاملية، gاصة 
  .عن طريق مليلية

 77لٔ
سف احلكومة تعاطت معنا �شلك سليب، اس:تعملت الفصل 
يب مع هذا التعديل من اPس:تور، �متىن ٔ�نه احلكومة تتعاطى �شلك ٕاجيا

  . داgل اجللسة العامة
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  الس:يد الرئCس،

هاذ التعديل {ري مق�ول qعتبار ٔ�ن هاذ املواد اك�ن مQتوج وطين، 
ا^لوبيا، اك�ن مQتوج وطين وqلتايل ما ميكpش هنبطو العدس وامحلص و 

  .امحلاية ا^يل اكينة qملواد امجلرÀية، هاذي اVٔوىل
Ýنيا، هذه املواد ت�ٔتQCا، خصوصا من وا¨د البالد راها معروفة، اVٓن 
حنن يف كندا qش �كونو بوضوح، حنن اVٓن يف تفاوض معه Rىل االتفاقGة 

�ننا {ادي خنفضو Rلهيا الرسوم امجلرÀية بدون دل التبادل احلر، هذا تيعينٔ 
مقابل، احQا اVٓن يف تفاوض وما ميكpش هنبط لها الرسوم امجلرÀية ؤ�¥ معها 
يف تفاوض، حبمك القانون هنبط لها الرسوم امجلرÀية بال ما تعطيين يه يش 
¨اWة، ٕاذن qلتايل ال ميكن هذا، هذا فGه ٔ�gذ وعطاء وqلتايل هاذ التعديل 

  . فوضمر 
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . احلكومة رفضت التعديل

  .اللكمة لمك الس:يد الرئCس.. ٔ�عرض التعديل ^لتصويت

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRة
اVٓن الس:يد الوز�ر ٔ�عطى معطى Wديد، ما قالوش لنا يف ا^لجنة، نتاع 

احQا  التفاوض اVٓن واك�ن تفاوض، ٕاىل اكنت هذه املس�ٔ� ب�ٔن اك�ن تفاوض،
  . راه مصل�ة aق`صاد الوطين احQا معها

وÈ´ بناء Rىل هاذ التدgل، ؤ�نه اك�ن هناك تفاوض من حتسني ومن 
�Wل حتسني املوقع التفاويض ^لمغرب ãسحب هذا التعديلٔ.  

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة كام وردت من ا^لجنة. ٕاذن التعديل حسب

  : لبدون تعدي 5ٔ�عرض املادة 
  .إالجامع= املواقون 

ورد �ش�ٔهنا تعديل من الفريق aشرتايك، اللكمة Vٔ¨د السادة  7املادة 
  .املس�شار�ن مقديم التعديل
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        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
خبصوص املبلغ املطروح من ٔ�Wل ٕاعفاء العامل املغاربة qخلارج واملبلغ 

�لف درمه 400ٔ�لف درمه واملقرتح وهو ٔ�نه  300ا^يل اكن يف ¨دود ٔ.  
مع اس:ت�Qاء ٔ�حاكم مدونة امجلارك والرضائب {ري م�ارشة، كذ´ 
)س:تفGد الطلبة املغاربة ا�Èن �بعوا دراس:هتم العليا qخلارج وRادوا �شلك 
هنايئ ^لمغرب بعد ٔ�ن حصلوا Rىل شهادة يف التعلمي العايل، عند اس:ترياد 

  . ¨اÄهتا اجلديدةRىل قمية هذه الس:يارة يف %50س:يارة س:ياحGة من ختفGض 
مينح التخفGض املشار ٕاليه ٔ�Rاله يف ¨دود قمية الس:يارة Rىل ¨اÄهتا 

�لف درمه، وخيصم القسط اÈي يت�اوز هذا  200اجلديدة ال يتعدى ٔ
السقف Vٔداء الرسوم واملكوس امجلرÀية املس:تحقة Rادة و)س:تفGد املعين 

  .Vٔqمر مرة وا¨دة يف حGاته من هذا التخفGض
يل اVٔس:باب دلو وهو ٔ�نه ªسهيل احلياة ^لمعنيني Vٔqمر بعد هذا التعد

عودهتم ٕاىل ٔ�رض الوطن، وكذ´ ªشجيع الكفاءات واخلرجيني نتاع الطلبة 
املغاربة qخلارج من ٔ�Wل العودة ٕاىل بالدمه، مع العمل، الس:يد الوز�ر، Rىل 

إالعفاء ٔ�ن إالعفاءات املمنو¨ة ٕاىل ٔ�عضاء الس� اPبلومايس، مع العمل ٔ�ن 
مليون  60املمنوح ٕاىل الس� اPبلومايس ا^يل Àيبلغ ٔ�ن الس:يارة يف ¨دود 

  .%50س:ن�مي ا^يل Àي�ٔديو Rلهيا 
ٕاذن هاذ aقرتاح دل الطلبة املغاربة qخلارج من ٔ�Wل ٕاعفاء دل 

�لف درمه، كنظن عندو مربر  200يف ¨دود س:يارة س:ياحGة نتاع  50%ٔ
كفاءات ^لمغرب، وكذ´ من ٔ�Wل دلو من ٔ�Wل كام قلت عودة ال

  .املساRدة دهلم Rىل aس:تقرار يف بداية احلياة نتاعهم
  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .احلكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  الس:يد الرئCس،

  الس:يد املس�شار احملرتم،
يعة احلال إالعفاءات ا^يل كام س:بق ؤ�ن قدمQا gالل ا^لجنة، بطب 

معطية يف هاذ اDال دل ٕادgال الس:يارات من اخلارج، معطية ٔ�ساسا 
س:نة، من ق�ل كنا تp`لكمو Rىل  60^لمواطنني ا^يل تC`�اوز السن دهلم 

 qد�ن، داRبلوماس:يني، {ري هاذ إالجراء  60املتقاPس:نة، وبطبيعة احلال ا
اPرمه، وqلتايل هاذ إالجراء اجلديد  دل 200لو¨ده �لكف اPو� مليار و

ا^يل تتقرتحوه تزييد يؤÍر سلبيا Rىل مداخGل اPو�، وqلتايل فهذا إالجراء 
  .{ري مق�ول
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عرض التعديل Rىل التصويت. شكرأ:  

  ؛46= املوافقون 
  ؛52= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

، هذه ..يìليمكليمك، هللا خيليمك، ا^له هللا خي .. ^لتصويت 7ٔ�عرض املادة 
مؤسسة دس:تورية، لها ما لها من احلرمة ،ولها ما لها من القدس:ية، ٔ�رجو 

  .Rدم ال�شكGك يف املسؤولني، هللا خيليك اليس بي�د�كن، هللا خيليك
  .1= املمتنعون 

�عرض املادة كام وردت عن ا^لجنةٔ.  
  ؛52= املوافقون 

  ؛46= املعارضون 
  .1 =املمتنعون 

  .إالجامع: بدون تعديل، وردت بدون تعديل 8املادة 
وتتضمن مجموRة من املواد املتعلقة qملدونة العامة ^لرضائب، وقد  9املادة 

تعديالت  5تعديالت من الفريق aشرتايك، و 10تعديال،  17ورد �ش�ٔهنا 
  .من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية وتعديالن من الفريق اPس:توري

من املدونة العامة الرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعديل من الفريق  6املادة 
  .اPس:توري، اللكمة Vٔ¨د السادة املس�شار�ن مقديم التعديل

التعديل اVٔول م`علق qملدونة العامة ^لرضائب، مق`ضيات مل ي�ٔت هبا 
إالعفاءات املؤق`ة من الرضيبة وفرضها �سعر خمفض بصفة  6املرشع، املادة 

  .مؤق`ة
  .التعديل اVٔول، تعديل دل فريق aحتاد اPس:توري

        ::::املس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضيضيضيض
من املدونة العامة ^لرضائب، هذا املق`ىض مل ي�ٔت به  5التعديل رمق 

  . املرشوع
الس:يد الرئCس، �ريد من احلكومة املوقرة ق�ول متديد إالعفاء من 

  .2013عوض  31/12/2015الرضيبة Rىل املداخGل الفالحGة ٕاىل {اية 
لك هذا لنرتك اDال ٔ�مام احلكومة Pراسة انعاكسات الرضيبة Rىل 
الفالح، وتنظمي حوار وطين قد يصل ٕاىل اس�شارات شعبية يقرر من 
gاللها املواطن مس:تق�ل هذا القطاع، فاملغرب، الس:يد الرئCس، مق�ل Rىل 

  .حتدي خمطط املغرب اVٔخرض، وٕاÀراهات حتقGق اVٔمن الغذايئ
كذ´، الس:يد الرئCس، وتpمتىن السادة الوزراء )سمعو¥ يش شوية، 
هو اVٓن ا"طط اVٔخرض ي! ابدا، رمبا الشطر الرابع {ادي �كون، وراه 
تتوWدوا qش �كون الشطر الرابع دل الفال¨ة، R #qليمك ميل رئCس 
 احلكومة تيقول س:يدمع ا"طط اVٔخرض، هذا رئCس احلكومة ٔ�ثناء اVٔس:ئ$

دلو ا^يل اكنت حول اVٔمن الغذايئ، تيقول ´ غيدمع ا"طط اVٔخرض، 
  ٕاذن ا"طط اVٔخرض ميل ابدا داq املس�مثر�ن �ٓش معلوا؟

هك`ار اgذا Rلهيا وا¨د م�ال مليار دل  100اgذاوا Àريدت، اك�ن 
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س:نوات Rاد غتp`ج هاذ الضيعة، ٕاذن الفوائد غتويل  4الس:ن�مي، من هنا 
س:نني Rاد ميكن هاذ الناس دل ا"طط  4، ٕاذن من هنا 400مليار و

اVٔخرض يبقاو يتفاÀوا مع البنك، ٕاذن ٕاىل كنمت ابغيتوا تدمعوا هاذ القطاع، 
�¥ تنقول راه خص اس�شارة، واعطيو وا¨د الوقت، احQا ما لكفQامكش ٔ

Rىل ما Øكون اس�شارة واسعة،  2015ردوها  2013حىت ¨اWة داq، {ري 
  .Pو� حىت يف يش ¨اWةما غترض ا

اRالش هاذ aس�شارة؟ aس�شارة تيظهر يل يف مصل�ة اPو�، Vٔن 
اVٓن راه تتقولوا الفال¨ة يه القاطرة، وراه الس:يد رئCس احلكومة ذاك اÄهنار 
قال ´ ٔ�ودي {ادي يدمع الفال¨ة، وال اكنت اVٔمور {ادي متيش هباذ 

 }Vٔة، ف`نطلب من إالخوان ا^يل يف اGفGه الكGلبية، هاذ القطاع راه ما ف
مزايدات، وما هو ال دل اVٔ{لبية وال دل املعارضة، هاذو رامه فال¨ة، 
 رامه Rا)شني يف التكرفGص ويف مجموRة دل اVٔش:ياء، تpمتناو ٔ��مك تصوتوا

  .معنا
  . وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا ^لس:يد املس�شار احملرتم

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

فË يتعلق هبذا التعديل بطبيعة احلال اPخول الزراعية اVٓن معفGة ٕاىل 
احلكومة عندها مQاظرة  2013، ويف gالل س:نة 2013دجQرب  31{اية 

فهيا مع مجيع املواضيع، مبا  حول إالصالح الرضييب، هذه املناظرة سp`عامل
  .فهيا املوضوع دل الفال¨ة

مQطق العدا� ومQطق دل اPمع دل القطاع الفال*، ما تp`لكموش 
Rىل الفالح الصغري، وRاد داq املداgالت دل مجموRة من السادة 

  املس�شار�ن احملرتمني تC`لكموا تيقول ´ �ٓودي فني هو توس:يع الوRاء؟
ث عن الفالح املعايش، الفالح الصغري، ولكن اك�ن هناك احQا ال نت�د

فال¨ة، املناظرة الوطنية حول الرضائب س:تكون فرصة لالس�شارة 
  . ولتعميق aس�شارة حول هذا املوضوع، وqلتايل فهذا التعديل {ري مق�ول

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عرض التعديل Rىل التصويت. شكرا لمك الس:يد الوز�رٔ :  

  ؛43= وافقون امل
  ؛49= املعارضون 
  .6= املمتنعون 

من املدونة العامة ^لرضائب،  19ونp`قل ٕاىل املادة . ٕاذن رفض التعديل
  .السادة املس�شار�ن ٔ�رجومك، ٔ�رجومك.. 19املادة 

من املدونة العامة ^لرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعديالن من الفريق  19املادة 

  .^لمدونة 19ل، املادة aشرتايك، اللكمة Vٔ¨د مقديم التعدي

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
إالخوان هللا جياز�مك .. اخلاص �سعر الرضيبة 19التعديل نتاع املادة 

  .مسعوا لبعضياتنا، الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .تفضل الس:يد املس�شار.. هللا خيليمك السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
، الغاية مQه 19التعديل املقرتح وهو gاص qملادة الس:يد الرئCس، 

بصفة ٔ�ساس:ية وهو ٕاضافة قطاع االتصال من ٔ�Wل تصنيفه يف سعر 
، aقرتاح نتاعنا ٔ�ن Vٔ30%ن قطاع االتصال Àي�ٔدي  %37الرضيبة نتاع 

قطاع االتصال نتاع االتصاالت بصفة Rامة، مايش االتصال االتصاالت بصفة 
، %37والغاية نتاعو وهو ٔ�نه يدار والسعر يويل Rامة، هو قطاع Wد مرحب 

  . Vٔن كام كتعلموا ب�ٔن هاذ القطاع يعين Àيجىن وا¨د اVٔرqح Wد هائ$
نعطي م�ال، مايش اVٔرqح {ري ما مت حتوي! من طرف رشكة فGفاندي، 

مليار درمه، يعين هذا  4,3ٔ�هنا يعين كتبلغ  2011اVٔرqح ا^يل حوÄهتا يف 
مليار س:ن�مي حتول qلعم$ الصعبة ٕاىل  430ين هاذي م�لغ Wد هام، يع

اخلارج، هذا {ري القطاع نتاع اVٔرqح، يعين الغاية ٔ�ن امجليع ظنCت نتاع 
السادة املس�شار�ن خصهم يصوتوا مع هاذ التعديل هذا �لك رصا¨ة، 
gاصة Rىل ٔ�ن التعليل ا^يل اكن تعطا¥ يف ا^لجنة ٔ�¥ بنفيس ما اكãش 

Vٔن �ٓنذاك التعليل هو ٔ�ن هاذ اليش غيجعل ٔ�ن يف البيع قQعين، التعليل 
ولهذا كام قلت هاذ القطاع هو Wد مرحب . Øكون كذا، ٕاىل {ري ذ´

  . وÀيخص يعين امجليع يصوت Rليه
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
التعديل الثاين، عندمك تعديل Ýين الس:يد املس�شار، ميكن تقدمي . شكرا

  .التعديلني معا

        : : : : الس:يد حفGالس:يد حفGالس:يد حفGالس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاكاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .اضبط القاRة، الس:يد الرئCس، هللا جيازيك.. التعديل الثاين

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
هللا خيليمك، السادة املس�شار�ن هللا خيليمك، ٔ�رجومك السادة املس�شار�ن 

نظرا Vٔمهية املوضوع اÈي حنن . احملرتمني، هللا خيليمك، إالخوان هللا خيليمك
وان املس�شار�ن الزتام الهدوء حىت ãس:توعب ما بصدده، ٔ�رجو من إالخ

  .يقال وما حنن بصدده

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
دامئا يف ٕاطار سعر الرضيبة ٔ�نه هاذ التعديل هذا Àيجي  19تعديل املادة 
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بصفة ٔ�ساس:ية من ٔ�Wل ا¨رتام م�دٔ� العدا� اجلبائية من ٔ�Wل ا¨�ساب 
Rىل ٔ�شطر، مايش Øكون Rىل الرضيبة، ؤ�ن الرشاكت تؤدي هاذ الرضيبة 

�لف درمه،  200شطر وا¨د، يعين احQا اكن التعديل نتاعنا ٔ�نه ٕاىل ¨دود ٔ
�لف درمه  500ٔ�لف درمه ٕاىل  200،من %10الرشاكت س:تؤدي ٔ

،ومن مليون درمه ٕاىل 20%ٔ�لف درمه ٕاىل مليون درمه  500،من 15%
مليون درمه  500مليون درمه ٕاىل  200ومن  %25مليون درمه  200
، مليار درمه مفا فوق %35مليون ٕاىل مليار درمه  500، ومن 30%
37%.  

  :تعديل الفقرة كام ييل
من م�لغ عوائد اVٔسهم وحصص املشاركة واPخول املعتربة  %20 - دال

�Rاله 13يف حمكها املبQCة يف املادة ٔ.  

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
من  لمك اللكمة الس:يد الوز�ر gVٔذ موقف. شكرا الس:يد املس�شار

  .التعديلني معا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
فË يتعلق qلتعديلني معا، ٔ�وال التعديل اVٔول وكام س:بق ؤ�ن رشحQا يف 
ا^لجنة، املناظرة حول إالصالح الرضييب س:تكون مQاس:بة ملناقشة هذا 

  .اع دون قطاع �ٓخراVٔمر، وqلتايل ال فائدة ^لرتكزي Rىل قط
فË يتعلق qملس�ٔ� الثانية دل ٕاRادة النظر يف اجلدول، aقرتاح اÍVٔر 

مليون درمه، وqلتايل فٕان التعديل {ري  900مليار و 2دلو املايل ¥قص 
  . مق�ول

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  نفس العدد؟ :ٕاذن ٔ�عرض التعديلني معا. شكرا
  ؛43= املوافقون 
  ؛49=  املعارضون
  .6= املمتنعون 

  .ٕاذن رفض التعديل
من املدونة العامة ^لرضائب ورد �ش�ٔهنا تعديل من الفريق  57املادة 
  .اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل، فليتفضل مشكورا. aشرتايك

  ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
0 تتو 57املتعلقة Pqخول املعتربة يف حمك إالعفاءات، املادة  57املادة 

تعويضات  19ٔ�نه حتفزي اVٔساتذة اجلامعيني Rىل البحث العلمي، ويف الفقرة 
�لف درمه يف  100البحث العلمي املمنو¨ة Vٔساتذة التعلمي العايل يف ¨دود ٔ

  . الس:نة
  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .احلكومة، الس:يد الوز�ر

        ::::زيانيةزيانيةزيانيةزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qمل
التعديل {ري مق�ول ضام¥ لنفس املعام$ اجلبائية . شكرا الس:يد الرئCس

  .بني خمتلف اVٔجراء
  .وشكرا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
س:نعيد احلساب، املوافقون Rىل .. ٔ�عرض التعديل Rىل التصويت

من املدونة  57التعديل املقدم من طرف الفريق aشرتايك يف ٕاطار املادة 
  :بالعامة ^لرضائ

  ؛46= املوافقون 
  ؛53= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

  .ٕاذن رفض التعديل
من املدونة العامة ^لرضائب ورد �ش�ٔهنا تعديل من الفريق  59املادة 
  .اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل. aشرتايك

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
ال بصفة ٔ�ساس:ية ٔ�نه ا¨�ساب يعين نفقات متدرس اVٔطف 59املادة 

بصفة Rامة، ا¨�ساب الرضيبة Rىل اgPل، وaقرتاح دلنا اكن Àهيدف ٔ�نه 
  .درمه س:نو 6000يف ¨دود 

ٕاذن كام تعلمون ٔ�ن الطبقات املتوسطة gاصة ٔ�هنم املوظفني يف وا¨د 
املس:توى معني وىل اVٓن امجليع ٔ�صبح ÀيتوWه ^لقطاع اخلاص، ويعين من 

درس اVٔطفال بصفة Rامة خصها تدgل العدا� Rىل ٔ�نه هاذ النفقات نتاع مت
  .ويمت خصمها من الرضيبة Rىل اgPل

 56ختصم من املبالغ إالجاملية املنصوص Rلهيا يف املادة : 59ٕاذن املادة 
�Rاله qس:ت�Qاء العنارص املعفاة من الرضيبة معال ب�ٔحاكم املادة ٔ57 .  

ع الثالث من من البند اVٔول يف الفر  59تمت املادة : ، التعديل59املادة 
القسم الثاين من الباب الثالث من الك`اب اVٔول من املدونة العامة 

  :^لرضائب املتعلقة qخلصوص كام ييل
�Rاله qس:ت�Qاء  56ختصم من املبالغ إالجاملية املنصوص Rلهيا يف املادة ٔ

، I ،II ،III ،IV ،V، 57العنارص املعفاة من الرضيبة معال ب�ٔحاكم املادة 
VI ،لضبطq  طفال يف ¨دودVٔطفال  6000نفقات متدرس اVٔموع اD درمه

  . املمتدرسني
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا ^لس:يد املس�شار
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        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

ة احلال هناك ٔ�Íر مايل، تقريبا هاذ التعديل، qلpس:بة لٔ
Íر املايل بطبيع
مليون درمه، ولكن ما بعد اÍVٔر املايل Àيف ما س:بق وقلنا يف ا^لجنة  680

Vٔن هاذ اVٔمر �كون فGه تفكري يف ٕاطار يعين نظرة مشولية دل التعامل مع 
هاذ النفقات هاذي، وqلتايل qلpس:بة ^لطبقات الوسطى بصفة Rامة، 

  . ري مق�ولوqلتايل يعين هاذ التعديل {
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عرض التعديل ^لتصويت. شكرأ:   

  :ٕاذن نفس العدد
  ؛46= املوافقون 

  ؛53=املعارضون 
  .1= املمتنعون 

  . رفض التعديل
مكررة ٕاىل املدونة العامة  98ورد تعديل �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 

دة اللكمة Vٔ¨د السا. ^لرضائب، مقدم من طرف الفريق aشرتايك
  .املس�شار�ن لتقدمي التعديل

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس:يد الرئCس

هاذ املادة كهتدف بصفة ٔ�ساس:ية ٕاضافة بعض املواد aس:هتالÀية 
الفاخرة، وكنقرتحو رصد م�الغ مس:تìلصة لصندوق ال5سك aج5عي، 
 وهاذ اليش {ادي )سامه ٔ�ول ¨اWة بصفة ٔ�ساس:ية من احلفاظ Rىل العم$

الصعبة، كام تعلمون ٔ�ن احلكومة نتاع اليوسفي اكنت التغطية دل الواردات 
لشهر، داq اVٓن وصلنا لوا¨د الوضعية اكرثية ٔ�نه عند¥  11مع الصادرات 

�شهر ما اكمالش يف التغطية، يعين qلقرض ا^يل اgذينا مليار  4ي! ٔ
اذ مس�ٔ� ا^يل ونصف دوالر ٕاىل {ري ذ´ يّ! وصلنا Vٔربعة ٔ�شهر، يعين ه

الزم ٔ�ننا خص بعض املوارد، ويه كام Wاء يف التعديل املقرتح وهو ٔ�نه يف 
مكرر،  98القسم الثاين الرضيبة Rىل القمية املضافة، الباب الثالث املادة 

  : املواد التالية%30ختضع ^لرضيبة Rىل القمية املضافة �سعر 

 100يون درمه ٔ�ي الس:يارات املس:توردة اليت تعادل قميهتا ٔ�و تفوق مل  -
 مليون س:ن�مي؛

 الرgام املس:تورد؛  -

 الزليج املس:تورد؛  -

 اليخوت؛  -

 املرشوqت الروحGة؛  -

 الطا8رات اخلاصة؛  -

  .اPراWات املائية -
كام قلت هاذ اليش Àهيدف ٔ�ول ¨اWة لتقليص النفقات qلعم$ الصعبة، 

وكنظن لك . وÝين هاذ اليش {ادي مييش لصندوق ال5سك aج5عي
  .خوان خصهم يصوتوا Rىل هاذ اليشاالٕ 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  الس:يد الرئCس، 

{ري نبني، ٔ�وال الرفع دل السعر، Àيفام س:بق وgالل النقاش يف 
ريب وٕاما ^لغش يف ا^لجنة، الرفع دل السعر نظر تي�ٔدي  ٕاما ^لهت

الترصحي qلقمية، وqلتايل املردودية اجلبائية دهلم {البا ما Øكون سلبية، هذه 
  .املس�ٔ� اVٔوىل

Ýنيا، ٕاىل الحظوا، الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، هاذ 
الس:نة يف الرضيبة Rىل القمية املضافة مل ن�ٔت ب�ٔي Wديد، قلنا gيل منش:يو 

Àرو Rىل ٔ�ش:نو يه العدد دل اVٔسعار، Vٔنه هاذ التعدد ^لمناظرة qش نتذا
دل النظام دل اVٔسعار يف الرضيبة Rىل القمي املضافة يؤدي ٕاىل �Ýٓر 
سلبية Rىل اخلزينة دل املقاو�، وٕاشاكليات qلpس:بة ^لخزينة دل املقاو� 

qسعار هبذا املس:توى، وVٔش �كون هاذ التعدد دل اpلتايل ما ميكqلتايل و
البد يف ٕاطار املناظرة �كون نقاش حول Rدد اVٔسعار ا^يل هو خصنا 
ات وتناقش يف ٕاطار املناظرة ويؤgذ  نتوgاه، وqلتايل تدمج لك هذه املق̈رت

  . وÈ´، فهذا التعديل {ري مق�ول. �ش�ٔهنا القرار
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عرض التعديل Rىل التصويت. شكرأ:  

  س العدد؛نف= املوافقون 
  نفس العدد؛= املعارضون 
  .نفس العدد= املمتنعون 
من املدونة العامة ^لرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعديل من الفريق  99املادة 

  .aشرتايك، اللكمة Vٔ¨د السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
ا^يل كتخضع بصفة ٔ�ساس:ية لتخفGض الرضيبة Rىل بعض  99دامئا املادة 

واخلدمات ذات aس:هتالك الواسع من طرف الف:ات الشعبية، يعين املواد 
هاذ بند Àهيدف خلفض وا¨د املواد ا^يل Àيمت اس:هتال;ها بطريقة واسعة من 
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  .طرف الطبقات الشعبية
 %14الغاية اVٔساس:ية مQو وهو ٔ�ن هذه املبالغ ا^يل اكنت يف ¨دود 

، احQا بصفة %14، البالغ 3ختضع ^لرضيبة Rىل السعر ا"فض، البند 
، هذا 30%، 20%، 10%ٔ�ساس:ية كهتدف لتخفGض الرضيبة البالغ 

بصفة ٔ�ساس:ية Àهيدف Àيف ما قلت ٔ�ن qش ميكن ^لطبقات الشعبية 
  . ªس:تافد من هذه التخفGضات

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا

q ق`صاد واملالية، امللكفa ى وز�رP الس:يد الوز�ر املنتدبq ق`صاد واملالية، امللكفa ى وز�رP الس:يد الوز�ر املنتدبq ق`صاد واملالية، امللكفa ى وز�رP الس:يد الوز�ر املنتدبq ق`صاد واملالية، امللكفa ى وز�رP ملزيانيةملزيانيةملزيانيةملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب::::        
  .شكرا الس:يد الرئCس

خبصوص هذا التعديل، ٔ�وال التخفGض دل سعر Rىل الرضيبة Rىل 
�Íر مايل سليب، تقريبا  %10ٕاىل  14القمية املضافة Rىل هذه املواد من ٔ Ç

مليون درمه، ولكن مايش هو هذا املهم، املهم ٔ�ن هذه املواد حمررة،  760
الطلب، و{البا التجربة ٔ�ثب�ت ٔ�ن وqلتايل فهيا القانون دل العرض و 

التخفGض دل الرضيبة Rىل القمية املضافة، املردود املايل تضيع فGه اPو� 
وال )س:تفGد مQه املس:هتلكون، حبيث هاذوك الناس ا^يل تي�Gعوا ما 

هذه ٔ�مثنة حمررة، .. Øهيبطوش اÄمثن، Vٔن ما عند¥ش Rلهيم يعين يش
وبذ´، فهذا . Äهنائيون من هذا التخفGضوqلتايل ال )س:تفGد املس:هتلكون ا

  . التعديل {ري مق�ول
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا ^لس:يد الوز�ر

من مدونة الرضائب ^لفريق  99ٔ�عرض التعديل املتعلق qملادة 
  :aشرتايك ^لتصويت

  نفس العدد؛: املوافقون
الفريق  من املدونة العامة ^لرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعديل من 110املادة 
  .اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل. aشرتايك

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
ا^يل كتخضع بصفة ٔ�ساس:ية لٕالقرار الشهري، حGث ٔ�ن  10دامئا املادة 

جيب Rىل اخلزنة ٔ�ن يودعوا ق�ل هناية لك شهر التقر�ر املطابق  10املادة 
 ^لرضيبة qٕالقرار ق�ل Ç، يمت اقرتاح هذا التعديل من ٔ�Wل ٕالزام اخلاضعني

مQه، هذا إالقرار اكن يعين اVٓن اكينة دورية  20هناية لك شهر ولCس ق�ل 
من لك شهر، وهذا Àيجعل Rىل  20اليت تنص Rىل ٔ�نه جيب تقدميه ق�ل 

�ن امجليع يصبح م�ساوي، مجيع اخلاضعني وامللزمني ^لرضيبة، هذا يصبحون ٔ
ة الرضائب وامللزم تصبح Rالقة م�ساوون وكذ´ حىت العالقة ما بني ٕادار 

  . Wد حس:نة
  .شكرا

  ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

{ري هذا التعديل امللزمني ا^يل مه تيدليو qلترصحيات دهلم يف �ٓخر 
تيرصحوا بطريقة الكرتونية، وهاذ إالجراء دار qش الشهر، مه امللزمني ا^يل 

يمت يعين ªسهيل وحماربة aكتظاظ ا^يل اكن تيوقع يف �ٓخر الشهر، Vٔنه 
يعين يقع وا¨د aكتظاظ وqلتايل مت التفريق بني  20حبيث هاذوك دل 

امللزمني ا^يل هام تيد�روا بطريقة الكرتونية وامللزمني العاديني، ويف نفس 
تì`Cاذ ٕاجراء دل التخفGض دل رمق املعامالت qلpس:بة ^لرشاكت الوقت 

مليون  20مليون درمه ٕاىل  50ا^يل ميكن ٔ�ن ترصح بطريقة ٕالكرتونية من 
درمه، حماربة لالكتظاظ وحتديثا لٕالدارة وتCسريا، وÈ´ فهاذ إالجراء {ري 

  . مق�ول
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  :يتٕاذن ٔ�عرض التعديل Rىل التصو 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .رفض التعديل بنفس العدد

من املدونة العامة ^لرضائب ورد �ش�ٔهنا تعديل من الفريق  111املادة 
  .اللكمة Vٔ¨د املس�شار�ن لتقدمي التعديل. aشرتايك

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
، 20دامئا يعين ٔ�ن Øكون يف �ٓخر الشهر ولCس يف  110نفس املادة 

  ..نفس

        ::::لس:يد رئCس اجللسةلس:يد رئCس اجللسةلس:يد رئCس اجللسةلس:يد رئCس اجللسةاااا
�عرض التعديل ^لتصويت. ٕاذن احلكومة نفس اجلوابٔ:  

  نفس العدد؛: املوافقون
  .ٕاذن رفض التعديل

مكررة من املدونة العامة ^لرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعديل من  125املادة 
  .اللكمة لمك. الفريق aشرتايك

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس:يد الرئCس

اصة qلنظام اخلاص املطبق Rىل السلع املس:تعم$، اخل 125املادة 
وحسب ما وردت يف النص Rىل ٔ�هنا ختضع معلية بيع وªسلمي السلع 
املس:تعم$ ^لرضيبة Rىل القمية املضافة وفق الرشوط املنصوص Rلهيا يف 
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�Rاله، �راد qلسلع املس:تعم$ السلع املنقو� اDسمة اليت ميكن  96املادة ٔ
Rىل ¨الها ٔ�و بعد ٕاصال?ا، ويتعلق اVٔمر qلسلع اليت قد  ٕاRادة اس:تعاملها

  .س:بق اس:تعاملها واليت حسبت من دورة إالنتاج Rىل ٕاÍر معلية بيع اس:تعاملها
حQا مادة إاذن ... ختضع معلية بيع وªسلمي السلع املس:تعم$ لنظامني

مكررة من النظام اخلاص املطبق Rىل السلع  125التعديل نقرتح املادة 
تعم$، ختضع هذه العمليات، تنجيو وكنضيفو نفس العبارات وكنضيفو املس: 

النظام اخلاص املنصوص Rليه ٔ�Rاله، ال خيص العمليات اليت تقوم هبا 
، وختضع معلية بيع وªسلمي )leasing(رشاكت Àراء الس:يارات ورشاكت 

  .السلع املس:تعم$ لنظامني
رشوع املزيانية Rرب ٕاذن الهدف وهو ا¨رتام مضمون املذÀرة التقدميية مل 

تطبيق هذا إالجراء فقط Rىل جتار السلع املنقو� املس:تعم$، وgاصة جتار 
الس:يارات املس:تعم$، وqلتايل يقرتح التعديل اس:ت�Qاء رشاكت إالجيار 

والرشاكت املتخصصة يف ) leasing(الطويل والقصري اVٔمد ورشاكت 
  ...معليات

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . اللكمة الس:يد الوز�رلمك. شكرا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

هاذ التعديل اكن يف ٕاطار ا^لجنة وبتوافق ما بني ا^لجنة واحلكومة متت 
ٕاRادة صيا{ة هذا التعديل، ومت االتفاق Rىل بداية التطبيق انطالقا من 

النقاش Rىل بداية تطبيق املق`ضيات Rىل السلع املق`ناة املالحظات ومن 
  .، ولهذا اVٔمر فهذا التعديل {ري مق�ول2013ابتداء من فاحت ينا�ر 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ٕاذن رفض التعديل من طرف احلكومة

�عرض التعديل ^لتصويتٔ:  
  .رفض بنفس العدد

د �ش�ٔهنا تعديل من مكررة من مد�رية العامة ^لرضائب، ور 246املادة 
  . الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية

  .لمك اللكمة الس:يد الرئCس

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
، قلت ´ مت حسبه، راه 125مت حسب التعديل السابق اخلاص qملادة 

  .حسبناه الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  حسب؟ 

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .125دل املادة  ،تونCشحسب، {ري ما مسع 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ٕاذن . مت حسبه من طرف مقدمGه 125ٕاذن التعديل املتعلق qملادة 

  .التعديل حسب
مكررة من املدونة العامة ^لرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعديل من  246املادة 

  .الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية، اللكمة لمك

        ::::املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب احل�يش احل�يش احل�يش احل�يش
  .شكرا الس:يد الرئCس

الفريق الفGدرايل يقرتح مادة ٕاضافGة، تتعلق qحلق يف الولوج ٕاىل 
  .املعلومة

ٕاذن طبقا ملق`ضيات اPس:تور، ªس:ت�ىن من ٔ�حاكم املادة ٔ�Rاله و�رفع 
  :الرس املهين لفائدة إالدارات والهيئات التالية

  ٕادارة امجلارك والرضائب {ري املبارشة؛ -

 مملكة؛اخلزينة العامة ^ل -

 مك`ب الرصف؛ -

 .الصندوق الوطين ^لضامن aج5عي -
وجيب ٔ�ن Øكون املعلومات املدىل هبا كتابة من طرف إالدارة اجلبائية 
يف هذه احلا� موضوع طلب كتايب، يوWه مس:بقا ٕاىل الوز�ر امللكف qملالية 

وال ميكن ٔ�ن ªشمل هذه . ٔ�و ٕاىل الشخص املفوض من Pنه لهذا الغرض
ٕاال العنارص الرضورية فقط ملزاو� املهام املوÀو� ^لطرف اÈي املعلومات 

قدم الطلب، ويلزم ٔ�عوان إالدارات والهيئات السالفة اÀÈر �ك5ن الرس 
املهين وفقا Vٔحاكم ال�رشيع اجلنايئ اجلاري به العمل فË يتعلق جبميع 

 .املعلومات املدىل هبا من طرف إالدارة اجلبائية
ن احلق يف الوصول ٕاىل املعلومة ٔ�صبح حقا دس:تور، نظرا Vٔ : التعليل

ويف انتظار القانون املؤطر ^لمعلومة، ي�pغي توس:يع جمال احلق يف الولوج ٕاىل 
املعلومة، ªشجيعا ملبادئ الشفافGة واPميقراطية واحلاكمة اجليدة، وحفاظا 

  .Rىل احلقوق
يل عرضته وqلتايل، هذا التعديل اكن يف القانون املايل اVٔصيل ا^

�Ýٓر مالية Ç ستCىل جملس النواب، ولR احلكومة.  
  .شكرا الس:يد الرئCس

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا لمك الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

ني ٔ�ن هذا التعديل من ش�ٔنه ٔ�ن �رفع من الس:يد املس�شار احملرتم م`فق
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Àيف ما س:بق وقلنا ٔ�ن هذا . الشفافGة ويضمن احلقوق دل امللزمني
التعديل Wاءت به احلكومة يف النقاش داgل جملس النواب تبني ب�ٔن رمبا 
هناك ¨اWة ٕاىل اس�شارة ا^لجنة الوطنية لتبادل املعلومات من ٔ�Wل احلفاظ 

qىل املعطيات الشخصية، وR ،ا رفضنا هذا التعديل لهذا الغرضQلتايل اح
يف انتظار ما ãس:تمكلو إالجراءات الشلكية، وٕاذاك تبادر احلكومة qٕدماWه 

  .يف الوقت املناسب، واVٓن هذا التعديل {ري مق�ول يف هذه الساRة
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .التعديل {ري مق�ول، ٕاذن ٔ�عرض التعديل ^لتصويت، تفضل

        ::::الس:يد محمد دعيدRةالس:يد محمد دعيدRةالس:يد محمد دعيدRةالس:يد محمد دعيدRةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
معىن ٔ�نه من هنا ^لس:نة املق�$ ميكن جتيبو و{ادي Øكون تدارت 
aس�شارة، ãسحبوه احQا اVٓن، ٕاىل اكن هذا aلزتام، هذا الزتام، 

  .تpسحبوه الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ٕاذن )سحب التعديل بعد تعهد احلكومة

د �ش�ٔهنا تعديالن من فريق من املدونة العامة ^لرضائب، ور 267املادة 
اVٔصا� واملعارصة، {ري ٔ�ن هاذ�ن التعديلني املقدمني من طرف نفس 
الفريق تعادلت اVٔصوات �ش�ٔهنام عند عرضهام ^لتصويت يف ا^لجنة، وطبقا 

  .من النظام اPاgيل ^لم�لس ٔ�عرضها Rىل التصويت ^لبت فهيا 64^لامدة 
لمك رغبة يف املزيد من . ارصةاملوافقون Rىل تعديل فريق اVٔصا� واملع

  .267الرشح؟ تفضلوا، املادة 

        ::::املس�شار الس:يد احلفGاملس�شار الس:يد احلفGاملس�شار الس:يد احلفGاملس�شار الس:يد احلفGظظظظ ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح����ييييثثثث
حتدث مسامهة اج5عية ^لتضامن : اVٔشìاص املفروضة Rلهيم املسامهة

  .¨ذف البايق. الرشاكت كام يه حمدثة يف املادة ٔ�Rاله: Rىل اVٔرqح تتحملها
مة دخول Rىل اعتبار ٔ�ن التعديل اVٔول �ريم ¨ذف لك: ترب�ر التعديل

  .الترضيب وفقا لهذا التعديل سCشمل ٔ�رqح الرشاكت فقط
التعديل الثاين �ريم ٕاىل ¨ذف اجلزء املرتبط مبسامهة اVٔشìاص 

  .اÈاتيني بناء Rىل رغبة املقاوالت واس:تعدادها لتحمل هذه التاكليف

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا ^لس:يد املس�شار

        ::::د الوز�ر املنتدب Pى وز�ر إالق`صاد واملالية امللكف qملزيانيةد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر إالق`صاد واملالية امللكف qملزيانيةد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر إالق`صاد واملالية امللكف qملزيانيةد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر إالق`صاد واملالية امللكف qملزيانيةالس:يالس:يالس:يالس:ي
  .شكرا الس:يد الرئCس

هذا التعديل {ري مق�ول qعتبار ٔ�ن املقرتح دل احلكومة هو ٕاخضاع 
صندوق دمع ال5سك "اPخول واVٔرqح ^لمسامهة التضامQية من ٔ�Wل متويل 

�Íر مايل سليب Rىل ، وهذا إالجراء املقرتح يف هذا التع"aج5عئ Ç ديل
ولهذا اVٔمر، . مليون درمه 390صندوق دمع ال5سك aج5عي دل 

  . فالتعديل {ري مق�ول
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عرض التعديل ^لتصويت. شكرا ^لحكومةٔ:  

  .املوافقون؟ ٕاذن رفض التعديل بنفس العدد
ا تعديل من الفريق من املدونة العامة ^لرضائب، ورد �ش�ٔهن 268املادة 

  .اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل. الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRة
  .شكرا الس:يد الرئCس

 Ëاضع ^لرضيبة فg خيص هذا التعديل، رفعنا السقف ا^يل غيكون Ëف
�لف درمه، وذ´ من  400ٔ�لف درمه ٕاىل  300خيص رضيبة التضامن من ٔ

�وال تقوية القدرة الرشائية لوا¨د العدد من اVٔطر، Vٔنه هاذيك  ٔ�Wلٔ300 
�لف درمه من بعد ما تتكون gلصات الرضيبة، Vٔن هذا اgPل الصايف من ٔ
الرضيبة من بعد ما تيكون ٔ�دى لك الرضائب، وبيQpا Àيفاش ٔ�نه لٔ
سف 

ة الطبق"احلكومة اليوم تتد�ر ترضيب وا¨د الف:ات ا^يل يه تعترب اليوم 
ا^يل احلكومة Wابت مجموRة من إالجراءات ل�شجيعها، ولكن ما " الوسطى

 ´Èخرى، و�تعطيه احلكومة qليد اÄميىن تنزتRه qليد الCرسى من ÷ة ٔ
�لف درمه 300ٔ�لف درمه يف عوض  400رفعنا هاذ السقف ٕاىل ٔ.  

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا

        ::::�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوزالس:يد الوزالس:يد الوزالس:يد الوز
  .شكرا الس:يد الرئCس

�لف، ارجع  300هو {ري يف نفس aجتاه، هاذ السقف ما ابقاش ٔ
�لف، وqلتايل راه احQا قربنا من aس:ت�ابة لمك، ولهذا فهذا التعديل  360ٔ

  .{ري مق�ول
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .صويتٔ�عرض التعديل ^لت

  .ٕاذن حسب التعديل طبقا لتعهد احلكومة.. املوافقون
من املدونة العامة ^لرضائب، ورد �ش�ٔهنا تعديالن، اVٔول  269املادة 

  .من الفريق aشرتايك والثاين من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية
  .اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل من الفريق aشرتايك

        ::::حفGحفGحفGحفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاكاملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
  .شكرا الس:يد الرئCس

نتاع الفريق aشرتايك اخلاص  11الس:يد الرئCس، التعديل رمق ٕاذن 
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املتعلق Vٔqسعار، بصفة ٔ�ساس:ية Àهيدف ٔ�نه التوفري والزدة يف  q269ملادة 
موارد صندوق ال5سك aج5عي، من ٔ�Wل متكني هذا الصندوق من ٔ�Wل 

 269وgاصة ٔ�ن يف القانون ٔ�ن املادة  لعب دور ٔ�كرب ملا هو معول Rليه،
، حت�سب املسامهة q267لpس:بة ^لرشاكت املشار ٕاÄهيا يف املادة : "تنص ٔ�نه

يعين ٔ�نه ا^يل اكنت وهو ٔ�ن اكنت يف :" حسب اVٔسعار الpس�Gة التالية
 15القانون اVٔصيل يعين من م�لغ الرحب الصايف Pqرمه ا^يل اكنت من 

 50مليون ٕاىل  25، من %0,5ت الpس:بة مليون، اكن 25مليون ٕاىل 
مليون  100مليون درمه ٕاىل ٔ�قل من  50، من %1مليون درمه اكنت 

  .%2مليون مفا فوق اكنت  100، ومن %1,5درمه اكنت 
احQا aقرتاح دلنا بصفة ٔ�ساس:ية وهو Àهيدف هو ٔ�ن مضاعفة هذه 

 100 مليون ٕاىل 50، ومن %1مليون  50مليون ٕاىل  20اVٔرقام، ٔ�نه من 
، كام قلت الغاية %2مليون درمه  100، وما فوق %1,5مليون 

هاذ اليش وهو يعين دمع صندوق ال5سك aج5عي بصفة  مناVٔساس:ية 
�ساس:يةٔ.  

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
Cسشكرا الس:يد الرئ.  

هو مبق`ىض qلفعل هاذ التعديل يقلص، Vٔن مبق`ىض تعديل صادق Rليه 
جملس النواب مت توس:يع الوRاء دل هذه املسامهة، حبيث عوض املسامهة 

 15مليون درمه، مت التخفGض لــ  20دل الرشاكت اليت يفوق رحبها 
 دل اVٔشطر، R2ىل  50ٕاىل  15مليون دل اPرمه، والتقس:مي دل من 

ٕاىل  15ٔ�وال ختفGفا Rىل الف:ة اVٔوىل دل . 50ٕاىل  25ومن بعد  25ٕاىل  15
، ولكن يف نفس الوقت مت التوس:يع دل قاRدة املسامهني، وqلتايل هذا 25

  . التعديل {ري مق�ول
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عرض التعديل ^لتصويتٔ.  

  .نفس العدد؛ رفض بنفس العدد: املوافقون
  .؟ ٕاذن حسب التعديلحسب التعديل

  .اللكمة Vٔ¨د مقديم التعديل الثاين، الفريق الفGدرايل يف نفس املادة

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRة
ٕاىل امسحت يل، الس:يد الرئCس، ق�ل ما ندوزو لهاذ التعديل، {ري ٔ�ريد 

واكن  Vٔ300نه النص اكنت واردة فGه  268ٔ�ن ٔ�نبه احلكومة فË خيص املادة 
  .ا {ري Mم qش نن�هبو لهاذ املس�ٔ� qش يتصلحتصلح، ٕايو 

فË خيص التعديل مقرتح من طرف الفريق الفGدرايل R Çالقة qلتعديل 

اVٔول، ولكن ٔ�يضا R Çالقة qلشطر املتعلق �سعر املسامهة، فاالقرتاح ا^يل 
، حنن 2%ٔ�لف  60ٔ�لف ٕاىل  360تقدم به الفريق الفGدرايل عوض من 

�لف ووا¨د ٕاىل  600، من 1,5%ٔ�لف  60لف ٕاىل �ٔ  400كنقرتحو من ٔ
�لف ووا¨د ٕاىل  600، حنن نقرتح من 4%ٔ�لف اكن مقرتح  840ٔ840 
 ،%4، حنن نقرتح %6قرتح اكن هو املٔ�لف  840، ما زاد عن 3%ٔ�لف 

  .وqلتايل اك�ن هناك تغيري ٔ�و تعديل يف الpسب نتاع سعر املسامهة
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا لمك

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  الس:يد الرئCس، 

هاذ التعديل يف الpسب دل املسامهة Ç ت�ٔثري مايل سليب Rىل 
مليون  153ــ املردودية دل موارد صندوق دمع ال5سك aج5عي بـ

  . درمه، وqلتايل فهذا التعديل {ري مق�ول
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
رفض بنفس : ٔ�عرض التعديل ^لتصويت. شكرا لمك الس:يد الوز�ر

  .العدد
ورد تعديل من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية �ريم ٕاىل ٕاضافة 

اللكمة Vٔ¨د . ةمادة Wديدة تتعلق بفرض رضيبة Rىل اPور والشقق الفار{
  .السادة مقديم التعديل، فليتفضل

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRة
ٕاىل امسحيت، الس:يد الرئCس، هاذ التعديل كنا تقدمQا به يف ا^لجنة، 
احلكومة اكنت اعطاتنا رشح وتوضي�ات وكنا اق`نعنا هبا وحسبناه، وqلتايل 

  .اVٓن كpسحبوه

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ٕاذن حسب التعديل

ورد تعديل ٔ�يضا من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية �ريم ٕاىل 
اللكمة Vٔ¨د السادة . ٕاضافة مادة Wديدة تتعلق بفرض رضيبة Rىل الرثوة

  .مقديم التعديل

        ::::املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب ¨�يش ¨�يش ¨�يش ¨�يش
  .شكرا الس:يد الرئCس

الفريق الفGدرايل يقرتح مادة ٕاضافGة تتعلق qلرضيبة Rىل الرثوة وفق 
  : اجلدول التايل

 ؛%1: ماليني درمه 30ماليني درمه ٕاىل ٔ�قل من  Í10روة من  -



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

12 

 )2012د)سمرب  24( 1434صفر  9

 ؛%1,5: مليون درمه 50مليون درمه ٕاىل ٔ�قل من  Í30روة من  -

 ؛ %2,5: مليون درمه مفا فوق Í50روة من  -
وحيدد مرسوم طرق ا¨�ساب القاRدة الرضي�Gة والقمية الصافGة اخلاضعة 

  .^لرضيبة
جراء ٕاىل gلق رضيبة تصاRدية، يؤدهيا هيدف هذا االٕ : التعليل

�وال اسرتWاع اPمع اÈي )س:تفGدون مQه من صندوق  ،اVٔشìاص من ٔ�Wلٔ
املقاصة، وÝنيا من ٔ�Wل ضامن مداخGل قارة لصندوق ال5سك aج5عي 

  .لضامن دميوم`ه وجلعل التضامن ذو بعد ٕاسرتاتيجي
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة الس:يد الوز�رلمك . شكرا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

هذا املق`ىض Àيف س:بق وقلنا خصو مزيد من الوقت ومزيد من 
اPراسة وقلنا ب�ٔن يف ٕاطار املناظرة الوطنية لٕالصالح الرضييب، اك�ن وا¨د 

ا�، الرضيبة والعدا� فهيا لك توس:يع الوRاء، فهيا احملور دل الرضيبة والعد
اجلانب دل الرضيبة ا^يل Øلكمنا فهيا Rىل الفال¨ة، الرضيبة Rىل الرثوة، 
وهاذ aم`يازات الرضي�Gة وإالعفاءات الرضي�Gة Øكون موضوع نقاش 

  . وطين، واخلالصات دل املناظرة تطبق، وqلتايل التعديل مرفوض
 .وشكرا

        ::::Cس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةالس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ 
  .رفض بنفس العدد: ٔ�عرض التعديل ^لتصويت

ورد تعديل ٔ�يضا من الفريق اPس:توري �ريم ٕاىل ãسخ القسم الثالث، 
اللكمة Vٔ¨د . اVٔبواب من اVٔول ٕاىل الرابع من املدونة العامة ^لرضائب

  .مقديم التعديل، فليتفضل مشكورا

    ::::املس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطي
 .pسحبو هاذ التعديلالس:يد الرئCس، احQا ك 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .التعديل حسب .ٕاذن الفريق )سحب التعديل

^لتصويت، Vٔن هاذ التعديالت لكها اكنت �بعة ^لامدة  9ٔ�عرض املادة 
9.  

  .نفس العدد؛ وافق اDلس بنفس العدد: ^لتصويت 9املادة 
ورد �ش�ٔهنا تعديالن، اVٔول من فريق التجمع الوطين  10املادة 

 ٔ
اللكمة Vٔ¨د . حرار، والثاين من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطيةل
 .مقديم التعديل اVٔول، فريق التجمع الوطين لٔ
حرار

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد بنCساملس�شار الس:يد ٔ�محد بنCساملس�شار الس:يد ٔ�محد بنCساملس�شار الس:يد ٔ�محد بنCس
  .شكرا الس:يد الرئCس

كتعفي وكتلغي مجيع الغرامات  279هاذ التعديل Wات احلكومة يف املاد 
 31تحقات بطبيعة احلال، ا^يل اكنت ق�ل والزدات والصوا8ر، ماRدا املس: 

، 2013، وا^يل {ادي تؤدى املس:تحقات دلها gالل س:نة 2012دجQرب 
ٕاىل هنا حنن م`فقني، ولكن ٔ�ضيفت فقرتني ا^يل تقريبا م`ناقضتني، اVٔوىل 
كتعطي يف نفس الوقت ^لìازن العام ٕاج�ارية التحصيل اجلزيئ ٔ�و اللكي 

، ويف نفس الوقت تتقول ب�ٔنه 2013س:نة ^لزدات والصوا8ر، ذ´ ق�ل 
الناس ا^يل ٔ�دوا املس:تحقات دهلم وابقات هلم {ري الغرامات خيلصوا 

ٕاذن هنا الناس ا^يل gلصوا املس:تحقات {ادي . النصف دل الغرامات
يتعفاو من الغرامات لكها، والناس ا^يل ما gلصوا والو {ادي يتعفاو بـــ 

  . ، ٕاذن هذا فGه تناقض50%
qن هاذ الفقرتني املتناقضتني يت�ذفوا وتبقى املادة و�لتايل حنن نقرتح ٔ

ٕاذا  2012تلغي الغرامات والزدات ا^يل ¥جتة عن املس:تحقات ق�ل ٔ�واخر 
  .2013مت ت�ٔدية املس:تحقات gالل س:نة 

        ::::س:يد رس:يد رس:يد رس:يد رQQQQس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةل ل ل ل ا
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا

        ::::مللكف qملزيانيةمللكف qملزيانيةمللكف qملزيانيةمللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، االس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، االس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، االس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، ا
  .شكرا الس:يد الرئCس

{ري هو Àيف ما س:بق . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم Rىل هاذ التن�Gه
وبQCا، نتلكم Rىل إاللغاء دل الغرامات والزدات يف ٕاطار التحصيل 

يتلكم À التلقايئ، ت�Cقى التحصيل اجلربي هو �ٓخر املطاف، وqلتايل القانون 
�داوش مجموRة من الرضائب، وا^يل يه مس:تحقة  Rىل الناس ا^يل هام مأ

، وابدات معهم املسطرة دل التحصيل اجلربي، 2012ق�ل فاحت ينا�ر 
هؤالء {ري gاضعني لهذا إالعفاء، تp`لكمو Rىل ابدات معهم مسطرة 
التحصيل اجلربي، يعين هاذو التحصيل اجلربي مضبوط من الناحGة 

$ دل مسط رة دل التحصيل التلقايئ مضبوطة، القانونية، Vٔن اك�ن م̈ر
والتحصيل اجلربي معروفة احلاالت دلو، وqلتايل هاذ القضية دل 
التحصيل اجلربي يه مسطرة اس:ت�Qائية، Øكون يف ¨االت gاصة، ضد 
ملزمني يف ¨االت gاصة، وRىل ذاك اليش مت إالخراج دهلم من املسطرة 

لهذا، فهذا التعديل {ري . التحصيلدل ٕالغاء الغرامات والزدات وصوا8ر 
  .مق�ول

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  : ٕاذن ٔ�عرض التعديل ^لتصويت

  .رفض التعديل بنفس العددنفس العدد؛ ٕاذن = املوافقون 
اللكمة Vٔ¨د مقديم التعديل الثاين، اللكمة ^لفريق الفGدرايل ^لو¨دة 
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  .واPميقراطية

        ::::املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب ¨�يش ¨�يش ¨�يش ¨�يش
اكن .. الرئCس، فË خيص هذا التعديل نعلن حسبنا Ç يف ٕاطارالس:يد 

  .وا¨د التوافق حول هاذ النقطة هاذي

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ٕاذن حسب التعديل الثاين

  .نفس العدد: ^لتصويت 10ٔ�عرض املادة 
 10ورد تعديالن من الفريق اPس:توري �رمGان ٕاىل ٕاضافة املادة 

  .اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل اVٔول .مكررة مرتني 10مكررة واملادة 

        ::::املس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطي
مكررة مرتني، الباب الثاين  10شكرا الس:يد الرئCس، qلpس:بة ^لامدة 

حت�سب املسامهة qلpس:بة "التصفGة، : 2تصفGة املسامهة ؤ�سعارها، املادة 
ادل ٔ�و ^لرشاكت Rىل ٔ�ساس الرحب الصايف ^لس:نة احملاس:باتية واÈي يع

  ."مليون درمه 20يت�اوز م�لغه 
اVٔسعار، حت�سب املسامهة حسب اVٔسعار الpس�Gة : املادة الثالثة

مليون درمه،  50مليون و q20لpس:بة لٔ
رqح الصافGة بني  %0,5: التالية
 %2مليون درمه، و 100مليون و q50لpس:بة لٔ
رqح الصافGة بني  1%

  .مليون درمه 100 ىدqلpس:بة لٔ
رqح الصافGة اليت تتع
  .شكرا الس:يد الرئCس

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر إالق`صاد واملالية امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر إالق`صاد واملالية امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر إالق`صاد واملالية امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر إالق`صاد واملالية امللكف qملزيانية
  . شكرا الس:يد الرئCس

هاذ التعديل فGه ختفGض املوارد املالية املرجوة من هذه املسامهة 
  .ري مق�ولaج5عية ^لتضامن، وqلتايل فهو {

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .تفضل الس:يد الرئCس.. ٔ�عرض التعديل

        ::::املس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطي
يف الفريق اPس:توري كpسحبو هاذ التعديل، . شكرا الس:يد الرئCس

  .الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ٕاذن )سحب الفريق التعديلني معا

اللكمة Vٔ¨د . صا� واملعارصةورد �ش�ٔهنا تعديل من فريق اVٔ  11املادة 
  .السادة مقديم التعديل

  :املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
  الس:يد الرئCس،

 %20الرسوم املفروضة Rىل عقود الت�ٔمني، تنقرتحو، الس:يد الرئCس، 
مهنا لفائدة صندوق مواÀبة ٕاصال¨ات النقل احلرضي وما بني املدن توWه 

  .رضيPمع تدgل اPو� يف جمال النقل احل
  :ترب�ر التعديل

 توفري موارد قارة ^لصندوق؛ -

مواÀبة ٕاصال¨ات النقل احلرضي وما بني املدن من ٔ�Wل متويل  -
ٕاسرتاتيجية شام$ ^لنقل احلرضي يف ٕاطار مQظور Wديد ^لرشاكة بني اPو� 

 وامجلاRات الرتابية؛

�ريم ٕاىل معاجلة aخ`الالت البGpوية لهذا القطاع، وذ´ عن طريق  -
 بني aس�Rر وaس:تغالل؛ الفصل

ت��عنا مؤخرا يف Wلسة املساء� الشهرية مع الس:يد رئCس احلكومة يف 
املوضوع ا^يل تC`علق qلنقل، ٔ�نه اكن اRرتاف رصحي دل الس:يد رئCس 

  .يف املدار احلرضي %70احلكومة هناك حوادث يعين تت�اوز 
ذا اRرتاف رصحي ولهذا، تpمتناو من احلكومة تق�ل هذا التعديل، Vٔن ه

دل الس:يد رئCس احلكومة يف هاذ الق�ة ب�ٔن هناك حوادث تقع يف املدار 
  .احلضاري ٔ�كرث من القرى

  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  الس:يد الرئCس،
وق يتوفر Rىل اع5دات مالية اكفGة، سامهت يف الس:نوات هذا الصند

املاضية يف متويل مجموRة من الس:ياسات العمومGة يف جمال النقل بني 
هذا الصندوق يتوفر Rىل اع5د مايل  2012احلرضي، وٕاىل ¨دود دجQرب 

  .مليون درمه، وqلتايل فهذا التعديل {ري مق�ول 474ٕاجيايب دل 
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس:يد رئCسالس:يد رئCسالس:يد رئCسالس:يد رئCس
�عرض التعديل Rىل التصويتٔ:  

  .املوافقون؟ ٕاذن رفض بنفس العدد
  :^لتصويت كام وردت عن ا^لجنة 11ٔ�عرض املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
. ورد �ش�ٔهنا تعديل من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية 12املادة 

  .اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل
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        ::::دRةدRةدRةدRةاملس�شار الس:يد محمد دعياملس�شار الس:يد محمد دعياملس�شار الس:يد محمد دعياملس�شار الس:يد محمد دعي
  .شكرا الس:يد الرئCس

فË خيص هاذ املادة هو الرمس البCيئ املفروض Rىل البالس�Gك، فGه 
  :تعديلني يف احلقGقة

Àيف Wاء يف املرشوع ٕاىل  1,5التعديل اVٔول، هو الرفع الرمس من  -
2%.  

ويف التعديل الثاين، هو الpس:بة نتاع الغرامة، القمية نتاع الغرامة  -
  .%30ٕاىل  %25عوض 

الهدف من هاذ التعديل هو احلفاظ Rىل البC:ة والعمل Rىل التقليل من 
هاذ املادة، ا^يل يه مرضة qلبC:ة، gاصة ٔ�نه اليوم املغرب ميكن ٔ�كرث من 

مليار درمه ا^يل كنضيعو س:نو فË خيص ما تتعرض Ç البC:ة من  11
رض Rلهيا وÈ´، مفروض اليوم لك املواد املرضة qلبC:ة جيب ٔ�ن يف. تدمري
  .رمس

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا ^لس:يد املس�شار

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

، ت�pغي إالشارة ٕاىل ٔ�ن 2ٕاىل  1,5فË يتعلق qلرفع دل السعر من 
يف ٕاطار احلفاظ Rىل التنافس:ية  1,5 وهبط ٕاىل 2,5السعر اVٔويل اكن 

دل املقاوالت املش:تغ$ يف هذا امليدان وRدم الت�ٔثري Rلهيا هبذا الرمس 
  .اجلديد

، %30ٕاىل  %25املس�ٔ� الثانية فË يتعلق qلغرامة والرفع دلها من 
يه الغرامة ا^يل يه معمول هبا يف املدونة  %25نفس اليشء الغرامة دل 

ئب، وqلتايل يف ٕاطار احلفاظ Rىل الو¨دة دل الغرامات نبقي العامة ^لرضا
  .، ولهذا فالتعديل {ري مق�ولR25%ىل السعر دل 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  :ٕاذن ٔ�عرض التعديل Rىل التصويت

  .رفض بنفس العدد
  :كام وردت عن ا^لجنة 12ٔ�عرض املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  .إالجامع: ^لجنة، مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديلكام وردت عن ا 13املادة 

ورد �ش�ٔهنا تعديالن، اVٔول من الفريق aشرتايك، والثاين  14املادة 
اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل اVٔول ٔ�ي . من الفريق اPس:توري

  .الفريق aشرتايك

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس:يد الرئCس

التعديل دلنا Øهيدف بصفة ٔ�ساس:ية من ٔ�Wل qلpس:بة لهاذ املادة، احQا 
ضامن العدا� اجلبائية بني مجيع اخلاضعني ^لرضيبة، هذا رمس gاصة qلpس:بة 
^لمقالع، Vٔن احلكومة اكنت اقرتحت القانون احملال Rلينا، ٔ�ن يف مرشوع 

درمه qلpس:بة ^لمرت املكعب qلpس:بة ^لك�بان السا¨لية،  50القانون اكنت 
ء احQا كهندفو ٔ�نه جيب ٔ�ن مجيع اخلاضعني gاصة يف هاذ وهاذ إالجرا

امليدان هذا، احQا الغاية اVٔساس:ية من هاذ اليش هذا هو يف ٕاطار العدا� 
اجلبائية �لك رصا¨ة، ٔ�ن مجيع العاملني يف قطاع املقالع خيضعوا لوا¨د 

Ç اضعنيg ا الرضيبة، وا¨د السعر حمدد يعين معني �كون اللكQاح ،
درامه يعين ^لمرت مكعب qلpس:بة ^لجميع، qش Øكون Rدا�  10تنقرتحو 

اج5عية، وqلتايل {ادي Øكون مداخGل، هاذ اليش راه ما {اد)ش �كون 
فGه ٕاgالل qلتوازن، هاذي مداخGل ا^يل {ادي Øكون ٕاضافGة يعين ^لخزينة 

  . العامة
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة، تفضلوا

    ::::ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�الس:يد الوز�الس:يد الوز�الس:يد الوز�
  .شكرا الس:يد الرئCس

{ري هو يف aجتاه دل ما قاÇ الس:يد املس�شار احملرتم، اكن نقاش 
Àبري يف ا^لجنة حول هذا الرمس، ويف ٕاطار ٔ�وال العدا� واحلفاظ Rىل 

البCيئ "تلف ٔ�نواع التنافس:ية بني خمتلف املتدgلني، يف ٕاطار مراRاة اÍVٔر 
الرمال، يف ٕاطار مراRاة جحم aس�Rرات وaخ`الف بني خمتلف ٔ�نواع 
الرمال، ومراRاة لهذه املعايري لكها ولهذه اVٔمور لكها مت يف ٕاطار ا^لجنة اع5د 

درمه ^لمرت مكعب Rىل رمال الك�بان  30التعديل دل ا^لجنة توافقي، 
درمه ^لمرت مكعب Rىل رمال  15ودن، والسا¨لية ورمال اجلرف ورمال ال

  .وqلتايل، فهذا التعديل {ري مق�ول. التف`يت
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ٕاذن حسب التعديل.. ٔ�عرض التعديل ^لتصويت

  .اللكمة Vٔ¨د مقديم التعديل الثاين ^لفريق اPس:توري

        ::::املس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضيضيضيض
  الس:يد الرئCس،

�ساس اللكفة دل هاذ املادة هاذي، ن واحض Rىل aقرتاح دلنا اكٔ
  .ا^يل تي��اع دل الرم$ الاكمGونٕاىل زدتو فهيا {ادي يزتاد م�ال يف ذاك 

داq املشلك فني اك�ن الس:يد الرئCس؟ واحQا {pسحبو هاذ التعديل راه 
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  احQا {pسحبوه، فني اك�ن املشلك؟ 
و فهيا، الرم$ داq اك�ن املشلك ما gليتو حىت يش ¨اWة ا^يل ما زدت

ا^يل gلقQا مهنا، هللا �ك`ب السالمة Øزاد فهيا، راه هذا مشلك مطروح، 
احQا غمنش:يو معمك ما عند¥ ما نقولو، ولكن هاذ املسائل هاذ راه {ادي 

�و ا^يل  700درمه يويل ي��اع بــ  400يزتاد يف الاكمGو ا^يل اكن Àي��اع بــ ٔ
درمه، هذا راه ٕاشاكل مث  3000بــ  درمه {ادي يويل À2000ي��اع بـــ 

  .ٕاشاكل
الرم$ موجودة، هنار ا^يل {ادي ند�رو م�ال وا¨د ا^لقاء ا^يل غيكون 
موضوعي Àيفاش يد�روا هاذ املقالع، هنا فني ميكن لك وا¨د يبدي يعطي 
و÷ة النظر دلو، Rىل ٔ�ساس امجلاRات ما يضيعوش، Rىل ٔ�ساس اPو� 

�ما هاذ الزدة راه ميل كزتيدوا مول . اق�ةما تضيعش، Àيفاش Øكون املر ٔ
�لف رل  30ٕاىل اكن تيدي Àيف ما قلت لمك ب  اكم�يونالٔ)le 

voyage ( 50{ادي يبقى يديه بـــ.  
ٕاذن Rىل من {ادي يزتاد؟ غيزتاد Rىل املس:هت� وRىل املقاو�، ولكن 

عند¥  ميل زدتو يف الرم$، هاذ احلكومة قلت لمك احQا نCت خرجQا مهنا، ما
  .ما نقولو، تpسحبوه

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا ^لس:يد الرئCس
  :كام وردت Rىل ا^لجنة 14ٔ�عرض املادة . ٕاذن التعديل حسب

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع :كام وردت عن ا^لجنة، مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 15املادة 
 :^لجنةمكررة كام ٔ�ضافهتا ا^لجنة، ٕاذن هذا اقرتاح من ا 15املادة 

  .إالجامع
ورد �ش�ٔهنا ثالث تعديالت، اVٔول من الفريق aشرتايك،  16املادة 

والثاين من الفريق اPس:توري، والثالث من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة 
اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل اVٔول ٔ�ي من الفريق . واPميقراطية
  .aشرتايك

        ::::املس�شار الس:يد محمد Rلمياملس�شار الس:يد محمد Rلمياملس�شار الس:يد محمد Rلمياملس�شار الس:يد محمد Rلمي
، ويتعلق 16ديل اÈي تقدم به الفريق خبصوص املادة qلpس:بة ^لتع

 %3ٕاىل  %1الفريق يقرتح تعديل الpس:بة من . qملوارد املرصدة ^لجهات
من ٔ�Wل الزدة يف موارد اDالس اجلهوية من ٔ�Wل مواÀبة إالصالح الرتايب 
املرتقب وتوفري اVٔرضية لن�اح اجلهوية املتقدمة تفعيال ملق`ضيات اPس:تور 

  . يداجلد
        .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ٕاذن نعطي اللكمة ^لفريق اPس:توري، التعديل .. اللكمة ^لحكومة. شكرا

  .الثاين

  :املس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضيضيضيض
  الس:يد الرئCس،
  الس:يد الوز�ر،

{ري qلpس:بة لهاذ القضية دل اجلهات، س:بق لنا يف الس:نة الفارطة 
فضته احلكومة، واVٔس:باب، الس:يد قدمQا هاذ التعديل هذا Rاود Ýين ور

الرئCس، ٔ�نمت كتعرفوا اجلهات qش تلعب اPور دلها كتلقى م�ال Àيقول ´ 
كتلقى اجلهة عند¥ م�ال دل ) ا^يل ابغى )شطب )شطب qب دارو(

بين حسن، املقر قداش، عند¥ تقريبا قد هاذ القاRة ا^يل - الرشاردة- الغرب
وا املواطنني يف اجلهة، ولكن كتلقى عند¥ نقط فهيا م�ال املمثلني ا^يل Àميثل

نظام Rىل اجلهد واملعارضة Rىل اجلهد، اRالش امدا�ز�ن؟ Rىل وا¨د القسط 
صغري، من بعد ما كنفرقو ذوك الفلوس ا^يل عند¥ مع س:يدي قامس ومع 
س:يدي سلËن Vٔن اك�ن م�ال ثالث العامالت، ولك عام� من اجلهة كمتيش 

يش حرام؟ Àيفاش {ادي )شوف فGنا املوطن؟ Àيقول مليون، ما 400لها 
�ودي دوك املمثلني دلنا ما داروا لنا والؤ.  

ٕاذن هاذ املسائل دل اجلهة من بعد ما كتكوãش عندها ٕاماكنيات، راه 
كنتو ان5 تد�روا  3مشلك، ولهذا راه احQا كنا كنطلبو مQمك احQا كنا دا�ر�ن 

9%.  
  .ٕاىل كنت ان5 كتعارضوه و{pسحبوه. شكرا الس:يد الرئCس

    ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
 .الفريق الفGدرايل، تفضلوا. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRةاملس�شار الس:يد محمد دعيدRة
  . شكرا الس:يد الرئCس

ٕاذا امسحيت لنا عند¥ تعديلني ولكن يف نفس aجتاه، اك�ن الرضيبة 
�وال هاذ . Rىل الرشاكت، واك�ن الرضيبة Rىل اgPل، لكهم يعنيو اجلهاتٔ

ه لس�ب �س:يط، Vٔنه الت عديل تقريبا س:نو Rدد من الفرق الربملانية تط̈ر
  .امجليع ودامئا تنقولو املعا¥ة نتاع اجلهات

التقر�ر اgVٔري ا^يل اكنت دارت ا^لجنة نتاع اجلهات، ٔ�عطت وا¨د الرمق 
مليار درمه ا^يل احQا حباWة ٕاليه من ٔ�Wل ٔ�ن �كون التوازن  250ا^يل هو 

ناك اخ`الالت كربى، وهذه aخ`الالت راجعة لضعف ما بني اجلهات، ه 
املوارد املالية، واك�ن ÷ات ا^يل ªس:تحوذ Rىل ٔ�موال ٔ�كرث من ÷ات 

�خرىٔ .  
�يضا اكن الزتام نتاع احلكومة الس:نة املنرصمة، ا^يل ق�ل، مبعىن احلكومة ٔ

ة السابقة، ا^يل اكنت Rىل اVٔقل داروا وا¨د aلزتام ا^يل نبغيو اVٓن احلكوم
تعاود تؤكد Rليه ٔ�و تلغيه، ا^يل هو لك ÷ة ا^يل عندها Rىل اVٔقل �رامج 
�ن تقوم بتعاقد واحلكومة مس:تعدة ^لمتويل، يف انتظار ٔ�ن يمت احلسم يف هاذ ٔ
املس�ٔ� نتاع اجلهوية، ؤ�يضا ٔ�ن يمت احلسم يف ما يه املوارد اليت س:تحول 

{ادي Øكون  ^لجهات من طرف املركز، ؤ�يضا aخ`يارات، {دا واش
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رضائب Rىل مس:توى اجلهة يف ٕاطار aخ`صاصات ا^يل {ادي تتحول 
يف هذا املنظور، احQا اقرتحQا ٔ�نه هاذ الرمس يف  عوض �كون . ^لجهات

  .%2اقرتحQا ٔ�نه �كون  1%
  .شكرا الس:يد الرئCس

  ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
 الس:يد رئCس فريق.. لمك اللكمة الس:يد الوز�ر. شكرا ^لس:يد املس�شار

  .اVٔصا� واملعارصة تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامش
الس:يد الرئCس احملرتم، ٕاذا مسحمت يل، فريق اVٔصا� واملعارصة �شهادة 
إالخوان ا^يل حرضوا يف ا^لجنة قدم تعديلني يف نفس املوضوع، بنفس 
املضمون، وªش:ب�Qا هبم مل ãسحهبم، È´ نفا�Wٔ ب�ٔنه مل ينادى Rىل فريق 

 ٔVصا� واملعارصة ليقدم التعديلني دلوا .  

  ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
إالدارة ما .. ٔ�¥ ما عند)ش هنا، ولكن امسح يل ٔ�ن ٔ�راجع امللف

ما عند)ش، .. شارªش لهذا التعديل، ولكن {ادي ãشوفو امللف اVٔصيل
  . الس:يد الرئCس، ما عند)ش ال يف هذاك ا^يل س:يفطتو وال يف الوثيقة

مبا، ولكن س�pحث يف املوضوع، Vٔن ما عند)ش يف ٕاذن وقع ٕاغفال ر 
  . امللف وما عند)ش يف الالحئة ٕاذن {ادي نعطيو اللكمة ^لحكومة

شوف، الس:يد الرئCس، القانون اPاgيل واحض، التعديالت اليت تقدم 
  .. ٕاىل ا^لجنة

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامش
 هيديك، الس:يد هللا.. الس:يد الرئCس، الس:يد الوز�ر احملرتم )شهد

هاذ  ٔ�و ناشهب رØك ا مااحQا الرئCس، ما ميكpش احQا ندفعو مثن دل خط�ٔ 
  . لكامت جوجاليش ا^يل كنقول مايش معقول، عندي 

  ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الرئCس، ٔ�س�سمح، ٔ�مايم مسؤول Àبري يف إالدارة يقول ب�ٔهنم مل 

�س:متر gارج القانون، يتوصلوا هبذا التعديل، ولهذا يتعذر Rيل اVٔمر ٔ�ن ٔ
�س�سمحٔ .  

�س�سمح Vٔعطي اللكمة ^لحكومة، وس:نحقق يف املوضوع Vٔن عند¥ ٔ
جوج ملفات ما فهيمش، qٕالضافة ٕاىل مسؤول يف إالدارة يرصح ب�ٔنه مل 

  . يتوصل هبذا التعديل، والقانون اPاgيل واحض
اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام ^لس:يد رئCس الفريق aس:تقاليل ^لو¨دة 

  .لتعادليةوا

        ::::املس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصاري
  .شكرا الس:يد الرئCس

احQا خصنا �كونو موضوعيني، ٕاذا اكن إالخوان يف اVٔصا� واملعارصة 

داgل ا^لجنة تقدموا بتعديل واحلكومة ¨ارضة ووقع السهو عند ضبط 
التعديالت من طرف ا^لجنة ق�ل ٕا¨اÄهتا Rىل اجللسة العامة، ف�ٔعتقد ٔ�نه 

طاء اللكمة ^لس:يد رئCس الفريق Rىل ٔ�ن تت�ٔكدوا بعد ذ´ ليك ال ي�pغي ٕاع
  ..هيضم حقهم ويصعب تدارك ذ´، ولهذا، خصو

        : : : : الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
هذا اقرتاح معيل، ٕاذا ابغيتوا ¥gذو به، ٔ�عتقد ب�ٔنه اDلس س:يد  .شكرا

  .اللكمة لمك اليس ٔ�محد، تفضلوا، تفضلوا. نفسه

        ::::يييياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�ز املس�شار الس:يد ٔ�محد التو�ز املس�شار الس:يد ٔ�محد التو�ز املس�شار الس:يد ٔ�محد التو�ز 
�¥ يف aجتاه ا^يل قال الس:يد رئCس الفريق . {ري نضبطو اVٔمورٔ

aس:تقاليل ^لو¨دة والتعادلية، هو ٔ�نه ال ميكن لفريق ٔ�ن يتحمل مسؤولية 
خط�ٔ ٕادارة، حلقاش Øلكمتو Rىل وا¨د املسؤول Àبري يف إالدارة ا^يل قال ´ 

  . ما اكيpش
R نك تبحث�ىل اVٔس:باب ا^يل ٕاذن احQا تنطلبو مQك كفريق اVٓن Rىل ٔ

جعلت إالدارة ختط�ٔ يف هذا املوضوع، مايش خط�ٔ ٕاداري يتحملو فريق، ال 
، معك احلق ما عند;ش، ما عند;ش، ما ميكن، معك احلق ٔ�نت

اعطاو;ش هاذ اليش، ولكن جيب البحث عن ماكمن اخللل يف إالدارة 
 (toutاملوضوعدل اDلس، ولكن ما {اد)ش نتحرمو من حقQا يف هذا 

(simplement.  

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
تفضلوا الس:يد رئCس .. ٕاذن {ادي ªسمحوا نعطيو اللكمة ^لس:يد الوز�ر

  .فريق اVٔصا� واملعارصة يف ٕاطار توافقي

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامش
وكذ´ شكرا ^لس:يد . شكرا ^لزمالء اVٔعزاء. شكرا الس:يد الرئCس

  .الوز�ر
Cرسو مايش نعرسو، وٕاال ٕاذا در¥ ذيك الس:يد الرئCس، احQا ابغينا ن 

  . املنطق {ادي نقول ´، ال، ا¨�س �ٓ س:يدي

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .تفضلوا. وحنن ٔ�يضا نCرس وال نعرس

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامش
هاذي احQا لثالث س:نوات Rىل . {ري جوج لكامت فقط الس:يد الرئCس

دمو هاذ التعديل، احل�ة دلنا التوايل مع إالخوان يف الفرق اVٔخرى كنق
�س:يطة، كنقولو ٔ�ودي البالد مق�$ Rىل مرشوع هيلكي مؤسس، امسيتو 

  . اجلهوية املوسعة
حصيح Rدد Àبري من إالشاكالت املرتبطة هبذا الورش دل اجلهوية 
املوسعة {ادي ¥قشوه و{ادي حنسمو فGه ٔ�ثناء الرشوع يف مQاقشة القانون 

ن كنقولو ^لحكومة احملرتمة ما فهيا qس، من اVٓن التنظميي ^لجهات، ولك
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ãش:تغلو بوا¨د املنطق امسيتو مQطق اس��اق، مQطق اس:تق�ال لهذا الورش 
  . دل اجلهوية املوسعة

داq اVٓن مع لك الفرق الربملانية، ٕاذا احلكومة كتعتقد ب�ٔن هاذ اليش 
اVٔقل تد�ر معنا ن�Wٔلوه حىت جنيبو القانون التنظميي ^لجهوية املوسعة، وRىل 

احلكومة وا¨د aلزتام ٔ�نه qلpس:بة ^لجهات ا^يل جتهتد وا^يل ك�ش:تغل 
تدgل معها يف رشااكت ٔ�و يف �ر¥مج ٔ�و يف تعاقد qش نوفرو رشوط 

  . اس:تق�ال لهذا الورش دل اجلهوية، فقط هذا هو ا^يل ابغينا نقولو
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا ^لس:يد املس�شار

  ..ل يد الوز�ر لمك اللكمةالس: 

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
 .شكرا الس:يد الرئCس

هو qلفعل الفرق لكها اقرتحت هاذ املادة، ال يف الرضيبة Rىل الرشاكت 
وال يف الرضيبة Rىل اgPل، والفريق دل اVٔصا� واملعارصة ٔ�شهد ب�ٔنه 

  .، مل )سحبهªش�ث بتعدي!
فË يتعلق داq qملقاربة، وÀيف ما ¥قش:نا مع إالخوان مجيعا يف ا^لجنة، 
قلنا ٔ�ودي هاذ املس�ٔ� دل حتويل املوارد ي�pغي ٔ�ن �رتبط بتحويل 
aخ`صاصات، وqلتايل هاذ املس�ٔ� يه قضية القانون التنظميي ا^يل Wاي، 

�ن هاذ  Vٔنه ما ميكpش يتحولوا موارد بال ما يتحولوأ Ë:اخ`صاصات، والس
aقرتاح ا^يل Wاء من خمتلف الفرق يؤدي ٕاىل Rدم التوازن، Vٔن تنخفضو 
من املوارد دل املزيانية العامة، مع العمل ٔ�ن قانون املالية فGه نفقات مقابل 
هذه املوارد، وتنعطيوها ^لحساب اخلصويص، سواء يف اجلهات، تنعطيوها 

  . تيوقع وا¨د املشلك ^لحساب اخلصويص، وqلتايل
ولكن النقاش Àيف ما امىش، ٔ�وال ما ميكQاش لنا نق�لو هبذه املس�ٔ� لهاذ 
aعتبار، Àيف قلت لمك هذه موارد ويف مقابلها نفقات، وqلتايل {ادي يوقع 

  . اخ`الل يف التوازن دل املالية
لكن يف املقابل احQا مس:تعد�ن واحلكومة ªش:تغل اVٓن ميل كتكون 

م�ال اك�ن قضية دل طرق رسيعة وال هذاك، ميل كتكون ÷ات ÷ات، 
عندها �رامج التطو�ر دل وا¨د اجلهة معينة ويف ٕاطار الرشاكة ما بني 
اجلهات وما بني اPو� وما بني املؤسسات العمومGة، اPو� تدgل qلقدر 
 ا^يل هو تلزتم به يف ٕاطار الرشكة، وqلتايل ٕاذا اكنت ÷ات عندها �رامج

  .ونتوافقو Rلهيا و�كون تعاقد، اPو� مس:تعدة
اVٔفق دل  نp`ظر هذااملوارد لكن qلpس:بة ^لتخصيص دل هذه 

القانون التنظميي ليك ن�ت مجيعا فË يه aخ`صاصات وما يه املوارد 
  .املقاب$

  .وشكرا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  :يتٔ�عرض التعديل اVٔول ^لتصو . احلكومة Øرفض التعديل. شكرا

  .نفس العدد: املوافقون
  نفس العدد؛: التعديل الثاين

  نفس العدد؛: التعديل الثالث
  .نفس العدد: التعديل الرابع اÈي ق�! اDلس لفريق اVٔصا� واملعارصة

  . ٕاذن رفضت مجيع التعديالت
  :كام وردت Rىل ا^لجنة ^لتصويت 16ٔ�عرض املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
ش�ٔهنا ثالث تعديالت، اVٔول من الفريق aشرتايك وردت �  17املادة 

والثاين من الفريق اPس:توري والثالث من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة 
  .اللكمة ^لتعديل اVٔول، الفريق aشرتايك. واPميقراطية

        ::::املس�شار الس:يد محمد Rلمياملس�شار الس:يد محمد Rلمياملس�شار الس:يد محمد Rلمياملس�شار الس:يد محمد Rلمي
  .الس:يد الرئCس، يف نفس الس:ياق

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ض بنفس العددٕاذن رف.. احلكومة نفس
  :Rىل التصويت 17ٔ�عرض املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  .إالجامع: كام وردت Rىل ا^لجنة 18املادة 
  .إالجامع: مكررة كذ´ 18املادة 
  .إالجامع: كام وردت Rىل ا^لجنة 19املادة 

مكررة، اVٔول من فريق  19ورد تعديالن �رمGان ٕاىل ٕاضافة املادة 
اللكمة Vٔ¨د مقديم . ثاين من الفريق اPس:تورياVٔصا� واملعارصة وال 

  .التعديل، ٔ�ي فريق اVٔصا� واملعارصة

  :املس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس:يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس:يد الرئCس

مكرر حتت مسمى صندوق  19هاذ التعديل �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 
 %1ويف هذا الصندوق اجلانب اPا8ن دلو فGه . الوقاية من �ٓفة التدgني

qح الرشاكت املس:تغ$ ^لتبغ، وفGه الهبات والوصا وموارد ٔ�خرى، من ٔ�ر
اجلانب املد�ن فGه مساRدة . هذا من املداخGل يعين اجلانب اPا8ن

  . املؤسسات الصحية وامجلعيات املهمتة ^ل�د من �ٓفة التدgني
كنعرفو Rىل ٔ�نه يف البeان السا8رة يف طريق اÄمنو حبال املغرب عند¥ 

ح �ٓفة، Vٔن كpشوفو الش:باب دلنا، ٕاذا درتو يش ٕاحصاءات التدgني ٔ�صب
وال دارت وزارة الص�ة وا¨د إالحصاء {ادي ªشوفوا وا¨د الpس:بة Àبرية 
Wدا من الش:باب من اVٔبناء دولنا، ٔ�هنم اك�ن تدgني، ٔ�هنم ÀيدخQوا، اPول 

  . السا8رة يف طريق اÄمنو تدخن
نوفر إالماكنيات املادية  هوqلتايل اكن الهدف من هاذ التعديل هو ٔ�ن
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^لمؤسسات الصحية وامجلعيات املهمتة qحلد من ٔ�رضار التدgني، وذ´ 
من القGام ب�ٔدوارها العالجGة، ما يش {ري العالج حىت التوعية، ما ÄمتكGهنا 

{اد)شاي �كرو Rىل ٔ�ن هناك �رامج دل وزارة الص�ة يف هذا امليدان، 
ت رائدة، Vٔن �ٓفة التدgني كتجيب كذ´ ٔ�ن هناك مجعيا وشاينكر غن وما 

qخلصوص داء الرسطان، وكنعرفو ٔ�ن وا¨د العدد دل امجلعيات كتلعب 
داء الرسطان، وqلتايل احQا كنبغيو  دلوا¨د اPور ٔ�سايس يف حماربة 

  . ميكن ندgلو يف واقع امحلاية �زيدو ٕاماكنيات ٔ�كرث لهذه امجلعيات qش
وعية qلpس:بة لهاذ اVٓفة دل التدgني، ٔ�وال �كون امحلاية و�كون الت

وكذ´ متاش:يا مع اخلطاب دل احلكومة ا^يل عندها يف الواقع خطاب 
لهاذوك  1%ٔ�gاليق، وqلتايل منش:يو يف هاذ اخلطاب اgVٔاليق، و�زيدو 

  .الرشاكت qش نعطيو لهذه امجلعيات مسامهة مهنا يف حماربة هاذ اVٓفة
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::Cس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةالس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ 
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .مكررة 19، ٕاضافة 19الفريق اPس:توري، املادة 

        ::::املس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطياملس�شار الس:يد Rادل املعطي
سحبو هاذ احQا يف الفريق اPس:توري تp . شكرا الس:يد الرئCس

  .التعديل

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. ٕاذن الفريق اPس:توري مت حسب التعديل

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  . شكرا الس:يد الرئCس

{ري فË يتعلق qلتعديل اÈي تقدم به فريق اVٔصا� واملعارصة، ٔ�ود ٔ�ن 
املؤسسات الصحية وامجلعيات العام$ يف حماربة التدgني  ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن

واVٓفات دلو، تتوفر Rىل موارد Wد Mمة ختصص من مزيانية اPو�، كام 
�ن هذه الرشكة، الرشاكت املس:تغ$ ^لتبغ ªسامه يف ٕاطار صندوق دمع ٔ
ال5سك aج5عي بpس:بة من ٔ�رqح الرشاكت Rىل غرار الرشاكت اليت 

?qر�  .وqلتايل، فهذا التعديل {ري مق�ول. مليون دل اPرمه 15ا تفوق ٔ
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عرض التعديل Rىل التصويت. شكرأ:  

  .املوافقون؟ رفض التعديل اVٔول وحسب التعديل الثاين

 19ورد تعديل من فريق اVٔصا� واملعرصة �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 
  .ة مقديم التعديلاللكمة Vٔ¨د الساد. مكررة مرتني

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامش
 19حصيح، الس:يد الرئCس، فريق اVٔصا� واملعارصة اقرتح ٕاضافة املادة 

وهذه املادة تتعلق هذه املرة بصندوق نقرتح ٔ�ن ãسميه . مكررة مرتني
بصندوق مساRدة الطالب، وحGث كنتلكمو Rىل الطلبة، ف�طبيعة احلال 

Wاالت الغد، نتلكم Rىل مح$ مشعل مواص$ اDهود دل احQا نتلكم Rىل ر 
  .بالد¥ يف جمال البناء التمنوي والتمنية والتقدم

البC:ة اPولية واجلهوية Rqرتاف امجليع سزتداد تعقGدا، سالح العمل 
حنن . والبحث العلمي سCشلك ركزية ٔ�ساس:ية يف Rامل الغد ويف Rامل اليوم

دمهتا احلكومة يف مQح الطلبة، ولكن كنقولو هاذ نقر ب�ٔمهية الزدة ا^يل ق
 ´Èاص ^لطالب ونقرتحك اليش {ري اكيف، وg ٕا¨داث صندوق.  

من املبلغ  %5يف اجلانب اPا8ن اPامئ دل هاذ الصندوق، نقرتح 
. ، زائد الهبات والوصا وموارد ٔ�خرى2013املرصد ^لمقاصة �رمس س:نة 

درمه  �1000ة شهرية Rىل الطلبة بقمية تعممي مQ ونقرتحك يف اجلانب املد�ن 
�شهر يف الس:نة، نقرتح يف هاذ التعديل ختصيص م�Qة بقمية  10شهر ملدة ٔ

�شهر 6جيي التعلمي العايل ملدة دمه شهر لفائدة خر  2500ٔ.  
والهدف بطبيعة احلال هو gلق صندوق لضامن اس:تقرار هاذ الطلبة 

�ننا مننعومه، اÄمتنيع، Rىل وªشجيعهم من ٔ�Wل التحصيل العلمي، من ٔ�Wل ٔ
eن يواصلوا مشعل التقدم يف الب�ٔ.  

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

¥ {ري فË يتعلق هبذا التعديل، ٔ�وال {ري نعرفو اÍVٔر املايل دلو، عند
�ٓالف  510�ٓالف طالب، ٕاذا معمنا املن�ة Rىل هاذ  510اVٓن ما يناهز 

مليار درمه، يعين  5ب�ٔلف درمه يف الشهر، معناه خصنا {الف مايل دل 
  . من الناجت اPاgيل اخلام، وqلتايل هذا إالجراء Wد ملكف 0,5%

 مع العمل ٔ�نه ٔ�وال القضية دل التعممي فهيا سؤال، دل التعممي Rىل
احلكومة كام ذÀر الس:يد املس�شار احملرتم قامت بوا¨د اDهود، وا^يل . امجليع

�Íر مايل Mم، حبيث ما بني الس:نة اPراس:ية احلالية ٔ Ç هو حىت هو اكن
مليون دل اPرمه ٕاضافGة بفعل ذيك  573: والس:نة اPراس:ية السابقة

لتوس:يع دل القاRدة الزدة، qلرمغ من Àوهنا حمدودة، الزدة يف املنح وا
دل املس�Gفد�ن ما بني املومس اPرايس احلايل واملومس اPرايس السابق، 

�لف ممنوح، وqلتايل الغالف املايل دل  40العدد دل املمنو¨ني اجلدد ٔ
ولهذا، . مليون دل اPرمه يف املومس اPرايس احلايل 247املنح مليار و
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  .فهذا التعديل {ري مق�ول
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عرض التعديل Rىل التصويتٔ:  

  . نفس العدد: املوافقون
  .ٕاذن رفض التعديل

  .إالجامع: كام وردت Rىل ا^لجنة، مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 20املادة 
املكررة كام ٔ�ضافهتا ا^لجنة، هاذي تبpهتا ا^لجنة، وردت Rلينا من  21املادة 
  .إالجامع :، املوافقونا^لجنة
  .إالجامع: كام وردت Rىل ا^لجنة 22 املادة

  .إالجامع: 23املادة 
  .إالجامع: 24املادة 
  .إالجامع: 25املادة 

اللكمة Vٔ¨د . ورد �ش�ٔهنا تعديل من فريق اVٔصا� واملعارصة 26املادة 
  .السادة مقديم التعديل

        ::::املس�شار الس:يد ش:ياملس�شار الس:يد ش:ياملس�شار الس:يد ش:ياملس�شار الس:يد ش:يخخخخ ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا
  .شكرا الس:يد الرئCس

، التعديل ا^يل تقدمQا به اكن تق�ل، دل 26 {ري فË خيص هاذ املادة
من  %50نقسموها، تويل  %70، واحQا كنا اقرتحQا qش هاذ 70%

حصي$ الرمس اخلاص املفروض Rىل الرمال احملدث مبوجب قانون املالية رمق 
ا^يل اكن خمصص ^لصندوق اخلاص ^لطرق،  2013^لس:نة املالية  115.12

م`و÷ة لهذا الصندوق،  %50كون واحQا اقرتحQا qش Ø %70اكنت 
  .املتبقGة qش توWه Äمتويل اس�Rر اPو� يف النقل احلرضي %20وØكون 

وهذا التعديل، الس:يد الرئCس، تيجي مالءمة مع التعديل السابق ا^يل 
، كمنش:يو يف نفس اÄهنج مالءمة معه، لكمك 11اكن تقدم به اVٔخ يف املادة 

ا^يل Àيعرفها النقل احلرضي، وا^يل يعاين Rىل Rمل qالخ`الالت والنقائص 
مهنا النقل احلرضي يف املدن الك�رية، وامجليع يعرف Rىل ٔ�ن اVٔسطول 
. احلايل ا^يل هو ٔ�سطول Wد Mرتئ، ما ÀيلبCش احلاجGات دل املواطنني

كام ٔ�ن التدبري املفوض ٔ�qن عن حمدوديته وRدم قدرته Rىل مواÀبة اخلصاص 
  . لياالهائل ا^يل اك�ن ¨ا

فË خيص امجلاRات احمللية كذ´ يه جامRات لها ٕاماكنيات حمدودة وما 
قدرªش تليب اخلصاص ا^يل اك�ن، فعال اك�ن الوس:ي$ احلالية ا^يل يه دل 

  . الرتاموي، ولكن حلد اVٓن كذ´ مل تث�ت ٔ�هنا قادرة Rىل سد اخلصاص
qش تق�لو، ولهذا الس�ب، احQا تقدمQا qلتعديل، و�متىن من احلكومة 

  .املتبقGة توWه Äمتويل aس�Rر فË خيص النقل احلرضي 20%
  .شكرا الس:يد الرئCس

  

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  . شكرا الس:يد الرئCس

  . ءمة، س:بق ؤ�ن رفضنا التعديل اVٔولهذا التعديل هو فقط ^لمال
{ري qش نذÀر، قلت ب�ٔن هذا الصندوق يتوفر Rىل aع5دات املالية 

، وqلعكس هاذ الصندوق 2012مليون درمه يف ¨دود دجQرب  474دل 
، هاذ qلعكس عند¥ %50ٕاىل  70دل الطرق ا^يل {ادي هنبطو لو من 

دل الطرق، عند¥ ٕاشاكل ٕاشاكل حقGقي يف الصندوق دل الصيانة 
حقGقي، جعز مايل دل الصيانة دل الطرق وعند¥ هتا´ دل الطرق 

وqلتايل، . %54ٕاىل  %60وعند¥ اجلودة دل الطرق Øراجعت تقريبا من 
عند¥ ٕاشاكل مايل حقGقي، يف الوقت ا^يل يف الصندوق اVٓخر اك�ن 

  . ري مق�ولاع5دات مالية م`وفرة، ولهذا فهذا التعديل {
  .وشكرا

  ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عرضه Rىل التصويتٔ:  

  .املوافقون؟ رفض التعديل بنفس العدد
  .إالجامع: كام وردت Rىل ا^لجنة 26ٔ�مر ٕاىل عرض املادة 

  .إالجامع: كام وردت 27املادة 
  .إالجامع: 28املادة 
  .إالجامع: 29املادة 
  .إالجامع: 30املادة 
  .إالجامع: 31املادة 

  : الباب اVٔول من اجلزء اVٔول ^لتصويت ٔ�عرض
  .نفس العدد: املوافقون

  . صادق اDلس بنفس العدد
  .إالجامع: كام وردت، ٔ�حاكم تتعلق qلتاكليف 32الباب الثاين، املادة 

تعديالت، اVٔول من فريق التجمع الوطين  4ورد �ش�ٔهنا  33املادة 
من الفريق اPس:توري،  لٔ
حرار، والثاين من الفريق aشرتايك، والثالث

  .والرابع من الفريق الفGدرايل ^لو¨دة واPميقراطية
اللكمة Vٔ¨د السادة مقديم التعديل اVٔول، فريق التجمع الوطين 

  .لٔ
حرار

        ::::املس�شار الس:يد توفGق املس�شار الس:يد توفGق املس�شار الس:يد توفGق املس�شار الس:يد توفGق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس:يد الرئCس
ٕاضافة فقرة ٕاضافGة، ا^يل كند�رو فهيا اس:ت�Qاء  ونقرتحك يف هذه املادة 

املنظم ^لنظام اVٔسايس العام ^لوظيفة العمومGة، وا^يل نطلب  50.05ن ^لقانو
�ٓالف من املناصب احملدثة �رمس املزيانية العامة لس:نة  3من gالÇ ختصيص 
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محلايل شهادة اPكتوراه ا�Èن مت ٕاحصاؤمه qحملرض املوقع مع احلكومة  2013
هنم مبختلف ، وذ´ Rرب التوظيف املبارش وتعي2011Cيونيو  20بتارخي 

  . الوزارات وإالدارات العمومGة وفق اجلدول املرفق qملادة ٔ�سف!
هبذه الفقرة إالضافGة وفاء احلكومة لاللزتامات السابقة  ونطالبك : التعليل

يف ٕاطار اس:مترارية املرفق العام، لتنفGذ مقررات احملرض املوقع بني احلكومة 
a كتوراه، يف ٕاطارPس:مترارية ويف ظل السابقة و¨اميل شهادة ا

  .aس:تقرار اÈي ٔ�Rلنت عنه احلكومة
  .وشكرا

  ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة. شكرا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  اك�ن مجموRة من التعديالت، واش جناوب الس:يد الرئCس وا¨د بوا¨د؟

  ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
 ٔ�  . حسن تعديل بتعديلمسطر 

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
هاذ التعديل دل فريق التجمع، ٔ�وال من الناحGة اPس:تورية القانون 

ال ميكن ٔ�ن يتضمن قانون املالية ٕاال ٔ�حاكما تتعلق "التنظميي ^لاملية تيقول 
، "يل املوارد وطرق رصف النفقاتqملوارد والنفقات وبتحسني طرق حتص 

وqلتايل ما ميكpش لهذا القانون ٔ�ن يعدل القانون دل الوظيفة العمومGة، 
Vٔن القانون دل الوظيفة العمومGة هو قانون دل الطريقة دل الولوج ٕاىل 

  .نظام الوظيفة العمومGة
ة املس�ٔ� اVٔخرى يه Àيف ما قلت ما ميكpش هاذ القانون دل املالي

يعدل قانون الوظيفة العمومGة من ÷ة، وÝنيا ما ميكpش القانون ما �كوãش 
يف aجتاه دل املق`ضيات اجلديدة دل اPس:تور اليت تنص Rىل Øاكفؤ 

من نظام الوظيفة  22وكذ´ الفصل  Ø31اكفؤ الفرص، الفصل . الفرص
 العمومGة ينص Rىل وجوب التوظيف يف املناصب العمومGة وفق مساطر

  . تضمن املساواة بني مجيع املرتحشني، والس:Ë مسطرة املباراة
مث من بعد ذ´ Wات وا¨د اDموRة دل النصوص التنظميية اليت 
تؤطر الولوج ٕاىل الوظيفة العمومGة بنظام املباراة، وqلتايل النظام دل 

��ريل  11التوظيف املبارش ا�هتiى به العمل انطالقا من �رخي ٔ2011 .
  . ا، فٕان هذا التعديل {ري مق�ولولهذ

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  :ٕاذن ٔ�طرح التعديل Rىل التصويت

  .نفس العدد: املوافقون
  .ٕاذن رفض التعديل بنفس العدد

  .التعديل الثاين ^لفريق aشرتايك

        ::::املس�شار الس:يد محمد Rلمياملس�شار الس:يد محمد Rلمياملس�شار الس:يد محمد Rلمياملس�شار الس:يد محمد Rلمي
  .شكرا الس:يد الرئCس

التعديل ٕاىل ٕاضافة ، هيدف هذا 33خبصوص تعديلنا Rىل نص املادة 
املتعلقة qٕ¨داث مQاصب، مفادها ٔ�ن ختصص  33فقرة Ýلثة يف نص املادة 

، واليت Rددها ã2013س:بة من ٔ�صل املناصب احملدثة �رمس الس:نة املالية 
ٕاىل اVٔطر املعط$ املنضوية يف ٕاطار االتفاقGة املوقعة مع احلكومة  24.290

  . 2011يوليوز  20املغربية مبوجب حمرض 
ترب�ر ٔ�و تعليل هذا التعديل هو ا¨رتام الزتامات وتعهدات احلكومة 
السابقة، س:Ë ؤ�ن ٔ�طرافا ٔ�ساس:ية داgل هذه احلكومة الزالت تد�ر الش�ٔن 
العام ويه من وقعت االتفاقGة مع املعطلني، ؤ�يضا هيدف هذا التعديل ٕاىل 

  . اس:مترارية املرفق العام
  .شكرا

        : : : : الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .لحكومةاللكمة ^

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
 الس:يد الرئCس احملرتم،

{ري ٔ�وال ي�pغي التذكري ٔ�ن الس:ياق اPس:توري والقانوين والتنظميي تغري 
متاما من حGث qلpس:بة لهاذ اVٔمر هذا، وqلتايل حنن يف س:ياق Wديد 

  . بدٔ� دل املباراة، هذا من ÷ةيفرض Rىل احلكومة ٔ�ن تطبق امل 
من ÷ة ٔ�خرى هذا إالجراء حبمك ٔ�نه خيصص وا¨د اجلزء DموRة فGه 
نفقة Wديدة، يفرض نفقة Wديدة وqلتايل تزييد يف النفقات دل اPو� 

  . من اPس:تور 77ولهذا، ندفع qملادة 
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ية، aحتاد اPس:توري تفضلوإاذن منر ٕاىل املادة املوال . شكرا لمك

        ::::املس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرااملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضيضيضيض
  الس:يد الرئCس،

�وال {ادي نبلغ الس:يد الوز�ر Rىل ٔ�ساس ٔ�نه الصيغة دل التعديل ٔ
من اPس:تور، هللا �كرث gريك،  77دلنا احQا {ري قاب$ ^eفع يف الفصل 
  . شوف الصيغة دلنا وال منش:يو ^لمحمكة

ب�ٔهنا مؤه$ اس:ت�Qاء  -ٔ�ي ^لحكومة- نقول لمك  ٕاذن، اRالش؟ Vٔننا
بتخصيص مQاصب مالية لتوظيف مح$ الشواهد العليا املوقعون Rىل حمرض 

يوليوز دون ٔ�ي حتمالت ٕاضافGة، اك�ن يش حتمالت كتدفع هبا ٔ�نت  20
  احQا Rالش قلنا هاذ اليش؟  ؟77

�ٓش  راه ميكن يل نقول ´ احQا راه فرتة طوي$ يف احلكومات دازوا،
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تنلقاو؟ تنلقاو ٔ�ي حكومة دارت وا¨د االتفاق ٕاال واحلكومة ا^يل من 
�¥ ال�ساؤل ا^يل {ادي نطرح، هاذ الناس ا^يل مه معمك يف .. بعدهأ

احلكومة، ومه ا^يل اكنوا اعطاو هاذ احلق ٔ�و وقعوا Rىل هاذ احملرض، واش 
ا¨د، {ادي يصوتوا معنا وال ما {اد)ش يصوتوا معنا؟ Vٔن راه �ٓش قال و 

  . املسؤولني دهلم هام ا^يل اكنوا وقعوا Rىل هاذ احملرض
ولهذا، الس:يد الرئCس، تنطلبو qش هاذ التعديل دلنا ٔ�نه يدوز 
^لتصويت، و�متىن ٔ�نه اVٔ{لبية، مايش اVٔ{لبية لكها، بعض إالخوان ا^يل اكنوا 

ل وقعوا هاذ املسائل ٔ�هنم ميش:يو معنا، Vٔن هاذي مسائل فهيا اشوية د
إالنصاف، وراه اكنوا بعض إالخوان واكنت بعض املداgالت ا^يل اكنت 

  .¨ادة جتاه هاذ املوقف ا^يل اكن ٔ�gذه رئCس احلكومة
، 77وكنطلب احلكومة ما تد�رش ذاك الفصل . شكرا الس:يد الرئCس
  ..Vٔن تيظهر يل، ما اعرفت

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة ^لحكومة

        ::::وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةوز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةوز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةوز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى الس:يد الوز�ر املنتدب Pى الس:يد الوز�ر املنتدب Pى الس:يد الوز�ر املنتدب Pى 
  .شكرا الس:يد الرئCس

{ري هو كنعرفو ب�ٔن اك�ن م�دٔ� يف املالية العمومGة هو ختصيص النفقات، 
  .وRىل هذا اVٔساس Wاء اجلدول

هذاك اجلدول دل املناصب املالية Wدول موزع، يعين لك وزارة 
ملقاب$ لعدد مQاصهبا، وqلتايل ٔ�ي تعطاها العدد دل املناصب دلها والنفقة ا

  .تغيري ميس qلتوازن املايل، هذا ٔ�وال
Ýنيا، هذا الت�ٔهيل اÈي يؤهل احلكومة لتوظيف املوقعني Rىل احملرض، 

، وqلتايل هاذي نفقة Wديدة، 11هاذ املوقعني Rىل احملرض لكهم يف السمل 
، فهيا 10، فهيا 11مل مع العمل ٔ�ن املناصب اVٔخرى اليت مت توزيعها، فهيا الس

  . ، فهيا مجيع الساللمي5ويه ماش:ية حىت  7فهيا  8حىت 
وqلتايل هذا التعديل كذ´، هبذه الطريقة ميس التوازن املايل دل 

  .من اPس:تور 77قانون املالية، واحلكومة تدفع qملادة 
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .منر ٕاىل التعديل الرابع، الفريق الفGدرايل

        ::::املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب ¨�يش ¨�يش ¨�يش ¨�يش
  .الس:يد الرئCس

، التعديل 33يف نفس aجتاه، الفريق الفGدرايل يقرتح تعديلني يف املادة 
، وذ´ 26.290ٕاىل  24.290اVٔول يتعلق qلرفع من املناصب املالية من 

  .ملوا÷ة اخلصاصات اليت تعرفها مجموRة من القطاRات واملؤسسات
ا^يل من املناصب  %20بتخصيص Àوطا دل  والتعديل الثاين يتعلق

يوليوز  20املالية لتوظيف مح$ الشهادات العاطلني يف ٕاطار تنفGذ حمرض 
2011 .  

وRىل احلكومة ٔ�ن تت�اوز البعد القانوين يف هذه املس�ٔ�، Vٔن هذه 
 ونطالبك القضية عندها محو� س:ياس:ية ٔ�كرث مهنا قانونية، وqلتايل احQا 

يف ٕاطار توظيف مح$ الشهادات العاطلني املنضو�ن حتت  ب�Qظمي املباراة
  .لواء التpسقGات املوقعة Rىل احملرض

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . اللكمة ^لحكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر aق`صاد واملالية، امللكف qملزيانية
  الس:يد الرئCس،

س:تور، Vٔن هنا اك�ن زدة دل من اP 77بطبيعة احلال ندفع qلفصل 
 120مQصب شغل يه  1000مQصب شغل، مع العمل ٔ�ن  2000تقريبا 

  . مليون دل اPرمه
فË يتعلق qحلل دل هاذ إالشاكلية، ي�pغي التذكري Àيف ما س:بق 
^لس:يد وز�ر aق`صاد واملالية يف الرد دلو العام، قال ب�ٔن احلكومة قامت 

�لف مQصب يف الس:ن�ني، وهاذ اDهود aس:ت�Qايئ  50مبجهود اس:ت�Qايئ، ٔ
  . اكن فGه ٔ�gذ بعني aعتبار هذه aنتظارات

وqلتايل احQا �متىن، وكنا �متىن ٔ�ن ينخرط هاذ اVٔبناء دلنا يف املباراة، 
�لف مQصب يف س:ن�ني Vٔ50ن هذا جمهود اس:ت�Qايئ قامت به احلكومة، ٔ .

ٕالضافة DموRة من اDهودات اليت تقوم هبا مف`و¨ة، q اوqلتايل، هناك �ٓفاق
  . احلكومة يف ٕاطار التوظيف يف القطاع اخلاص

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . من اPس:تور 77احلكومة ªس:تعمل املادة 

  : كام وردت Rىل ا^لجنة 33ٔ�مر ٕاىل التصويت Rىل املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: 34املادة 
  .امع؛ مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديلإالج 35: املادة

  .إالجامع: 36املادة 
  .إالجامع: 37املادة 
  .إالجامع: 38املادة 
  .إالجامع: 39املادة 
  .إالجامع: 40املادة 
  .إالجامع: 41املادة 
  .إالجامع: 42املادة 
  .إالجامع: 43املادة 
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  .إالجامع: 44املادة 
  .إالجامع: 45املادة 

. مكررة 45يك �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة ورد تعديل من الفريق aشرتا
  .ٕاذن حسب التعديل.اللكمة ^لفريق aشرتايك

  .ٕاجامع: 46املادة 
�عرض الباب الثاين من اجلزء اVٔول ^لتصويتٔ:  

  .نفس العدد: املوافقون
�حاكم تتعلق بتوازن موارد وØاكليف اPو�/ الباب الثالثٔ  

�ٔ "ومضهنا اجلدول  47املادة :"  
  .العددنفس : املوافقون

  .إالجامع: كام وردتنا Rىل ا^لجنة 48املادة 
  .إالجامع: 49املادة 
  .إالجامع: 50املادة 

�عرض الباب الثالث من اجلزء اVٔول ^لتصويتٔ:  

  .نفس العدد: املوافقون
مزيانية  115.12ٔ�عرض اجلزء اVٔول من مرشوع قانون املالية رمق 

  :^لتصويت 2013^لس:نة 
  .نفس العدد: املوافقون

ن وافق جملس املس�شار�ن Rىل اجلزء اVٔول من مرشوع قانون املالية ٕاذ
  .2013املزيانية ^لس:نة  115.12رمق 

  .الس:يد الرئCس تفضلوا.. اللكمة

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بpشامش
  .56الس:يد الرئCس، qيق عند¥ تعديل يف املادة 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ٕاذن صادق اDلس، ؤ�هj .ما عند¥ش هنا، ما عند)ش التعديالت

  .احلكومة qمس اDلس املوقر
  . وشكرا ^لجميع

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


