
 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

        888811119999حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15 امخل4س: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساBرئ4س ل اخلليفة الثاين ،فضييلالس:يد محمد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
احلادية دقEقة، ابتداء من الساLة  مخسونساLات واثIJان و  مخس :التوقEتالتوقEتالتوقEتالتوقEت

  .صباUا لربعوا عرشة
مواد اجلزء اYٔول من مرشوع قانون املالية Lىل التصويت  ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

  .a2014لس:نة املالية  110.13رمق 

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

        ::::املس�شار الس:يد محمد فضييل، رئ4س اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، رئ4س اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، رئ4س اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، رئ4س اجللسة
  .mسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

 .هللا، L�ٔلن عن افIتاح اجللسة mسم
  حرضات الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء احملرتمني،
خنصص هذه اجللسة aلتصويت Lىل مواد اجلزء اYٔول من مرشوع 

  :a2014لس:نة املالية  110.13قانون املالية رمق 
  املعطيات العامة aلتوازن املايل: اجلزء اYٔول
  اYٔحاكم املتعلقة }ملوارد العمومEة: الباب اYٔول

/ الباب اYٔول/ اجلزء اYٔول املعطيات العامة aلتوازن املايل: قلت
  .اYٔحاكم املتعلقة }ملوارد العمومEة

رد mش�ٔهنا تعديل من فرق املادة اYٔوىل، س�Jدٔ� }ملادة اYٔوىل، و 
  . لتعديلاللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم ا ،1التعديل رمق ، املعارضة

املقدم من  1اللكمة لٔ�س:تاذ عبد احلكمي بJشامش لتقدمي التعديل رمق 
  . طرف املعارضة

قلت املادة اYٔوىل ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق 
اللكمة aلس:يد . 1، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل رمق 1

  .رئ4س الفريق اYٔس:تاذ بJشامش

        ::::الس:يد عبد احلكمي بJشامشالس:يد عبد احلكمي بJشامشالس:يد عبد احلكمي بJشامشالس:يد عبد احلكمي بJشامش    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس:يد الرئ4س
  الس:يد�ن الوز�ر�ن،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين،
  الس:يد الرئ4س،

ٔ�تقدم هبذا التعديل }مس فريق اYٔصا� واملعارصة، الفريق �س:تقاليل 
aلوUدة والتعادلية، الفريق �شرتايك aلقوات الشعبية، فريق �حتاد 

تعديل هيم املادة اYٔوىل املتعلقة ا�س:توري والفريق الفEدرايل، وهو 

  .}لرضائب، الباب اYٔول املتعلق }لرضائب واملواد امل�ٔذون يف اس�Eفاهئا
حنن نقرتح يف هذا التعديل ش:ي¢ني اثنني، يعين يف ارتباط }ٕالذن اaيل 

  :§مينحو الربملان aلحكومة لالقرتاض، نقرتح تعديلني Lىل املادة اYٔوىل
م احلكومة وجو} لك ثالثة ٔ�شهر من الس:نة تعديل ٔ�ول وهو ٔ�ن تقد -

املالية ٔ�مام اaلجنة الربملانية ا®تصة �لك من جمليس الربملان تقر�را تليه 
  ؛م°اقشة حول اس:تعامالت إالذن }القرتاض اaيل م°حو الربملان

النقطة الثانية يف هذا التعديل كنقرتحو ما µسميه }ل�سقEف، مبعىن ٔ�ن 
من الناجت  %�65قرتاض واUد السقف، حندده يف ال تت¶اوز احلكومة يف 

  . ا�اºيل اخلام
يف ترب�ر تقدمي هذا التعديل، وج�ت إالشارة ٕاىل ٔ�ن التقد�ر اaيل 
تتقدمو احلكومة احملرتمة يف الو¼ئق الرمسية هو ٔ�ن مديونية اخلزينة وصلت 

ة من الناجت ا�اºيل اخلام، الواقع من و¿ة نظر½ ٔ�ن هاذ املديوني 62%
  .ٕاذا ٔ�ضف°ا م�Iٔخرات اYٔداء %65وصلت 

ٕاىل اليوم، ارتفع جحم د�ن اخلزينة بوUدو، دون  2009من س:نة 
 %60ٕاىل ما يناهز  %47ا�Uساب د�ن القطاع العمويم Áلك، ارتفع من 

من الناجت ا�اºيل اخلام، الوترية دÄل �قرتاض عرفت وترية قEاس:ية ورمق 
 2011ٔ�نه يف س:ن�ني فقط س:نة قEايس يف Éرخي املغرب لكه، حبيث 

اقرتضت حكومة الس:يد عبد إالÍ ٕا�ن كريان مجموع ما اقرتضته  2012و
  .س:نوات 10احلكومات السابقة Lىل مدى 

يعين ٔ�ضيف ٕاىل ذÐ نقطة ¼لثة ويه ٔ�ن اللكفة، لكفة ا��ن تفوق 
، يف µ3,2%س:بة اÒمنو ½هزت  2012س:نة . µس:بة اÒمنو احملققة يف بالد½

، وهذا يعين ٔ�ن املديونية ال تIJج %4,7فة ا��ن ½هزت Uني ٔ�ن لك
  . Õروات

حسب املعطيات الرمسية اليت لنا حتفظات mش�ٔهنا، يف ظرف سJيت 
شهد½ تصاLدا Øوال يف �قرتاض، حبيث ٔ�ن مديونية   2012و 2011

من الناجت  %63من الناجت ا�اºيل اخلام ٕاىل  %53اخلزينة ارتفعت من 
اح°ا كنقرتحو حامية الس:تقاللية القرار الوطين، حامية  ا�اºيل اخلام،

لٔ�جEال املق�Ù، وحامية لالقIصاد الوطين، ابغينا نوضعو واUد النوع من 
من  %65التقEيد قانوين، حبيث ال جيوز aلحكومة ٔ�ن تت¶اوز يف �قرتاض 

الناجت ا�اºيل اخلام، ولكن ٕاىل اكنت الرضورة املصلÜة الوطنية وال يش 
 اس:تع¶الية ال قدر هللا ßس:توجب ن�سلفو ٔ�كرث، تنقولو يف التعديل Uا�

دÄلنا ب�ٔنه وجب، اµس¶اما مع روح ا�س:تور، ٔ�ن تعود احلكومة ٕاىل الربملان 
  . ؤ�ن ت�ºٔذ إالذن م°ه

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد الرئ4س

 .اللكمة aلحكومة



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

        ::::الس:يد محمد بوسعيد، وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد محمد بوسعيد، وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد محمد بوسعيد، وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد محمد بوسعيد، وز�ر �قIصاد واملالية
  الس:يد الرئ4س،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،
  :هذا التعديل àري مق�ول لالعتبارات التالية

ٔ�وال التعديل عندو جوج العنارص، اك�ن العنرص دÄل الرقابة ٔ�و املراق�ة 
دÄل تطور ا��ن العمويم، واك�ن العنرص الثاين التعديل املتعلق ب�سقEف 

  .هذا ا��ن
لرقابة Uاليا ق�لية وبعدية aلربملان، فالرقابة الق�لية }لJس:بة aلرقابة، هناك ا

تت¶ىل يف تصويت الربملان Lىل قانون املالية واæي حيدد املبالغ املزمع 
çيل ٔ�و السوق اخلارºالل الس:نة، سواء من السوق ا�اº اقرتاضها.  

¼نيا، التقر�ر الس:نوي اæي ٔ�صبح يصاحب مرشوع قانون املالية، وهو 
��ن، §يعطي تفاصيل حول لكفة ا��ن وتطور ا��ن من حEث تقر�ر حول ا

احلجم وºدمة ا��ن واYٔدوات وسعر الفائدة والعمالت وكذا تقEمي 
  .املؤرشات واللكفة وا®اطر املعمتدة يف تدبري ا��ن

وز�ر �قIصاد واملالية يقدم ٔ�مام الربملان حصيÙ تدبري هذا ا��ن 
ية لتنفEذ املزيانية، وهذا ٔ�يضا داºل يف ºالل عرض النتاجئ النصف الس:نو 
  .املراق�ة aلربملان لتطور ا��ن العمويم

وº�ٔريا، هناك طبعا يف ٕاطار هذه الرقابة اYٔس:ئÙ الكIابية والشفوية اليت 
  .يمت طرïا من طرف الفرق الربملانية

}لJس:بة ل�سقEف ا��ن، ا��ن العمويم ٔ�و د�ن اخلزينة Yٔن هناك 
ل4س هدفا aلحكومة، احلكومة ال ñريد ٔ�ن ßس:تد�ن، ولكن  مفاهمي مIعددة،

ا��ن العمويم هو ½جت عن جعز يف املزيانية، ولهذا مجيعا، �رملان وحكومة، 
جيب يف ºالل الثالث س:نوات املق�Ù ٔ�ن نعيد aلاملية العمومEة تواز½هتا، 
فلك ما ارتفع العجز ارتفع ا��ن، وٕاذا اكن هناك من ßسقEف جيب �ٔن 

  . ف العجز Yٔنه هو م°بع ا��نµسق
¼نيا، هذا ال�سقEف غيöلق مشلك Yٔنه ٕاذا سقف°ا هذا ا��ن àادي 
تفقد احلكومة وا�و� املرونة الالزمة يف تدبري املالية العمومEة øaو� اليت 
ميكن ٔ�ن هتدد اس:مترا�هتا، وبدون هذه املرونة قد تواZه ا�و� خماطر Lدم 

  . اماهتا املاليةالقدرة Lىل الوفاء }لزت 
  .وللك هذه اYٔس:باب، þرفض هذا التعديل

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

   :منر ٕاىل التصويت، ٔ�عرض التعديل Lىل التصويت
  املوافقون؟ 

  .واش فEه ٕاضافة؟ تفضل الس:يد الرئ4س

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  . شكرا الس:يد الوز�ر احملرتم

Lىل ٔ�ن ارتفاع ا��ن هو ن�E¶ة aلعجز، حنن نتفق مع الس:يد الوز�ر 
ولكن ن�Jه ٕاىل ٔ�ن هذا العجز هو ن�E¶ة لس:ياسة àري ½جعة، ٕان مل ٔ�قل 

  . فاشÙ تعمتدها احلكومة
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�س�شهد بفقرتني ٔ�دىل هبام الس:يد عبد اaلطيف اجلواهري، وايل 
بنك املغرب، اYٔمس فقط، àري البارح، يقول فهيا، وهو ي�Jه احلكومة ٕاىل 
ٔ�ننا نع4ش فرتة صعبة Zدا، يقول خبصوص �قرتاض اæي ٔ�¼ر الك�ري من 
�نتقادات Lىل احلكومة، ميكن اقرتاض القليل اæي ميكن التحمك فEه ٔ�و 

  .تعطي قروضا §برية وجتد صعوبة وتذهب ٕاىل احملامك
وجسل وايل بنك املغرب احملرتم غياب الهوامش يف موا¿ة خطورة 

ية العمومEة، جسل غياب الهوامش، معناه ٔ�نه نقف Lىل ا��ن العمويم aلامل 
عتبة وضعية يصعب فهيا Lىل البø ٔ�ن تتحمك يف املديونية، وÐæ حنن 

  .ن�ش�ث هبذا التعديل

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  :الس:يد الوز�ر، هل لمك ٕاضافة؟ ٕاذن منر ٕاىل التصويت
  ؛85: املوافقون

 ؛46: املعارضون
  .خيليمك ملا كندºلو يف التصويت ال جتوز املناقشةهللا ... املمتنعون
  .ال U�ٔد: املمتنعون

        ....1111وافق اBلس Lىل هذا التعديل رمق وافق اBلس Lىل هذا التعديل رمق وافق اBلس Lىل هذا التعديل رمق وافق اBلس Lىل هذا التعديل رمق 
  .aلتصويت 1ٔ�عرض املادة 

  .نقطة نظام aلس:يد رئ4س الفريق الفEدرايل

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLة
  .شكرا الس:يد الرئ4س

قو� mشلك كنا س:يفطنا مراسÙ وطلبنا ٔ�ن ñكون هذه اجللسة م°
م�ارش، والوثيقة اaيل توصلنا هبا فهيا بث م�ارش، ل4س هناك بث م�ارش، 

يعرفوا ٔ�ش:نو اك�ن، واحلكومة تعطينا اLالش ما اكيJش البث ابغينا املغاربة 
  .املبارش

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 .اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام ٔ�يضا لٔ�س:تاذ الرايض، تفضل

        ::::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
  .كرا الس:يد الرئ4سش

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  ٔ�خوايت املس�شارات،

  الس:يد الرئ4س،
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لقد س:بق ؤ�ن طلب ٕاخواننا بنقل هذه اجللسة اaيل تتعرض فهيا 
التعديالت و}ش �كون فهيا البث، اكن جواب احلكومة واكن جواب 

املبادرة مكعارضة الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان ال þرى مانع، ف�ºٔذ½ 
وراسل اYٔخ بJشامش الرئاسة Lىل ٔ�ساس ٔ�ن تبلغ احلكومة Lىل ٔ�ساس ٔ�ن 

  .�كون البث، واYٓن تIJفاجؤو، ولهذا تنطلبو البث

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ٕاذا مسحمت، ٔ�عطي اللكمة aلحكومة رمبا �هيا رٔ�ي يف املوضوع

  .الفريق �س:تقاليل، تفضل ٔ�س:تاذ

 ٔYاملس�شار الس:يد محمد ا ٔYاملس�شار الس:يد محمد ا ٔYاملس�شار الس:يد محمد ا ٔYنصارينصارينصارينصارياملس�شار الس:يد محمد ا::::        
  .شكرا aلس:يد الرئ4س

اح°ا بدون شك وبدون ٔ�ن نطيل Lليمك، لقد Lرب عن موقف املعارضة 
اYٔخ دعيدLة، وقد س:بق لنا ٔ�ن و¿نا رسا� }مس فرق املعارضة ٕاىل الس:يد 
رئ4س اBلس، Lىل ٔ�ساس هو ا®اطب الوحEد aلحكومة، نؤكد ونطلب ٔ�ن 

ن هذا تقدم°ا بطلب �ريم ٕاىل ñكون اجللسات م°قو� م�ارشة، بل اYٔكرث م
نقل املناقشات يف جلنة املالية، واحلكومة يف جملس النواب قد ٔ�بدت 
موافقهتا Lىل ذÐ، ولكن قالت Lليمك ٔ�ن ßشعروا احلكومة يف وقت سابق، 
لقد س:بق لنا ٔ�ن ٔ�شعر½، و}لتايل نفا�Zٔ اYٓن بتغي4ب هذه املناقشة من 

  .الرٔ�ي العام، هذا من ¿ة
ى، }ش ما نعاودش نطلب اللكمة، ابغينا ق�ل ما نواصلو من ¿ة ٔ�خر 

اYٔعامل دÄلنا هن� فريق الرZاء بفوزه يف بطو� العامل لٔ�ندية، ونصفق Lليه 
  .حبرارة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

تفضلوا الفريق �شرتايك، الس:يد رئ4س الفريق، تفضل اYٔس:تاذ 
  .العلمي

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  .لس:يد الرئ4سشكرا ا

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،
نقطة نظام دÄل الفريق �شرتايك تصب يف نفس �جتاه، والغريب يف 
اYٔمر، الس:يد الرئ4س احملرتم هو ٔ�ن الطلب اæي تقدمت به فرق املعارضة 
جممتعة عرض Lىل مكIب اBلس، والس:يد رئ4س اBلس عقد ندوة 

لفزي س:يغطي هاته اجللسة، Lىل ٔ�ساس ٔ�ن aلرؤساء، وº�ٔرب½ ب�ٔن البث الت
  .اجلزء الثاين ا®صص aلمزيانيات القطاعية لن يغطى }ٕالذاLة والتلفزة

فرZاء، الس:يد الرئ4س، ٔ�نمت Lليمك ٔ�ن تنفذوا قرارات املكIب، هذا دÄل 
  . اBلس، اكنت عندمك يش عرقÙ يف التنفEذ، اح°ا جبانبمك

ساء هذا اYٔمر واليوم تتقاعسون عن و¼نيا ملاذا عرضمت Lىل ندوة الرؤ

Ðىل السادة  ؟ذL الس:يد الرئ4س، الوثيقة اليت وزعت ،Ðٔ�كرث من ذ
املس�شار�ن احملرتمني فهيا هاته اجللسة س:تعرف تغطية aلبث التلفزي 
املبارش، ملاذا س:تحرمون الرٔ�ي العام من مIابعة هاته اجللسة لتنو�ره 

يالت دÄلها هل يه صائبة ٔ�م يه بفحوى، }ش يعرف هاذ املعارضة التعد
  ºارج إالطار ا�س:توري والقانوين؟ 

  .وشكرا
  .و}لتايل، رZاء تنفEذ القرار دÄلمك

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اYٔس:تاذ بJشامش، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  .شكرا الس:يد الرئ4س

هذا املوضوع الس:يد الرئ4س، هللا خيليك }ش ما نطولوش ال�م يف 
Yٔنه يIJظر½ يوم شاق، اح°ا تنقولو بوضوح جيب ٔ�ن ñرفع هذه اجللسة فورا 
ٕاىل Uني حيرض التلفزيون، والتلفزة يه م� aلشعب املغريب، ومن حق 

وÐæ، وقف اجللسة ٕاىل . الشعب املغريب يعرف �ٓش تيوقع يف هاذ الربملان
 ٔYشعل التلفزيون وتعاد املناقشة يف املادة اß نيUوىل.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ٕاىل امسحتو، تفضل الفريق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار نقطة 

  .نظام، هللا خيليمك }خIصار شديد }ش نعطيو اللكمة aلحكومة

        ::::املس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلج
  . شكرا الس:يد الرئ4س

يف احلقEقة هذي فرصة ممتازة وممتزية نع4شها اليوم، نع4ش معارضة قوية 
اBلس، وحنن µساندها يف معلها، ولكن املزايدات Lىل الشعب املغريب يف 

  . ال جتوز يف ٔ�ي وقت اكن
... ٔ�هكذا ñريدون ßس:يري املغرب؟ هكذا ñريدون مس:تق�ل املغرب

�ٓشوف هللا خيليمك، هكذا ñريدون ßس:يري املغرب؟ هكذا ñريدون ßس:يري 
ßسريوا  املغرب؟ هكذا ñريدون ßس:يري املغرب؟ واش }لغوات àادي

املغرب؟ واش }لغوات؟ راه ما يش }لغوات، àادي نقولها لمك، àادي نقول 
لمك، هللا خيليك، الس:يد الرئ4س، املغرب ما §ي�سريش }لهرج والغوات، ما 

  .§يمتشاش هباذ اليش
ما نع4شه اليوم من مشالك ف� : ٔ�ريد القول... هذي مؤسسة دس:تورية

لسابقة اليت مل تفرض ٔ�نه مل تعط خيص البث هو ن�E¶ة معل احلكومات ا
  ...لهذه املؤسسة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
حلب4ب املوضوع دÄلنا ما يش هو هذا هللا خيليك،  لعلج، اليس اليس
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اليس حلب4ب ارجع aلموضوع هللا خيليك، املوضوع هو تغطية ٔ�و Lدم تغطية 
و اجللسة اليت حنن بصددها، حنن بصدد موضوع Øم Zدا، تغطية اجللسة �ٔ 

  .Lدم التغطية
ٕاىل امسحتو تفضل �حتاد الوطين aلشغل }ملغرب، اللكمة لالحتاد 

  .الوطين aلشغل }ملغرب، اليس حلب4ب هللا خيليك ما يش موضوعنا هذا
اللكمة اYٓن لٕالحتاد الوطين aلشغل . شكرا، شكرا اليس حلب4ب

  .}ملغرب، تفضل الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::ششششاملس�شار الس:يد محمد رمااملس�شار الس:يد محمد رمااملس�شار الس:يد محمد رمااملس�شار الس:يد محمد رما
  .الس:يد الرئ4س احملرتم
  ٕاخواين املس�شار�ن،

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  ...املرجو من السادة املس�شار�ن احملرتمني

  :املس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماش
  الس:يد الرئ4س احملرتم،

  الس:يد الرئ4س،

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
املرجو من إالخوة واYٔخوات املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن þكرم º�ٔا½ 

  . }لتنصت
  .تفضل الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماش
  .الس:يد الرئ4س احملرتم
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  ٔ�خوايت املس�شارات،

ٔ�½ يف تقد�ري، هاته النقطة ال جيب ٔ�ن ñكون حمط ºالف، Yٔننا 
نتحرى مزيد من الشفافEة والوضوح، ولكن اليت ٔ�قول يف البعد اºYٔاليق، 

ر وتنقل هاذ النقل املبارش }ش املغاربة يعرفوا بعض مزÄن التلفزة تصو 
Ä نÄيل اكنوا يف �ر½مج خمتفون، ومزaن هاذ !املس�شار�ن اÄنوا، ومز{ 

Ðزاد، وحنن ندمع ذñ ةEالشفاف.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
شكر، شكرا، اYٔخ الرئ4س اYٔس:تاذ ادبدا، يف ٕاطار نقطة نظام، دامئا 

تاذ ادبدا، من بعدو اليس الرايض، اYٔس:تاذ يف ٕاطار نقطة نظام، اYٔس: 
  .ادبدا، تفضل اليس ادبدا

        ::::املس�شار الس:يد الش:ياملس�شار الس:يد الش:ياملس�شار الس:يد الش:ياملس�شار الس:يد الش:يخخخخ ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا
  .شكرا الس:يد الرئ4س

  .هللا خيليك، شوية دÄل الهدوء

  .شكرا الس:يد الرئ4س
ٔ�½ àري ابغيت نوحض واUد النقطة Yٔعضاء اBلس، اح°ا Zاتنا واUد 

ناقشة دÄلها وا�راسة والتصويت Lلهيا، الرسا� داºل املكIب، ومتت امل 
ومتت مراسÙ احلكومة كتابة Lىل ٔ�ن �كون البث م�ارش يوم اYٔربعاء ويوم 
امخل4س ويوم امجلعة صباUا احIياطا، يعين، الس:يد الرئ4س، املكIب دار 
اخلدمة دÄلو وراسل احلكومة، ومتت املصادقة Lىل ٔ�ن �كون البث م�ارش، 

ة ñهتم املكIب، املكIب دار اخلدمة دÄلو وراسل Yٔن امسعت بعض الهرض 
احلكومة يوم اYٔربعاء ويوم امخل4س ويوم امجلعة صباUا، اتفقوا معنا Lىل 

  .ٔ�ساس ٔ�ن �كون البث م�ارش فقط، aلتوضيح

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اYٔس:تاذ الرايض تفضل

        ::::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
  .شكرا الس:يد الرئ4س

عنا ٔ�ننا ٔ�رد½ ٔ�كرث من الالزم، حبيث اكن الطلب دÄلنا  يك ال يقال
موضوعي، بعد ما اكن كت�ث املداºالت دÄل مجموLة دÄل الفرق دÄل 
القطاLات، فIنازلنا Lىل هاذ احلق، وعوضناه }لبث لهاذ اجللسة هذي، 
واYٓن واUد اYٔخ حمرتم اaيل تنكن لو �Uرتام، الmس الطاقEة، ومن 

، من حزب دÄل رئ4س احلكومة، من اàYٔلبية، )1PJD( املعارضة، ومن
  .عفوا، عفوا، عفوا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اليس الرايض، اليس الرايض هللا خيليمك

        ::::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
ٔ�س�سمح، اYٔس:تاذ احملرتم اليس رماش، ٔ�س�سمح، ٔ�س�سمح، 

  .ٔ�س�سمح

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ٓ اليس الرايض هللا خيليك،  هللا خيليك، امسح يل هللا خيليك، ما �

تو¿ش aلربملانيني، توZه aلرئاسة، ودوز الفكر دÐÄ }ش ما ندºلوش يف 
  .اجلدال ف� بيJ°ا

        ::::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
  . شكرا الس:يد الرئ4س

تنطلبو من احلكومة املوقرة ومعنا الوز�ر امللكف }لعالقات احملرتم، 
ون عندمه واUد الصدر رحب، وينقلوا هاذ اجللسة اYٔس:تاذ دÄلنا ٔ�نه �ك

  . وºÄذ اللكمة ويفك هاذ املشلك

                                                 
1 Parti de la Justice et du Développement 
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  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا، شكرا

اللكمة aلس:يد وز�ر العالقات مع الربملان واBمتع املدين، فليتفضل 
        .مشكورا

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدين
  .شكرا الس:يد الرئ4س احملرتم

ٔ�½ يف احلقEقة ٔ�س:تغرب ٔ�ن الس:يد الرئ4س قال ب�ٔنه احلكومة Lربت 
  .وقالت ب�ٔنه ال ñرى مانعا، اح°ا كنتالقاو، امسح يل دا} ºليين نتلكم

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ٓ اليس الرايض، ما عندÁش اللكمة، هللا خيليمك، هللا  هللا خيليك �

  .البعضخيليمك، µس:متعو لبعضنا 

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدين
حنن نتعاون يف ٕاطار مؤسسة امسيهتا ندوة الرؤساء، وفهيا الرؤساء 
احملرتمني لكهم اكنوا Uارض�ن، طبعا اaيل اكن Uارض، ؤ�¼ر رئ4س فريق 

  .املوضوع، ويف هاذيك اجللسة }æات، مل ٔ�عقب

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . الس:يد الرئ4س، هللا خيليك، هللا خيليك�ٓ 

Í س:متعJدا، فEلس:يد الوز�ر، اس:متع ٕالينا جa س:متعوµ.  

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدين
هذا موضوع �ٓخر، ٕاىل ابغييت تناقش:ين، انت اaيل Õرت  تناقش:ين،

  ؟املوضوع، ٔ�½ كنت Uارض، §يفاش

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
س:يد الوز�ر، تفضل، تفضل، الس:يد الوز�ر، الس:يد الوز�ر، ما ال 

  .ندºلوش يف التفاصيل

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدين
هذا . خص النقاش �كون يف واUد املس:توى حمرتم دÄل مؤسسات

املوضوع ٔ�ثري يف ندوة الرؤساء، وكنت Uارضا فهيا، وراه الرؤساء 
والس:يد الرئ4س هو اaيل ¼ر املوضوع، وYٔنه كنت يف ارتباط مع  موجود�ن،

  .وفد ٔ�ج°يب، وهاذ اليش قلتو aلرئ4س، اضطررت ٔ�ن à�ٔادر �ج-ع
ولكن، يف هاذ املوضوع }æات، ٔ�ش:نو القصة؟ هو ٔ�نه موضوع البث 
املبارش دÄل معل الربملان ºاضع كذÐ �فرت التحمالت، مIفقني، و}لتايل 

وع ٔ�ثري يف الغرفة اYٔوىل، واكن فEه نقاش §بري، متحور Lىل ٔ�مر�ن هاذ املوض
ٔ�ساس:يني، إالخوان دÄلمك يف الغرفة اYٔوىل س:بقومك لهاذ النقاش هذا، 
والحظتو ب�ٔنه يف هاذ القانون }æات، ما تب/ش التعديالت، مايش Yٔن 

، احلكومة عندها موقف من ٔ�ن حتل الشفافEة والوضوح يف النقاش الربملاين
}لعكس ق�ل ٔ�سابيع قليÙ، الس:يد وز�ر االتصال يف هذه اجللسة، Z�ٔا�مك 
عن موضوع الق°اة الربملانية، وقال لمك اYٓن كربملان حتملوا مسؤوليتمك، 
واحلكومة Zاهزة ٔ�نه يف غضون ٕان شاء هللا من هنا لشهر مارس ñكون 

  .الق°اة الربملانية Zاهزة
رع ٕاىل الضغط ٕالخراج هل هناك حكومة ختىش من بث Zلسة وßسا

  ق°اة �رملانية؟
لكن يف نفس اYٓن، وبنفس الوضوح وبنفس الرصامة، كام ٔ�نين مل ٔ�قل، 
مل ٔ�قل، ٔ�ن احلكومة ال ñرى مانعا، مل ٔ�قل هذا ال�م، ٔ�قول هذا ال�م 
بوضوح، احلكومة ما ميكن لهاش تد�ر معامÙ مبزيانني، مبكEالني مع غرفIني 

  .يف نفس الربملان
واحض Zدا، ٕاذن اYٓن اYٔمر مرتوك aلمس:تق�ل يف اجتاهني، ٕاىل  اYٔمر

تعطلت الق°اة الربملانية، Yٔنه هذا ٕاشاكل �رملاين، مايش حكويم، ال، 
مIالزمني يف التوضيح، هذي دا} نقاش س:يايس مسؤول، مIالزمني يف 
التوضيح، ليك ن�ين الق°اLة، احلكومة ما عندها مشلك، ٔ�ن �كون الربملان 

  .ساLة، }لعكس 24ساLة Lىل  24مفIوUا 
ولهذا، يف هذا املوضوع اليوم، يف هذا املوضوع اليوم، احلكومة ال ميكن 
لها ٔ�ن تقوم مبعامÙ متيزيية بني غرفة ٔ�وىل وغرفة ¼نية يف نفس الربملان، Lلام 
ب�ٔن هاذ النقاش ٔ�ثري كذÐ يف الغرفة اYٔوىل، واحلكومة اكنت واحضة ٔ�ن 

Yٔن خصنا منش:يو ٕاما aلتعديل دÄل دفاñر  هاذ الس:نة ما ميكJش
التحمالت، ونضبطو هاذ اليش هذا، وٕاما ٔ�ن احلل اجلوهري واجلذري 
àادي �كون يف الق°اة الربملانية املفروض املغاربة يطلعوا مايش فقط Lىل هاذ 
اجللسة، وٕامنا Lىل النقاشات يف اaل¶ان وLىل لك اYٔعامل دÄل الربملان 

  . بغرفIيه
  .يد الرئ4سشكرا الس: 

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا
امسح يل الس:يد الرئ4س، البد ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة ملن يطلهبا ... البد

يف ٕاطار نقطة نظام، وق�ل ا�خول يف املوضوع، البد الرئاسة لها رٔ�ي يف 
  .املوضوع

ا�س:تور ºلق ضوابط �لك مؤسسة ßرشيعية ٔ�و تنفEذية وºلق تواصل 
ال ميكن لنا ٔ�بدا ٔ�ن نعطل معل الربملان Yٔنه . ع aلتوافقف� ب4هنم، وهذا ºاض

مل يغط ٕاLالمEا، �ينا من الوسائل، 6ٔحزاب ٔ�و Áهيئات ٔ�و مكجمتع مدين، 
�ينا من الوسائل ما ميك°نا من تبليغ الرٔ�ي العام الوطين وا�ويل مبواقف°ا 

  .وترصفاتنا وقراراتنا
ق°اة �رملانية، البد ٔ�ن  ٕاذن، يف انتظار ٔ�ن يتوفر اBلس بغرفIيه Lىل

خنضع رمبا هاذ التعامل ف� بيJ°ا بني املؤسس:تني aلنقاش واخلروج خبالصات 
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  . ٔ�و }تفاقEات يف هذا إالطار
ٕاذن، ٕاذا مل ñمتكن احلكومة من تغطية هذه اجللسة، ال جتعلو½ نعطل 

  .الربملان Yٔنه مل يغط ٕاLالمEا
قشة املوضوع املربمج لهذه ولهذا، ٔ�قرتح Lىل إالخوان ٔ�ن µس:متر يف م°ا

اجللسة رحبا aلوقت، وموضوع التغطية س�4قى فEه نقاش ف� بني املؤسس:تني 
  .ٕاىل ٔ�ن نصل ٕاىل املبتغى ٕان شاء هللا

Ðشامش يف ٕاطار نقطة نظام ٔ�يضا كذJس:تاذ بYٔا.  

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  الس:يد الرئ4س،

 ٔ�مل þرحبو الوقت، ٔ�ريد }خIصار شديد، كنقول }خIصار شديد Lىل
ٔ�ن º�ٔرب السادة املس�شار�ن احملرتمني ب�ٔنه يف هذه اaلحظات }æات 
التلفزيون العمويم دÄلنا، اaيل §يöلصوه املغاربة من الرضائب، ي�ث 

  .مسلسال مرصÄ، هذي اYٔوىل
¼نيا، ما قاÍ الس:يد الوز�ر حصيح، حنن كفرق املعارضة، وحىت 

رق املساندة aلحكومة اكنت Uارضة يف ندوة الرؤساء، إالخوان دÄلنا يف الف
  .مل يعرتضوا Lىل اYٔمر، تقدم°ا بطلب نقل وقائع هذه اجللسة

الس:يد الوز�ر، حصيح ما قلته، مل يعرتض، مل يعرتض، ولكن سكت، 
  .وانرصف اللزتامات اaيل قال ٔ�نه عندو الزتامات، والسكوت Lالمة الرضا

الزواج من نوع �ٓخر، الزواج من نوع هذيك يف الزواج، يف ... ¼لثا
  .�ٓخر

¼لثا، واæا§رة دÄل الربملان ßشهد Lىل ذÐ، هذا املوضوع ٔ�ثريت فEه 
املناقشات Lىل مس:توى جملس النواب، واحلكومة ما يقوÍ اYٔخ اليس 
ٕادر(س الرايض §يتعلق مب¶لس النواب، هاذ النقاش ٔ�ثري يف جملس النواب، 

جسلت موقف ب�ٔهنا ال ñرى مانعا، ولكن يعين واحملرض يؤكد ب�ٔن احلكومة 
احل¶ة اaيل ذاك الوقت اaيل اهتدوا ٕاÒهيا لعدم البث يه ٔ�نه اك�ن ازدUام 

  .دÄل اYٔج°دة، ؤ�ن التلفزيون مل خيرب
رابعا، وº�ٔريا، اح°ا فامهني، الس:يد الوز�ر، ما حمتاجJEش اaيل يعطينا 

مهني، ولكن اح°ا تنقولو دروس، اح°ا فامهني ب�ٔنه اك�ن دفرت التحمالت، فا
ن�°ازل عن حق°ا يف نقل وقائع م°اقشة املزيانيات الفرعية، ابغينا التلفزيون ما 
ينقلش النقاش دÄل املزيانيات الفرعية، وينقل وقائع هذه اجللسة، وهكذا 

  .àادي þكونو اUرتم°ا احلصة دÄلنا اaيل م°صوص Lلهيا يف دفرت التحمالت
توري الرشعي Yٔن التلفزيون هو م� وÐæ، ن�ش�ث حبق°ا ا�س: 

  .املغاربة، مايش م� احلكومة، وÐæ ن�ش�ث حبق°ا ٔ�ن تنقل هذه اجللسة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا الس:يد الرئ4س

ف� يتعلق ب�ٔعامل اaل¶ان، ٔ�عامل رسية طبقا øaس:تور، وطبقا aلقانون 
  .ا�اºيل aلم¶لس، هذا موضوع �ٓخر

  .ٕاطار نقطة نظام، ؤ�رجو �خIصاراللكمة aليس دعيدLة يف 

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLة
  .شكرا الس:يد الرئ4س

ف� خيص هذا املوضوع، ماغن¶4ش aلمس�ٔ� نتاع دفرت التحمالت، Yٔن 
  .تنازلنا Lىل حصة، اaيل راه شار لها اYٔخ حكمي بJشامس

الس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدين توصل 
مبراسÙ من طرف رئاسة اBلس، مل جيب Lىل هذه املراسÙ، اكن جياوبنا 
ق�ل، مايش حىت لهنا، ها يه املراسÙ، ها يه، ها يه، امشات ليه، فٕاذا 
به ما Zاوmش كتابة، ويقول لنا ما ميكJش، ويقول لنا هاذ اليش لكو اaيل 

  . قال، ويعفEنا من هاذ النقاش
حنن ... هتا، جييو يد�روا لنا املربر نتاعاYٓن احلكومة مل تتحمل مسؤولي

حتملنا املسؤولية نتاع الق°اتني، واحلكومة اaيل اكنت ق�ل م°مك عرقلت، 
  ... واليوم ٕاىل مس:تعد�ن مزÄن، واح°ا ابغينا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .شكرا، شكرا

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLة
، وحق املغاربة Ðæ، الس:يد الرئ4س، هذا حق°ا يف إالLالم العمويم

}ش يعرفوا ٔ�ش:نو §يد�روا الربملانيني، ومن حقهم يعرفوا النقاش احلقEقي، 
  .و}لتايل لٔ�سف هذا مؤرش سليب يف التعاطي مع املؤسسة ال�رشيعية

  .شكرا

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار احملرتم

 كن¶اوب àري رسا� راه مايش قرار، الس:يد الرئ4س، رسا�، رسا�، ٔ�½
Yٔنه ٔ�½ مسؤول، رسا� مايش قرار، هللا خيليك، هللا خيليك، قرار 

هللا خيليك، هللا خيليك راه قرار خيضع لرغبة الطرفني، فهيا ... §يخضع
الطرفني، فهيا مؤسس:تني، هللا خيليك قرار خيضع لرغبة الطرفني ٔ�و لرتايض 

  .الطرفني
  .اللكمة aلس:يد رئ4س الفريق �س:تقاليل

        ::::شار الس:يد محمد اYٔنصاريشار الس:يد محمد اYٔنصاريشار الس:يد محمد اYٔنصاريشار الس:يد محمد اYٔنصارياملس� املس� املس� املس� 
  .شكرا الس:يد الرئ4س

ٔ�عتقد ٔ�ننا كنا رمبا يف غىن Lىل هذا النقاش وهدر هذا الوقت يف هذه 
النقطة لو ٔ�ن احلكومة عندما تقدم مجيع الفرق بندوة الرؤساء، وaلس:يد 
رئ4س اBلس من Z�ٔل املطالبة بتغطية تلفزية لهاذ �ج-ع وتعبري احلكومة 

مانعا، فIحت نقاشا يف ذÐ الوقت، ؤ�بلغنا مبا µسمعه اليوم من ٔ�هنا ال ñرى 
دفرت aلتحمالت، هاذ ا�فرت اæي µس:تغرب Í، وLىل الرٔ�ي العام ٔ�ن يعرف 
ٔ�ن هناك دفرت حتمالت يغيب املؤسسة ال�رشيعية، السلطة اليت مو§ول لها 
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يف  ال�رشيع واملراق�ة نيابة عن اYٔمة ٔ�ال تعرف ماذا نعمل هنا، وحتديدا
  .مرشوع القانون املالية اæي هو قطب ر> aلس:ياسات احلكومEة

وكذÐ يعرف الرٔ�ي العام ٔ�ن املسلسالت املكس:يكEة وàريها حتظى 
و}لتايل، نعتقد ٔ�ن . ب�ٔمهية ٔ�كرث من الربملان، هذا Lىل الرٔ�ي العام ٔ�ن يعرفه

لزمEل تغي4ب صوت الربملان، ال ٔ�قول ال املعارضة وال اàYٔلبية، ؤ�½ مع ا
ٔ�صفق Í حبرارة اæي قال Lىل املغاربة كذÐ ٔ�ن يعرفوا الوجوه اليت 
حرضت اليوم �لك حامس لتدافع عن التيار ٔ�و ذاك، وليك يعرف مواقف 
لك فريق الختاذ مجيع التداعيات لهذا التصويت، وكذÐ من الناحEة 

  .الس:ياس:ية
ك، ٔ�½ ٔ�½ تنطلب }مس فرق املعارضة، تنطلب، هللا خيليك، ٔ�½ مع

معك، Yٔن عندك جوج وتتحرض جبوج، مزÄن هاذ اليش يعرفوه املغاربة، 
ٔ�½ معك، الس:يد املس�شار، ولكن اYٓن اæي لست معك فEه هو ٔ�ن 
ñكون اàYٔلبية املطلقة aلمؤسسة ال�رشيعية تطلب ٔ�ن يصل صوهتا ٕاىل 
 الشعب وحيجب ذÐ }حملطة التلفزية اليت يؤدي املغاربة الرضائب Lلهيا،

وµش:تغل هباذ الوقت اaيل كهنرضو اح°ا يف هاذ النقاش، راه مسلسل 
  . تيدوز ال Zدوى من ورائه

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد الرئ4س

  .اللكمة لٔ�س:تاذ اليس لعلج مث الس:يد رئ4س فريق إالحتاد �شرتايك

        ::::املس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلج
  الس:يد الرئ4س، 

قفون4ش }ش نبلغ الرسا� دÄيل هللا خيليك وهللا كنمتىن إالخوان ما يو 
  . جيازيك خبري، Yٔن اح°ا معر½ ما كنتدºلو يف وسط الهرضة دÄل اYٓخر�ن

ما يه  :هللا خيليمك اح°ا اaيل ابغينا نقولوه اليوم، اaيل ابغينا نقولو اليوم
  .سلطة الوز�ر Lىل مد�ر التلفزة املغربية؟ هاذ اليش اaيل ابغيت نقول لمك

ٔ�½ ابغيت نقول لمك }ش ñراجعوا املايض دÄلمك، راجعو املايض دÄلنا 
التلفزة كتد�ر اaيل رشعنا فEه، اaيل ºلينا احلكومة ما كتدºلش يف التلفزة، 

اaيل ابغات، اليوم املد�ر دÄل التلفزة §يد�ر اaيل ابغى، Yٔن كناش 
قEقة الوضع، ال ٕايوا هنرضو حب .. التحمالت §يد�ر اaيل ابغى، هذا مسار
  واش اليوم الوز�ر §ميكن لو يد�ر اaيل ابغى؟

اك�ن كناش التحمالت، اك�ن واUد التنصيص ßرشيعي اaيل صوتنا Lليه 
Ä ديد؟Z ليه !ودوز½ه، واليوم ند�رو يش قانونL اود نصوتوLند�روه و 

ود�روا اaيل ابغيتو، هاذ اليش اaيل اك�ن، ٕاما àادي þكونو دو� احلق 
وكنمتشاو بواUد القانون اaيل إالذاLة والتلفزة عندها املسار دÄلها والقانون 

  .وعندها املسائل دÄلها، وال ابغيتو ند�رو قانون Zديد نبدلوه
  .شكرا

  

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اYٔس:تاذة الزويم تفضيل

  ::::ملس�شارة الس:يدة ºدجية الزويمملس�شارة الس:يدة ºدجية الزويمملس�شارة الس:يدة ºدجية الزويمملس�شارة الس:يدة ºدجية الزويما
  . شكرا

  الس:يد الرئ4س، 
Uارة السقائني، فٕاننا نطالب }لتغطية، جيب ٔ�ن ٔ�ظن ٔ�ننا ن�Eع املاء يف 

ñكون هناك تغطية، وهنا ٔ�قول لرفEقي وزمEيل ورئ4س جلنة التعلمي ال ميكن 
ٔ�ن ñكون هذه احلكومة àري مسؤو� Lىل التلفزيون، وàري مسؤو� Lىل 
العصا اaيل §يالكوا الناس، وما مسؤو� Lىل الفقر اaيل اس�رشى، وàري 

�ج-عي، مسؤو� هاذ احلكومة àري Lىل هذا القانون  مسؤو� Lىل احلوار
تدوزو؟ راه ما ميكJش، ٕاىل اكن شغل احلكومة هو هاذ قانون املالية راه 
UاZة اخرى، مسؤولية احلكومة واحضة يف التغطية، وهذا µس¶< اح°ا 

معارضة، à�ٔلبية ومعارضة، نعتربه تعتمي Lىل ... كفريق اس:تقاليل وà6ٔلبية
  .مالرٔ�ي العا

  الس:يد الرئ4س،
الرئاسة مسؤو� عام جيري يف هذه اYٓونة، احلكومة مسؤو�، حنن لس:نا 
مسؤولني، حنن ال نتحمك يف التلفزيون، وال نتحمك يف إالذاLات، ٕاذن حنن 
جيب ٔ�ن þرفع اجللسة كام قال زمEيل م°ذ Uني، ؤ�ن نIJظر البث، Yٔن من 

فة aل�شو(ش، وهذه ثالZة حق°ا ٔ�ن ندافع عن رٔ�ينا حىت ال يقال هذه الغر 
  .aل�شو(ش، جيب ٔ�ن �رفع عنا هذا احليف �ى الرٔ�ي العام

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اYٔس:تاذ العلمي، تفضل الس:يد الرئ4س. اللكمة لٔ�س:تاذ العلمي

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  الس:يد الرئ4س احملرتم،

امة واUد �قرتاح اح°ا الفريق �شرتايك يقرتح Lليمك وLىل اجللسة الع
موضوعي، اح°ا ñرت4ب ٔ�شغال هاته اجللسة مت ٕاقراره Lىل مس:توى ندوة 
الرؤساء مع الس:يد رئ4س اBلس، هذي مؤسسة عندها رئ4س دÄلها اaيل 
هو السلطة التنفEذية، اح°ا إالشاكل اaيل اك�ن يف هاذ البالد كند�رو 

 خبري رZاء الفريق القانون §يتخرق، كند�رو قرارات كتطيح، هللا جياز�مك
�شرتايك يقرتح Lليمك وLىل اجللسة العامة رفع هذه اجللسة، وا�عوة ٕاىل 

دقائق aلبت يف هذا املوضوع، ٕاما ٔ�ن µس:متر ٔ�و  10عقد ندوة الرؤساء ملدة 
 .عرض اYٔمر Lىل اجللسة العامة
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        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
س، ال البد من تصحيح هاذ التدºل، ندوة الرؤساء، الس:يد الرئ4

تربمج، الرب½مج يضعه املكIب، ندوة الرؤساء فقط ñرت4ب املواضيع، ٕاذن 
هاذ الرب½مج صادق Lليه املكIب، وحنن بصدد ٕاجنازه طبقا aلتوافق اæي مت 

  .بني ٔ�عضاء املكIب وندوة الرؤساء
  .ٕاذن، اللكمة لٔ�س:تاذ الرايض، تفضل

        ::::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
  .شكرا الس:يد الرئ4س

ىل مسحوا إالخوان، اح°ا ج�نا واUد احلل ترياعي ٔ�وال التوازن وحىت إ 
دفرت التحمالت اaيل اهرض Lليه الس:يد الوز�ر، اح°ا يف ٕاطار التوازن بعد 
ما اح°اÄ طلبنا Lىل ٔ�ساس ذاك اجللسة اaيل àادية تغطى دÄل اaل¶ان 

دا} اك�ن  الفرعية ما ابقاßش، ٕاذن اك�ن التوازن، دا} هنا فني مربط الفرس،
 20يش UاZة، اك�ن يش UاZة حرام، ميل الس:يد رئ4س احلكومة تياºذ 

ساLة ٔ�كرث من ٔ�و}ما، ٕايوا Uالل، وتيöاطب  15ساLة يف العام ٔ�و 
املغاربة، ñمييش يف الندوات، تيöاطب }لساLة، }لساعتني، واLالش ما ما 

اء فهيا يقال Lىل ٔ�ننا نتذا§ر عن ٔ�ش:يتنقلش هاذ اجللسة املهمة يك ال 
املزايدات مع احلكومة، عن ٔ�ش:ياء موضوعية، عن ٔ�ش:ياء فهيا املصلÜة دÄل 

  .املغاربة، عن ٔ�ش:ياء اaيل àادي يؤدي اÒمثن دÄلها املغاربة
ولهذا، الس:يد الرئ4س، تنطلبو ٔ�نه احلكومة حتل هاذ املشلك هذا، ما 
àاد(ش نطلبو يش UاZة من فراغ، توازن، هذاك احلصة اaيل يعطي، 

  يوها لنا، فني اك�ن املشلك؟ فني اك�ن املشلك؟يعط 
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

تJمتىن ٔ�ننا ند�رو احلد لهاذ النقاش . تفضلوا الس:يد املس�شار، تفضلوا

Yٔنه ٕاىل ابقEنا يف هاذ النقاش àادي نوصلو ٕاىل }ب مسدود، البد نفكرو 
  . مجيعا ند�رو Uد لهاذ النقاش

مسحتو هذا مطلب ن�Eل، و�رغب فEه امجليع، þمتىن ٔ�ن نصل ٕاليه ٕاىل ا
يف ٔ�قرب وقت ممكن، ولكن ال جيب ٔ�ن نعتقد ب�ٔنه س:نصل ٕاليه اليوم، البد 

  . من مساع، البد من ٕاجراءات، البد من حوار بني املؤسس:تني
  .تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماش
  الس:يد الرئ4س احملرتم،

  س�شار�ن احملرتمني،السادة امل 
هو إالشاكل }�ن، ما غندºلوش يف واUد النقاش Yٔن لك و¿ة نظر 
عندها واUد التقد�ر ºاص، ما غندºلوش فEه، Yٔن هذا حق من احلقوق 
اaيل فعال ابغينا ٔ�ن الربملان �متتع، ºاصة اÒمتزي اaيل §يعرفو جملس 

  .املس�شار�ن ٔ�نه لك §برية وصغرية ٔ�هنا توصل aلمجمتع
لطبع اYٓن اك�ن نقاش، اYٔمور }ينة فني àادية، اaيل §يبان هذا مايش }

نوع من التÜزي، وهو حلد اYٓن ما اكيJش Uل، دا} دا} يف هاذ الثانية، رمبا 
نقدرو نقولو اaيل رمبا إالخوان يقدروا يقولوا يف املس:تق�ل شوف §يفاش ٕاىل 

ساس:ية، واش اك�ن àري ذÐ، ولكن اaيل ابغيت ن�ٔكد Lىل واUد املس�ٔ� �ٔ 
بعض اYٓليات التق°ية ممكن ٔ�ن ßس¶ل هاذ اجللسة �لكها Lىل ٔ�ساس ٔ�هنا متر 

  .àري باليت اح°ا دا} كناقشو... يف واUد الوقت
النقطة الثانية، ويه ٔ�نه يف الوقت اaيل ما اكيناش التلفزة اaيل كتغطي، 

دÄل  اكينة الصÜافة املكIوبة، ما يبقاش النقاش ب�ٔن احبال ٕاىل ا�ور
الصÜافة املكIوبة دور هتم4يش، راه بعض املرات الصÜافة املكIوبة، اaيل 
Uارضة معنا واaيل مIبعة معنا اخلطوات، رمغ ٔ�ن ما ميكن ٕابداؤه من 
مالحظات، معىن هذا ب�ٔن نقولو ب�ٔن اجلسم الصحفي Lىل اYٔقل بواUد 

  .املكون Uارض معنا ويتابع، وÍ كذÐ دور وÍ كذÐ رسا�
،Ðæد  وUهاذ النقاش ٔ�½ يف تقد�ري، إالخوان، ٔ�ننا ند�رو ليه وا

املقاربة، راه �لك سهو� àادي نوضو þرفع اجللسة وكذا وàادي þزيدو، ٔ�½ 
يف تقد�ري þYٔمك ان- LارفEنا، راه كنا كنكIويو بواUد النار من ºالل 

ال  احلضور داºل اaل¶ان، واكنت عند½ تن�هيات إالخوان لكهم عند½ اتفاق،
Lىل ٔ�ساس الغيا}ت القاتÙ داºل اaل¶ان، وهاذ اليش  ،à�ٔلبية وال معارضة

  .كنا جسلناه
اYٓن، �لك رصاUة، اح°ا }خلصوص إالخوان اaيل واظبوا واaيل عندمه 
رؤى ½جضة، مزÄن ٔ�هنم جييو يتابعوا ويبديو، هذا ما اك�ن فEه حىت مانع 

 غنطلب، ٔ�½ àري ولكن àري الظروف ها يه، مايش ٔ�½ Jàس:ت¶دي وال
بعض �قرتاUات، ٕاىل اكنت بعض �قرتاUات العملية خترج°ا من هاذ 
النفق، وندوزو �لك سهو� نقولو ال، ولكن �لك سهو� نقولو نعم، ولكن 

  .مايش àادي نفرضو Lليمك ان- ود�روا واUد ا®رج... ند�رو واUد
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا
  .اYٔس:تاذ بJشامش تفضل... اذ بومنر، تفضلاYٔس:ت

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
هللا خيليك، الس:يد الرئ4س، رٔ�فة }مجليع، راه ميل كتجي يش مقرتUات 
معقو� احبال اaيل قال الس:يد املس�شار احملرتم، ؤ�½ مIفق معه، اYٓن §ميكن 

ذ اليش، §ميكن نتفهمو نتفهمو، فاح°ا راه Lارفني خروب بالد½، Lارفني ها
  . ب�ٔنه اكينة صعوبة تق°ية }ش التلفزيون يفIح اYٓن وي�ث هاذ اجللسة

ولكن، ابغينا نقولو واUد القضية، ابغينا نقولو aلس:يد الوز�ر، راه ميل 
§يكون يش الزتام دÄل املؤسسات ال داعي aلف وا�وران، املكIب ٔ�قر 

د رئ4س اBلس راسل حبضور احلكومة يف خشص الس:يد الوز�ر، والس:ي
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Ùىل املراسL والوز�ر مل جيب ،Ùة ورا½ املراسLاحلكومة، واليس دعيد .  
دا} اYٓن �قرتاح }مس إالخوان فرق املعارضة اكملني، ½ºذو الزتام 
من احلكومة وم°مك خشصيا Lىل ٔ�نه µس:مترو يف اجللسة دÄلنا، ولكن يمت 

هاذ الوقت هذا، ٕاىل اعطيتو½  ßسجيلها ؤ�ن يمت �هثا يف وقت �ٓخر من àري
هاذ �لزتام، وٕاىل احلكومة اعطاتنا هاذ �لزتام، اح°ا ابغينا ن4رسو مايش 

ش��و حبق°ا ا�س:توري، حبق الشعب املغريب يعرف � نعرسو، ولكن كن 
ٔ�ش:نو واقع، وهاذ اجللسة جيب ٔ�ن تنقل، ٕاىل ما تنقالßش م�ارشة اYٓن Yٔنه 

  .ل يف املساءاك�ن صعو}ت تق°ية، ßس¶ل وتنق
ٕاىل ٔ�عطاو½ هاذ �لزتام احلكومة، اح°ا مس:تعد�ن نواصلو العمل 

  .دÄلنا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
حنن مككIب نلزتم }لقEام مبساعي يف هذا �جتاه، ؤ�حEل اللكمة aلس:يد 

  .تفضل الس:يد الرئ4س، امسح يل الس:يد الوز�ر... الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
ق aلمعارضة، ؤ�عتقد ٔ�ن ال خيالف°ا الرٔ�ي إالخوان رؤساء §رؤساء فر 

فرق اàYٔلبية، وليك ال يقال عن فرق املعارضة ٔ�هنا ٔ�رادت من وراء هذا 
النقاش تعطيل الع¶Ù من Z�ٔل ٕاقرار القانون املايل، وºاصة ٔ�ننا ملزمون 

  .داºل توقEت حمدد مبقIىض القانون التنظميي aلاملية
اح، ويف ٕاطار دفرت التحمالت، ٔ�ن تنقل هذه وLليه، فٕاننا نطلب ٕ}حل

اجللسة جبميع جزئياهتا مبا فهيا هاذ النقاش احلاصل حول التوقEت يف وقت 
  .الحق، Lىل ٔ�ساس ٔ�ن ننطلق يف العمل اYٓن Lىل �ركة هللا

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ٔ�حEل هذا املطلب Lىل الوز�ر، وحنن مككIب نلزتم ب�ٔن نقوم مبساعي 

a عددةIلوصول ٕاىل هذام.  
  .اللكمة aلس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف }لعالقات مع الربملان واBمتع املدين
  .شكرا الس:يد الرئ4س

ماÐ، الس:يد الرئ4س؟ §يف ... اح°ا راه دو� مؤسسات، وال ميكن
تIJصنتو لمك تصنتوا لنا، رضوري، هذي يه ا�ميقراطية، ما عندي ما ند�ر 

  .هذي، ا�روس هذاك حمك قمية Ð ا�ميقراطية يه
  :ال ميكن aلحكومة ٔ�ن تلزتم ب�ٔمر فEه جوج خروقات

اخلرق اYٔول هو ٔ�نه اك�ن دفرت ينظم هاذ العملية، هذي مايش حكومة 
كتحمك يف إالLالم، تعطي التعل�ت لٕالLالم ليك يفعل ٔ�و ال يفعل، تتكون 

مسؤول، واكينة  اYٔمور يف ٕاطار قوانني تنظم هاذ اYٔمر، اك�ن قطب معويم
قواLد قانونية، اك�ن تعاقدات، ما ميكJش خنرقوها اح°ا بتصور حتمكي يف 

  .إالLالم، هذا àري وارد، ما ميكJش نوصلو لهاذ املس:توى
اYٔمر الثاين، ما ميك°اش نلزتمو }رñاكب سابقة ßس¶ل يف ٕاطار اÒمتيزي 

ما  بني الغرفIني، يف نفس القانون، يف نفس الس:نة، يف نفس الشهر،
  .    ميكJش لنا نلزتمو

ٓ إالخوان، اaيل كتلكموا Lىل املؤسسات وLىل دو�  اك�ن احلل، �
املؤسسات، ٕاذا اعتربمت ٔ�ن هاذ اYٔمر هذا فEه خرق aلقانون ٔ�و اعتداء Lىل 

 le(وٕاذا  ،)HACA2(حق àادي متش:يو aلجهة دÄل التقايض، متش:يو لــ 
HACA (كن، احلكومة ما اجللسة فلي هاذ حمكت لمك }ش ت�ث لمك

عندهاش مشلك، ولكن ال تطالبوا احلكومة ب�ٔمر àري قانوين وفEه متيزي بني 
  . غرفIني دÄل نفس الربملان، احلكومة ال تلزتم هباذ اليش هذا

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد الوز�ر

ال ميكن ٔ�ن µس:متر يف هذا النقاش، ال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن µس:متر يف هذا 
æي لن نصل من ºالÍ ٕاىل توافق، هذا خيضع aلنقاش يف النقاش ا

مؤسسات ٔ�خرى، ºليو املكIب، ºليو السادة ٔ�عضاء املكIب والس:يد 
 ... الرئ4س نفIحو نقاش مع احلكومة يف هاذ املوضوع، ونقرتحو

واش ñريدون ٔ�ن نفIح النقاش من Zديد يف هذا املوضوع؟ ٔ�طرح اYٔمر 
س، هل ñريدون ٔ�ن µس:متر يف هاذ Lىل اBلس، ٔ�½ ٔ�طرح Lىل اBل

  . النقاش؟ ٕاذن، البد ٔ�ن نضع Uدا لهذا النقاش
  .تفضل الس:يد الرئ4س يف ٕاطار نقطة نظام }خIصار شديد

        ::::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
مادام الس:يد الوز�ر ñلكم Lىل الشفافEة، مزÄن، ولكن ثق يب : توضيح

اaيل ) les interviews(لمك  ميكن يل نقول... وميكن Ð تعاود مجموLة دÄل
داروا إالخوان يف املعارضة، ت4مت البرت دÄل مجموLة اYٔش:ياء اaيل àادية متيش 
aلمواطن، واش هذي يه الشفافEة؟ واش هذا هو املنطق؟ واش هذي 
يه املوضوعية؟ وقول لنا �ٓ اليس اك�ن وال ما اكيJش؟ واش مIفق معي وال 

  ال؟ واش هاذ اليش اك�ن وال ال؟ 

        ::::لس:يد رئ4س اجللسةلس:يد رئ4س اجللسةلس:يد رئ4س اجللسةلس:يد رئ4س اجللسةاااا
 .اYٔس:تاذ بومنر، تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  الس:يد الرئ4س،

الس:يد الوز�ر حتدث Lىل اÒمتيزي بني مؤسس:تني، ٔ�ساس النقاش هو 
اÒمتيزي، هو �س:هتداف دÄل هاذ املؤسسة، هاذ الصداع لكو الش 

امئ سواء ابغينا وال ½يض؟ هو ٔ�ن هاذ املؤسسة مس:هتدفة ٔ�صال، اÒمتيزي ق

                                                 
2 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
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§رهنا، إالخوان ميل §يطلبوا ٔ�ن البث Lىل ٔ�ساس ٔ�ن هاذ النقاش، اaل¶ان 
كتكون رسية }�س:تور، النقاش }ش يوصل aلمغاربة، Yٔن ٔ�صال املؤسسة 

  . مس:هتدفة
اح°ا }ش يعرفوا الناس اLالش اح°ا كنعارضو املزيانية، اح°ا §يمت 

aه �را، يقولون ما الترصف يف �ٓرائنا حىت ما يقال يف اEل¶ان يمت الترصف ف
ٓ الس:يد الرئ4س، ٔ�كرب م°ا لكنا، املس�ٔ� هتم  ال نقول، املس�ٔ� ٔ�كرب م°ك �

  . لكهامؤسسة 
، الناس §يتعاملوا معنا Lىل ٔ�ننا ةاحلق يف املعلومة، ºاص يوصل aلمغارب

كنعرقلو، ابغينا هاذ النقاش يوصل aلمغاربة، اح°ا ما كنعرقلوش، اح°ا جزء 
ا�ميقراطية، هذا اجلزء مظلوم وم�تور، كتوصل املعلومة aلمغاربة عوZة من 

  . بفعل فاLل
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

 .الس:يد رئ4س الفريق �س:تقاليل، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
  الس:يد الرئ4س، 

  الس:يدان الوز�ران،
  الزمEالت والزمالء،
اش Øم Zدا، وهاذ النقاش اكن Lلينا، حكومة و�رملا½، ٔ�عتقد ٔ�ن هذا نق

لJسقط Lليه ما ي�Jغي ٔ�ن يتöذ من قرارات ٔ�ن µس:تحرضه يف وقت سابق 
اكنت س:تحمكنا، وال هندر الزمن يف هذه املناقشة داºل هذه اجللسة، اaيل 

  .يه خمصصة ٔ�ساسا ملناقشة التعديالت والتصويت Lىل القانون املايل
نا þريد عن قصد وmسوء نية عرقÙ هذه اجللسة، سرنتب وليك ال يقال ٔ�ن 

اجلزاءات القانونية واملواقف الس:ياس:ية Lىل ما Zاءت به احلكومة وما 
تعذرت به احلكومة من L�ٔذار، واخلالف اجلوهري معها يف هذه املواقف، 

، ٕاىل àري HACAوومدى مراق�هتا لٕالLالم وما (سمى بدفاñر التحمالت 
ولكن اYٓن ليك þكون يف املوLد ونقوم بواج�نا اYٓن  ذÐ، يف وقت الحق،

  .ال�رشيعي والرقايب، ٔ�ن نواصل ٔ�عاملنا
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

        .ٕاذا وافقمت Lىل هذا �قرتاح، سJس:متر يف ٔ�داء واج�نا يف هذه اجللسة
  :كام Lدلت 1ٕاذن، ٔ�عرض املادة 

  املوافقون؟
  .الس:يد ٔ�مني اجللسة، تفضل

  : كام Lدلت a1لتصويت، املادة  1عرض املادة رمق ٕاذن، �ٔ 

  ؛95= املوافقون
  ؛56 =املعارضون
  .ال U�ٔد  =املمتنعون

  .وافق اBلس Lىل املادة اYٔوىل كام Lدلت
  .اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام لٔ�س:تاذ لعلج، }خIصار عفاك

        ::::املس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلج
Lدت لعملية µس¶ل �لك ٔ�سف Lدم ºدمة إاللكرتونيك اليت �ٔ 

�نتöاب يف هذا اBلس، ٔ�نه اكنت مزيانية §برية رصدت الس:تعامل معلية 
التصويت، واليوم حنن µس¶ل �لك ٔ�ىس ؤ�سف ٔ�نه اBلس ال (ش:تغل كام 

  . ي�Jغي
  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
، 2ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  2املادة ، شكرا

 .املس�شار�ن لتقدمي التعديلاللكمة UYٔد السادة 

        ::::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
  .شكرا الس:يد الرئ4س

àري }لJس:بة aلتعديل املقرتح هو ال (شمل هذا إالجراء ٕاال البضائع 
واملصوàات ذات اYٔمهية القصوى واYٔولوية الكربى يف Lالقة مع جمال 

ار صندوق التغذية والطب والصيد�، ٕاضافة ٕاىل املواد املدعومة يف ٕاط
  . املقاصة

تقدم احلكومة وجو} لك ثالثة ٔ�شهر من الس:نة ٔ�مام اaلجنة امللكفة 
}لشؤون املالية �لك من جمليس الربملان تقر�ر تليه م°اقشة حول اس:تعامالت 
إالذن، موضوع الفقرتني L�ٔاله، Lىل ٔ�ن يمت عرض املراس:مي املشار ٕاÒهيا L�ٔاله 

  . رب دورة �رملانية تيل صدور هذه املراس:ميLىل الربملان aلمصادقة Lلهيا يف ٔ�ق
  :الترب�ر، الس:يد الرئ4س

ٔ�وال، الزال الرٔ�ي العام املت��ع Yٔشغال الربملان يتذ§ر مرافعات رموز 
احلزب اàYٔليب، Uني اكن معارضا، املتعلقة مبس�ٔ� فصل إالذن عن 

  . املصادقة، واعتربوا �ٓنذاك ش:يك Lىل بياض
 املواقف، ٕاذا الربملان ٔ�عطامك الش:يك Lىل اليوم، ٔ�صبحمت حكومة وàريمت

بياض حمك Lىل نفسه بضياع حقه يف املراق�ة اليت ميارسها دس:تورÄ }مس 
  . الشعب

  . اخلالصة، ٕاذا رفضمت هذا التعديل، مبعىن þ�ٔمك ال حترتمون ٕارادة املغاربة
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

 .د الوز�راللكمة aلحكومة، تفضل الس:ي
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الس:يد ٕادر(س اYٔزيم �در(يس، الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد الس:يد ٕادر(س اYٔزيم �در(يس، الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد الس:يد ٕادر(س اYٔزيم �در(يس، الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد الس:يد ٕادر(س اYٔزيم �در(يس، الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد 
        ::::واملالية، امللكف }ملزيانيةواملالية، امللكف }ملزيانيةواملالية، امللكف }ملزيانيةواملالية، امللكف }ملزيانية

  .شكرا الس:يد الرئ4س
  : احلكومة ñرفض هذا التعديل لالعتبارات اYٓتية

احلكومة تتöذ هذه املراس:مي يف Uاالت طارئة والعتبارات ٔ�وال، 
املنتوج الوطين، وٕاما ضامن اÒمتو�ن  اقIصادية واج-عية، هتم ٕاما حامية

السلمي aلسوق، والس:� يف شهر رمضان املبارك من املواد اYٔساس:ية 
مل تتöذ احلكومة ٕاال مرسوما واUدا، يتعلق  2013الرضورية، هذه الس:نة 

  .حبامية القمح الوطين، هذي اYٔوىل
قة، ¼نيا، ف� يتعلق بفصل إالذن عن املصادقة، فصل إالذن عن املصاد

اUرتاما aلمؤسسات اBلس ا�س:توري اكن قد حسم هذا اYٔمر }لرمغ من 
مالحظات اYٔطراف، اBلس ا�س:توري حسم هذا اYٔمر، وقال ال ميكن 
فصل إالذن عن املصادقة، و}لتايل حنن حنرتم رٔ�ي وقرار اBلس 

  .ا�س:توري، وÐæ فالتعديل مرفوض

        ::::س:يد رئ4س اجللسةس:يد رئ4س اجللسةس:يد رئ4س اجللسةس:يد رئ4س اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا

  :عارضة، ٕاذن منر ٕاىل التصويت Lىل التعديلاللكمة aلم
  ؛95= املوافقون 

  ؛56 =املعارضون 
  .ال U�ٔد =املمتنعون

  :aلتصويت 2ٔ�عرض املادة رمق 
  ؛95 =املوافقون

  ؛56 =املعارضون
  .ال U�ٔد= املمتنعون

مكرر، هو  2ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 
  . 3التعديل رمق 

امسح يل ... 3س�شار�ن مقديم التعديل، التعديل رمق اللكمة UYٔد امل 
مكررة، هو التعديل  2، هناك تعديل �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 3مايش املادة 

  . 3رمق 
من  70طبقا Yٔحاكم الفصل : فEه، التعديل املقرتح 3التعديل رمق 

  :ا�س:تور، يصادق Lىل املرسوم التايل
aلس:نة  115.12ون املالية رمق aلقان 1و 2املتöذ معال ب�ٔحاكم املادة 

  . البايق بدون تعديل... ، املرسوم2013املالية 
  .3اللكمة aلمعارضة لتقدمي التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  .الس:يد الرئ4س

مكرر، ف°قرتح طبقا  2}مس فرق املعارضة، التعديل دÄلنا يتعلق }ملادة 

  :املرسوم التايل من ا�س:تور، يصادق Lىل Yٔ70حاكم الفصل 
aلس:نة املالية  115.12قانون املالية رمق  1.2املتöذ معال ب�ٔحاكم املادة 

البايق بدون تغيري، من Z�ٔل املالءمة مع التعديل ... ، املرسوم رمق2013
  .السابق

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .احلكومة

        ::::زيانيةزيانيةزيانيةزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }مل
  الس:يد الرئ4س، 

اaيل هو واحض،  70هاذ املرسوم وهاذ املراس:مي تتöذ يف ٕاطار الفصل 
(سمح }ٕالذن وكذÐ يقول ٔ�ن احلكومة Lلهيا ٔ�ن تقدم املراس:مي aلمصادقة 

  .داºل اZYٔل اæي Uدده املرسوم، و}لتايل هذا التعديل مرفوض

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .التعديل مرفوض من طرف احلكومة

  :ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  ؛ 95= املوافقون

  ؛56= املعارضون
  .ال U�ٔد= املمتنعون

 8من فرق اàYٔلبية و 3تعديل،  11، ورد mش�ٔهنا 3نIJقل ٕاىل املادة 
تعديالت من فرق املعارضة، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق 

  .3يف املادة  1اàYٔلبية لتقدمي التعديل اYٔول، التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس:يد الرئ4س

هاذ التعديل صادر عن اYٔحزاب املكونة لà�ٔلبية، واملتكونة من حزب 
التجمع الوطين لٔ�حرار، حزب احلركة الشعبية، حزب التقدم و�شرتا§ية 

  .ومجموLة �حتاد الوطين aلشغل
ازن وساUات ال خيفى Lليمك، السادة الوزراء، ا�ور اæي تلعبه ا®

�س:تöالص امجلريك لتخفEف العبء Lىل املوا\، ولكن نالحظ ٔ�ن 
التجربة ٔ�ثب�ت ٔ�ن هناك فوىض تعم سري هذه ا®ازن، ومبا ٔ�ن املادة اYٔصلية 
تنص Lىل ٔ�ن ٕاUداث وßس:يري خمازن وساUات �س:تöالص امجلريك 
ñكون من طرف لك خشص ذايت ٔ�و معنوي، نقرتح يف ٕاطار تنظمي هذه 

ازن Uذف الشخص اæايت ونبقي Lىل الشخص املعنوي، رشيطة ٔ�ن ا®
تتوفر عندها ٕاماكنيات مادية ولو4Zس�EكEة، ولها جتربة يف مEدان النقل 

  .ا�ويل، هذا التعديل اYٔول
والتعديل الثاين، نقرتح ٔ�ن �كون هناك دفرت aلتحمالت ينظم هذه 

زن جمهز �اكمريات املهنة، و(شمل هاذ دفرت التحمالت ٔ�ن �كون هذا ا®
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aل�سجيل مع مجيع �ٓليات املراق�ة، ؤ�ن �كون هناك ماكتب ºاصة ملوظفي 
امجلارك، و�كون هناك }ب øaخول وaلخروج، }ش ما ñكوµش هاذ 
الفوىض اaيل Lارمة دا} يف ا®ازن، ؤ�ن �كون �لزتام بتوفري مراق�ة 

ملوا\ Lىل غرار ما هو معمول به يف ا 24ساLة Lىل  24مس:مترة 
  .واملطارات

  .وشكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .، موقف احلكومة1ٕاذن، اللكمة aلحكومة يف ٕاطار التعديل رمق 

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .التعديل مق�ول

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .التعديل مق�ول

  :aلتصويت ٔ�عرض التعديل اYٔول
         ؛  56= املوافقون

  ؛95= املعارضون
  .ال U�ٔد= املمتنعون 

  .1رفض التعديل رمق  ،ٕاذن
نIJقل ٕاىل التعديل الثاين، مت رشUه، امسح يل، امسح يل، مازال، 

مت رشUه من طرف الس:يد املس�شار احملرتم، موقف  2تعديل اàYٔلبية رمق 
  .احلكومة

        ::::قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةقIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةقIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةقIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �
  .التعديل مق�ول

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . التعديل مق�ول، التعديل مق�ول

  :ٔ�عرض التعديل الثاين لفرق اàYٔلبية aلتصويت
  ؛56= املوافقون 

  ؛95= املعارضون 
  .ال U�ٔد= املمتنعون 

 اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق اàYٔلبية لتقدمي التعديل
  .الثالث

        ::::املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
 الس:يد الرئ4س، 

  .راه اح°ا قدم°ا التعديل اYٔول، التعديل الثاين راه ما قدم°اهش
  

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .قدمت التعديل اYٔول والثاين الس:يد املس�شار

        ::::ملس�شار الس:يد توفEق ملس�شار الس:يد توفEق ملس�شار الس:يد توفEق ملس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليلا
ديل الثاين قدم°ا التعديل اYٔول، الس:يد الرئ4س، خبصوص ا®ازن، التع

§هيم الفرتة اaيل كتبقى فهيا البضائع يف ا®ازن، هذا راه ما قدم°اهش الس:يد 
  .الوز�ر

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .تفضل، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
  ٕاذن واش àادي نقدمو الثاين؟

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ٔ�نت قدمت التعديل اYٔول والتعديل الثاين، ميكن þرجعو aل�سجيل، 

اح°ا ما كنتحملو حىت مسؤولية،   2و �1رمق  1ولكن ٕاىل رمقت التعديل 
Yٔن رمقت التعديل اYٔول رشحIيه، الرمق اYٔول والرمق الثاين، ومس¶ل، راه 

  .مس¶ل

        ::::املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
التعديل اYٔول فEه جوج دÄل الفقرات، §يخصك تعرب Lلهيا }لفقرات، 

  .البت قد مت يف التعديل الثاين مايش }لتعديل، ٕاذن نعترب ٔ�ن

        ::::املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
  .ال، ٕاىل اكنت احلكومة قراتو وقاباله صايف

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .قابÙ، قابÙ، مايش مشلك، منر ٕاىل التعديل الثالث

        ::::املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
 حىت التعديل الثالث راه عندو Lالقة }لتعديل اYٔول اaيل حىت هو يف

  .دفاñر التحمالت

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ٕاذن التعديل الثالث، احلكومة

   ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .الثالث مق�ول

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :ٕاذن، ٔ�عرض التعديل الثالث لفرق اàYٔلبية aلتصويت

  ؛56= املوافقون 
  ؛95= املعارضون 

  .ال U�ٔد= ن املمتنعو
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اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق املعارضة لتقدمي التعديل 
        .، اYٔس:تاذ الرايض تفضل4اYٔول، التعديل رمق 

  ::::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 الرئ4س، 

، ٔ�حاكم 2014تمت Lىل النحو التايل، ابتداء من فاحت ينا�ر  Iالبند 
 9... ئب àري املبارشة والراجعة ٕالدارةمن مدونة امجلارك والرضا 285الفصل 
  .1977ٔ�كتو�ر 

اµس¶اما مع التعديالت الالحقة اليت ñريم ٕاىل Uذف لك : التعليل
املقIضيات اYٔخرى املنك�ة Lىل مجموLة فصول من مدونة امجلارك والرضائب 
àري املبارشة كام Zاء هبا مرشوع قانون املالية، حبيث Uذف°ا لك ما Zاء يف 

 اقرتحهتا احلكومة واحIفظنا فقط }ملقIضيات اليت ختص الفصل املواد اليت
285 .  

  .شكرا الس:يد الرئ4س

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا لمك
  ...احلكومة

  ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية امللكف }ملزيانية
  :لٔ�س:باب التالية 77احلكومة تدفع }لفصل 

، وفهيا مجموLة من 3حلذف املقرتح }ملادة هاذ املادة عندها Lالقة }
إالجراءات اaيل فهيا ت�س:يط، إالجراءات امجلر§ية وحتسني املوارد، و}لتايل 
حتسني ظروف التعامل }لJس:بة aلمتعاملني �قIصاديني اليشء اæي 
س:يكون Í انعاكس ٕاجيايب Lىل موارد اخلزينة، و}لتايل فٕان من ºالل 

}لتايل فٕان Uذفه من ش�ٔنه ٔ�ن يقلص املوارد حتسني ظروف التحصيل، و
  .77املالية دÄل اخلزينة، Ðæ فاحلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

منر ٕاىل التعديل املوايل، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق 
  .5املعارضة لتقدمي التعديل الثاين، التعديل رمق 

  .اللكمة لفرق املعارضة

        ::::ار الس:يد حلسن نار الس:يد حلسن نار الس:يد حلسن نار الس:يد حلسن ن����EهEهEهEهاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
املكرر ٔ�ربع مرات حتذف التعديالت اليت  134الفصل : 5التعديل رمق 

يف مادة  a2014لس:نة املالية  110.13ٔ�دºلها مرشوع قانون املالية رمق 
  .املكرر ٔ�ربع مرات من مدونة امجلارك والرضائب àري املبارشة 134/3

قة اليت ñريم ٕاىل اµس¶اما مع التعديالت الالح: التعليل ٔ�و الترب�ر
Uذف لك املقIضيات اYٔخرى املنك�ة Lىل مجموLة فصول من مدونة امجلارك 

  .2014والرضائب àري املبارشة كام Zاء هبا مرشوع قانون املالية لس:نة 

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  ..احلكومة

  ::::لكف }ملزيانيةلكف }ملزيانيةلكف }ملزيانيةلكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، املالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، املالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، املالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امل
  .لنفس اYٔس:باب اليت بيJهتا سابقا 77احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
، ٕاذن منر ٕاىل التعديل املوايل، اللكمة UYٔد السادة 77املادة 

  .6املس�شار�ن من فرق املعارضة لتقدمي التعديل الثالث، التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد عبد الوهاب بلفقEهاملس�شار الس:يد عبد الوهاب بلفقEهاملس�شار الس:يد عبد الوهاب بلفقEهاملس�شار الس:يد عبد الوهاب بلفقEه
  .يد الرئ4سشكرا الس: 

مرات، حتذف التعديالت اليت  4املكرر  134التعديل املقرتح، الفصل 
يف مادته  a2014لس:نة املالية  110.13ٔ�دºلها مرشوع قانون املالية رمق 

  .املكرر ٔ�ربع مرات من مدونة امجلارك والرضائب àري م�ارشة 134/3
حتديد من  U2014ذف ما Zاء به مرشوع قانون املالية لس:نة : التعليل

لتارخي ßسجيل الترصحي اخلاص }لعرض لالس:هتالك }لJس:بة aلرسوم والقمية 
 Ðوذ ،Ùلمعدات والتجهزيات ؤ�جزاهئا وقطعها املنفصa س:بةJاملعمتدة }ل
صيانة ملوارد ا�و� وحتصينا لها من املعامالت التفضيلية àري الواحضة 

  .اYٔهداف
  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

a لحكومةاللكمة.  

  ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .لنفس اYٔس:باب اليت بيJهتا سابقا 77احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . من ا�س:تور 77املادة 

منر ٕاىل التعديل املوايل، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق 
  .7يل الرابع، التعديل رمق املعارضة لتقدمي التعد

        ::::املس�شار الس:يد Lادل املعطياملس�شار الس:يد Lادل املعطياملس�شار الس:يد Lادل املعطياملس�شار الس:يد Lادل املعطي
  الس:يد الرئ4س،

حتذف التعديالت اليت ٔ�دºلها مرشوع القانون املالية رمق  145الفصل 
من مدونة امجلارك  145/3يف مادته  a2014لس:نة املالية  110.13

  . والرضائب àري املبارشة
املس:توردة واYٔش:ياء Uذف املقIضيات اخلاصة بوسائل النقل : التعليل
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اليت حيملها املسافرون ا�æن هلم حمل ٕاقامة اعتيادي }خلارج اعتبارا لعدم 
الوضوح Lىل مس:توى جمال التطبيق و§يفEة اس:تعامÍ، وذÐ ليك ال يتحول 
ٕاىل ٕاماكنية aلهترب من امجلارك، وحEث ٔ�ن حتديد اBال املذ§ور س4مت 

ميك°ه ٔ�ن يعطي تفويضا مفIوUا، Lلام  مبقIىض نصوص تنظميية، فٕان الربملان ال
ٔ�نه من املمكن إالطالع Lىل صبغة املرامس املزمع اع-دها من �ن احلكومة 

  . يف هذا الباب، }ملوازاة مع املصادقة Lىل مرشوع قانون املالية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة

  ::::ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�
  .شكرا aلس:يد الرئ4س

  .لنفس اYٔس:باب اليت بيJهتا سابقا 77احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . من ا�س:تور 77ٕاذن احلكومة تدفع }لفصل 

اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق املعارضة لتقدمي التعديل 
  .لفرق املعارضة 8 اخلامس، ٔ�ي التعديل رمق

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  الس:يد الرئ4س،

}مس فرق املعارضة، التعديل املقرتح Lىل املادة الثالثة من مدونة 
امجلارك والرضائب àري املبارشة، هيدف ٕاىل Uذف التعديالت اليت ٔ�دºلها 

 يف مادته الثالثة Lىل a2014لس:نة املالية  110.13مرشوع قانون املالية رمق 
 Ðالعنوان اخلاص }لقسم الثاين من الباب الرابع من اجلزء اخلامس، وكذ

  . من مدونة امجلارك والرضائب àري املبارشة L146ىل مضامني الفصل 
  .هدف°ا من هذا التعديل هو املالءمة مع التعديل السابق

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .احلكومة }لJس:بة aلتعديل الثامن

        ::::وز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الالس:يد الالس:يد الالس:يد ال
        .نفس املوقف، هذا التعديل aلمالءمة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  ..77ٕاذن، املادة 

، اللكمة UYٔد املس�شار�ن من فرق املعارضة 9ٔ�مر ٕاىل التعديل رمق 
  .}لJس:بة aلرتت4ب 9لتقدمي التعديل السادس، التعديل رمق 

        ::::لس:يد Lادل املعطيلس:يد Lادل املعطيلس:يد Lادل املعطيلس:يد Lادل املعطياملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  الس:يد الرئ4س،

مكرر، حتذف املقIضيات اليت Zاء هبا مرشوع  3 -1- 151الفصل 
 2، 151الفصل  3يف مادته  a2014لس:نة املالية  110.13قانون املالية رمق 

  .مكرر، من مدونة امجلارك والرضائب àري املبارشة
  .املالءمة مع التعديل السابق: التعليل

  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  .موقف احلكومة من هذا التعديل

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .نفس املوقف، الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . من ا�س:تور 77الفصل 

ر�ن من فرق ، اللكمة UYٔد السادة املس�شا10منر ٕاىل التعديل رمق 
  .املعارضة لتقدمي التعديل السابع

        ::::املس�شار الس:يد حلسن ناملس�شار الس:يد حلسن ناملس�شار الس:يد حلسن ناملس�شار الس:يد حلسن ن����EهEهEهEه
مكرر حتذف التعديالت اليت ٔ�دºلها  203الفصل : التعديل املقرتح

يف مادته الثالثة Lىل  a2014لس:نة املالية  110.13مرشوع قانون املالية رمق 
  .املكرر من مدونة امجلارك والرضائب àري املبارشة 203الفصل 

ٕان مقIضيات هذا الفصل كام يه معمول هبا اYٓن Lىل مس:توى : التعليل
مدونة امجلارك والرضائب àري املبارشة، ٔ�حرص }لتفصيل مجموLة الو¼ئق اليت 

ٕايداع ترصحي مفصل وموجز وس:ندات إالعفاء مقابل كفا� بطريقة  كن منمت
ملالية Lىل والتعديل اæي اعمتده مرشوع قانون ا .ٕالكرتونية ٔ�و معلوماتية

مس:توى هذا الفصل يندرج يف نطاق توس:يع السلطة التقد�رية لٕالدارة Lىل 
حساب م°طق الضبط يف املرجعيات القانونية اæي هو يف �ٓخر املطاف يف 

  .مصلÜة املتعاملني مع إالدارة امجلر§ية
وZYٔل ذÐ، يقرتح Uذف الصيغة اليت Zاء هبا مرشوع قانون املالية 

فاظ }لصيغة اليت تعدد الو¼ئق وحتيل Lىل الفصول ، و�ح2014Iلس:نة 
Ùذات الص.  
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .موقف احلكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
   .شكرا الس:يد الرئ4س
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  .نفس املوقف

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .77الفصل 

يف ٔ�ي ٕاطار اليس الرايض؟ هللا خيليك، هللا .. منر ٕاىل التعديل املوايل
خيليك، اليس الرايض ما نعطيكش اللكمة Yٔن ما كناقشوش هنا املواقف، 
اح°ا دºلنا يف مسار التصويت، ويف التصويت ال جيوز النقاش، املواقف 
àادي جيي الوقت ٕان شاء هللا يف هناية التصويت àادي نفIحو الباب 

  .نو موضوعيني يف اYٔمرلتفسري التصويت }ش þكو 
اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق املعارضة لتقدمي التعديل 

  . 11الثامن، التعديل يف الرتات�Eة رمق 

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

يف فرق املعارضة تقدم°ا }لتعديل اæي هيدف ٕاىل Uذف املقIضيات 
، a2014لس:نة املالية  110.13ملالية رمق اليت Zاء هبا مرشوع قانون ا

ملاذا؟ Yٔننا يف اعتقاد½ ٔ�ن هذا احلذف، . مهنا IIالبند  3والس:� يف مادته 
وما Zاء يف املادة املطلوب Uذفها ي�°اىف والنطاق القانوين لقوانني املالية كام 
ينص Lلهيا القانون التنظميي aلاملية، ذÐ ٔ�ن هذه املقIضيات ما يه يف 

½ ويف الواقع ٕاال ٕاجراءات تنظميية ختص جمال تدºل إالدارة امجلر§ية نظر
ول4س فهيا ما ميكن ٕاثباته }مللموس Lىل ٔ�نه ذات ارتباط حبرص املوارد 

  . والتاكليف وال بتحصيل وضبط التواز½ت املالية
كام ٔ�ن هذه املقIضيات، بغض النظر عن خمالفهتا aلت�ٔطري القانوين 

الية كام هو م�ني، فهeي تعطي ملوظفني àري حملفني ملشاريع قوانني امل
صالحEات خطرية، مهنا �عتقال، وذÐ يف ٕاطار حبث متهيدي و�طالع 

  . Lىل جسالت وو¼ئق ومس�°دات �ى املؤسسات واYٔشöاص
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

 .موقف احلكومة

        ::::مللكف }ملزيانيةمللكف }ملزيانيةمللكف }ملزيانيةمللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، االس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، االس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، االس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، ا
  .شكرا الس:يد الرئ4س

  .نفس املوقف

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 . 77الفصل 

  : aلتصويت 3ٔ�عرض املادة 
  ؛95= املوافقون 
  ؛56= املعارضون

  .ال U�ٔد: املمتنعون
  :مكرر 3املادة 
  ؛95= املوافقون

  ؛56= املعارضون
  .ال U�ٔد: املمتنعون

ة املادة الثالثة مكرر مخس ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضاف
، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق 17مرات، التعديل رمق 

ورد  17التعديل رمق . ، املعارضة17املعارضة لقدمي التعديل، التعديل رمق 
  .مرات 5مكرر  3من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة مادة 

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
خيص ترضيب املواد الكاملية وتوفري املوارد  هو 17هاذ التعديل رمق 

ابتداء من : وLليه، فٕاننا نقرتح التعديل التايل. املالية الاكفEة خلزينة ا�و�
ñرفع مقدار الرضيبة ا�اºيل Lىل �س:هتالك واملفروضة  2014فاحت ينا�ر 

 300درمه aلهيكIولرت املعمول به Uاليا ٕاىل  L150ىل املرشو}ت احملددة من 
  .رمه aلهيكIولرتد

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة aلحكومة، موقف احلكومة

        ::::الس:يد محمد بوسعيد، وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد محمد بوسعيد، وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد محمد بوسعيد، وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد محمد بوسعيد، وز�ر �قIصاد واملالية
  .تعديل املعارضة واحلكومة تق�<

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 . مق�ول من طرف احلكومة

  :ٕاذن، ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  . إالجامع: املوافقون

املعارضة ٔ�يضا، �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة مكرر  منر ٕاىل تعديل من فرق
   .18مرتني، التعديل رمق 

  .اللكمة aلمعارضة لرشح هذا التعديل

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد معمعمعمعر مورور مورور مورور مورو
  .شكرا الس:يد الرئ4س

}مس فرق املعارضة، املادة املس:توردة بطارÄت Zافة  18التعديل رمق 
ج دول �حتاد فولط، الرمس احلايل ºار  10ذات توñر ٔ�قل ٔ�و (ساوي 

، الرمس %17,5الرمس احلايل ºارج دول �حتاد اYٔورويب هو ... اYٔورويب
  .%25املقرتح ºارج دول �حتاد اYٔورويب هو 

  :التعليل
يعادل " Alkaline"ٕان الرمس املقرتح خبصوص البطارÄت اجلافة 

ٕاال ٔ�ن البطارÄت " Saline"الرمس املفروض Uاليا Lىل البطارÄت اجلافة 
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اجلافة بصنفهيا لها نفس �س:تعامل اÒهنايئ، وال يوZد ٔ�ي مربر الع-د رسوم 
  .خمتلفة

هذه املطابقة Éمة يف �س:تعامل بني البطارÄت بنوعهيا، ٔ�دت ٕاىل 
اس:ترياد مكيات §برية، مع ٔ�داء رسوم ٔ�قل مما ٔ�غرق السوق �مكيات §برية 

º�ٔل مببدٔ� التنافس:ية ٔ�حEا½ }ع-د حتايل مجريك يف الترصحيات، وهو ما 
  .ؤ�رض }ملنتوج الوطين، ٔ�ي اÒهتريب

ٔ�ضف Lىل ذÐ، من مظاهر هذا الترضر، تقلص إالنتاج الوطين 
  .وٕاàالق معمل �رش:يد

  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 . شكرا aلس:يد املس�شار احملرتم

  .18اللكمة aلحكومة، موقف احلكومة من هذا التعديل رمق 

        ::::ز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الو الس:يد الو الس:يد الو الس:يد الو 
  . شكرا الس:يد الرئ4س

هذا التعديل مرفوض، العتبار ٔ�ن هاذ امللف معروض Lىل اaلجنة 
�س�شارية aلواردات من ¿ة، و¼نيا Yٔن البطارÄت جبميع ٔ�نواعها ßس:تفEد 

التبادل احلر،  من إالعفاء اللكي من رمس �س:ترياد يف ٕاطار اتفاقEات
و}لتايل فالرفع من رمس �س:ترياد املطبق Lلهيا لن يؤÕر Lىل تنافس:ية هذا 

 . القطاع
  .Ðæ، فالتعديل مرفوض

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  ؟ الرفض؟77واش الفصل 

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  . ال، مرفوض

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . ذن، احلكومة ñرفضإ 

  املوافقون؟: ٔ�عرض التعديل Lىل التصويت
  :ٕاذن، ٔ�عرضه Lىل التصويت. التعديل مرفوض من طرف احلكومة

  ؛ 95= املوافقون
  ؛56= املعارضون
  .ال U�ٔد: املمتنعون

ورد تعديل من فرق املعارضة ٕ}ضافة مادة Zديدة تتعلق }لنظام 
 . 19اجلبايئ التفضييل، تعديل رمق 

  .ة UYٔد املس�شار�ناللكم

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

هذا التعديل Zاءت به فرق املعارضة ٔ�وال ٕانصافا لرشحية تتكون من 
مغاربة العامل وكذa Ðلطلبة ا�æن يدرسون يف اجلامعات واملعاهد العليا 

 من قمية º85%ارج الوطن، وذÐ بJس:بة �س:تفادة من ختفEض بJس:بة 
الس:يارات Lىل UاÒهتا اجلديدة من طرف امجلرك، وهدف°ا ٔ�وال هو تعديل 

  :املادة ليك تصبح Lىل الشلك التايل
اس:ت/°اء Yٔحاكم مدونة امجلارك والرضائب àري املبارشة، (س:تفEد املغاربة 
القاطنون }خلارج، وا�æن يث�Iون ٕاقامهتم يف اخلارج، ملدة ال تقل عن ٔ�ربع 

بة، وعرش س:نوات لبايق املغاربة املقميني }خلارج عند س:نوات }لJس:بة aلطل 
Lىل قمية الس:يارات  %85اس:ترياد الس:يارات الس:ياحEة من ختفEض بJس:بة 

 Ðدم ربط ذL يف هذه املادة هو Ðهتا اجلديدة، واجلديد كذÒاU ىلL
  . س:نة اليت Zاءت يف املادة اYٔصلية 60}لسن، 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 . املس�شار شكرا aلس:يد

  .اللكمة aلحكومة، موقف احلكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

لكون هذا التعديل من ش�ٔنه تقليص موارد  77احلكومة تدفع }لفصل 
  . اخلزينة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .77ا�فع }لفصل 
ل املوايل، ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة منر ٕاىل التعدي

 . 20مرات، التعديل رمق  4مكرر  3مادة Zديدة حتمل رمق 
  .اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق املعارضة لتقدمي التعديل

        ::::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 الرئ4س

�، ٕاذن كندافعو }ش هذا التعديل �ريم ٕاىل الزÄدة يف موارد ا�و
 . þزيدو يف موارد اخلزينة دÄل ا�و�
�رفع مقدار الرضيبة ا�اºلية Lىل  2014ٕاذن، ابتداء من فاحت ينا�ر 

  . درمه aلهيكIولرت �700س:هتالك املفروضة Lىل امخلور الرفEعة ٕاىل 
ٔ�ش:نو هو ا�ور دÄل هاذ اليش؟ ٔ�وال دور، العام اaيل فات اكن ñزاد 

اYٔخرى، يف واUد العدد دÄل امخلور، اYٓن ند�رو àري توازن،  يف امخلور
  . àزنيدو يف امخلور الرفEعة

 Ðل ا�و�، مث كذÄلمزيانية العامة دa ديدةZ ٔ�وال كنجيبو ٕاماكنيات
حنارب هاذ اYٓفة دÄل امخلور، Yٔن ٕاىل اàالو، þمتناو ٔ�نه يغالو ما 
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  . ف� خيص الصÜة (س:هتلمكهشاي الناس، و}لتايل ما �كوµش تبعات
ٕاذن، هذا ا�ور دÄل هاذ التعديل، فEه ا�ور ٔ�وال احملافظة Lىل حصة 

  .املواطن، و¼نيا الزÄدة يف موارد ا�و�
  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 . شكرا aلس:يد املس�شار

 .احلكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .يد الرئ4سشكرا الس: 

احلكومة تق�ل هذا التعديل، ولكن حبذف لكمة  ،Lىل عكس ما قEل
الرفEعة اµس¶اما مع مقIضيات املدونة العامة aلجامرك، Yٔنه ال يوZد هذا 
اÒمتيزي، اك�ن امخلور فقط، و}لتايل احلكومة تق�ل هذا التعديل مع Uذف 

  . لكمة الرفEعة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . ، توافقون Lىل Uذف لكمة الرفEعةلمك اللكمة املعارضة

 .تفضل الس:يد الرئ4س... ٕاذن ٔ�عرض

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  . الس:يد الرئ4س

}ش نتلكمو يف هاذ املوضوع بدون مر§ب نقص، راه اح°ا ولينا 
كنتلكمو Lىل الكEف يف الربملان �لك ٔ�رحيية، امحلد ! بالد½ نضجت فهيا 

  . كن ند�رو حوار و¿ا لوZه مع املغاربةظروف والرشوط }ش مي
الفكرة يف هاذ التعديل، ٔ�ش:نو يه؟ اك�ن واUد اBموLة دÄل املغاربة، 
ما عرف°اش العدد دÄهلم، ولكن رشحية من املغاربة اaيل تبالو، ك4رشبوا 
امخلور، هاذو زادت Lلهيم احلكومة الرضائب العام اaيل فات، مزيانية 

2013 .  
دÄلنا اح°ا تنقولو اك�ن واUد النوع من امخلور اaيل دا} التعديل 

ك�س:هتلكو الطبقة الراقEة، ٔ�ش:نا يه النوع دÄل امخلور؟ }ش نتلكمو و¿ا 
لوZه }ملكشوف، ما عند½ش عقدة نقص، اك�ن طبقة م4سورة اaيل (رس 
Lلهيا هللا، هللا �زيدها، ك4س:هتلكوا واUد النوع من امخلور، ما عرف°اش 

يوه، ولكن الرفEع، مايش َكْريفع، كام قال U�ٔد إالخوة، الرفEع §يفاش كJسم 
  . ، وك4سوى اÒمثن، افلوس احصاح(de luxe)يعين 

ٔ�ذ§ر ٔ�م�Ù، اح°ا ما عنداش عقدة نقص، الناس ك4رشبوا الو(سيك، 
ك4رشبو الفوداك، ك4رشبوا ما عرف�ش §يفاش امسيهتم، هاذو يف àالب4هتا 

عبة، اح°ا تنقولو aلحكومة، احلكومة اaيل مس:توردة وكنöلصومه }لعمÙ الص 
كتقول مرجعية ٕاسالمEة وحيمكها حزب يدعي ب�ٔنه عندو مرجعية ٕاسالمEة، 

  . مزÄن

ولكن و§وين، كنقولو aلحكومة §وين مJسجمة مع راسك، كام زديت Lىل 
البرية Lىل امخلور اaيل ك4س:هتلكوها �زاف دÄل املغاربة، زيدي الرضيبة Lىل 

�س:هتلكها الطبقة الراقEة، واaيل فهيا العمÙ الصعبة، وهاذ اليش امخلور اaيل ك 
، اLالش غتحيد "حEد الرفEعة"àادي ñرحب ا�و�، ٔ�ما هو هاذ القضية 

  ". الرفEعة"
يعين هاذ الطبقة امل4سورة اaيل §س:هت� هاذ " الرفEعة"ميل تيقول حEد 

فى، وÐæ النوع دÄل امخلور اaيل ك�سوى الفلوس àالية، يعين àادي تع
  .حنن م�ش�Iون هباذ التعديل }ش ñكون اYٔمور واحضة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . اللكمة aلحكومة

  . "الرفEعة"ٕاذن، املعارضة ت�ش�ث ب
  .احلكومة، تفضلوا

  ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .àري }ش نوحض، الس:يد الرئ4س

دة، هبدوء، املدونة العامة، þرجعو aلمدونة العامة حىت اح°ا بدون عق
اLالش كتلكم؟ كتلكم Lىل امخلور وال تفرق ب4هنا ويه اaيل وقعت Lليه 
الزÄدة العام اaيل فات، ما يتلكم Lليه من امخلور اaيل يه دÄل هذاك، 

درمه �ك�ري،  700هذاك مصنفة يف ¿ة ٔ�خرى، وLلهيا ٔ�رقام تت¶اوز هاذ 
15  a ولرتٔ�لف درمهIلهيك. 

àري }ش نوحضو اYٔمور، امخلور اaيل تIJلكمو Lلهيا اaيل كتطلع لــ  ¼نيا،
درمه، هذي  500درمه، اكنت العام اaيل فات مت �رتفاع دÄلها لــ  700

، Lلهيا ٔ�داءات ٔ�كرب �ك�ري "رفEعة"لوUدها، ٔ�ما هاذ امخلور اaيل يه ßسمى 
  .درمه 700من هاذ 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . اشكر 
} اكن من واج�نا ٔ�ننا µسميو هاذ اد ما رٔ��مك Yٔن ما اكيJش ٔ�سامء، ٕاذن،

اكن µسميوها، اكن ميكن  النوع دÄل امخلور }ش خنرجو من }ب واسع،
  .ٕاخل... ñكون عند½ الحئة، هذا �مثن، وهذا µس:بة مsوية

التعديل اكن خصو �كون مرفوق بالحئة من هذه اYٔسامء، والJس:بة 
  .عها Lىل لك نوعاليت جيب رف 

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
اح°ا، الس:يد الرئ4س، يف التعديل دÄلنا، فرق املعارضة �ٓش تيقولوا؟ 

اح°ا ٕاىل اكن املشلك يف املدونة يف ال�سميات، جتهتد . mس:يط املنطق دÄلنا
  احلكومة تعدل بنص تنظميي، اح°ا املقصود ٔ�ش:نو هو؟

4سور�ن اaيل ك4س:هتلكوا واUد النوع من املقصود هو ٔ�ن املغاربة امل 
امخلور رفEعة، كJس:توردوها }لعمÙ الصعبة، �زيدوا خيلصوا Lلهيا الرضائب، 
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  .}ش اخلزينة دÄل ا�و� ñرحب اشوية دÄل الفلوس
ٔ�ما املشلك دÄل �مس، ما �مس، واش مدونة الرضائب فهيا هاذ 

الحئة دÄل هاذ امخلور، اح°ا  اليش؟ هذا Lاد تصاوبو احلكومة وتقادو وتد�ر
الفكرة دÄلنا يه هذي، الطبقة امل4سورة اaيل ك4س:هتلكوا امخلور مس:توردة 

  .�مثن àايل، خيلصوا الرضيبة يعاونوا اخلزينة دÄل ا�و� فقط

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ٕاذن، اللكمة aلحكومة

        ::::زيانيةزيانيةزيانيةزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }مل
  الس:يد الرئ4س،

بوضوح، هذا التعديل ٕاذا ق�ل هبذه الطريقة، ٕاىل ºلينا امخلور الرفEعة، 
ٔ�لف aلهيكIولرت àادي  15امخلور الرفEعة اليت يتلكم Lلهيا اكنت كتöلص 

  . درمه، }ش àري انعرفو اLالش تIJلكمو ñ700رجع بــ 
ٔ�ن حتذف  }لتايل، }ش حنسمو هاذ اYٔمر، احلكومة املوقف دÄلها

ما ميكJش ند�رو ... وتق�ل التعديل، ما اكيJش نفوتو Lليه هكذا "الرفEعة"
  .تعاريف داºل اجللسة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ٕاذن، لمك اللكمة الس:يد الرئ4س

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
درمه فوق هاذ اÒمثن اaيل اك�ن، اaيل §يتلكم  700اح°ا كنطلبو ñزيد 

  . وز�رLليه الس:يد ال
هاذ الالحئة اaيل §يتلكم Lلهيا الس:يد الوز�ر، اح°ا Lارفني هاذ اليش، 

  .درمه ٔ�خرى �700زيدوا Lلهيا 

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .احلكومة

  ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
�رفع  ،2014ابتداء من فاحت ينا�ر : "اقرى التعديل }ش اþكونو واحضني

مقدار الرضيبة ا�اºلية Lىل �س:هتالك املفروضة Lىل امخلور الرفEعة ٕاىل 
  . درمه 700درمه، ٕاىل  700

  .ٔ�½ قلت Ð التعديل يصوت Lليه كام هو اكن

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ºذ اللكمة هللا خيليك، وحض، Yٔن اح°ا àادي نصوتو

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  الس:يد الرئ4س،

سقط " بــ"الس:يد الوز�ر معه احلق، هذا النص فEه واUد احلرف 
سهوا، خط�ٔ مطبعي نصححوه، واجللسة س:يدة نفسها، تنقولو ب�ٔنه þزيدو 

يه اaيل " ب"، واش حرف "بــ"درمه Lىل هاذ امخلور، þزيدو لكمة  700
  .àادي ختلينا ½قشو هاذ اليش هذا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ٕاذن، منر  ..لتعديل }لصيغة اليت اقرتحهتا يهٕاذن، احلكومة تق�ل هذا ا

  :ٕاىل التصويت
  ...املوافقون Lىل التعديل كام

  .ºذوا اللكمة، تفضلوا، تفضلوا
منر ٕاىل التصويت Lىل �قرتاح كام Lدلته احلكومة، تفضلوا الس:يد 

  .الوز�ر

  ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
النقاش داºل من واجب احلكومة التوضيح، وهذا اكن طبعا هاذ 

اaلجنة، Yٔن طبعا اك�ن مسائل قانونية واك�ن مسؤولية امجليع، دÄل احلكومة 
ؤ�يضا دÄل الربملان }ش نعرف �ٓش كند�ر، }ش ما منش:يوش ليش UاZة 

قرب، Yٔن àادي هنرض Lىل يش UاZة ... اaيل نغلطو راس:نا اكملني فهيا
  .كرتفع

امجلارك اك�ن ثالثة دÄل  اكينة ثالثة دÄل اYٔنواع، يف املدونة دÄل
ٔ�و املرشو}ت، ال، امخلور ) les boissons alcoolisées(اYٔنواع دÄل 

 نـــــــــــهو الن�Eذ، اك�ن امخلور ٔ�و امخلر هو الن�Eذ هذا }ملفهوم العريب، واكي
)les produits spiritueux(  يل ت4سميومهaيل فهيم اaا)les alcools 

forts (يل ذ§رمه الس:يدaاملس�شار احملرتم، واك�ن اجلعة، }ش ٕاىل ق�لنا  ا
، واك�ن الن�Eذ هاذ اليش )catégorie(يش UاZة، اك�ن اجلعة، هذي 

، catégorie)(كهنرض لمك Lىل املدونة، واك�ن الن�Eذ هذي 
اaيل ) l’alcool fort(اaيل فهيم ) les spiritueux(ن ــــــــــــــــــــــواكي

  .ñلكم Lلهيم
اaيل يف املفهوم اaيل فهمت من السادة ) les spiritueux(هاذ 

ذا ـــــــــــــــــيعين ه) classe(املس�شار�ن ٔ�و املرشو}ت الروحEة اaيل 
)la catégorie ( هلمÄد)à part( لصواöٔ�لف درمه  15، هاذو §ي

  . ولرتaIلهيك 
اك�ن الصنف الثاين اaيل هو الن�Eذ �لك ٔ�نواLه، مس:تورد ٔ�و مصنع يف 

، 500درمه aلهيكIولرت، وذاك العام ñرفع لــ  300د½، اكن ذاك العام بال
 700ٕاىل  500اYٓن Lىل حسب ما فهمنا من التعديل ٔ�ننا þرفعوه من 

  . وق�لناه هبذا الشلك
واجلعة àري معنية هبذا التعديل، àري }ش اþكونو نعرفو �ٓش كنقولو، ٕاىل 

ري مIناسق مع روح ، هذا 700àٔ�لف درمه þزيدو فهيا  15اكن هذاك 
  . التعديل

ولكن طبعا اBلس س:يد نفسه، ميكن لمك حىت داºل هذا اBلس 
تتقدموا }لتعديالت وتصوتوا، يعين ما اكيJش مشلك، àري }ش نعرفوا، 
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Yٔن اك�ن هناك نوع من التناسق داºل هاذ املدونة، يف اaلجنة قلنا Ä ودي 
، واش )les vins(ك الن�Eذ واش هذاك امخلور، الن�Eذ، مايش امخلور، ذا

àادي نفصلوه حىت هو Lىل جوج، ونقولو ٔ�ش:نو هو الرفEع ؤ�ش:نو مايش 
  .هو الرفEع، Yٔهنم لكهم كريفعوا، فدا} ٔ�نمت لمك واسع النظر

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ٕاذن، لمك اللكمة الس:يد الرئ4س

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  الس:يد الرئ4س، 

وعوضها �لكمة " ٕاىل"يحتاج حلاZة واUدة، حEد لكمة هذاك التعديل § 
حرف الباء، وهكذا àادي þكونو هاذ النوع دÄل امخلور اaيل كنتلكمو " ب"

درمه aلهيكIولرت، وكفا املؤم°ني رش  L700ليه àادي ñرفع Lليه الرضيبة بــ 
  .النقاش

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .تفضل، تفضل الس:يد الرئ4س

        ::::دعيدLةدعيدLةدعيدLةدعيدLةاملس�شار الس:يد محمد املس�شار الس:يد محمد املس�شار الس:يد محمد املس�شار الس:يد محمد 
من بعد التوضيح اaيل اعطى الس:يد الوز�ر، اaيل مقصود هام 

 15000، مبعىن اYٓن اaيل )les spiritueux(املرشو}ت الروحEة، هام 
يل تنقصدو، هاذ اaدرمه، هاذو هام  à22000ادي تويل  700ٕاىل زدت 

)la catégorie (ادي تويل  15000... }لضبطà15700 يلaهاذو هام ا ،
  .ىل قابلني تبارك هللا، ما ق�ليJشاي ندوزو aلتصويتتنقصدو، إ 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . ٕاذن، احلكومة تق�ل هذا التعديل؟ ñرفض

  :ٕاذن، احلكومة ñرفض التعديل، ومنر ٕاىل التصويت
  ؛95= املوافقون

  ؛56= املعارضون
  .ال U�ٔد: املمتنعون

  . ٕاذن صادق اBلس Lىل هذا التعديل
رضة �ريم ٕاىل ٕاضافة مادة Zديدة تتعلق ورد تعديل من فرق املعا

  . جبداول البضائع واملصوàات اخلاضعة aلمكوس ا�اºلية
  .، اللكمة لفرق املعارضة من Z�ٔل رشح هذا التعديل21التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLة
  الس:يد الرئ4س،

هذا التعديل يتعلق جبداول البضائع واملصوàات اخلاضعة aلمكوس 
Lىل �س:هتالك املق�وضة من طرف إالدارة واملقاد�ر املطبقة Lلهيا،  ا�اºلية

  . وهيم اجلانب املتعلق }لس¶ا�ر }خلصوص
}لJس:بة aلس¶ا�ر املصنعة من تبغ �ٓخر، يقرتح تطبيق رضيبة داºلية 

Éرخي : حسب مقIضيات اجلدول التايل L2014ىل �س:هتالك س:نة 
درمه للك ٔ�لف  214ملقدار العيين ، ا2014التطبيق ابتداء من فاحت ينا�ر 

س:ي¶ارة، املقدار القميي Òمثن البيع ºارج الرضيبة Lىل القمية املضافة واملقدار 
  .درمه للك ٔ�لف س:ي¶ارة 500املبلغ اYٔدىن aلتحصيل  ،%50العيين 

هو ٕاذا مت متديد الزÄدة يف الرضيبة ا�اºلية Lىل �س:هتالك : التعليل
فٕان الس¶ا�ر اليت ßس:هت� mشلك شعيب واسع  ،�2014رمس قانون املالية 

املصنعة }ملغرب يه اليت س�Iرضر يف املقام اYٔول، وذYٔ Ðن مثن بيع واUد 
النوع نتاع الاكرو اaيل تيمكيوه املغاربة mشلك §بري، وهللا يعفو Lلهيم، هو 

 19من حصة السوق، اæي انتقل ٕاىل  %60اليت متثل ٔ�كرث من " ماركزي"
، 2014درمه يف  20، ومن ش�ٔن الزÄدة ٔ�ن �رتفع ٕاىل 2013درمه س:نة 
  . 2015درمه يف س:نة  21وٕاىل  ،%14ٔ�ي �زÄدة 

وبذÐ، فٕان الزÄدة يف الرضيبة ا�اºلية Lىل �س:هتالك س�شلك 
حEفا اجتاه ٔ�نواع الس¶ا�ر الشعبية املصنعة يف املغرب لصاحل املنتوZات 

Äلهيا هذه الزL دةاملس:توردة اليت لن تطبق .  
من ¿ة ٔ�خرى، س:تؤÕر هذه الزÄدة سلبا Lىل القمية املضافة لصناLة 
التبغ املغربية Lىل امIداد سلسÙ القمية، ٔ�ي من زراLة التبغ ٕاىل صغار 

مزارع  3300الباLة، وسوف ٔ�يضا متتد هذه اYٓ¼ر السلبية ل�شمل مداخEل 
àريها من مقاو� صغرية ومIوسطة من مموين املواد اYٔولية و  400تبغ، و

  . }ئع تبغ 18.800السلع واخلدمات، ½هيك عن مداخEل 
كام ٔ�ن املداخEل اجلبائية øaو� س�س¶ل اخنفاضا mس�ب اÒهتريب اæي 

من مثن  %14,2سزتدهر µ�ٔشطته، Yٔن املس:هت� لن يتحمل زÄدة انتاع 
ينا�ر  - 2003ٔ�شهر، مارس  10بيع الس:ي¶ارة الشعبية املغربية يف ظرف 

2014 .  
شهرا،  12اYٔمثنة ملدة يف املقابل، فٕان مقرتح التعديل يضمن اس:تقرار 

وبعودة تدرجيية  %7مما س4سمح }رتفاع من املداخEل اجلبائية øaو� بJس:بة 
  .aلسوق الرمسية aلتبغ

  .شكرا الس:يد الرئ4س

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  .موقف احلكومة من هذا التعديل

        ::::ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�الس:يد الوز�الس:يد الوز�الس:يد الوز�
  . شكرا الس:يد الرئ4س

  :لالعتبارات التالية 77احلكومة تدفع }لفصل 
ٔ�وال، هاذ إالصالح اجلبايئ لقطاع التبغ يدºل يف ٕاطار املامرسات اليت 
جيري هبا العمل يف لك ا�ول، واaيل يه ٔ�ساسا فهيا جوج دÄل اYٔهداف 

صني موارد ا�و�، ولكن الهدف اaيل هو ٔ�سايس وهو احلفاظ Lىل هو حت
  . حصة املواطن
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هذا هو الهدف دÄل هاذ إالصالح، وهاذ إالصالح بطبيعة احلال Zا 
، L2014ىل س:نوات، س:يدºل الشطر الثاين Uزي التنفEذ الس:نة املالية 

و}لتايل فٕان ت�ٔجEل دخول هذا الشطر Uزي التنفEذ من ش�ٔنه ٔ�ن يقلص 
  .مليون درمه 220موارد اخلزينة مبا يقارب 

  .Ðæ77، فاحلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
   .77احلكومة تدفع }لفصل 

  .منر ٕاىل املادة الرابعة، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
ابغيت þهبمك، الس:يد الرئ4س، ٕاىل يش UاZة µسI4وها سهوا، تتعلق 

، اaيل كنطالبو فEه }لرفع من مقدار الرضيبة 20لتعديل }لتعديل السابق، ا
  .ا�اºلية Lىل �س:هتالك املفروضة Lىل امخلور

وعوضوها �لكمة " ٕاىل"اح°ا قلنا لمك حصحوا هاذ اخلط�ٔ، حEدوا لكمة 
  .، Yٔن ما قلتوهاش }ش تدون يف الو¼ئق الرمسية دÄل اجللسة"ب"

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
تعديالت، التعديل اaيل قدممت صادق Lليه اBلس اح°ا Lىل لك Uال ال 

  .}àYٔلبية بناء Lىل الصيغة املقرتUة من طرفمك

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  .ودا} كنعدلوها، كنعدلو حرف

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اللكمة aلحكومة، رٔ�ي احلكومة يف هاذ املوضوع

        ::::ملالية، امللكف }ملزيانيةملالية، امللكف }ملزيانيةملالية، امللكف }ملزيانيةملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد وا
  .احلكومة مل تق�ل هذا التعديل اæي مت داºل اجللسة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ٕاذن احلكومة مل تق�ل، وصادق اBلس Lىل الصيغة

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش 
  الس:يد الرئ4س، 

  واش هاذ اجللسة س:يدة نفسها وال ال؟

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ٔ�§يد

        ::::ار الس:يد عبد احلكمي بJشامشار الس:يد عبد احلكمي بJشامشار الس:يد عبد احلكمي بJشامشار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
ٕاذن ٕاىل اكن ٔ�§يد، هاذ اجللسة كنقولو اح°ا فهيا، هاذ التعديل اaيل 

، }ش ßس¶لها، وهو اaيل "}ء"نعوضوه حبرف " ٕاىل"قدم°ا لمك لكمة حرف 
  .Lاد كنصوتو Lليه، }ش ßس¶لها يف احملرض

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اللكمة aلحكومة يف هذا اYٔمر

        ::::املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةاملنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةاملنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةاملنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية    الس:يد الوز�رالس:يد الوز�رالس:يد الوز�رالس:يد الوز�ر
هذا التعديل مل يقدم داºل اaلجنة، و}لJس:بة ميل تI4قدم التعديل 

  .داºل اجللسة، احلكومة ٕاذا رفضته ال يقدم، القانون ا�اºيل

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ال ، Yٔن 4ٕاذن، حنتفظ بقرار اBلس يف هذا املوضوع، ومنر ٕاىل املادة 

ي�ت فEه، ٕاذا مل يقدم ٕاىل اaلجنة ورفضته احلكومة يف اجللسة العامة، ال 
  . يناقش وال ي�ت فEه

  . ٕاذن، àري مق�ول من الناحEة القانونية
  .حنتفظ }لتعديل كام قدم يف الو¼ئق، وكام صادق Lليه اBلس

هذا القانون ا�اºيل aلم¶لس، الس:يد الرئ4س، }ش  ..4منر ٕاىل املادة 
  . دºلوشما ن

Lىل لك Uال ٔ�نمت، الس:يد الرئ4س، س:يد العارفني وتعرفون املساطر، 
التعديل جيب ٔ�ن يقدم ٔ�مام اaلجنة، وٕاذا مل يقدم ٔ�مام اaلجنة وقدم م�ارشة 

  .وLارضته احلكومة ال ي�ت فEه وال يناقش
، املدونة العامة aلرضائب، س�ٔعرض Lىل اBلس 4ٕاذن، منر ٕاىل املادة 

  ... العامة aلرضائبدة Lىل مواد املدونة التعديالت الوار 
من  77ال مازال، مازال، التعديل اºYٔري اس:تعملت فEه املادة 

  .ا�س:تور، التصويت §يجي يف املرÙU ف� بعد
املدونة العامة aلرضائب، س�ٔعرض Lىل اBلس التعديالت  4املادة 

ملرشوع قانون  4الواردة يف مواد املدونة العامة aلرضائب املضمنة }ملادة 
  .املالية

تعديالت، ثالثة من  4من املدونة العامة aلرضائب ورد mش�ٔهنا  6املادة 
  . فرق املعارضة وتعديل واUد من فرق اàYٔلبية

اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق املعارضة لتقدمي التعديل 
  .22، فرق املعارضة التعديل رمق 22اYٔول، التعديل رمق 

        ::::يد حلب4ب بنطالبيد حلب4ب بنطالبيد حلب4ب بنطالبيد حلب4ب بنطالباملس�شار الس: املس�شار الس: املس�شار الس: املس�شار الس: 
  .شكرا الس:يد الرئ4س

من املدونة العامة aلرضائب، التعديل هو مت ٕاضافة فقط فقرة  6املادة 
  . XIII -247مع مراLاة الرشوط والضام½ت الواردة يف املادة  a29لباب 

�ريم هذا التعديل ٕاىل ٕاUا� هاذ النقطة Lىل هاذ املادة، وهاذ املادة 
ها املراد مهنا هو ٕاLادة فIح الباب }ش �كون واUد راه يف التعديل دÄل  247

الترضيب يف القطاع الفال�، ترضيب Lادل، ترضيب م°صف، ترضيب 
تدرجيي �راعي خصوصية القطاع، �راعي كذÐ ٔ�هداف خمطط املغرب 
اYٔخرض اæي اكن فEه �لزتام دÄل احلكومة مع املهنيني، وكذÐ �راعي 

Lىل القطاع الفال� ميكن �كون لها واUد م�دٔ� التدرج لتجنب ٔ�ي صاعقة 
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اYٔرضار خطرية aلعاملني يف هاذ القطاع وLىل القطاع وLىل تنافس:ية القطاع 
  . وLىل املهنيني

وابغيت ن�ٔكد Lىل عكس ما Zاءت به احلكومة، ب�ٔن هاذ القانون دÄل 
ترضيب القطاع الفال� فهو تزييد حيمي الفالح الك�ري، وتI4عدى Lىل 

فالح اLالش  200صغري واملتوسط، Yٔن الفالح الك�ري هذاك الفالح ال
، والفالح %50س:نني معفي، ومن بعد عندو  5تيدويو، عندو إالعفاء، 

، مايش ٕا�رائية )libératoire(ومايش  %20الصغري عندو اaيل Zات فEه 
الفالح الصغري، يعين ما اكيJش  %30، وàادي خيلص à38%ادي خيلص 

  . يش واUد اaيل معفي
 Lىل إالLا½ت، وàادي خيلص %30الفالح الصغري àادي خيلص 

رمق املعامالت ٕاىل خرس،  L0,5%ىل رضيبة اYٔر}ح، وàادي خيلص 38%
حىت ٕاىل خرس àادي خيلص، وàادي خيلص كذÐ الرفع اaيل Zا يف 

س:نني،  5الرضيبة Lىل القمية املضافة، يف Uني ٔ�ن الفالح الك�ري معفي 
بعد عندو ٕاماكنية اسرتZاع الرضيبة Lىل القمية  من بعد، ومن %50وعندو 
  . املضافة

ٕاذن، اح°ا تنقولو يف حزب اYٔصا� واملعارصة ومكهنيني ب�ٔن هاذ 
الترضيب Zا }ش يقوي الفالح الك�ري، ويرضب الفالح الصغري واملتوسط، 

 Í ادي �كونàو ٓ ¼ر سلبية Lىل املس:هت�، و�ٓ¼ر سلبية Lىل تنافس:ية �
  . سلبية Lىل العاملني يف هذا القطاعالقطاع، و�ٓ¼ر 

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد  املس�شار

  ؟موقف احلكومة من هاذ التعديل

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  الس:يد الرئ4س،

 àري }ش نوحض، ٔ�½ كنت غنقول التعديل àري مق�ول، بطبيعة احلال هو
àري مق�ول العتبار ٔ�نه فEه ٕاشاكل حىت من الناحEة الشلكية، Yٔن هاذ 

هبذا التعديل س:تكون  ،XXIII-247إالUا� Lىل املقIضيات دÄل املادة 
  . إالUا� aلمرة الثانية

ولكن يف نفس الوقت نوحض هاذ املس�ٔ� دÄل ترضيب دÄل القطاع 
ارح وحضها، يتعلق اYٔمر الفال� اaيل الس:يد وز�ر �قIصاد واملالية الب

  . دÄل املليون دÄل ا�رمه 5}لفالUني الك�ار، ا�æن يت¶اوز رمق معامالهتم 
ٔ�لف،  650الفالحون الصغار وا�æن يت¶اوز Lددمه ٔ�كرث من مليون و

دÄل املليون دÄل ا�رمه ٔ�صبحوا هبذا املقIىض  5ويقل رمق معامالهتم عن 
انونية يف املدونة العامة aلرضائب، يف عندمه ٕاعفاء دامئ مرخس بطريقة ق

الوقت اaيل إالعفاء اكن س:يJهتeي هناية هذه الس:نة، اليوم إالعفاء }لJس:بة 
  .aلفالUني الصغار واملتوسطني ٔ�صبح ٕاعفاء دامئا

  .هذا هو التوضيح اaيل ابغيت نقدمو، الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . ٕاذن، احلكومة وحضت وñرفض هذا التعديل

 :عرضه Lىل التصويت�ٔ 
  ؛95= املوافقون

  ؛56= املعارضون
  .ال U�ٔد: املمتنعون

اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق املعارضة لتقدمي التعديل 
  .23الثاين، ٔ�ي التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد حلب4ب بنطالباملس�شار الس:يد حلب4ب بنطالباملس�شار الس:يد حلب4ب بنطالباملس�شار الس:يد حلب4ب بنطالب
  .شكرا الس:يد الرئ4س

دونة العامة من امل 6دامئا يف املادة ... هذا التعديل كذÐ �ريم ٕاىل
aلرضائب، ف� يتعلق ٕاضافة واUد الفقرة يف الباب اخلامس، ßس:تفEد من 
املس:تغالت الزراعية اخلاضعة aلرضيبة من السعر ا®فض، يعين ذيك 

  . ٔ�د½ه ºالل العرش س:نوات احملاس�Eة اYٔوىل املتتالية 17,5%
ية، ب�ٔنه وملاذا Zا هاذ الطلب؟ ٔ�½ ابغيت نعاود نوحض aلس:يد وز�ر املزيان 

اaيل تدارت Lىل إالLا½ت  %30الترضيب àادي يرض }لفالح الصغري، 
، وال دÄل )l’exploitation(دÄل ا�و�، مجيع إالLا½ت ال دÄول 

)l’équilibre( لÄوال د ،)l’investissement ( ادي خيلصهمà بثالثة
لفالح الفالح الصغري، الفالح الك�ري مكل �س��رات دÄلو، ا %30بــ 

اaيل اكن Éرخي دÄل ا�مع، مكل  2013و 2008الك�ري مكل ما بني 
�س��رات دÄلو، الفالح الصغري اaيل ما عندوش ٕاماكنيات دÄل اÒمتويل، 
وما عندوش ٕاماكنيات }ش ºÄذ قروض هو اaيل àادي خيلص اليوم، 

  . ول4س الفالح الك�ري، الفالح الصغري اaيل àادي خيلص
لكها اaيل يه الرضيبة بعدا àري  (TVA)زÄدات يف ، ال(TVA3)و

ٕاضافة هاذ اليش اaيل Zا اليوم، àادي خيلصها الفالح الصغري اaيل عندو 
درمه اaيل àادي خيلص، الفالح  1000مليون، اaيل عندو àري  5ٔ�قل من 

  . الس:يد الوز�ر، الفالح الصغري اaيل àادي خيلص، الك�ري àادي (سرتجعها
لك�ري، الس:يد الوز�ر، راه ا§رى ٔ�رايض دÄل وكذÐ الفالح ا

SODEA4 لÄذ ٔ�رايض دºÄ و}ش ،SODEA  اكن خصو يف دفرت
التحمالت �كون خشص معنوي، اليوم ما ابغى خيلص والو، ما اكيJش 

مو وال Lىل اLدا� حىت بني الفالUة، واUد الفالح صغري ورث بالد Lىل 
درمه، وخيلص  Z1000دودو اليوم خصو خيلص رضيبة حق ال�سجيل 

، خيلص )la taxe sur la plus value(وخيلص  1%واج�ات التحفEظ 
30%  ٔY{ صل)historique( من اهنار ارشى البالد والبالد اليوم ،

                                                 
3 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
4 Société de Développement Agricole 
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�س��رات تيدار، الفالح الصغري هو اaيل àادي خيلص، واملس:هت� هو 
  . اaيل àادي خيلص

الك�ري، واح°ا مس:تعد�ن هاذ القانون دÄل الترضيب Zا تيقوي الفالح 
، §يفاش 73نوحضو هاذ اليش، وحضناه Lدة مرات وما مسعنا Uد، والفصل 

، الرضيبة Lىل aلفالUة %20ما ابغينا نعطيوش فEه  73يعقل ٔ�ن الفصل 
ا�ºل ñكون ٕا�رائية aلفالح، وتنجيو aلناس اaيل هربوا الفلوس، الناس اaيل  

ىت اaيل ابغى ي�Eضها، وحىت اaيل هربوا الفلوس وال حىت اaيل ما هرهبا، ح
، 2011ما ابغى ي�Eضها àري ما ¼قش يف احلراك اaيل عرفت بالد½ يف 

الفالح ما عندوش  73وتنعطيوه خيلص بطريقة ٕا�رائية الرضيبة، والفصل 
  .ٕا�رائية، هاذ اليش ال يعقل

  .شكرا

   ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  .عديلموقف احلكومة من هذا الت

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
   :àري نوحض هاذ التعديل }ش نعرفو Lىل من تIJلكمو

دا} هاذ التعديل تيقرتح اÒمتديد دÄل الفرتة دÄل �س:تفادة من السعر 
دÄل الس:نوات، Yٔن اح°ا يف ٕاطار  10دÄل الس:نوات ٕاىل  5ا®فض من 

جيي اقرتح°ا }ش امخلس س:نوات اYٔوىل الرشاكت الفالحEة اaيل àادي تدر 
  . تؤدي الرضيبة àادي تؤدهيا Lىل ٔ�ساس سعر خمفض

اح°ا هنا ٔ�مام تعديل تيقول Ð ٔ�ودي ذاك السعر ا®فض اaيل àادي 
تد�روه Lىل الفالUة الك�ار، كنتو àادي تد�روه Lىل مخس س:نني زيدومه 

 10مليون،  20مليون،  35اaيل عندمه  مخس س:نني وUدة ٔ�خرى، هاذو
مليون دÄل ا�رمه، ٕاذن هذا زÄدة يف يعين واUد الترضيب  5مليون، 

  . امIيازي aلفالUني الك�ار
، Yٔن هذا 77ف� يتعلق }ملوقف دÄل احلكومة، احلكومة تدفع }لفصل 

  . من ش�ٔنه ٔ�ن خيفض املوارد دÄل املزيانية
  .وشكرا الس:يد الرئ4س

        ::::رئ4س اجللسةرئ4س اجللسةرئ4س اجللسةرئ4س اجللسةالس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
  . شكرا aلس:يد الوز�ر

  . 77ٕاذن، احلكومة ñرفض التعديل، ٕاذن احلكومة دفعت }لفصل 
ومنر، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق املعارضة لتقدمي 

  .24التعديل الثالث، التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLة
  .شكرا الس:يد الرئ4س

" ج"، إالعفاءات ٔ�ضف°ا يف 6}ملادة ف� خيص هذا التعديل املتعلق 

اكينة ٔ�صال إالعفاء aلمؤسسات اخلاصة aلتعلمي ٔ�و التكو�ن املهين يه معفEة، 
مكرر مؤسسات تعلمي الس:ياقة وقانون السري والسالمة " ج"ٔ�ضف°ا 
  . الطرقEة

يتو� هذا التعديل متكني مؤسسات تعلمي الس:ياقة من �س:تفادة من 
يفهتا التكويEJة، §يف اك�ن }لJس:بة لبايق هذه إالعفاءات نظرا لوظ 

  . املؤسسات نتاع اجلانب نتاع التكو�ن
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .24، رمق 4، املادة 4ٔ�ذ§ر ب�ٔنه املادة 

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLة
 4يف مدونة الرضائب، راه املادة  6قانون املالية احلايل، ولكن يه املادة 

  .ون املالية احلايل، مرشوع قانون املاليةيف قان

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ٕاذن موقف احلكومة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  . شكرا الس:يد الرئ4س

يتعلق اYٔمر ٕ}عفاء، و}لتايل بتقليص موارد ا�و�، واحلكومة تدفع 
  .77}لفصل 

        ::::ةةةةالس:يد رئ4س اجللسالس:يد رئ4س اجللسالس:يد رئ4س اجللسالس:يد رئ4س اجللس
  . من ا�س:تور 77الفصل 

اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق اàYٔلبية لتقدمي التعديل رمق 
4 .  

        ::::املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
  الس:يد الرئ4س، 

  .كJسحبو هاذ التعديل، الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . (سحب

، ورد mش�ٔهنا تعديل من 10ٕاذن، (سحب التعديل، ومنر ٕاىل املادة 
  . 25رق املعارضة، التعديل رمق ف

  .اللكمة aلمعارضة

        ::::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
ßس:تفEد املقاوالت اليت : "10هذا التعديل �روم ٕاضافة بند ٕاضايف aلامدة 

ختصص جزءا من نفقاهتا aلبحث العلمي والتقين والتك°ولوç من ٕاعفاء 
اليت مت  من جحم التاكليف %30جزيئ aلرضيبة Lىل الرشاكت (ساوي 

  . ٕانفاقها يف جمال البحث العلمي والتقين والتك°ولوç �رمس الس:نة املالية
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ٔ�لف درمه }لJس:بة  200وال ميكن لقمية هذا إالعفاء ٔ�ن تت¶اوز 
ٔ�لف درمه }لJس:بة aلمقاوالت  a700لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، و

  . الكربى
�رشية العامÙ وßشمل هذه التاكليف نفقات اYٔجور ا®صصة aلموارد ال 

يف جمال البحث العلمي والتقين والتك°ولوç، خمصصات aلممتلاكت 
والتجهزيات واملعدات املعنية هبذا اBال، نفقات البحث املنجز يف ٕاطار 
اتفاقEات ٔ�و صفقات تنجزها املقاو� مع مؤسسات خمتصة، مصاريف 

ت املتعلقة إاليداع، صيانة الرباءات، واحللول الناجتة عن البحث، النفقا
}لبحث والتنقEب املنجمي، النفقات املتعلقة ب�ٔمناط Zديدة محلاية البs4ة، 

Äلمقاو� وتطو�رها جتارa رتاع وحامية العالمة الت¶اريةº� نفقات."  
هاذ التعديل �روم ßشجيع املقاو�، Yٔن املغرب عند½ مشلكة يف الواقع 

ٕاذن عند½ مقاوالت ٕاىل  مشلكة البحث العلمي، عند½ مشلكة يف امجلاLة،
جشعنامه هباذ التخفEضات وهباذ املسائل ميكن يعملوا يف البحث العلمي اaيل 

  . هو ٔ�ساس التمنية �قIصادية
ا�و� ٕاىل ما عندهاش حبث Lلمي ال ميكن ٔ�ن تتطور، و}لتايل نفIحو 
هاذ النافذة aلمقاوالت الوطنية عىس ٔ�ن تقوم هباذ املهمة اليت الزالت 

  .عة àري قادرة Lىل القEام هبااجلام
  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  ..احلكومة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية
، لكوهنا تتوفر Lىل �رامج øaمع املبارش 77شكرا احلكومة تدفع }لفصل 

تخفEض aلرشاكت يف ٕاطار البحث و�بتاكر من ¿ة، ولكون هذا ال 
  .اجلبايئ من ش�ٔنه ٔ�ن يؤÕر سلبا Lىل موارد اخلزينة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . 77احلكومة تدفع }ملادة 

، 26ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  11املادة 
  .اللكمة UYٔد السادة من فرق املعارضة لتقدمي التعديل

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد معمعمعمعر مورور مورور مورور مورو
ال خيصم من احلصيÙ اخلاضعة : IV -11رتح املادة التعديل املق 4املادة 

aلرضيبة م�لغ املشرتÄت، الرمس اخلاص املفروض Lىل Uديد البناء والرمس 
 14و 13اخلاص املفروض Lىل الرمال واحملدثة Lىل التوايل مبوجب املواد 

  .، يJسخ الرمس الب4يئ املفروض Lىل البالس�Eك2013من قانون املالية 
ار الرسوم ش:به الرضي�Eة ترض mشلك Lام ب-سك املنظومة اعتب: التعليل
، كذÐ هذه )2014الورقة التقدميية ملرشوع القانون املايل لــ (الرضي�Eة 

املقIضيات مل تؤد ٕاىل الن�E¶ة املتوقعة لعدد من �عتبارات، بل وÕ�ٔرت 
  .mشلك م�ارش Lىل املواطن اæي ت�Õٔر }لزÄدة يف هذه املواد

  .الرئ4سشكرا الس:يد 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  ..احلكومة

  ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

لكون ٕاعطاء ٕاماكنية خصم هذا الرمس الب4يئ  77احلكومة تدفع }لفصل 
، و}لتايل يؤÕر سلبا من الوLاء الرضييب يقلص وLاء الرضيبة Lىل الرشاكت

  .Lىل موارد ا�و�

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ورد mش�ٔهنا تعديالن من فرق املعارضة، اللكمة UYٔد السادة  19املادة 

  .27املس�شار�ن مقديم التعديل اYٔول، التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLة
öانة ف� خيص هذا التعديل هو ٕاضافة واUد اBموLة من الرشاكت aل

  . %37نتاع 
فكام هو معلوم اليوم اك�ن مؤسسات االئ-ن والهيئات املعتربة يف حمكها 
وبنك املغرب وصندوق إاليداع والتدبري ورشاكت الت�ٔمني وٕاLادة الت�ٔمني، 

  . من الرضيبة Lىل الرشاكت %37هذي لكها رشاكت كتöلص 
تاع كنقولو خص يتضاف واUد الرشاكت ٔ�يضا اaيل كرتحب، الرشاكت ن 

االتصاالت املس:نودة لها اس:تغالل وتدبري خطوط وºدمات الهاتف �لك 
ٔ�نواLه واYٔنرتن4ت، رشاكت اس:تغالل املياه املعدنية اaيل ٔ�يضا كرتحب ٔ�ر}ح 

§يعطيو øaو� " س:يدي Lيل"كثرية من Õروات طبيعية نتاع البالد، منوذج 
هذه رشاكت تذر  س:ن�مي يف اaلرت الواUد مايش معقول، و}لتايل تنقولو اYٓن

  . %37ٔ�ر}ح، خصها تطلع aلشطر نتاع 
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

 .موقف احلكومة من هذا التعديل

  ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

التدرجيي، واaيل لكون اع-د هذا اجلدول  77احلكومة تدفع }لفصل 
فEه يعين ٔ�وال ٕادºال بعض الJسب اجلديدة، }ٕالضافة aلJس:بة اجلديدة دÄل 

، والتغيري اaيل تيوقع يف رمق املعامالت دÄل تطبيق هاذ الJسب 37%
اجلديدة من ش�ٔنه ٔ�ن يؤÕر سلبا Lىل املوارد املالية øaو�، و}لتايل احلكومة 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

24 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

  .77تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLة
  .ٕاىل امسحت الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ال تق�ل النقاش، ال امسح يل  77ال ميكن ٔ�ن ٔ�عطيك اللكمة Yٔنه املادة 

هللا خيليك، ما اعطيتكش اللكمة، وما àاد(ش نعطيك اللكمة يف هاذ 
  . �جتاه

UYٔ د السادة املس�شار�ن مقديم التعديل الثاين، التعديل رمق اللكمة
28 . 

        ::::املس�شار الس:يد عز�ز اaلباراملس�شار الس:يد عز�ز اaلباراملس�شار الس:يد عز�ز اaلباراملس�شار الس:يد عز�ز اaلبار
حتدد ٔ�سعار "، يعين التعديل املقرتح، ٕاذن 19، املادة 28التعديل رمق 

  : الرضيبة Lىل الرشاكت احملجوزة يف املنبع كام ييل
  ...- ا

  L�ٔاله؛ 15من املبالغ يف املادة  %10 -ب
ا�Uساب رمق التعريف }لرضيبة Lىل الرشاكت ذات دون  %20 -ج

من م�لغ عوائد اYٔسهم وحصص املشاركة وا�خول املعتربة يف حمكها  10%
  . L�ٔاله 13املب4°ة يف املادة 

عوض  %10ٕاذن، تعديل هذه املادة الرجوع ٕاىل السعر املطلق سلفا 
الشامل ، توخEا aلعدا� اجلبائية من ¿ة، وذÐ يف انتظار إالصالح 15%

  . املطبقة Uاليا a15%لرضيبة Lىل الرشاكت 
، ب�4 الرضيبة U40,5%اليا تؤدي ٕاىل بلوغ µس:بة ترضيب ٕاىل Uدود 

ٕاذن هاته اYٔرقام س:تحسب ك . L38%ىل ا�ºل تبلغ 
)contradictoire( اوز¶I4يل يه الرضيبة  %38، يعين هذا السعر سaا

رق يف هذا الش�ٔن هذا، Lىل ا�ºل، ٕاذن هنا يعين àادي �كون واUد اخل
àادي تفوت الرضيبة Lىل ا�ºل اaيل  º40,5%اصة ميل àادي تطلع لــ 

  . %38يه تبلغ 
  ما هو تفسريمك، الس:يد الوز�ر، يف هذا الش�ٔن هذا؟ 

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

 .موقف احلكومة من هذا التعديل

  ::::مللكف }ملزيانيةمللكف }ملزيانيةمللكف }ملزيانيةمللكف }ملزيانيةاااا، الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية
، Yٔن ختفEض السعر دÄل الرضيبة من ش�ٔنه 77احلكومة تدفع }لفصل 

  .  ٔ�ن خيفض املوارد دÄل ا�و�

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ورد mش�ٔهنا تعديل من  22، ومنر ٕاىل املادة 77احلكومة تدفع }لفصل 

  .فرق املعارضة
  . ، اللكمة aلمعارضة29التعديل رمق 

 

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب �U U U Uيش�يش�يش�يشاملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
  . كتعلق }�خول واYٔر}ح املفروضة Lلهيا الرضيبة 22املادة 

كنضيفو  ،5حىت  1ٔ�صناف ا�خول واYٔر}ح املفروضة Lلهيا الرضيبة 
  . سادسا ا�خول واYٔر}ح الناجتة عن الرثوة

Lىل ٔ�ن امجليع يتحمل  39ينص ا�س:تور املغريب يف الفصل : التعليل
لتاكليف العمومEة اليت aلقانون وUده ٕاUدا�ا لك Lىل قدر اس:تطاعته ا

  . وتوزيعها وفق إالجراءات املنصوص Lلهيا يف ا�س:تور
كام ينص الفصل اYٔربعني Lىل امجليع ٔ�ن يتحمل بصفة تضام°ية وmشلك 

  . ي�°اسب مع الوسائل اليت يتوفرون Lلهيا التاكليف اليت تتطلهبا ñمنية البالد
Lىل الرثوة هبدف ٕارشاك امجليع يف  يتو� هذا التعديل ºلق رضيبة

حتمل نفقات بناء ا�و� واBمتع ا�ميقراطي �ج-عي، كام هيدف ٕاىل 
  . تقليص الفوارق، وٕاقرار العدا� �ج-عية، وٕانعاش املالية العمومEة

  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  .موقف احلكومة من هاذ التعديل

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
، Yٔن هاذ املقIىض }ٕالضافة لٕالشاكليات 77احلكومة تدفع }لفصل 

 Ðهترب الرضيب4ني، واك�ن كذÒمتلص واÒل اÄل التطبيق، اك�ن ٕاشاكلية دÄد
وLىل Zاذبية إالشاكلية دÄل الت�ٔثري Lىل التنافس:ية دÄل الو¿ة املغربية 

�س��رات، و}لتايل اYٓ¼ر Lىل املوارد اجلبائية، Ðæ احلكومة تدفع 
  .77}لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .30ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  28املادة 

  :املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
  . الس:يد الرئ4س

من  IIتعديل الفقرة  هاذ التعديل تقدمت به فرق املعارضة من Z�ٔل
، وذÐ خبصوص مجموLة ا�ºل املفروض Lليه الرضيبة خبصوص 28املادة 

اÒمت� ٔ�و بناء مسكن رئ4يس، ومبقIىض التعديل املذ§ور نقرتح خصم م�الغ 
فوائد القروض حسب م�لغ القرض عوض حسب µس:بة امللكEة يف 
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لزوج املعيل الش:ياع، وذÐ يف ٕاطار مقاربة النوع اليت هتدف Lدم حرمان ا
لٔ�رسة اæي يتحمل م�لغ القرض لكه لرشاء مزنل العائÙ يف امسه وامس 
زوجIه خبصوص املسامهة يف اYٔشغال، حEث حيرم الزوج يف هذه احلا� 
من خصم م�لغ فوائد القروض املوازية حلصة زوجIه اليت يتحملها يف 

  . القرض
  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد الرئ4س

  .مة aلحكومةاللك

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  . شكرا الس:يد الرئ4س

Yٔنه س4مت الرفع من اخلصم Lىل مجموع ا�ºل  77احلكومة تدفع }لفصل 
  .املفروضة Lليه الرضيبة، و}لتايل النقص يف موارد ا�و�

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
، ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق 31منر ٕاىل املادة 

31 .  
  .اللكمة aلمعارضة، تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد معمعمعمعر مورور مورور مورور مورو
  .شكرا الس:يد الرئ4س

، إالعفاءات وفرض الرضيبة }لسعر 31التعديل املقرتح Lىل املادة 
  : ا®فض
I. إالعفاء ا�امئ من الرضيبة وفرضها }لسعر ا®فض بصفة دامئة:  
  : إالعفاء ا�امئ -)ا
  .يJسخ - 1
املJش�ٓت املقامة يف املنطقة احلرة مبيناء طن¶ة احملدثة }لظهري  - 2

) 1961د(سمرب  30( 1381رجب  22بتارخي  1.61.426الرشيف رمق 
واملعفاة من الرضيبة Lىل ا�ºل �رمس العمليات املنجزة داºل املنطقة 

  .2014املذ§ورة حىت هناية س:نة 
الوUدات الصناعية بعد ßسلمها اYٔرض لبناء الوUدات  متكني: التعليل

الصناعية وجتهزيها ونقل µشاطهم ٕاÒهيا حىت ال تضيع م°اصب الشغل املتوفرة 
هبذه املنطقة Uاليا، وذYٔ Ðن هذه إالدارة يه الس�ب يف هذا الت�ºٔري 

  . لبطء املسطرة إالدارية
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  .وقف احلكومة من هذا التعديلم

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
هذا التعديل اكنت احلكومة قد ق�لته، وطلبت aلمالءمة ٕادماج الرضيبة 

  .Lىل الرشاكت، Yٔن التعديل Zاء فقط }لرضيبة Lىل ا�ºل
  .اق Lىل ذÐ يف اaلجنةٕاذن، التعديل مق�ول مع املالءمة كام مت االتف

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ٕاذن، احلكومة تق�ل هاذ التعديل مع املالءمة، ٕاذن تق�< احلكومة مع 

  .املالءمة
  :ٕاذن، ٔ�عرض هذا التعديل aلمصادقة

  .ٕاذن إالجامع
، 32ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  46املادة 

  .التعديلاللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم 

        ::::املس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

هاذ التعديل �روم ٕادماج اBمعني املنت¶ني وم°تجي ا�واجن مضن 
املس:تغلني الفالحEني، خصوصا }لJس:بة aلشق املتعلق }لJس:بة øaواجن، 
Yٔن ٔ�ظن }لJس:بة aلمجمعني احلكومة ما عندها مانع بدليل ٔ�هنا تقدمت 

  . ا املوضوعبتعديل يف هذ
}لJس:بة ملنتجي ا�واجن، نعترب ٔ�نه من }ب الواجب، اµس¶اما مع 

، واµس¶اما مع فلسفة إالصالح 99، واملعدل يف 65املرسوم املؤرخ يف 
  .واس:تحضار ٔ�بعاد العدا� اaيل وLدتنا هبا احلكومة ٔ�ن تنصف هذا القطاع

احلد من هذا قطاع جمزي اقIصادÄ واج-عيا، سامه ٕاىل Uد §بري يف 
ظاهرة الهجرة القروية Ä�ٔم القحط واجلذب واجلفاف، سامه اقIصادÄ يف 
ºلق الرثوة، سامه يف ºلق م°اصب شغل، ويوفر م°توZا àذائيا يف مIناول 

  .الطبقات الفقرية واملس:تضعفة
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  موقف احلكومة؟

        ::::نتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر امل الس:يد الوز�ر امل الس:يد الوز�ر امل الس:يد الوز�ر امل 
  .شكرا الس:يد الرئ4س

  :يعين شق ٔ�ول وشق ¼ين... هاذ التعديل فEه جوج دÄل
 46ف� يتعلق }لشق اYٔول، احلكومة اكنت تقدمت بتعديل Lىل املادة 

يتعلق بتعريف ا�خول الفالحEة وق�ل هذا التعديل }ٕالجامع داºل اaلجنة، 
  .لتايل هذا ٔ�صبح مIضمناو}

، Yٔن هذي فsات 77ف� يتعلق }لشق الثاين، احلكومة تدفع }لفصل 
 .اكنت ºاضعة aلرضيبة وس4مت ٕاعفاؤها، و}لتايل س:يقلص املوارد
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    ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .77ٕاذن املادة 

، ورد mش�ٔهنا تعديالن من فرق املعارضة، اللكمة UYٔد 57منر ٕاىل املادة 
  .33شار�ن مقديم التعديل اYٔول، التعديل رمق السادة املس� 

        ::::املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب �U U U Uيش�يش�يش�يش
التعديل اaيل كتقدم به املعارضة ف� خيص هاذ املادة املتعلقة 

  : }ٕالعفاءات
  : تعفى من الرضيبة Lىل ا�ºل

  . معاشات العجز املمنوUة aلعسكريني واملدنيني وخللفهم. 4
قررة يف النصوص ال�رشيعية والتنظميية مضن احلدود امل: 7كذÐ الفقرة 

  : املعمول هبا يف جمال الفصل Lىل العمل
التعويض عن الفصل عن العمل، ٕاىل àري ذÐ، زائد ومجيع التعويضات 

  .احملددة مبقIىض حمك حتكميي يف Uا� الفصل عن العمل
ال ي�Jغي �قIصار فقط Lىل العسكريني دون املدنيني ف� : التعليل
ء معاشات العجز املمنوUة aلعسكريني وخللفهم من الرضيبة Lىل خيص ٕاعفا

  .ا�ºل، حEث ٔ�ن املواطنني سواس:ية ٔ�مام القانون ؤ�مام ا�س:تور
¼نيا، الفقرة اYٔخرى التعليل دÄلها §يجي حامية حلقوق العامل املطرود�ن 
من العمل وا�æن حتدد تعويضاهتم مبقIىض حمك حتكميي، جيب ٔ�ن (شمل 

من الرضيبة Lىل ا�ºل ت� التعويضات، Yٔنه ال يعقل ٔ�ن هيم إالعفاء 
إالعفاء التعويضات الصادرة mش�ٔهنا ٔ�حاكم قضائية، ؤ�ن ال (شمل ٔ�يضا 
التعويضات احملددة يف ٕاطار اYٔحاكم التحكميية اليت لها نفس القمية القانونية 

  .ونفس احلجية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . املس�شارشكرا الس:يد 

  ؟33موقف احلكومة من التعديل رمق 

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

 Ðæ ،هذا التعديل يوسع جمال إالعفاءات، و}لتايل يقلص املوارد
  .77احلكومة تدفع }لفصل 

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل ، ومنر اللكمة 77الفصل 

  .34الثاين، ٔ�ي التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد معمعمعمعر مورور مورور مورور مورو
  .شكرا الس:يد الرئ4س

  : 57التعديل املقرتح Lىل املادة 

  : اYٔجور وا�خول املعتربة يف حمكها إالعفاءات
تعويضات البحث العلمي املمنوUة Yٔساتذة التعلمي العايل يف Uدود . 20

  .درمه يف الس:نة 100.000
يتو� هذا التعليل حتفزي اYٔساتذة اجلامعيني Lىل البحث : التعليل

Lلام ب�ٔن التعويضات املمنوUة هلم مقابل اYٔحباث اليت يقومون هبا العلمي، 
مIواضعة، وال يليق ٔ�ن يمت ٕاخضاعها aلرضيبة Lىل ا�ºل عندما ñكون 

  . هزيÙ قEاسا ٕاىل الوضع �عتباري لهذه الفsة
  . شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  احلكومة؟
  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،

  .شكرا الس:يد الرئ4س
التعويضات تعد من ق�ل اYٔجور اخلاضعة aلرضيبة، و}لتايل ٕاعفاؤها 

  .من ا�س:تور Ðæ 77، احلكومة تدفع }لفصل. س:يؤدي ٕاىل تقليص املوارد
        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة

  .77الفصل
ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق من فرق املعارضة، ٔ�ي التعديل  59املادة 

  .، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل35رمق 
        ::::دبدادبدادبدادبدااااااملس�شار الس:يد ش:ياملس�شار الس:يد ش:ياملس�شار الس:يد ش:ياملس�شار الس:يد ش:يخخخخ ٔ�محدو  ٔ�محدو  ٔ�محدو  ٔ�محدو 

  .شكرا الس:يد الرئ4س
وص Lلهيم يف ف� خيص هذا التعديل، نفقات اYٔوالد كام هو م°ص

درمه للك و� س:نوà ،Äري  3600}ء بعده، ويف Uدود -  II -74الفصل 
 10.800ٔ�ن مجموع املبالغ ا®صومة Lرب نفقات التعلمي ال ميكن ٔ�ن تت¶اوز 

Äدرمه س:نو.  
تو� فرق املعارضة من هذا التعديل هو ٕاقرار احلق يف خصم م�الغ ت 

املبالغ املرتبطة بذÐ من الرضيبة نفقات تعلمي اYٔوالد، ٕاذ ٔ�ن ٕاعفاء جزء من 
Lىل ا�ºل فEه نوع من العدا� �ج-عية، ومن ش�ٔنه ٔ�ن خيفف من العبء 

  .Lىل اYٓ}ء، و}لتايل (شجعهم Lىل متدرس ٔ�بناهئم
فال يعقل ٔ�بدا ٔ�ن ßشجع ا�و� اخلواص ا�æن (س�مثرون يف هذا 

وسطة من º�ٔذ القطاع، وحترم اYٔرس، ºاصة مهنا املنمتية aلطبقة املت
التحمالت املرتبطة }لتعلمي بعني �عتبار عند ا�Uساب الرضيبة Lىل 

  .ا�ºل، هذا هو ما تتوºاه املعارضة من هذا التعديل
        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة

  . شكرا الس:يد املس�شار
  ؟احلكومة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  . رئ4سشكرا الس:يد ال
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هذا التعديل هيدف ٕاىل توس:يع م�الغ اخلصم من الرضيبة Lىل ا�ºل، 
من  Ðæ77، احلكومة تدفع }لفصل . و}لتايل يؤÕر سلبا Lىل موارد اخلزينة

  .ا�س:تور
  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة

  . ، ومنر77الفصل 
ورد mش�ٔهنا تعديل، تعديل من فرق املعارضة، ٔ�ي التعديل  61املادة 

  . 36رمق 
  .لكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديلال

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

، 61هذا التعديل اæي تقدم°ا به يف فرق املعارضة خيص املادة 
، هو 66والتعليل ٔ�و ٔ�س:باب تقدمي هذا التعديل املقرتح ٕادºاL Íىل املادة 

تفويت ٔ�سهم مسعرة يف بورصة القمي الرايم ٕاىل اعتبار اYٔر}ح الناجتة عن 
واخلاصة }لرشاكت اليت يغلب Lلهيا الطابع العقاري، اYٔر}ح املصنفة مضن 

  . اYٔر}ح الناجتة عن القمي املنقو�
وæا، فٕانه يقرتح اس:ت/°اؤها من التعريف اخلاص }Yٔر}ح العقارية، 

ل ٕاىل وذÐ ل�شجيع الرشاكت اليت يغلب Lلهيا الطابع العقاري øaخو 
  .بورصة القمي

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . احلكومة. شكرا

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  الس:يد الرئ4س، 

àري نوحض، يتعلق اYٔمر }لتعديل اaيل قدمو الس:يد الرئ4س احملرتم، 
 61يل ق�ل م°و، يشء �ٓخر، اك�ن تعد 61، 61، مايش 63، املادة 4املادة 

دÄل املعارضة فEه ختفEض املدة احملددة لٕالعفاء من الرضيبة Lىل ا�ºل 
  .دÄل س:نوات 4دÄل الس:نوات ٕاىل  L6ىل السكن الرئ4يس من 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . 36، التعديل رمق 61ٕاذن، نذ§ر ٔ�ن اYٔمر يتعلق }ملادة 

  .اYٔس:تاذ Lلمي، الس:يد رئ4س الفريق �شرتايك، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالب
  . شكرا الس:يد الرئ4س

  :، إالعفاءات، تعفى من الرضيبة63التعديل املقرتح، املادة 
  .ٔ�وال، يJسخ

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
61،61.  

        ::::املس�شار الس:يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس:يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس:يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس:يد موالي احلسن الطالب
  .هذا 63ال، 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .36التعديل الرمق الرتت4يب ، 61، حنن بصدد دراسة املادة 61ال، املادة 

  .36تفضلوا، تفضلوا اYٔس:تاذ التو�زي، التعديل رمق 

        ::::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
ٕاذن التعديل �روم إالعفاءات هتم الرضيبة، ٕاىل �ٓخره، الرحب احملصل 

 L4ليه من تفويت عقار ٔ�و جزء عقار (شغ< Lىل وZه سكىن رئ4س:ية م°ذ 
لتفويت املذ§ور ماÐ ٔ�و ٔ�عضاء الرشكة ذات س:نوات Lىل اYٔقل يف Éرخي ا

  . الغرض العقاري املعتربة رضي�Eة شفافة وفق القانون
ٕاذن، هذا ميكن ابغاو ينقصوا من الوقت اaيل خص اaيل يويل ميكن 

  . س:نني 4تقعد يف ا�ار يبعث هبا Lاد ميكن تعفى، يزنلوه 
رضييب هيدف هذا التعديل aلمسامهة يف التخفEف من Uدة اÒهترب ال

Ðسهيل تغيري السكن الرئ4يس لك ما دعت الظروف ٕاىل ذßالش؟ . وLا
س:نني،  5س:نني وال  Yٔ4ن الناس ٕاىل ابغاو ي�Eعوا ا�يور دÄهلم §يكعد 

§يد�روا اÒهترب الرضييب، اح°ا ، )des fausses déclarations(§يد�ر 
س:نني  5وال ٕاىل اكن يف  5}ش ند�رو ) µ)au lieuسهلو امل�ٔمورية، 

س:نني، مايش يش UاZة اaيل يه ßشجع املواطن }ش ينخرط  4ند�روه 
  .يف هاذ املس�ٔ� اaيل يه ٔ�ساس:ية

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .الس:يد الوز�ر لمك اللكمة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
، اك�ن خط�ٔ 63دة Lىل املا 36ٕاذن يتعلق اYٔمر }لفعل }لتعديل رمق 

و}لتايل، هذا التعديل من ش�ٔنه ٔ�ن خيفض املدة دÄل . 63املادة ... يف
 8س:نني بعد ٔ�ن اكن مت ختفEضها سابقا من  4س:نني ٕاىل  6إالعفاء من 

ÕYٔره السليب Lىل موارد  77س:نني، واحلكومة تدفع }لفصل  6س:نني لــ 
  .اخلزينة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
àري  61ٕاذن، املادة . الرتت4ب، خط�ٔ يف الطبع فعال اكن هناك خط�ٔ يف

àري معنية  61معنية، لنصحح، إالدارة ٔ�خط�ٔت يف هذا الرتت4ب، املادة 
  . 63هيم املادة  36}لتعديل، التعديل رمق 

  . 77ٕاذن، احلكومة تدفع }لفصل 
منر، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل الثاين، التعديل 

  .63ادة Lىل امل 37رمق 
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        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

تقدم°ا به  IVو IIيف الفقرة  36هذا التعديل كذÐ اæي خيص املادة 
دخول إالجراء Uزي التنفEذ : وهو هيدف التعديل ٔ�وال ٕاىل الصياàة احلالية

  . ٕ}لغاء هذا إالعفاء، ويتضمن مفعوال ذا Õ�ٔر رجعي
فاصل هو Éرخي احلصول Lىل رخصة البناء لتجنب فاYٔوىل ٔ�ن �كون ال

الت�ٔثري السليب Lىل املشاريع القامئة Uاليا Lىل ٔ�ساس هذا إالعفاء الرضييب، 
  . وهذا إالجراء يعا§س توZه احلكومة نفسها حول ßشجيع الكراء

كام �ريم التعديل، ¼نيا، ويف نظر½، ٕاىل مالءمة القانون الرضييب مع 
وجتن4ب ترضيب احملس:نني ا�æن يقدمون هبات يف الرشيعة إالسالمEة 

ٕاطار ٔ�عامهلم اخلريية، وذÐ بعدم تطبيق الرضيبة Lىل ا�ºل الناجتة عن 
اYٔر}ح العقارية املتعلقة }لهبات اليت تقدم لصاحل اYٔيتام واملعوز�ن 
واYٔشöاص ذوي �حIياZات اخلاصة، وا�æن يث�Iون عوزمه mشهادة 

وLىل لك Uال هذا هو ... امجلاLات من املدنرمسية، وكذÐ متكني 
  . التعديل

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد الرئ4س

  .اللكمة aلحكومة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  .شكرا الس:يد الرئ4س

ٔ�ن  اYٔمر يتعلق بتوس:يع جمال التفويت بغري عوض، و}لتايل من ش�ٔنه
يقلص الوLاء الرضييب ؤ�ن يؤÕر سلبا Lىل موارد اخلزينة، Ðæ فاحلكومة 

  .ف� يتعلق هبذا التعديل 77تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . ، منر77الفصل 
  .38من فرق املعارضة، التعديل رمق ورد mش�ٔهنا تعديل  65املادة 

  ::::مللكف }ملزيانيةمللكف }ملزيانيةمللكف }ملزيانيةمللكف }ملزيانيةاااا الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
عفوا، التعديل اæي تقدم به الس:يد الرئ4س احملرتم، مل ن�ت فEه، 
الرشاكت املسعرة }لبورصة، مل ن�ت فEه، ما متش البت فEه يف اaلجنة، 

  .احلكومة لها موقف �ٓخر

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .ٕاذن، ٕاLادة التقدمي

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
تعلقة }لتعريف }�خول العقارية، فقد Zاء يف امل  61اæي خيص املادة 

àري "معلية التفويت بعوض ٔ�و املشاركة يف رشكة ب�ٔسهم، ٔ�ضف°ا  IIالفقرة 

ٔ�و حصص مشاركة يف رشاكت يغلب Lلهيا الطابع " مسعرة يف بورصة القمي
  . ، تعترب الرشاكت يغلب بدون تغيري"العقاري

ٕاىل اعتبار اYٔر}ح الناجتة عن وقد قدم°ا التعليل لهاذ التعديل والرايم 
تفويت ٔ�سهم مسعرة يف بورصة القمي، واخلاصة }لرشاكت اليت يغلب Lلهيا 
الطابع العقاري ٔ�ر}Uا مصنفة مضن اYٔر}ح الناجتة عن قمي م°قو�، فٕان 
 Ðر}ح العقارية، وذYٔ{ التعديل يقرتح اس:ت/°اؤها من التعريف اخلاص

  .لطابع العقاري øaخول ٕاىل بورصة القميل�شجيع الرشاكت اليت يغلهبا ا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  احلكومة؟. شكرا

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  .شكرا الس:يد الرئ4س

بعد متعن هاذ التعديل ت4س:ت/ين رشاكت من التعريف }�خول العقارية، 
ا س:يكون Õ�ٔ Íر سليب Lىل املوارد، و}لتايل يغري سعر رضي�هتا، وهذا م

  .Ðæ77 احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . 38، ورد mش�ٔهنا تعديل رمق 65منر ٕاىل املادة 

  .اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل من فرق املعارضة

        ::::املس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

�ريم . لرحب العقاري املفروضة Lليه الرضيبةخبصوص حتديد ا 65املادة 
التعديل ٕاىل ا�Uساب الرحب العقاري Lىل ٔ�ساس الفرق بني قميته يوم متلكه 
عن طريقة إالرث وقميته يوم بيعه، ٔ�ما ا�Uساب قمية اÒمت� }لJس:بة aلوارث 
Lىل ٔ�ساس القمية اليت اشرتى هبا العقار املوروث املتوىف، وهذا يعترب 

Iمæ ة خشص �ٓخر، ترضيباEىل ملكL ÄارZ ىل فرتة اكن العقار فهياL ه املالية
خشص مIوىف، يف Uني ٔ�ن الورثة àري مسؤولني رشLا Lىل الرتكة، سواء يف 

Ðهبا إالجيايب ٔ�و السليب، ٕاال انطالقا من يوم وفاة مورو�م الهاþاZ .  
وبذñ ،Ðكون احلكومة قد معلت Lىل ٕاUداث رضيبة بصفة àري 

إالرث، اليشء اæي يتعارض ؤ�حاكم الرشيعة إالسالمEة،  م�ارشة Lىل
، نطلب مهنا ونلمتس مهنا ٔ�هنا 77واح°ا ق�ل ما ßشهر احلكومة الفصل 
  .تعرض اYٔمر Lىل اBلس العلمي اLYٔىل

  .وشكرا الس:يد الرئ4س

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اللكمة aلحكومة، شكرا

        ::::الية، امللكف }ملزيانيةالية، امللكف }ملزيانيةالية، امللكف }ملزيانيةالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد وامل
ل4س هناك ٔ�ي ترضيب Lىل إالرث، Yٔن اYٔمر يتعلق بتفويت العقار 
§يفام اكن متلكه، و}لتايل مت ٕاخضاLه لنفس املقIضيات اليت تتعلق بتفويتات 
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  . العقارات
بطبيعة احلال هاذ التعديل من ش�ٔنه ٔ�ن يقلص الوLاء الرضييب ويؤÕر 

 Ðæ ،ىل موارد ا�و�L من ا�س:تور 77فاحلكومة تدفع }لفصل سلبا.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
، ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، تعديل رمق 66منر ٕاىل املادة 

  .، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من مقديم التعديل39

        ::::املس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

�خول واYٔر}ح الناش:ئة موضوع التعديل املتعلق بتعريف ا 66املادة 
  . عن رؤوس اYٔموال املنقو�

البايق ، ، ، ، IIيف الفقرة " àري املسعرة ببورصة القمي"ٕادراج مجÙ : التعديل
 .بدون تغيري

التعديل الهدف دÄلو اعتبار اYٔر}ح الناش:ئة عن تفويت ٔ�سهم يف 
الرشاكت املسعرة يف بورصة القمي مبثابة ٔ�ر}ح ½جتة عن رؤوس ٔ�موال 

قو� عوض ترض�هبا مضن صنف اYٔر}ح العقارية، وذÐ ل�شجيع هاته م°
  .الرشاكت اليت يغلب Lلهيا الطابع العقاري øaخول ٕاىل ٔ�روقة البورصة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  ..احلكومة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  .مالءمة، Ðæ احلكومة تدفع بنفس املوقفهذا تعديل aل

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . 77الفصل 

مكرر واملادة  70ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 
، اللكمة UYٔد 40مرات، التعديل رمق  3مكرر  70مكرر مرتني واملادة  70

  .السادة املس�شار�ن من مقديم التعديل

        ::::�UUUUيش�يش�يش�يش    املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب
  .شكرا الس:يد الرئ4س

هاذ التعديل يتعلق }لفرع السادس من املدونة العامة aلرضائب حول 
  . فEه مواد ٕاضافEة 19ا�خول واYٔر}ح الناجتة عن الرثوة، فالتعديل رمق 

مكرر، التعريف ونطاق التطبيق، يقصد  70املادة : التعديل املقرتح
ة من ق�ل فرد ٔ�و مجموLة ٔ�فراد م°متني }لرثوة قمية املوجودات املالية اململوك

لنفس العائÙ والقابa ÙلقEاس بوUدات نقدية يف حلظة زم°ية معينة، واليت 
تتكون ٔ�ساسا من السلع ذات القمية العالية ٔ�و العقارات ٔ�و املعادن 
واBوهرات النف4سة ٔ�و اYٔسهم والس:ندات والودائع املرصفEة وبوليصات 

ر§بات ذات القمية العالية واملرا§ب البحرية والسفن الت�ٔمني ٔ�و العر}ت وامل

ومجموع احلصيالت واYٔر}ح وا�خول ولك ما ميكن ٔ�ن (شلك قمية مالية 
  ".ماليني درمه صافEة 10تصل ٔ�و تفوق 

سعر الرضيبة، حيدد سعر الرضيبة Lىل : املكررة مرتني 70املادة 
  :الرثوة، كام ييل

  ؛مليون درمه 30 ٔ�قل من ماليني درمه ٕاىل Õ10روة ما بني  1%
  ؛مليون درمه 50مليون درمه ٕاىل ٔ�قل من  Õ30روة ما بني  1,5%
  .مليون مفا فوق 50من  2,5%

وحيدد مرسوم طرق ا�Uساب القاLدة الرضي�Eة والقمية الصافEة اخلاضعة 
aلرضيبة القواLد احملاس�Eة، جيب Lىل لك خشص ºاضع aلرضيبة Lىل الرثوة 

مة متكن من حتديد قمية اYٔموال املنقو� املشار ٕاÒهيا ٔ�ن ميسك حماس:بة م°تظ
يف ٕاUدى املواد حسب منوذج تعده إالدارة اجلبائية وmشلك ميكهنا من القEام 

  .}ملراق�ة املنصوص Lلهيا يف هذا القانون
  :ñرصد حصيÙ هذه الرضيبة كام ييل

لفائدة صندوق دمع ال-سك �ج-عي احملدث مبوجب قانون  50%
  ؛2012لية املا

  .لت�ٔهيل القطاLات �ج-عية 50%
إالعفاءات، (س:تفEد امللزم يف ٕاطار هذه : مرات 3املكررة  70املادة 

  :الرضيبة من ٕاعفاء جزيئ وفق الرشوط التالية

 بناء مدارس ؤ�حEاء وٕاقامات Zامعية؛ -

بناء ٔ�و جتهزي مس:توصفات ٔ�و مراكز حصية ٔ�و دور aلعجزة ٔ�و م�ٓوي  -
 عهنم ولك البناءات ذات النفع �ج-عي؛لٔ�طفال املتöىل 

دمع امجلعيات àري الرحبية والعصب، ºاصة ت� العامÙ يف جمال  -
ماكحفة اYٔمراض اخلطرية، واليت تعىن mشؤون اYٔشöاص ذوي �حIياZات 

 اخلاصة وàريها؛

 املسامهة ٕاىل Zانب ا�و� يف ñرممي امل�Õٓر التارخيية؛ -

لك املشاريع اليت تتو� فك العز� عن املسامهة ٕاىل Zانب ا�و� يف  -
  .العامل القروي

ختصم من الرضيبة املفروضة Lىل امللزم قمية مسامهته يف ¿ود التمنية 
  .املشار ٕاÒهيا L�ٔاله، Lىل س�Eل املثال ال احلرص يف هذه املادة

اجلزاء املرتتب عن اÒمتلص من ٔ�داء : مرات 4مكرر واºYٔرية  70املادة 
  :الرضيبة

من م�لغ الرضيبة املمتلص مهنا عن لك  %100رامة ßساوي تطبق غ
ملزم سامه يف ٔ�عامل هتدف ٕاىل اÒمتلص من دفع الرضيبة، كام تطبق غرامة 

ٔ�لف درمه عن لك ملزم ٔ�دىل ٕ}قرار (ش:متل Lىل بيا½ت àري  30قدرها 
  .حصيÜة ٔ�و ßشوبه ٕاغفاالت من ش�ٔهنا تقليص مقدار قدر الرضيبة

  م°اه }مس املعارضة؟ ملاذا هذا التعديل قد
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من ا�س:تور، بال ما µشري  40و 39ذÐ اµس¶اما مع الفصلني 
aلمضمون دÄهلم، وكذÐ لتو� ٕارشاك امجليع يف حتمل التضامن ونفقات 

  .بناء ا�و� اBمتعية ا�ميقراطية وتقليص الفوارق �ج-عية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . رشكرا aلس:يد املس�شا

  .اللكمة aلحكومة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  . شكرا الس:يد الرئ4س

هاذ التعديل aلمالءمة مع ما س:بق ف� يتعلق }لرضيبة Lىل الرثوة 
  .من ا�س:تور 77احلكومة تدفع بنفس املوقف، الفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ورد mش�ٔهنا  91من ا�س:تور، ومنر ٕاىل املادة  77احلكومة تدفع }لفصل 

، اللكمة UYٔد السادة 42تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق 
 . املس�شار�ن مقديم التعديل

        ::::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
  .شكرا الس:يد الرئ4س

، }ش µسهلو يش شوية Lىل احلكومة، واك�ن عند½ 42اك�ن عند½ 
، ٕاذن }ش µسهلو Lليمك، 46و 45و 44، امسعت، الس:يد الرئ4س، و43

  . الس:يد الرئ4س
ٕاذن لقد تقدم°ا هبذه التعديالت كفرق aلمعارضة، الس:يد الرئ4س، 
àادي نقدمو هاذ التعديالت قلنا نقدØم دفعة واUدة، Yٔهنا ñرتبط يف ٕاطار 

ت إالعفاء واYٔسعار الرضيبة Lىل القمية املضافة وجماالت ت��ا�ن ما بني جماال
  . املطبقة }لJس:بة لهذه الرضيبة

ٔ�ول UاZة àادي ميكن يل نقول، mرشى تقدØا احلكومة Yٔوالد 
�نتöابية كام تؤمن بذÐ لٔ�سف Zاءت يف الزÄدة يف  مساLدهاالشعب، 

الزيت، الرشحية، الزبدة، اخلشب اخلام �لك ٔ�نواLه، Zاءت كذa Ðلفالح 
رفة ومول الطا§يس، ٕ}قرار الرضيبة Lىل القمية ومول احلانوت ومول احل

املضافة Lىل اخلدمات واملعدات والبيوLات، وال حول وال قوة ٕاال }!، 
هاذ احلكومة حبق حكومة ßشجع الريع، }لJس:بة aلطا§س:يات، }لJس:بة æاك 

مليون، واكنت تتلكم Lىل  100مليون، مول  130اليش اaيل اعطات مول 
  . فاريتال-س:يح وLىل الع

ٕاذن، نقرتح Uذف لك ما Zاء من ظمل اج-عي وٕا¿از Lىل القدرة 
، 123، 121، 99، 92، 91الرشائية لرشاحئ عريضة كام ñكرسها املواد 

وإالبقاء Lىل املقIضيات اYٔصيÙ كام يه مضمنة يف املدونة العامة aلرضائب 
  . املعمول هبا ٕاىل Uدود اليوم

الوLد اaيل اكن واLد به الس:يد واك�ن واUد القضية، ٔ�ما خبصوص 
الوز�ر داºل اaلجنة، Yٔن اح°ا ما غندافعوش Lىل اYٔغنياء خبصوص ذاك 
القضية دÄل اخلشب، اك�ن، الس:يد الوز�ر، þريد وLد من الس:يد الوز�ر 
ºاصة ملا يتعلق اYٔمر ٔ�ن ñكون Lدا�، ؤ�ال �كون الظمل Lىل فsات §برية 

يض امجلوع وامجلاLات احمللية، وñميثلوا من الفقراء، ٔ�ي ذوي احلقوق من ٔ�را
، ووافEتمك بواUد الJسöة م°و ؤ�عطيهتا %10يف هاذ الرمس اaيل ñزاد دÄل 

  . تقريبا ومه املعنيون هبذه الزÄدة %95لمك وقلتو àادي تدرسوها، 
اaيل ابغينامك تلزتموا به حول املراجعة، اك�ن الرسوم، وراه Zات Lىل 

àادي ) TVA(اaيل عندك، Yٔن الرسوم مع  لكمتك وLىل بعض إالخوان
، وال يعقل ٔ�ن يظمل هؤالء الفقراء، Yٔن اaيل 4àس:تفدوا من 51توصل حىت 

هاذ املبالغ اaيل àادي تضيع هلم واUد الفلوس، مه الفقراء، مه ذوي احلقوق، 
مه اaيل عندمه واUد احلصة يف اYٔرايض دÄل امجلاLات الساللية، ٔ�ي ذوي 

  . احلقوق
  . شكرا

وابغينا يش الزتام ٕاذا اكن ممكن يف ا�راسة اaيل اهرضتو Lلهيا، سواء يف 
املس:تق�ل الس:نة املق�Ù ٕان شاء هللا، ميكن تنقصوا من الرسوم }ش تد�روا 

  . Lدا� اج-عية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا لمك

 .ٕاذن، موقف احلكومة من هذه املواد Lىل التوايل

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
  .شكرا الس:يد الرئ4س

، 123، 121، 99، 92، 91يتعلق اYٔمر بتعديالت حتذف املادة 
و}لتايل حتذف الرضيبة وتقلص من موارد ا�و�، Ðæ احلكومة تدفع 

  .77}لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق ورد mش�ٔهنا  123منر، املادة 

  . ، ٕاذن نفس املوقف46
، ورد mش�ٔهنا تعديالن، اYٔول من فرق اàYٔلبية 125ٔ�عرض املادة 

اللكمة حلد السادة املس�شار�ن من فرق اàYٔلبية . والثاين من فرق املعارضة
  .5لتقدمي التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس:يد الرئ4س

: ، الفقرة اaيل Zات فهيا احلكومة كتقول125التعديل §يخص املادة  هذا
خيصم م�لغ الرضيبة Lىل القمية املضافة لشهر د(سمرب، وaلتوضيح نقرتح 
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خيصم م�لغ القمية املضافة املتعلق }ملشرتÄت املؤداة ºالل شهر د(سمرب 
  .2013لس:نة 

  .وشكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  ة؟موقف احلكوم

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .التعديل مق�ول

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . ٕاذن مق�ول

  :ٔ�عرض التعديل aلتصويت
  .إالجامع: املوافقون

  .ٕاذن، إالجامع
اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق املعارضة لتقدمي التعديل رمق 

47.  

        ::::فؤاد قد�ريفؤاد قد�ريفؤاد قد�ريفؤاد قد�ري    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .125املادة 

        ::::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
  . هو اaيل مق�ول 48ما Lلهياش ٕاجامع، اaيل اك�ن التعديل رمق  125

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .125يف املادة  5، كهنرضو Lىل التعديل رمق 5هذا التعديل رمق 

        ::::اااايضيضيضيضاملس�شار الس:يد ٕادر(س الر املس�شار الس:يد ٕادر(س الر املس�شار الس:يد ٕادر(س الر املس�شار الس:يد ٕادر(س الر 
  Lىل ما ٔ�ظن، دÄل من هذا؟ 77اكن دفع }لفصل  47

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
، فEه تعديل تقدمت به اàYٔلبية واس:متعنا aلرشح 125اح°ا بصدد املادة 

  . دÄلو
... 5، مازال، دا} اح°ا بصدد التعديل رمق 47مازال ما وصلناش لــ 

  .هذا مت فEه إالجامع
من فرق املعارضة لتقدمي التعديل رمق اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن 

47.  

        ::::املس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

التعديل املتعلق هبذه املادة �ريم ٕاىل السامح aلملزمني }لرضيبة Lىل 

 2013القمية املضافة خبصم م�لغ الرضيبة Lىل القمية املضافة لشهر دج°رب 
ة واUدة، ٕاذا اكنت م�لغ ذÐ مر  2014القابل لالس:تزنال يف شهر ينا�ر 
درمه، وذÐ جتنبا øaفع بصغار  �50.000س:تزنال يعادل ٔ�و يقل عن 

امللزمني ٕاىل ت�ٔجEل ذÐ �س:تزنال ملدة س:ن�ني، مما س�4قل اكهلهم 
لالحIفاظ }حلجج املث�Iة Ðæ، وميكن ٔ�ن يدفعهم ٕاىل تاليف القEام 

ارة Lىل الرتكزي Lىل }ٕالد، وس:يدفع 2013مبöالصات ºالل شهر دج°رب 
  . امللزمني الك�ار يف ت� الفرتة �نتقالية

  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

 موقف احلكومة؟

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  .شكرا الس:يد الرئ4س

ٔ�لف ٔ�ن يؤÕر سلبا Lىل خزينة  50ٔ�لف ٕاىل  30من ش�ٔن رفع املبلغ من 
  .77ا�و�، Ðæ احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 .48والتعديل رمق  133، منر ٕاىل املادة 77الفصل 

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
التعديل، الس:يد الرئ4س، املتعلق }لواج�ات الJس�Eة، ويف الفقرة الثانية 

ٔ�و بغري عوض، تقدم°ا بتعديل وهو ٕ}ضافة  اليت تتلكم عن التöيل بعوض
يف هناية الفقرة الثانية وكذا يف الرشاكت اليت يغلب Lلهيا الطابع العقاري 

  . L�ٔاله، واليت مل تدرج ٔ�سهمها يف بورصة القمي II-61املشار ٕاليه يف املادة 
ويف نظر½ �ريم هذا التعديل ٕاىل حرص تطبيق الواج�ات الJس�Eة 

ية تفويت معلية اYٔسهم يف الرشاكت اليت يغلب Lلهيا aل�سجيل Lىل معل 
الطابع العقاري، واليت مل تدرج ٔ�سهمها ببورصة القمي، وذÐ تبعا aلتعديل 

اليت صنفت اYٔر}ح الناجتة عن تفويت ت�  II-61املدºل Lىل املادة 
اYٔسهم مبثابة قمي م°قو�، واليت Lادة ما يمت تداولها يف البورصة من يد ٕاىل 

من دون ٕاج�ار Lىل ٕاثبات ذÐ التفويت بعقد مكIوب ميكن ٕاخضاLه  يد
  . }لتايل aلواج�ات الJس�Eة aل�سجيل

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

 .احلكومة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
من  77 هاذ التعديل aلمالءمة واحلكومة تدفع بنفس املوقف، الفصل

        .ا�س:تور



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

32 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . من ا�س:تور 77الفصل 

، ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق 144منر ٕاىل املادة 
50 .  

 .50اللكمة UYٔد السادة مقديم التعديل، التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالب
  .شكرا الس:يد الرئ4س

حتذف لك : a 144لرضيبة، املادة هذا التعديل حول احلد اYٔدىن
aلس:نة املالية  110.13املقIضيات اليت Zاء هبا مرشوع قانون املالية رمق 

، ويمت إالبقاء Lىل املقIضيات احلالية 144املادة  4، الس:� يف مادته 2014
  . املعمول هبا Lىل مس:توى املدونة العامة aلرضائب

عفاء اللكي وا�امئ øaخول اµس¶اما مع التعديل اæي ٔ�قر االٕ : التعليل
الزراعية، ورفضا ملنطق رفع احلد اYٔدىن من الرضيبة Lىل الرشاكت من 

درمه، وٕ}قرار هذا احلد }لJس:بة aلرضيبة Lىل  3000درمه ٕاىل  1500
ا�ºل، وهو إالجراء اæي þراه ذو ٔ�بعاد اقIصادية واج-عية خطرية يف 

  . س:ياق احلايلس:ياق الصعو}ت �قIصادية اليت تطبع ال 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 .الس:يد الوز�ر

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  .شكرا الس:يد الرئ4س

 Ðæ ،هذا التعديل من ش�ٔنه بطبيعة احلال ٔ�ن يقلص موارد ا�و�
  .من ا�س:تور 77احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . 77الفصل 

مكررة، ورد يف ش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة،  145منر ٕاىل املادة 
 .، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل51التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
  الس:يد الرئ4س، 

املكررة، هو هيم رشحية §برية من  145هذا التعديل املتعلق }ملادة 
 واحلرفEني، الت¶ار ا�æن يتعاملون }لتقس:يط الت¶ار الصغار واملهنيني

  . وكذÐ صغار املهنيني واحلرفEني
وقد Zاء هذا التعديل ٕاىل تاليف ذ§ر ال�سجيالت اليومEة واملشرتÄت 
واملبيعات }لس¶ل اæي جيب مسكه من طرف اخلاضعني aلرضيبة Lىل 

اصيل مجيع ا�ºل حبسب النظام اجلزايف نظرا لالس:تÜا� املادية ٕالجراء تف
ت� املشرتÄت واملبيعات �ى الت¶ار }لتقس:يط ºاصة، وٕاىل ٕاUا� القانون 
احملدث لهذا الس¶ل ٕاىل نص تنظميي حيدد §يفEة ٕاجراء ت� ال�سجيالت 

mس¶ل احملاس:بة وطبيعة وشلك الو¼ئق املدمسة لعملية الرشاء }لنظر 
مع املمثلني aلخصوصيات اليت تعرفها جتارة التقس:يط، وذÐ }ل�شاور 

املهنيني aلت¶ار }لتقس:يط واكفة اµYٔشطة الت¶ارية واحلرفEة اخلاضعة aلنظام 
  .اجلزايف

ؤ�ذ§ر ٔ�ن هذا التعديل مت ق�وÍ }ٕالجامع داºل اaلجنة، ؤ�متىن من 
احلكومة ٔ�ال تنقلب Lىل ٔ�عقاهبا كام فعلت يف بعض التعديالت ؤ�ن تغري من 

  . رٔ�هيا اYٓن يف اجللسة العامة
  .اشكر 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اللكمة aلس:يد الوز�ر

الس:يد الوز�ر املنتدب �ى الس:يد وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف الس:يد الوز�ر املنتدب �ى الس:يد وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف الس:يد الوز�ر املنتدب �ى الس:يد وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف الس:يد الوز�ر املنتدب �ى الس:يد وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف 
        ::::}ملزيانية}ملزيانية}ملزيانية}ملزيانية

  . شكرا الس:يد الرئ4س
  .هذا التعديل مق�ول

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :ٕاذن، التعديل مق�ول، ٔ�عرض التعديل Lىل التصويت

  .إالجامع: املوافقون
، ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق اàYٔلبية، التعديل رمق 212منر ٕاىل املادة 

  .، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق اàYٔلبية6

  :املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس:يد الرئ4س

، وكنقرتحو ٕاضافة فقرة اaيل كنقولوا فهيا 212هاذ التعديل §يخص املادة 
بداية معلية الفحص، يوقع  ويقوم ٔ�عوان ٕادارة الرضائب بتحر�ر حمرض عند"

  ". من طرف الطرفني وßسمل µسöة م°ه aلöاضع aلرضيبة
اLالش كنقرتحو هاذ التعديل؟ كنقرتحوه }ش نث�Iو ذيك املدة دÄل 

  . ٔ�شهر وال دÄل س:نة، ٕامىت كتبدا وٕامىت ك�سايل 6املراق�ة دÄل 
  .وشكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
  . شكرا الس:يد الرئ4س
  .هذا التعديل مق�ول

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .التعديل مق�ول، ٔ�عرضه aلتصويت



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

33 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

  .إالجامع: املوافقون
مكررة ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  212املادة 

السادة املس�شار�ن مقديم التعديل، طبعا من فرق ، اللكمة UYٔد 58
  .58، 212، املادة 212، فرق املعارضة، املادة 58التعديل رمق ... املعارضة

        ::::املس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالب
مكررة، مراق�ة جسل اخلاضعني aلرضيبة  212التعديل املقرتح Lىل املادة 

  .ايفاحملددة دخوهلم املهنية حسب نظام الرحب اجلز 
يوما Lىل  15ٔ�وال، يف Uا� املراق�ة ق�ل التارخي احملدد aلرشوع يف 

  . اYٔقل، البايق دون تعديل
املالءمة مع اZٓYال املعمول هبا لبايق امللزمني ٕالخ�ارمه ببداية : التعليل

  .املراق�ة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  ؟احلكومة

        ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
إالجيايب مع فرق املعارضة، وهذا من بني التعديالت  يف ٕاطار التعامل

اليت تقدمت هبا فرق املعارضة يف هذا اBال، ونعتقد ٔ�نه تعديل يعين بناء، 
  .ولهذا نق�<

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :التعديل مق�ول، منر ٕاىل التصويت

  .إالجامع: املوافقون
مة لتقدمي ورد mش�ٔهنا تعديل من احلكومة، اللكمة aلحكو  246املادة 

  .تعديلها، فلتتفضل احلكومة مشكورة

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
التعديل Zاءت به احلكومة بناء Lىل نقاش اكن داºل اaلجنة، هذا 

وطالبت به اaلجنة من ºالÍ، و}لتايل هذا التعديل هيدف ٕاىل رفع الرس 
وبطبيعة احلال مبسطرة مضبوطة ... إالدارات يف ٕاطار املهين بني مجموLة من

و}حملافظة مع ك-ن الرس املهين من Z�ٔل ٔ�ن ñكون هناك املعلومات 
والعنارص الرضورية ملزاو� املهام املو§و� للك هذه إالدارات، ويتعلق اYٔمر 
ٕ}دارة امجلارك، }خلزينة العامة aلمملكة، مبكIب الرصف، و}لصندوق 

a لضامن �ج-عيالوطين .  
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد الوز�ر

  :منر ٕاىل التصويت
  .إالجامع: املوافقون Lىل هذا التعديل احلكويم

، ورد mش�ٔهنا تعديالن من فرق املعارضة، اللكمة UYٔد 247املادة 
  . 55السادة املس�شار�ن مقديم التعديل اYٔول، التعديل رمق 

  .لتفض

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
التعديل، الس:يد الرئ4س، اaيل ñلكمنا Lليه ق�ل قليل، ابغينامك اس�°ادا 
  Lىل احملارض اaيل عندمك ٔ�ش:نو التصويت اaيل اكن فهيا Lىل مس:توى اaلجنة؟

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .خصين نطلب التقر�ر، ما عند(ش هنا

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
هذاك ما اكµش فEه ٕاجامع، حEث ما عند½ش اح°ا هاذ اYٔوراق، ٔ�½ 
ٔ�ذ§ر، ٕاىل ما ºان�°4ش اæا§رة، ٔ�ذ§ر ب�ٔنه اكن فEه التصويت، راه ما دازش 

  .}ٕالجامع

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  التعديل املقدم من طرف احلكومة؟

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  ؟احشال رمق التعديل، الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . ٔ�½ عندي التعديالت، ولكن ما عند(ش تقر�ر اaلجنة

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  .ما عرف�ش، ما عرف�ش

  ::::امللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانيةامللكف }ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية،
، املادة 1دÄل احلكومة، ٔ�ول تعديل aلحكومة، احلكومة التعديل رمق 

246.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
التعديل عندي µسöة ٕاىل ابغيتو . aلحكومة 1، التعديل رمق 246املادة 

نعطيمك µسöة، عندي، ولكن التقر�ر دÄل اaلجنة ما موجودش، àري ٕاىل 
ابغيتو نوقفو اجللسة ملدة معينة ونطلبو التقر�ر وþراجعو ما راج من نقاش 

Uرجعو لـحول هذا املوضوع، ٕاىل بغيتوا نوقفو واþة وLد نصف سا ...  
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر

  ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
  الس:يد املس�شار، 

  .هذا فعال يف اaلجنة مت التصويت Lليه }لرفض
  ؛5= املوافقون

  ؛16= املعارضون
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  . 0= املمتنعون
هذا اaيل §يتعلق بذاك الرس املهين وتبادل املعطيات، دا} ٕاىل اكنت 

  .�شوف ب�ٔن تصوت Lليه �رٔ�ي �ٓخر، هذا طبعا موضوع �ٓخراجللسة ك 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  الس:يد الوز�ر، تفضلوا، تفضلوا، صايف؟ 

، اللكمة UYٔد 55، التعديل رمق 247ٕاذن، حنن بصدد دراسة املادة 
  .السادة املس�شار�ن مقديم التعديل اYٔول

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  الس:يد الرئ4س،

ك املادة اaيل تذا§ر½ Lلهيا ق�ل قليل، اaيل قدم الس:يد الوز�ر، هاذي
هاذيك اكن فهيا تصويت Lىل مس:توى اaلجنة، ومت رفضها ب�àٔلبية ما عرفت 
احشال دÄل اYٔصوات، وان- ك�س¶لوا يف احملرض ب�ٔن فهيا إالجامع، ٕاذن 

  .خصك تدقق يف هاذ املادة هذي 247ق�ل ما تدوز لــ 

        ::::سةسةسةسةالس:يد رئ4س اجلل الس:يد رئ4س اجلل الس:يد رئ4س اجلل الس:يد رئ4س اجلل 
Lىل لك Uال معل اaلجنة راه معل حتضريي، الس:يادة aل¶لسة العامة، 

  . اBلس هو س:يد نفسه، املادة س:بق°ا ٔ�ننا بت4°ا فهيا
  ...ابغيتو نعاودو þرجعو، قرارمك، اح°ا

        ::::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
  .اح°ا }قني يف اBلس، اBلس س:يد نفسه

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  ن نعيد التصويت يف هذه املادة؟ هل يق�ل اBلس �ٔ 

        ::::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
 )Ah oui(ش نعيدJهذي راه ما اكيناش، ما اكي ،.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
مت التصويت هللا خيليمك، }ش þكونو واحضني، التصويت مت }ٕالجامع، 

  .تفضلوا الس:يد الرئ4س، تفضلوا... دا} نطرح هل

        ::::صاريصاريصاريصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔناملس�شار الس:يد محمد اYٔناملس�شار الس:يد محمد اYٔناملس�شار الس:يد محمد اYٔن
عندما وصل ٕاىل هذه املادة، وهذه مادة àري مس¶Ù  ،الس:يد الرئ4س

عند½ كفرق aلمعارضة، ولكن يه مادة Zاءت هبا احلكومة، وقد س:بق ٔ�ن 
اكنت موضوع نقاش مس:تفEض داºل اaلجنة، وعرضت aلتصويت، واYٓن 
الرئاسة يف ٕاطار ال�سلسل كنا نعتقد ٔ�هنا هتم التعديالت اليت يه مدرZة 

هذا ... ½، ومل يبني لنا ب�ٔن هذه مادة ٔ�و تعديل ورد Lىل تعديلعند
  . التعديل Zاءت به احلكومة

وقد س:بق يف بداية هذه اجللسة ٔ�ن طلب الس:يد الوز�ر الرجوع ٕاىل 
مادة ٔ�خرى، Yٔن اكن فهيا نفس إالشاكل، وقدم°اها مرة ٔ�خرى واكن هناك 

به الرئاسة مع  تصويت خمالف لٔ�ول Yٔن امجليع مل (س:توعب ما قامت
  .احلكومة، ولهذا ºلينا þكونو موضوعيني

اح°ا هللا خيليمك، اح°ا عند½ واUد املسؤولية س:ياس:ية مع اYٔحزاب 
دÄلنا ومع الفرق دÄلنا، هاذ اليش وقع فEه نقاش §بري، ابغينا Lىل اYٔقل 
ñكون هاذ املادة معروفة وتعطى لنا فرصة كذa ،Ðلسادة رؤساء الفرق 

ارضة }ش Lىل اYٔقل نعرفو كذÐ الفحوى دÄل التصويت اaيل دÄل املع
اكن يف اaلجنة، وان- ٔ�شعرتو½ به، ونتöذو القرار املناسب ٕاىل ابغينا حىت 
نبدلو الرٔ�ي دÄلنا، تغيري الرٔ�ي راه مايش من السهو� اaيل ت�شوفوا، راه 

Ðىل ذL اسب س:ياس:ياÜس:ن.  
وºليو لنا فرصة، ميكن نتوافقو  ولهذا، Lىل اYٔقل ºليوها ٕاىل اÒهناية،

  .Lلهيا، ولكن ما تقولوش لنا إالجامع، اح°ا راه ما اك�ن ٕاجامع حول هذا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
هللا خيليك، الس:يد الرئ4س، ٔ�½ إالجامع مايش اºرتعته من نفيس، 
مسعتو من القاLة، ولكن مع ذÐ §يبقى دامئا اBلس س:يد نفسه، }ش ما 

  ...aيل مانقولوش اYٔمور ا
  .تفضلوا الس:يد الرئ4س، تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  .إالجامع حول هاذ املادة راه ما اكيJش

¼نيا، هاذ املادة نوقشت يف صيغة ٔ�مام اaلجنة واكن املوقف واحض دÄل 
وحضوا ... بعض الفرق، و}لتايل اكن مس�شار�ن هنا وكتقولوا التعديل Zاء

  .، الناس راه ما فهميJش، وحضوا لنا }لضبطàري aلسادة املس�شار�ن

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
هللا خيليك شوف، }لJس:بة لعمل اaل¶ان معل حتضريي، لقد عرض 

  .Lلينا التقر�ر الس:يد املقرر
اYٓن احلكومة �هيا تعديل قدمIه ٔ�ماممك ورشحIه، اYٓن وقع التباس، 

aلس:يد الوز�ر ليك يوحض  رمبا مل نن��ه مجيعا ٕاىل هذه الناز�، ف�ٔعطي اللكمة
  .املوقف، اللكمة aلحكومة

        ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
  .الس:يد الرئ4س، ٕاىل مسحت يل الس:يدة املس�شارة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .µس:متعو aلمس�شارة احملرتمة، تفضيل

        ::::املس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس:يد الرئ4س

ن يه Yٔعامل حتضريية، ؤ�نمت تعلمون لثاين مرة تقول ب�ٔنه اش:تغال اaل¶ا
ل¶ان، aٔ�ن لك السادة والس:يدات املس�شار�ن ما §يحرضوش يف لك ا

خشصيا لست عضوة يف جلنة املالية، ولكن ٔ�صوت، ٕاذن من حقي ٔ�ن 
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ٔ�عرف لك التعديالت، سواء من طرف اàYٔلبية ٔ�و من طرف املعارضة، 
  .و�ٓنذاك ٔ�ترصف حسب املوقف الس:يايس حلزيب

  .شكرا

        ::::س:يد رئ4س اجللسةس:يد رئ4س اجللسةس:يد رئ4س اجللسةس:يد رئ4س اجللسةال ال ال ال 
Ðاحلق يف ذ Ðنعم، و.   

ٕاذن، ٔ�عطي اللكمة aلس:يد الوز�ر ليك يوحض اYٔمر اæي الت�س Lلينا 
  .مجيعا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
 هاذ املادة كتعلق ب��ادل املعلومات بني إالدارات اaيل يه ٕادارة

ارك والرضائب àري املبارشة، اخلزينة العامة aلمملكة، الرضيبة، ٕادارة امجل
  .مكIب الرصف والصندوق الوطين aلضامن �ج-عي

هاذ املادة اكن توضعت يف الس:نة املاضية aلنقاش، واكن يف الس:نة 
املاضية لنفس جلنة املالية، واحلكومة اح°ا ال اLرتاض لنا Lىل هذه املادة، 

دارات ب4هنا، وþ�ٔمك خصمك جتيبوا لنا الرخصة Yٔهنا تدºل يف صلب فعالية االٕ 
اaلجنة الوطنية aلحفاظ Lىل املعطيات الشخصية، aلحفاظ Lىل دÄل 

  .املعطيات
هاذ اaلجنة ب�ت، وقالت �ٓودي ب�ٔنه ال مانع يف تبادل هذه املعلومات، 
اaيل هو يف احلقEقة Uاصل، Uاصل جبميع إالدارات ٕاال مد�رية الرضائب، 

ºهنا ملزمة داYٔ لرس املهين، وما ميكن يرتفع هاذ الرس  246ل الفصل{
املهين ٕاال مبقIىض قانوين داºل مدونة الرضائب، وهذا هو املقIىض دÄل 

  . هاذ املادة
ويف اaلجنة، ٕاىل مسحوا يل، الس:يد الرئ4س، فعال، صوتت اaلجنة ضد 

  .هذا املقIىض ب�àٔلبية مرحية

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
، س:نعرض التعديل كام قدمIه احلكومة ٕاذن، اYٔمر واحض اYٓن

  :aلتصويت
  .نفس العدد: املوافقون

  .؛ ال U�ٔد56؛ 95ٕاذن، نفس العدد بدل من إالجامع، 
  .ال U�ٔد: ، واملمتنعون56مقابل  95رفض التعديل بــ 

  . لمك اللكمة اليس دعيدLة
  ... ٕاذن، نعاودو احلساب، ال هاذو نقصومه من املعارضة مايش من

  .2: ؛ املمتنعون56؛ 93: ٕاذن
   .صايف هللا يعطيك الصÜة

ورد mش�ٔهنا تعديالن من فرق املعارضة، اللكمة UYٔد  247املادة 
  .55السادة املس�شار�ن مقديم التعديل اYٔول، التعديل رمق 

  

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

 247ادة هاذ التعديل اæي تقدمت به فرق املعارضة واملتعلق }مل
خبصوص دخول Uزي التطبيق ؤ�حاكم انتقالية ملرشوع قانون املالية، 

  .خبصوص ما Zاء يف هذه املادة
ؤ�ضف°ا اYٔشöاص اæاتيون ا�æن �زاولون  XVIIاح°ا جEنا يف الفقرة 

د(سمرب  31بصورة فردية ٔ�و يف رشكة فعلية ٔ�و Lىل الش:ياع يف Éرخي 
ا�ºل حسب نظام الن�E¶ة معال Øنيا ºاضعا aلرضيبة Lىل  2013
ٓ ٕاىل  ...الصافEة   .خره�

قد  2013ومن }ب ترب�ر هذا التعديل، نؤكد ٔ�ن قانون املالية لس:نة 
خبصوص املسطرة املقررة يف قانون  Z2014اء }Òمتديد ٕاىل هناية دج°رب 

، واليت ت�Eح لٔ�شöاص اæاتيني املامرسني }مسهم 2010املالية لس:نة 
 2012دج°رب  31فعلية ٔ�و Lىل الش:ياع بتارخي  اخلاص ٔ�و يف ٕاطار رشكة

Øنة ºاضعة aلرضيبة Lىل ا�ºل حسب الناجت الصايف ٔ�و الناجت الصايف 
امل�سط حتويل مؤسس:هتم ٕاىل رشكة، ºاضعة aلرضيبة Lىل الرشاكت يمت 

، وحتويل لك 2014وهناية دج°رب  2013ت�ٔس4سها ما بني فاحت ينا�ر 
  .كةممتلاكهتم وديوهنم ٕاىل هذه الرش 

ويمت هذا التغيري }مIياز ت�ºٔري الرضيبة Lىل صايف زائد القمية، لهذه 
املسطرة الرتممي (شجع Lىل هيلكة املقاوالت وحيسن من تنظميها وßس:يريها، 

حيذف هذا �مIياز Lىل  2012دج°رب  31لكن رشط وجود µشاط بتارخي 
التحويل ، واليت ñرغب يف 2013املقاوالت اليت بدٔ�ت µشاطها ºالل س:نة 

  .ٕاىل رشكة وÒمتكني ٔ�كرب من Z�ٔل �س:تفادة من هذا إالجراء
ويقرتح التعديل املادة املذ§ورة من املدونة العامة aلرضائب اع-د Éرخي 

  .2014ٕاىل ممت دج°رب  2012دج°رب  31من 
  . شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة

        ::::د واملالية، امللكف }ملزيانيةد واملالية، امللكف }ملزيانيةد واملالية، امللكف }ملزيانيةد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصا
  .شكرا الس:يد الرئ4س

يتعلق اYٔمر �متديد إالعفاء، و}لتايل ب�Õٔر سليب Lىل موارد اخلزينة، 
  .من ا�س:تور Ðæ77 احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . من ا�س:تور 77الفصل 

تعديل منر، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل الثاين، ال 
  .، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق املعارضة56رمق 
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        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  .شكرا الس:يد الرئ4س

الشق اYٔول مIعلق }ٕالعفاء من الرضائب : هاذ التعديل فEه شقني
والرسوم، ويقرتح هذا التعديل متديد إالعفاء من الرسوم والرضائب املتعلقة 

نقو� والعقارية العائدة لٔ�حزاب الس:ياس:ية والرضورية ملامرسة }ملمتلاكت امل 
  .µ2014شاطها، متديدها ٕاىل هناية 

والترب�ر هو ٔ�ن هذا التعديل �ريم ٕاىل متديد إالعفاء mس:نة واUدة، 
ونعتقد ب�ٔن هذا إالجراء مل تصدر mش�ٔنه احلكومة النص التنظميي اæي حيدد 

 ٔYات تطبيقه، هذا الشق اEولرشوط و§يف.  
واUد . الشق الثاين وهيم القطاع الفال� وترضيب القطاع الفال�

  :شوية غنبدا هاذ التعديل، ولكن ٔ�قول ما ييل
ٔ�وال، µس¶ل }مس فرق املعارضة ب�ٔننا من الناحEة املبدئية مع املبدٔ� دÄل 
ترضيب القطاع الفال�، ومع م�دٔ� ٔ�ن القطاLات اليت حتقق اYٔر}ح جيب 

ل قسط من اYٔعباء الوطنية واYٔعباء العمومEة، ؤ�ن هاذ ٔ�ن ßسامه يف حتم
الفرق دÄل املعارضة مIفقة مع التوZه الرايم ٕاىل التقليص من إالعفاءات، 
وتقامس اYٔعباء، وتوجEه ا�مع املبارش aلفsات والقطاLات اليت يه يف UاZة 

Ðæ.  
ومرة Lارشة واملرة اYٔلف، فرق املعارضة ل4ست ضد ترضيب §بار 

فالUني، ولكن نعتقد ٔ�ن املقاربة اليت Zاءت هبا احلكومة املتعلقة بترضيب ال
القطاع الفال�، يه مقاربة شاهبا الك�ري من �رتباك، وشا�هتا الك�ري من 

  :نقط 6ٔ�و  5اYٔعطاب، ٔ�خلصها يف 
ٔ�وال، تبلورت الق°اLة من ºالل املناقشات الطويÙ، ٔ�ن هذا الترضيب 

  .ا½ت خمطط املغرب اYٔخرضي�°اقض مع بعض ٔ�معدة وره
النقطة الثانية، ٔ�ن هذا الترضيب اaيل Zات به احلكومة مل يمت فEه 
ٕارشاك املهنيني، حصيح نودي Lىل املهنيني ٕاىل اج-ع عقد يف وزارة 
الفالUة، ولكن هاذ املهنيني لكهم بدون اس:ت/°اء يف اليومني ا�راس:يني اaيل 

يؤكدون ب�ٔن هذاك �ج-ع اaيل  تنظموا هنا يف جملس املس�شار�ن، لكهم
  .تنظم معهم اكن لٕالخ�ار ومل �كن قصد إالرشاك وال�شاور

ساLات من  6النقطة الثالثة، و}Lرتاف الس:يد الوز�ر املنتدب، بعد 
النقاشات العميقة يف اaلجنة، هاذ إالجراء دÄل الترضيب Zاء بدون دراسة 

داعيات اليت قد ترتتب مدققة، تبني mشلك دقEق ما يه �نعاكسات والت
عنه Lىل مس:توى تنافس:ية القطاع وLىل مس:توى اYٔسعار وLىل مس:توى 
القطاLات اYٔخرى، م�ل ما ٔ�ن هذه ا�راسة شاهبا كذÐ عيب �ٓخر وهو 
ٔ�هنا اعمتدت Lىل معيار àري دقEق، }ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن معطيات ؤ�رقام 

  ... املندوبية السامEة aلتخطيط Zاءت تؤكد هاذ
öÁالصة لهاذ النقاش، اaيل مع اYٔسف الشديد، ؤ�ؤكد Lىل وÐæ، و 

، هاذ النقاش اaيل مت مع احلكومة، وجيب ٔ�ن µشكرها Lىل "الشديد"لكمة 
رUابة صدرها يف بعض املرات، Yٔنه اكن نقاش مIعب، اس:متر ساLات 

وساLات، كد½، ٔ�قول كد½ ٔ�ن نصل مع احلكومة يف اaلجنة ٕاىل نوع من 
من التوافق، وكد½ ٔ�ن حنقق نوع من إالجامع بني املعارضة التفامه، ٕاىل نوع 

وبني اàYٔلبية واحلكومة واملهنيني حول يعين حول تصور ال يؤZل وال يلغي 
الترضيب، ولكن حييطه ببعض الضام½ت وببعض الرشوط اليت من ش�ٔهنا 
ٔ�ن ñرفع ٕاما الغموض واaل�س، ٕاما التخوفات اaيل يه مرشوLة، Yٔنه 

رشحية واسعة من الفالUني، à�ٔلهبم يع4ش يف العامل القروي، كنتلكمو Lىل 
 plan(وال يعرفون §يف تفكر احلكومة، وال يعرفون يشء امسه 

comptable( وال يعرفون يشء امسيتو حتول من خشص ذايت  ٕاىل ،
  ...خشص

للك هذه �عتبارات، اقرتح°ا Lىل احلكومة احملرتمة واUد احلل، قلنا 
  :يف هاذ احلل

لتلزتم احلكومة مبعاودة فIح النقاش مع املهنيني، مايش الغرض م°ه  ٔ�وال،
هو الت�ٔجEل وال إاللغاء، الغرض م°و معاودة ٕارشاÁهم Yٔن عندمه ßساؤالت، 
عهنم قلق، ميكن عندمه مالحظات وجهية، ميكن عندمه ٕاضافات، ميكن 

  .عندمه تعديالت
àلط، لو ٔ�ن  وتنقولو aلحكومة احملرتمة، هاذ املقاربة اaيل كتد�ري

احلكومة ٔ�رش§ت املهنيني }ملعىن احلقEقي لٕالرشاك، راه إالرشاك مايش هو 
نعيط a Ðلجنة ونقرا Lليك التصور وندوز معك واUد جوج ساLات، 
وخنربك واþهتeى، إالرشاك هو إالرشاك، راه كنعرفو ٔ�ش:نو هو املقاربة 

  .ال�شار§ية كام ٔ�سس لها ا�س:تور
ال ٔ�ن تلزتم }aلقاء مع املهنيني وبفIح النقاش ٕاذن، طلبنا من احلكومة ٔ�و

مع املهنيني، Lىل ٔ�ساس Zدو� موضوعية تتعلق }Yٔس:ئÙ واملواضيع اaيل 
Ðري ذà يل فهيا ٕاىلaيل فهيا قلق، اaيل فهيا ل�س، اaفهيا مغوض، ا.  

¼نيا، طلبنا من احلكومة، ¼نيا، ٔ�ن تعد خطة تواصلية حتس4س:ية، 
  .وف صغار الفالUني واملتوسطنيبيداغوجEة، لتبديد خما

طلبنا احلكومة، رابعا، ب�ٔن تلزتم، وهاذ اليش اك�ن يف القانون يف احلقEقة 
اك�ن، ولكن ما }رزش، ما واحضش، ما تفهمش، طلبنا من احلكومة ٔ�ن 
تلزتم وال ب�ٔن تؤكد �لزتام، مايش �لزتام، تؤكد ٔ�مر Uاصل وهو ٔ�ن 

  .ن الترصحي لن �كون Õ�ٔ Íر رجعيالترضيب لن �كون Õ�ٔ Íر رجعي، و�ٔ 
ºامسا، طلبنا من احلكومة يف ٕاطار إالجراءات، يف ٕاطار املذ§رة 
املرتق�ة، ٔ�ن تقر مجموLة ٕاجراءات تدºل يف ٕاطار ما (سمى ٕ}جراءات 
املصاح�ة، ٕاجراءات املرافقة، وخصوصا ما يتعلق بت�ٔهيل الفالUني الصغار 

  .مدÄهل)  le plan comptable(}ش يد�روا 
وطلبنا احلكومة، º�ٔريا، النقطة اºYٔرية، مبذ§رة يف املوضوع، توثق هذه 
�لزتامات، ولكن فهمنا ف� بعد Yٔن هذه املذ§رة من الناحEة إالدارية 
الرصفة ال ميكن ٔ�ن تدºل يف ٕاطار التعامل ما بني احلكومة والربملان يف 

نة احلكومة ؤ�ن Zلسة �رملانية، كنا س:هنتدي ٕاىل Uل، وهو ٔ�ن ñراسل اaلج 
  .ßس�ٔلها mش�ٔن هذه �لزتامات وجتيب احلكومة }اللزتامات
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من  %98هذا هو مضمون التعديل اaيل قدم°اه، واaيل وصلنا فEه ٕاىل 
احلل، ولكن لس�ب مل µس:توعبه جEدا، مت يعين ما عرف�ش ٔ�ش:نو يه 

  . µسفه ٔ�و ٕاح�اطه ٔ�و يشء من هذا الق�يلاللكمة اaيل غنقول، مت 
  .وشكرا

        ::::لس:يد رئ4س اجللسةلس:يد رئ4س اجللسةلس:يد رئ4س اجللسةلس:يد رئ4س اجللسةاااا
  . شكرا aلس:يد الرئ4س
  .اللكمة aلس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
  الس:يد الرئ4س،

  السادة املس�شار�ن،
دÄل  �لك صدق ٔ�ت�ٔسف ٔ�يضا Yٔن هذيك اكن داºل اaلجنة نقطة حتول

النقاش، ال دºل aلحكومة يف ذÐ، ال دºل aلحكومة يف مسار النقاش 
ساLات من هذا النقاش، لهذا  6ة، حبيث فعال بعد داºل هذه اaلجن

املوضوع اæي (س:تحق لك اYٔمهية، ؤ�شكر فرق املعارضة Lىل ٔ�يضا سعة 
صدرها وLىل رUا�هتا وLىل دفاعها املس:متيت، كام فرق طبعا اàYٔلبية، كام 

  . احلكومة Lىل هذا القطاع احليوي Zدا
اYٔخرى اليت جيب ومهنا ٔ�ن هذه إالجراءات، موازاة مع إالجراءات 

º�ٔذها، جيب ٔ�ن (سري هذا القطاع يف يعين صريورته التصاLدية، ويف 
  . املزيد من التقدم ويف املزيد من الن¶اح

ٔ�ت�ٔسف Yٔنه فعال كنا اLال�ن نوصلو، ولهذا حىت ٕاىل اقريتو التعديل كام 
صوت Lليه، ؤ�عطيناه Yٔي قانوين م�تدئ، غنقولها لمك، �ٓودي غيوقع لو 

ال ميكن يف القانون، حىت لهنا فهمت إالشارة، فهمت ٔ�نه  ºلل، Yٔن
 كام تيقولوا، (en vrille)امشات إالشارة، Yٔن من بعد اaلجنة يعين 

امشات يف دوران بدون رقابة، ف�التايل حىت ميل تنقراو التعديل كام قلت 
عطيوه Yٔي قانوين àري م�تدئ غيقول Ð و§يفاش يف القانون ن لمك ٕاىل 

Iفهمت إالشارة والتقطهاكتد�روا ف Ðæح نقاش، و .  
ولهذا، ٕاذا Lد½ ٕاىل نفس النقاش، ٔ�قول ٔ�نه هذا إالجراء الك�ري من 
واجب احلكومة ٔ�ن ñكون فEه ٕاجراءات مصاح�ة، ما ميش:يو اليوم من àدا 

س:نة نوض ºلص، البد àادي  30نقولو æاك الس:يد اaيل معفى هذي 
 2014ٔ�يضا يف التدºل ٔ�نه املعين بـ �كونوا، وحىت اaيل قلت لمك، والبارح 

فالح يعين  400، 400، اaيل معنيني 2015املعين، اaيل ما غيöلص حىت 
غيزتاد،  2018غيزتاد، ومن بعد  2016، ومن بعد 2014يف ... ميكن لها
ميل þمكلو اكع الترضيب هذا اaيل كهنرضو Lليه، اaيل معين  2020}ش يف 

مقة مضبوطة، ميكن لنا نعطيومك، وهذي املعطيات مر . فالح 2116هو 
  . ولكن هذا مايش اح°ا اaيل نعطيومك ولكن املهنيني §يعرفوه

اaيل يف الس:نة املق�Ù اaيل هام من §بار الفالUني،  400فقلنا �ٓودي هاذ 
مليون درمه دÄل رمق املعامالت، جيب، كام لبايق الفالUة، جيب ٔ�ن  35

دÄل العنارص مت  3ة، وهاذ ñكون هناك مصاح�ة وموا§بة ومحÙ تواصلي
  . هناك �لزتام هبا

ني، àري خصنا نعرفو ٔ�يضا اج-ع، ئ�وال، ف� يتعلق }ج-ع مع املهن 
إالرشاك مايش هو ٕاىل Zا يش واUد طلب م°ك يش UاZة تقول لو ٕايه، 
إالرشاك هو طبعا الرٔ�ي والرٔ�ي اYٓخر، إالنصات، التفهم، ولكن اaيل خرج 

ٕارشاك aلمهنيني وما اºذا والو، تيقول Ð ٔ�½ خرجت من يش اج-ع فEه 
وما اºذيت والو، ٕاذن هذا مايش اج-ع، يعين خص ٔ�يضا �كون واUد 

  . الت¶اوب
هاذ �ج-Lات مع وزارة الفالUة سوف تبدٔ�، وسوف ßس:متر نظرا كام 

  . قلت Yٔمهية هذا القطاع واYٔمهية دÄل الفالUة
وٕان اكنت مذ§رة طبعا راها ٕادارية ق�ل }لJس:بة aلمذ§رة، هناك الزتام، 

ٔ�ن توقع من طرف الس:يد مد�ر الرضائب، àادي �كون هناك تفسري، Yٔن 
من صاحل إالدارة واحلكومة ٔ�يضا ٔ�ن �كون التزنيل، تزنيل يعين حصي وتزنيل 
معقول وتزنيل سلس وتزنيل Lلمي، الرضائب ل4ست Lدوا ٔ�و ل4س Lدوة 

لني يف ٕاطار املناظرة يه رشيك، aلملزمني، والرضائب خص يعين اكم
ومشالك املقاولني ومشالك الفالUني اaيل àادي يدºلوا aلرضيبة، رامه 
مشالك ٔ�يضا دÄل ٕادارة الرضائب يف ٕاطار ßسهيل ØاØا، àادي �كون هاذ 

Lىل اYٔقل، ومن  �400ج-ع }ش نفرسو لهاذ السادة الفالUني، هاذ 
 وعهم لهذه الرضيبة؟بعد طبعا يف لك س:نة، ماذا يعين خض

يف ٕاطار امحلÙ التواصلية ٔ�يضا مع وزارة الفالUة، Yٔن الوزارة املعنية، 
خصو �كون هاذ امحلÙ التحس4س:ية التواصلية }ش ما �كوµش هناك 
خطاب يعين ñرويعي ٔ�و خطاب يعين }ش الناس، Yٔن ميل كهنرضو Lىل 

ما يه هذه الترضيب فعال يعين تيكون واUد الشعور }ش نفرسو هلم 
إالجراءات، و�كون هناك طم�ٔنة، و�كون احلقوق حمفوظة، هذي ملزتمني 

  .هبا
Lدم ترضيب ب�Õٔر رجعي، هذا هو القانون، ولكن زÄدة aلمتحيص 
وزÄدة aلت�ٔ§يد Yٔنه اخللل وقع يف النقاش، هاذوك اaيل ما داروش 

واش àادي �كون ... الترصحيات ق�ل، Yٔنه اكنت كتدار ترصحيات بدون
اح°ا àادي ن�ٔكدو ٔ�نه هذا هو روح ونص القانون ٔ�نه الرضيبة Lىل ... ناكه 

هاذ املعنيني ابتداء من الس:نة املق�Ù فاحت ينا�ر لن ñكون ب�Õٔر رجعي، هذي 
Yٔن مس�ٔ� دÄل الثقة والثقة خص ... لكها من بعد دºل النقاش §يف

يهتا، ميل احلكومة يعين يف املامرسة واملزاو�، وهذا طبعا دورها ومسؤول 
  .كتكون يش UاZة كند�روها

ولكن ٔ�يضا خص الربملان وإالخوان املس�شار�ن يعين }ش þزيدو نعززو 
هاذ الثقة، قلنا §يفاش غند�رو هاذ اليش؟ قلنا ٔ�ودي اaيل غند�رو هاذ 
اليش ممكن ñكون، Yٔن هذي مسؤولية الربملان يف ٕاطار املراق�ة دÄل 

وب Lليه احلكومة يف شلك ٕاجيايب يف احلكومة Lىل شلك سؤال كتايب كت¶ا
  . ٕاطار هذه إالجراءات املصاح�ة واþهتeى امللف
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  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  .ٕاذن، موقف احلكومة من هاذ التعديل

  :الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
Yٔن هاذ التعديل طبعا هو طويل، ولكن من بني التعديل هناك ٕارZاء 

الس:نة املق�Ù، هذا طبعا àادي �كون فEه نقص aلموارد،  ترضيب ٕاىل
  .77الفصل 

  ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . من ا�س:تور 77ٕاذن، احلكومة تدفع }لفصل 

  .تفضل، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
}مس املعارضة راه  تناول اYٔخ حكمي، تناول واUد الشق و}يق شق 

  . ¼ين، هللا خيليك، هللا خيليك

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
، 77امسح يل هللا خيليك، الس:يد الرئ4س، احلكومة اس:تعملت الفصل 

ال ميكن ٔ�ن µس:متر يف النقاش، ال هللا خيليك كنتو تطلبو ق�ل، هللا خيليك 
الس:يد الرئ4س، ال ما ميكJش، ال ميكن، ٔ�نت رZل قانون، ملا ك�س:تعمل 

دمو ق�ل ما تناول كنقفلو النقاش وكمنرو، كنت تق 77احلكومة الفصل 
احلكومة، �ٓ الس:يد الرئ4س هللا خيليك، هللا خيليك، ال كنت تقدمو ق�ل ما 

  .نعطي اللكمة aلحكومة، ال، ال ما ميكJش، هذا ا�س:تور وهذا القانون
  الس:يد الرئ4س، 

... ٕاىل مسحتو، àري þكونو واحضني، هللا خيليمك، لو قدمIو تعديل Lىل
س:يد الرئ4س، كنلمتس م°مك þ�ٔمك ßس:متعوا الس:يد الرئ4س، ٔ�½ كنلمتس، ال 

aلرئاسة، اح°ا ملا كنبغيو نقدمو واUد املرشوع ٔ�و واUد املقرتح، كنقولو 
aلرئاسة راه نقدمو Lىل شطر�ن ٔ�و ثالثة ٔ�شطر، وàادي يقدمو جوج وال 
ثالثة الناس، ما ختليون4ش حىت نعطي اللكمة aلحكومة، وان- قدمIو 

Iٓن ابغييت نفYىل غرار جواب احلكومة، هذا ال التعديل، واL ح نقاش ¼ين
  .þكونو م°طقEنييق�ل ٔ�بدا، ا

... ال، ال، الس:يد الرئ4س، هللا خيليك، ٕاذن ميكن نعطيو aلحكومة ٔ�هنا
هللا خيليك ٕاذا اكنت هناك معطيات ٕاضافEة ميكن ٔ�ن نطلهبا من احلكومة، 

ا، احلكومة ، ال ميكن ٔ�بد77ولكن }ش نفIح ٔ�½ نقاش بعد اس:تعامل الفصل 
  .لها ٔ�ن تعطي معلومات ٕاضافEة حول املوضوع

        ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
 Ðل التعديل هو متديد ذÄلجنة، طلب دaهذا ٔ�يضا اكن الرد يف ا

، النص اYٔصيل تيقول Lام بعد صدور 2014إالعفاء لٔ�حزاب ٕاىل �ٓخر 

دي يبقى ، ٕاذن هاذ إالعفاء àا2013ماي  17املرسوم، املرسوم خرج يف 
  .2014ماي  17مIواصل ٕاىل 

ولهذا، التعديل ٔ�عتقد ٔ�نه مرفوض لٔ�س:باب اليت ذ§رهتا يف التعديل 
Lىل التعديل لكه، Yٔن التعديل Zاو فEه فعال  77لكه، ٔ�½ دفعت }لفصل 

  .شطر�ن، ويه مادة واUدة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

لنا النصف دÄل ٕاىل امسحتو إالخوان، ابغيت خنربمك ب�ٔنه راه }يق 
العمل، اكن عند½ موLد يف الساLة الثالثة والنصف aلتصويت Lىل 
املزيانيات الفرعية، àادي خنالفو هاذ املوLد ٕان شاء هللا Yٔنه نظرا 
لٕال§راهات اaيل عش:ناها مجيعا، ابغيت µشاورمك واش þرفعو اجللسة ملدة 

مل، واح°ا عند½ معينة ٔ�و µس:متر؟ Yٔن }يق لنا ٔ�كرث من ساعتني دÄل الع
موLد من Z�ٔل التصويت Lىل املزيانيات الفرعية، وال ميكن ٔ�ن نصوت Lىل 

  .املزيانيات الفرعية ق�ل املصادقة Lىل اجلزء املتعلق }ملداخEل
ابغيت àري þهبمك لهاذ إال§راه وصايف، واش اك�ن يش اقرتاح؟ µس:مترو، 

نظرا لٕال§راه ٕاذن سJس:متر ونؤZل التصويت Lىل مس:توى اaل¶ان الفرعية 
  .اaيل عش:ناه مجيعا
، التعديل (شمل املادتني ورد mش�ٔهنا تعديل 233، 247ٕاذن، املادة 

  .من احلكومة، اللكمة aلحكومة لرشح تعديلها

        ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
}خIصار شديد، الس:يد الرئ4س، ؤ�متىن aلسادة املس�شار�ن احملرتمني 

ديل خيص اسرتداد ٔ�و ٕارZاع الرضيبة Lىل ٔ�ن رمبا يغريوا رٔ�هيم، هذا التع
القمية املضافة املمكن خصمها لفائدة بعض الرشاكت اaيل عندمه هذاك ما 

   .)le butoir((سمى }ملصدم ٔ�و 
هذا يف Éرخي املغرب، ما معر إالدارة ردت هاذيك الرضيبة، كرتد 

عفاة من الرضيبة Lىل القمية املضافة فقط لفائدة معلية التصد�ر واµYٔشطة امل
 TVA(حق اخلصم، ولكن الرضيبة الناجتة عن هذا الفارق بني 

collectée( و)TVA ( سعارYٔىل اL ،ٔ�و الرضيبة الناجتة عن �س��ر
بعض الرشاكت ال ميكن ٔ�و تيخصهم واUد الوقت طويل }ش �ردوها مما، 

  . يعرقل ٔ�و يعوق صريورهتا وخزيJهتا املالية
نون املالية املق�ل، وهذا مطلب ٔ�سايس، يف ا�و� àادي تبدا يف هاذ قا

ٕاطار ٕاLادة انطالقة �قIصاد الوطين وفك بعض القEود Lىل هذه املقاوالت 
 la relance(يف ٕاطار هاذ ا®طط ٕان شاء هللا اæي نطمح Í }لJس:بة لــ  

économique( ،صادية غنبداوIنطالقة �ق�.  
الية àادي تعرتف هباذ القمية ٔ�وال àادي نعرتفو، ا�و� يف قانون امل

املضافة الناجتة عن املصدم، Yٔن هذا هو املقIىض القانوين، وàادي µش:تغلو 
يف ٕاطار طبعا نص تنظميي }ش µشوفو Yٔن هذا �لكف اYٓن، اYٔرقام كتبني 
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مليار درمه ñراكامت دÄل هاذ املصدم Lىل  14اYٓن ٔ�ن هناك حوايل 
  .ت اخلاصةالرشاكت الوطنية والعمومEة والرشاك

ولكن غنبداو، ونبداو ٕان شاء هللا }لرشاكت الصغرى واملتوسطة }ش 
تقوم ا�و� يف ٕاطار واUد اBهود اس:ت/°ايئ ابتداء من الس:نة املق�Ù ٔ�ن يمت 
اسرتداد هاذ القمية املضافة }لJس:بة لهاذ الرشاكت اليت تعاين من س:يو� 

  . خزيJهتا
  .وشكرا الس:يد الرئ4س

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس:يد رئ4س االس:يد رئ4س االس:يد رئ4س االس:يد رئ4س ا
  . شكرا الس:يد الوز�ر

ٕاذن، منر ٕاىل التصويت Lىل هذا التعديل، تعديل من احلكومة، ٔ�عرض 
 :التعديل aلتصويت

  .إالجامع: املوافقون
، 57ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، تعديل رمق  252املادة 

  .اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  .كرا الس:يد الرئ4سش

ف� يتعلق بتعديل فرق املعارضة جممتعة مب¶لس املس�شار�ن حول املادة 
  .املتعلقة بتعريفة الواج�ات 252

عند ال�سجيل  %5ختضع لJس:بة " ج"فرق املعارضة تقرتح يف حرف 
اYٔويل }ملغرب العر}ت ذات حمرك اخلاضعة aلرضيبة اخلصوصية الس:نوية 

وق قميهتا دون ا�Uساب الرضيبة Lىل القمية املضافة Lىل الس:يارات اليت تف
  . ٔ�لف درمه، البايق ال تغيري فEه 500

س:ند½ يف ذÐ، الس:يد الرئ4س، هو ٔ�ن هذا التعديل هيدف ٕاىل حتديد 
 %5واج�ات التنرب Lىل ال�سجيل اYٔويل aلس:يارات يف سعر موUد قدره 

ض التعريفات ٔ�لف درمه عو  L500ىل مجيع العر}ت اليت تفوق قميهتا 
ٕاذا اكنت قميهتا تفوق مليون  %20الJس�Eة املتعددة اليت تصل ٔ�قصاها ٕاىل 

درمه، وذÐ حفاظا Lىل الرواج الت¶اري لت� العر}ت اليت س:تعرف 
ñراجعا §بريا mس�ب الغلو يف الترضيب، ذÐ ٔ�نه جيب حفاظا Lىل املداخEل 

الرضيبة Yٔنه س:يكون Í املرتق�ة من هذا الرمس اجلديد Lدم املبالغة يف سعر 
انعاكس سليب، ل4س فقط Lىل مداخEل واج�ات التنرب، بل حىت Lىل 
الرضيبة الس:نوية، خصوصا Lىل الس:يارات والرضيبة Lىل القمية املضافة 

  .والرضيبة Lىل الرشاكت، هذا من ½حEة
من ½حEة ¼نية، الس:يد الرئ4س، فرق املعارضة ت�ساءل يف هاته 

حلكومة ٕاذا اكنت احلكومة لها نية ٕاىل ترضيب هاته اجللسة العامة مع ا
املنقوالت ذات الطبيعة اخلاصة، فلامذا ٔ�غفلت مشرتي اليخوت؟ اليخت 

املليون، مليار، هذا م°قول، وميل àادي تعطنا جرد aلطا�رات  5راه §يد�ر 
اخلاصة اململوكة، ف� ٔ�ن اYٔمر يتعلق مبنقول ذا طبيعة ºاصة، ملاذا فرق 

ت�ساءل مع احلكومة، ملاذا مت اس:ت/°اء مشرتو اليخوت، وºاصة ٔ�ن املعارضة 
، واUد رمق اYٔعامل §بري Zدا، اح°ا )chiffre d'affaires(اك�ن واUد 

كنعرفو طن¶ة، كنعرفو هنا سال دÄل اليخوت والبواخر دÄل الرتفEه، 
وكذÐ الطا�رات اخلاصة اaيل ك4رشيوها رZال اYٔعامل ومن حقهم ٔ�ن 

  .، ما خضعوهاش لرمس ال�سجيل- هللا يوسع Lلهيم - (شرتوها 
¼لثا، الس:يد الرئ4س احملرتم، اح°ا التعليل هو اæي يربر رفض 

واحضة، اح°ا احلكومة تعطينا واUد الترب�ر ؤ�س:باب  77احلكومة، واملادة 
  .كام اس:تعملهتا يف اaلجنة 77م°طقEة تربر اس:تعاملها ملقIضيات املادة 

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس:يد رئ4س اجل الس:يد رئ4س اجل الس:يد رئ4س اجل الس:يد رئ4س اجل 
  . شكرا aلس:يد رئ4س الفريق

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .شكرا aلس:يد الرئ4س

  الس:يد املس�شار احملرتم، 
ٔ�لف درمه ويفوق  400احلكومة اكنت قد تقدمت جبدول ت�4دا ٔ�وال بـ 

، %15، %10، %5حلال mسعر تصاLدي، مليون دÄل ا�رمه، بطبيعة ا
، و}لتايل هذا هو الس�ب دÄل ٔ�نه ٕاذا اعمتد½ سعرا واUدا دÄل 20%
مليون درمه، Ðæ  95هذا س:يؤدي ٕاىل ñراجع موارد هذا الفصل بــ  5%

  .77احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .77ٕاذن الفصل 

. املادة الرابعة �رمهتا.. د� ٔ�§يدٔ�عرض املادة الرابعة �رمهتا aلتصويت، املع
  .لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، لرشح املوضوع

  :املادة الرابعة كام Lدلت
  املوافقون، واش إالجامع؟ واش نفس العدد؟

  .تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
àري aلتوضيح، دا} اح°ا غنصوتو Lىل املادة }لتعديالت اليت ٔ�دºلت 

  .نفس العدد Lلهيا، ٕايوا راه

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
املادة الرابعة ٔ�دºلت Lلهيا تعديالت، مهنا تعديالت ... 95نفس العدد، 

  .املعارضة ومهنا تعديالت احلكومة

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  .نصوت بنعم Lىل املادة كام Lدلت
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        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .إالجامع: املادة الرابعة كام Lدلت، ٕاذن

  .ديالت فهيم تعديالت دÄل املعارضة وفهيم تعديالت دÄل احلكومةالتع
املادة الرابعة مكرر ورد mش�ٔهنا تعديالت من فرق املعارضة، اللكمة 

  .UYٔ59د السادة املس�شار�ن من مقديم التعديل اYٔول، التعديل رمق 

        ::::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 الرئ4س

  السادة الوزراء،
   املس�شار�ن،ٕاخواين

مكرر مرتني اaيل هو مبوج�ه مت  4هاذ التعديل هو يف الواقع يف املادة 
ٕاUداث الرمس اجلوي aلتضامن مع الس:ياUة Lىل تذ§رة السفر }لطا�رة، 

اءات ثالثة دÄل التعديل دÄل فرق املعارضة زاد يف �س:ت/°
املغادر�ن من  زادت احل¶اج املغاربة، (س:ت/ىن احل¶اج املغاربة�س:ت/°اءات، 

املطارات املغربية، وكذÐ املشفعني والوLاظ واملنتدبني لت�ٔطري اجلالية 
املغربية }خلارج ºالل شهر رمضان، وكذÐ ٔ�فراد اجلالية املغربية املقمية 

  .}خلارج
اLالش هاذ اليش لكو؟ اLالش Yٔن ٔ�وال احلج فريضة، و}لتايل ما 

 µ اد(شايà لصو غنثقلوهاشاي هباذ الرمس، ماöسميو حىت احلج حىت هو نت
  .م°و، ما نثقلوش احلج هباذ الرمس

وكذÐ ل�شجيع املغاربة يف اخلارج، اح°ا كنبغيومه جييو، ßشجيعهم Lىل 
اس:تعامل الطا�رة، ٕاذن خص مثن التذا§ر يف الطا�رة، }خلصوص يف الرشكة 

 التذا§ر àالية Zدا، ٕاذن ما) Royal Air Maroc(الوطنية دÄلنا 
  .درمه يف اYٔخرى 400درمه، و L 100لهيا þزيدويش
}ش µشجعو هاذوك الناس ... }لتايل àري }ش µشجعو ٔ�وال ،ٕاذن

يدºلوا �زوروا املغرب، ويدºلوا اYٔموال دÄهلم aلخزينة دÄل اململكة، ما 
  .þزيدوشاي نعاود þزيدو يف مثن التذا§ر

هاذوك الناس ٕاذن، هيدف التعديل ٕاىل ٕاعفاء فsة احل¶اج، راه قلناها، و 
اaيل §ميش:يو }خلصوص، اaيل §ميش:يو aلمغرب، §ميش:يو من املغرب لت�ٔطري 
اجلالية املغربية }خلارج، وخصها ت�ٔطري §بري Zدا، حىت هام نعفEومه من هذا 

  . الرمس
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة

        : : : : الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
 هو رمس تضامين، كام Zاء يف مرشوع قانون املالية، فEه هذا الرمس

النصف فعال §مييش لصندوق ا�مع دÄل ال-سك �ج-عي، والنصف 

  .§مييش �مع قطاع الس:ياUة
درمه، حىت يه راه صدقة، ما  100ٔ�عتقد ٔ�ن احل¶اج املغاربة املغادر�ن 

Lاظ املنتدبني املشفعني والو . فهيا }س }ش حيج يبدا ميزيي اشوية هنا
لت�ٔطري اجلالية املغربية }خلارج ºالل شهر رمضان، هذا راه كتاºذمه الوزارة 
النفقات دÄهلم لكيا، يعين àري معنيني بصفة م�ارشة، ؤ�فراد اجلالية املغربية 

  .املقمية }خلارج حىت هو كنطلبوها يف ٕاطار التضامن
د�روا، ٔ�فراد اaيل ابغيت ن�ٔكد هاذ الرمس، مايش املغرب بوUدو §ي

اجلالية املغربية }خلارج راه حىت هام ميل §يغادروا الرتاب الفرµيس، §يöلصوا 
  ...هاذ الرمس، بدون يعين، بدون

ولهذا، هاذ الرمس نعتربه حتسن يف ٕاطار ٔ�يضا ما هو معمول به يف 
مسح يل ما اYٔنه جتبدت يف اaلجنة، و ) la RAM5(بعض البøان، وحىت 

تöلص هاذ الرمس يف بøان ٔ�خرى، ومهنم فرµسا، ٕاىل قلهتاش لمك، راه ك 
  . Yٔنه فEه ٔ�يضا نقص من املوارد �77ٓخره، فاحلكومة تدفع }لفصل 

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 منر، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من مقديم التعديل الثاين،

  . 60التعديل رمق 
  .اللكمة aلمعارضة، تفضلوا

        ::::كمي بJشامشكمي بJشامشكمي بJشامشكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلاملس�شار الس:يد عبد احلاملس�شار الس:يد عبد احلاملس�شار الس:يد عبد احل
ما اعرف�ش، الس:يد الرئ4س، �لك صدق، ما اعرف�ش ٔ�½ هاذ الو¼ئق 
اaيل كتوصلمك ما كتدققش يف بعض اYٔمور، اح°ا يف النقاش اaيل در½ مع 
الس:يد الوز�ر يف اaلجنة حول هذا التعديل، ام°ني تبني لنا ب�ٔن املرافقني 

، اقIنعنا وقلنا هاذ الفsة اaيل §ي�ٔطروا احل¶اج املغاربة تت�ٔدي Lلهيم إالدارة
  . حنيدوها، ومتسك°ا }حل¶اج ؤ�فراد اجلالية املغربية املقمية }خلارج

  حصيح، الس:يد الوز�ر؟

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
اح°ا Lىل لك Uال نتعامل مع الواقع، اح°ا ما ميش ٕاداريني، اح°ا مايش 

من  L77ىل لك Uال احلكومة اس:تعملت الفصل ... ٕاداريني، ال ذنب لنا
  .ا�س:تور، ما امسع�ش الس:يد املس�شار

التعديل اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من مقديم التعديل الثاين، 
  .، تفضل، تفضل60رمق 

  :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
ٕاذن يف نفس إالطار، يف نفس الرمس، ف� خيص البالصة اaيل àادي 

لنقل اجلوي ٔ�داء جيب Lىل رشاكت ا "IV"خيلصوا فهيا، ٕاذن جيب زد½ 
الرمس �ى املكIب الوطين aلمطارات يف نفس وقت ٕادالهئا }لترصحي 

                                                 
5 Royal Air Maroc 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

41 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

السالف اæ§ر، اLالش؟ Yٔن التنصيص Lىل ٔ�داء الرمس �ى قابض ٕادارة 
الرضائب وربط هاذ الرمس }ملقر �ج-عي التابع لقابض ٕادارة الرضائب 

من الرشاكت س:يؤدي ٕاىل Lدم ٔ�داء هاذ الرمس من طرف Lدد §بري Zدا 
اليت ال تتوفر Lىل مقر ٔ�و متثيلية }ملغرب، Lىل غرار العديد من رشاكت 

، اYٔمر اæي من ش�ٔنه ٔ�ن حيرم )charter(النقل ذات التلكفة املنخفضة ٔ�و 
خزينة ا�و� من املوارد املرتق�ة من هاذ الرمس، هذه الوضعية س:تöل مببدٔ� 

س:تؤÕر Lىل التنافس:ية بني مساواة امجليع يف ٔ�داء الرضائب، و}لتايل 
  .الفاLلني يف القطاع

ٕان ñلكيف املكIب الوطين aلمطارات بتحصيل موارد هذا الرمس، جيد 
ترب�ره يف توفر هذه املؤسسة Lىل جتربة Øمة يف حتصيل موارد الرسوم 
اخلاصة }ملطارات واملسافر�ن الواج�ة Lىل رشاكت النقل اجلوي، وكذا 

  .ٕاماكنيات املراق�ة والضغط لتحصيل هذه املواردلتوفرها Lىل مEاكنزيمات و 
  .شكرا الس:يد الرئ4س

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .شكرا الس:يد املس�شار، احلكومة

        ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
... داºل اaلجنة مت التوافق Lىل واUد الصيغة، تنقولو �ٓودي الرشكة

نافس يعين Yٔن هاذ الرمس خصو الرشاكت لكهم خيلصوا، }ش �كون الت 
þزيه، وداºل اaلجنة متت واUد الصياàة ٔ�نه الرشاكت اaيل ما عندهاش 
مقرات اج-عية غت�ٔدهيم aلمكIب الوطين aلمطارات، ٕاىل اكن مازال هاذ 

  .التوافق Uاصل

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .صادق Lليه اBلس }ٕالجامع }لصيغة اºYٔرية 60ٕاذن التعديل رمق 

  .ع Lىل هذه الصيغة اºYٔريةٕاذن، صادق اBلس }ٕالجام
  .مكرر aلتصويت، ٕاذن قلنا إالجامع 4ٔ�عرض املادة 

مكرر مرتني، اللكمة  4ورد تعديل من احلكومة �ريم ٕاىل ٕاضافة مادة 
  .aلحكومة

        ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
، هذا تعديل Zات به )Le fameux(هذا هو ذاك التعديل املعلوم 

واملتعلق هباذيك  اش طويل حول هذا التعديل،احلكومة، ؤ�يضا اكن فEه نق
þروم م°ه مصاحلة  اæي طبعا املسامهة إال�رائية �رمس املمتلاكت }خلارج،

� �ٔ Yٔن هذي مس اقIصادية مع بعض املواطنني املغاربة املقميني }ملغرب،
واaيل داروا خمالفات جتاه مكIب الرصف يف ٕاطار Lدم اUرتام  ٔ�ساس:ية،

ٔ�ن حيولوا يعين خمزو½هتم ٔ�و ودائعهم املالية ٕاىل  ة }لرصفالقوانني املتعلق
حسا}هتم }ملغرب، ؤ�ن يرصحوا مبمتلاكهتم ٕاىل اكنت عندمه ممتلاكت يف 

  .اخلارج

وحتول يف ... هاذ التعديل نعتربه فعال قطب الر> }لJس:بة لهاذ
املغاربة التعامل طبعا الهادئ والبناء مع الفاLلني �قIصاديني ومع املواطنني 

من ¿ة  اaيل من ¿ة àادي منك°ومه }ش يدºلوا يف ٕاطار القوانني، طبعا
ميك°ومه من �س:تفادة و�س��ر من هاته اYٔموال احملو� ٕاىل  àادي ٔ�خرى

حسا}هتم }ملغرب من ٔ�ن (س:هتلكوا و(س�مثروا هباذ احلسا}ت، ومهنا ٔ�نه 
بعض احلرج Yٔهنم اYٓن هناك  þرفع عهنم ٔ�يضا وٕان اكنوا þرفع عهنم رمبا ٔ�يضا

وهاذ إالجراء ٔ�يضا اجلريء والش¶اع، مايش املغرب فقط اaيل دارو، ... رمبا
هناك بøان ٔ�خرى دارت نفس إالجراء واس:تفادت مزيانية ا�و� م°و 
وخزينة ا�و� م°ه و�قIصاد الوطين م°ه، فلهذا هذا هو مفهوم ومرايم 

  .هذا إالجراء
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::لس:يد رئ4س اجللسةلس:يد رئ4س اجللسةلس:يد رئ4س اجللسةلس:يد رئ4س اجللسةاااا
  . شكرا

  .اللكمة لمك اYٔس:تاذ الرايض، تفضل

        ::::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
  .شكرا الس:يد الرئ4س

  السادة الوزراء،
  الس:يد الرئ4س، 

ٔ�وال ñهنين الس:يد الوز�ر �لك رصاUة ومن القلب §ونك ٔ�نك م�ال كنت 
نا Uذر½ لكن اaيل اك�ن ك ... جشاع }ش داºل هاذ احلكومة ٔ�نك جتي هباذ

رئ4س احلكومة، وهذا الواقع واaيل خص يعرفوه املغاربة، ب�ٔن خطاب 
التخويف والتخو�ن والوعيد واÒهتديد هو خطاب �زعزع ثقة املغاربة يف 
مؤسساهتم، مما ٔ�دى ٔ�ن Lددا §بري من املس�مثر�ن º�ٔافهم خطاب رئ4س 

م من احلكومة، مهنم من هرب ٔ�مواÍ ٕاىل اخلارج بطرق àري قانونية، ومهن
اشرتى عقارات بدول ٔ�وروبية، ومهنم من وضعوا ٔ�مواهلم يف حسا}ت 
جمهو� �مس يف سو(رسا، ومهنم من وضع ٔ�مواهلم يف حسا}ت جمهو� 
إالمس، وبعض ا�ول اخلليجية، وكثريون اشرتوا شقق يف ٕاس:بانيا، ومهنم 

Yٔن ) les coffres forts(من حسب ٔ�مواÍ من اYٔبناك ووضعوها يف 
ب احلكومة اÒهتديدي جعل هؤالء املس�مثر�ن يفقدون الثقة يف خطا

وهاذ اليش راه Zا يف ¤م الس:يد -مؤسسات البø، مع العمل ٔ�ن الرٔ�سامل 
الرٔ�سامل ج�ان، مل تعريوا ان��اهنا سواء عن طريق اYٔس:ئÙ الشفهية  -الوز�ر

: ورٔ�و إالUاطات ٔ�ي اه-م، اليشء اæي ٔ�دى }ملغرب ٔ�ن (سقط يف احملظ
  .هتريب اYٔموال ٕاىل اخلارج

اYٓن، س:بÜان هللا ٔ�و س:بÜان م�دل اYٔحوال، احلكومة }خلطا}ت 
دÄلها àري املسؤو� والشاذة، ها يه اليوم تضع ٔ�مام الربملان، ٔ�هيا الشعب 
املغريب، قانون تتوسل وßس:ت¶دي هؤالء املغاربة اaيل ٔ�فزعهتم واaيل هر�هتم 

، بدون 2014ضام½ت حيملها القانون املايل لس:نة ب�ٔن يقوموا ٕ}رZاع ٔ�مواهلم ب
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ٔ�ن تتوفر احلكومة Lىل ٔ�ي دراسة متكهنا من معرفة املصدر احلقEقي لٔ�موال 
اليت سوف تدºل aلمغرب عن طريق هذا البند، هل هذه اYٔموال ½جتة 
عن إالرهاب، ٔ�و ا®درات ٔ�و التبE4ض؟ لك هذا يف غياب �س�شارة ال 

  .امجلعيات ٔ�و اBمتع املدعي املسؤول عن املال العام مع اYٔحزاب وال مع
ويف اºYٔري، هل هذا إالجراء لن ñكون Í تبعات }لJس:بة aلمغرب ٔ�مام 
املنظامت ا�ولية اليت حتارب اÒهتريب وتبE4ض اYٔموال ومتويل إالرهاب؟ 
Ðæ، نطالب احلكومة mسحب هذا التعديل وال�شاور mش�ٔنه مع اجلهات 

  .املعنية
  .را الس:يد الرئ4سشك

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة  لٔ�س:تاذ العلمي، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  .الس:يد الرئ4س احملرتم
  الس:يدان الوز�ران،

  السادة املس�شار�ن،
حنن بدور½ يف الفريق �شرتايك نود ٕابداء و¿ة نظر½ خبصوص هذا 

  .التعديل
  الس:يد الرئ4س، 
ٔ�ن Lربت عنه يف اaلجنة، هذا التعديل هو عبارة عن وكام س:بق يل 

، حنن نقول برصحي العبارة ب�ٔن 2014ٕاضافة مادة ملرشوع قانون املالية لــ 
ٕاضافة هذه املادة Zاء ºارج إالطار ا�س:توري، ٕاضافة هذه املادة ال Lالقة 

ية Í مبنطق مرشوع قانون املالية، Lىل اعتبار ٔ�ن إالعفاء ٔ�و املسامهة إال�رائ 
لٔ�شöاص اæاتيني ٔ�و املعنويني ا�æن يتوفرون Lىل ٔ�موال }خلارج §يفام اكن 

  .جحمها و§يفام اكن نوعها هو توZه Zديد aلحكومة يف ٕاطار قانون املالية
ق�ل قليل الس:يد وز�ر العالقات مع الربملان احملرتم، §يقول ب�ٔن البث 

مة ميل ابغى تطبق التلفزيوين اك�ن دفرت حتمالت، طيب، وما ميكJش احلكو 
القانون حتمتي }لقانون، وميل ما تبغاش تطبق القانون، حEث يه حكومة 

  .خصها خترق القانون
  الس:يد الرئ4س، 

اح°ا يف الفريق �شرتايك، و}مس فرق املعارضة، كنقول ب�ٔن بالد½ ٕاىل 
ابغينا ن�ٔسسو خص ñكون عند½ ا��كIاتورية aلقانون، ٔ�½ ٔ�قول ب�ٔن هناك 

Z هZغي ٔ�ن ي�ٔيت يف �ٓخر  ديدتو�Jٔ�رادت احلكومة ٔ�ن تضيفه اليوم، ال ي
من ا�س:تور §يقول ب�ٔن التو¿ات املالية ي�Jغي ٔ�ن  46حلظة، اك�ن الفصل 

تعرض ٔ�مام اBلس الوزاري، اBلس الوزاري �رٔ�سه صاحب اجلال� 
  .}عتباره رئ4س ا�و�

ني إالجيابية من ½حEة ¼نية، حنن كفريق �شرتايك من حEث املضام

دÄل إالجراء، حنن معه، ولكن طريقة تزني<، طريقة عرضه، مسطرة عرضه 
Lىل الربملان يه معيبة ش�، وال ميكن لنا ٔ�ن µسمح بتاÉ خبرق القانون 

  .وال µسمح بتاÉ خبرق ا�س:تور
فلهاته اYٔس:باب، ٔ�½ كنلمتس من الس:يد الوز�ر احملرتم، اUرتاما ملضامني 

ذا هذا �س:تع¶ال؟ حىت اÒهنار اºYٔري اLالش؟ اLالش ما ا�س:تور، وملا
  امشاوش Bلس النواب؟ 

كنطالب م°و اUرتاما øaس:تور }ش (سحب ٕاضافة هذه املادة ملرشوع 
، وجييبو يف ٕاطار مرشوع قانون aلاملية تعدييل، وٕاذاك 2014قانون املالية 

،Ù¶فل4س هناك ٔ�ي  اح°ا غند�رو يدينا يف يدو، ٔ�ما هبذه الطريقة املس:تع
  .اس:تع¶ال يف تقد�ر½ املتواضع

وLىل هاذ اYٔس:باب كنكرر، الس:يد الرئ4س، يف هاته اجللسة العامة 
من ا�س:تور، واUرتاما  L46ىل الس:يد الوز�ر اUرتاما ملقIضيات الفصل 

aلمؤسسات، واUرتاما aلقانون، كنقول ٔ�ن ٕاضافة هاذ املادة ال م°توج 
Ä�ٔم، ؤ�ن الطريقة اaيل تعاملت هبا احلكومة  اقIصادي لها ºالل هاذ العرش

  . ال Lالقة لها ٕاطالقا }لقانون املايل
  .وشكرا الس:يد الرئ4س، وLىل هاذ اYٔساس خصها ßسحبو

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اYٔس:تاذ اYٔنصاري، تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
  .شكرا الس:يد الرئ4س
  الس:يدان الوز�ران،

  ،الزمالء اYٔعزاء
هاذ التعديل ٔ�وال اæي تفضلت احلكومة }Bيء به، رمبا يف غفÙ من 
بعض الهيئات الس:ياس:ية، ٕاىل جملس املس�شار�ن ورمبا يف ج°اح الظالم، 
اكن موضوع نقاش هام ومس:تفEض داºل جلنة العدل نظرا Yٔمهيته، وال 
خيتلف اثنان عن ٔ�مهية املوضوع، وهنا µشارك وµشاطر احلكومة رٔ�هيا يف 

  .ٔ�مهية ما Zاءت به
، ال ميكن UYٔد اYٓن من املغاربة، "ولكن"ولكن، ي�Jغي ٔ�ن نقف عند 

ويف ٕاطار ما عرفه املغرب من حتوالت يف ش:ىت اBاالت، وطي صفÜة 
املايض، واaلجوء ٕاىل املصاحلة الس:ياس:ية يف ٕاطار املصاحلة وإالنصاف، 

يف ٔ�وقات  وتعويض ٔ�ولئك ا�æن تعرضوا aلتنكEل والتعذيب واÒهت¶ري
الرصاص، ٔ�ن نفIح مصاحلة اقIصادية اYٓن مع رشحية من املغاربة، دفعهتم 
ظروف حبسن نية ٔ�و mسوء نية ٕاىل هتريب ٔ�موال يه يف ملكEة الشعب 
املغريب ق�ل ٔ�ن ñكون يف ملكEهتم اخلاصة، واس:ت�Õٔروا هبا وذهبوا ٕاىل 

هنا، وكذÐ ٕايداعها يف حسا}ت بنكEة ٔ�ج°بية، Uارمني �قIصاد الوطين م
احلصول Lىل ٔ�صول وLىل عقارات Zد هامة، مفهنم املسؤول الك�ري، ومهنم 

يف احملرمات، ومهنم من اك�سب ٔ�مو� Uالال وهرهبا لعدم ثقIه يف التاجر 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

43 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

  .الوطن
واYٓن يف ٕاطار هذه املصاحلة �قIصادية مع هذه الرشحية، نقول ٔ�ن 

الس:ياق القانوين  التعديل اæي Zاءت به احلكومة اليوم Zاء ºارج
وا�س:توري، }عتبار ٔ�ن ٕاجراء من هذه اYٔمهية وmشهادة امجليع اكن ي�Jغي 
ٔ�ن يو� م°ذ البداية يف مرشوع قانون املالية ليعرض ٔ�مام ٔ�نظار Zال� 
امل�، ؤ�ن ت�°اقش فEه اàYٔلبية املمثÙ من طرف وزراهئا، ق�ل ٔ�ن حيط 

، ويضم مجيع احلساس:يات الرUال يف جملس النواب اæي Í وضع مIقدم
الس:ياس:ية اYٓن يف املغرب، و�كون موضوع نقاش مس:تفEض، وñمتكن 
اYٔحزاب الس:ياس:ية واملركزÄت النقابية واBمتع املدين جممتعة من فIح نقاش 
حوÍ، ؤ�ن متد احلكومة مجيع الهيئات املعنية بلواحئ ا�æن قاموا هبذه اجلنح 

 غرار ما قامت به احلكومة من µرش ٔ�و هذه اجلرامئ �هتريب ٔ�مواهلم Lىل
اYٔذو½ت ومن µرش لواحئ املقالع، وكذÐ ما ي�Jغي ٔ�ن تدافع aلحكومة من 
Z�ٔل اسرتداده، ما يه القمية املرتق�ة اليت س�س:تفEد مهنا خزينة ا�و� يف 
هذه الظروف الصعبة، وكذÐ مك جحم اYٔموال املهربة يف تقد�رها، وٕان اكن 

عن هذا السؤال داºل اaلجنة، مؤكدا ٔ�هنم ل4ست هلم الس:يد الوز�ر Z�ٔاب 
معطيات مدققة ال حول اYٔموال املهربة وال اYٔموال اليت ميكن اسرتZاعها 

  .انطالقا من هذا التعديل
حنن يف حزب �س:تقالل، ويف الفريق �س:تقاليل اæي هو وا¿ة، 

د ٔ�مام ويف نقاش مس:تفEض لهذا التعديل بعدما توصلنا به، قرر½ ٔ�ن نؤك
الرٔ�ي العام الوطين ٔ�ننا لس:نا ضد املصاحلة �قIصادية يف بالد½ لندمع 
خزين�°ا ولرند الثقة لهذه الرشحية اليت خرجت عن اجلادة، ولكن الطريقة 
اليت þزل هبا ٔ�و اليت Zاءت به احلكومة هبذا التعديل ال ينطبق متاما مع 

  .تو¿اتنا
ن رصUاء، ٔ�ننا ضد هذا التعديل و}لتايل، نود، ونقولها مرة ٔ�خرى، وحن

يف الصيغة اليت Zاءت به احلكومة، �ٓملني ٔ�ن يمت حسبه، كام Zاء Lىل لسان 
U�ٔد الزمالء، من طرف احلكومة جتاو} مع هذه الرشحية الك�رية من فرق 
املعارضة اليت ال ميكن ٕاقصاؤها يف نطاق املشاركة وال�شارك }لJس:بة لاكفة 

اYٓن، وهذا هو التزنيل الصحيح Í، والرجوع ٕاىل  القضاÄ الكربى يف املغرب
الصواب فضيÙ، ل4س هذا من حتقري ٔ�و تنقEص aلحكومة، ولكن يف فIح 
النقاش يف �ٓخر �رهة، ٔ�رد½ من احلكومة ٔ�ن تعي هذا اخلطاب، ؤ�ن تعمل 

املتعلق }لرصف وخمالفة الرصف ٔ�و  L1959ىل ٕادراZه ٕاما يف تعديل قانون 
لكم كذÐ عن الزجر وعن ا®الفات، ٕاذ ل4س ٕ}ماكننا اæي يت 1949ظهري 

ٔ�ن نواZه ٔ�ولئك ا�æن اYٓن يؤدون مجيع املبالغ املرتتبة عهنم من ق�ل حتويل 
اYٔموال ٕاما aلتطب4ب ٔ�و �راسة ٔ�بناهئم، ويؤدون ٕاىل خزينة ا�و�، ٔ�و 
 ٔ�ولئك اa¥�ن ضبطوا يف نقط العبور ؤ�دوا الغرامات ؤ�حEلوا Lىل احملامك،

ٕاذن ٔ�سوة وñاكفؤ الفرص Lلينا ٔ�ن نعي ذÐ ؤ�ن ن�°اقش حول هذا املوضوع 
  .ليحصل Lليه توافق

و}لتايل، Lليمك ٔ�ن ßس¶لوا اYٓن، واليوم ق�ل الغد، ٔ�ننا لس:نا ضد 

املصاحلة �قIصادية، ولكن حنن ضد طريقة التزنيل ºلسة من الرٔ�ي العام 
ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين مبا ومن املناقشة الس:ياس:ية، وتزنيل هذا املقIىض 

  . و�رد الثقة ٕاىل املغاربة ف� ب4هنم ،الوطنخيدم مصلÜة 
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .الس:يد رئ4س فريق اYٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  .شكرا الس:يد الرئ4س

ذا ٔ�ريد الس:يد الرئ4س }مس فريق اYٔصا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�حتدث يف ه
  . املوضوع الهام

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .املرجو من إالخوة املس�شار�ن ٔ�ن �كرموا º�ٔامه }ٕالنصات

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
  الس:يد الرئ4س، 

�لك رصاUة و�لك وضوح وبدون ٕاطا�، ابغيت نقول يف هاذ املوضوع 
  :ما ييل

وقلبناه من لك  ٔ�وال، اح°ا ملا Zا½ مرشوع القانون املايل ودرس:ناه
جوانبه، وصلنا ٕاىل ºالصة مفادها ٔ�نه Yٔس:باب مرتبطة بظروف تعديل 
الJسöة الثانية من احلكومة مل ñمتكن احلكومة ومل �متكن الوافد اجلديد ٕاىل 
احلكومة من ٔ�ن يبصم هاذ مرشوع القانون ببصمته اخلاصة، ويه البصمة 

ظر aلöربة اليت رامكها اليت اكنت م°تظرة ومIوقعة، ومل ñكن مس��عدة }لن
رZاالت ا�و� اaيل اكينني يف هاذ احلزب، واaيل دºلوا aلحكومة، وما 
اLرث½ش Lىل هذه البصمة، ووZد½ ب�ٔن هاذ مرشوع قانون املايل (ش:به 
مشاريع القوانني املالية السابقة يف لك اجلوانب اaيل رشح°اها ؤ�سهبنا يف 

  .ºالت الفرق الربملانيةرشïا يف اaلجنة والبارUة يف ٕاطار مدا
لكن ملا Zاء½ هذا التعديل اaيل ñلكم Lليه الس:يد الوز�ر ق�ل قليل، 
املتعلق }ملسامهة إال�رائية، واaيل ك4س:هتدف ٕانضاج الرشوط معينة لعودة 
اYٔموال الهاربة ٔ�و املهربة، اك�ن جوج ٔ�موال هاربة ٔ�و Øربة، تبلورت عند½ 

 قمية ؤ�مهية وجرٔ�ة هذا التعديل، تبلورت ق°اLة Zديدة وحنن منعن النظر يف
  .قلنا ب�ٔنه ها يه ت� البصمة اليت طويال ما انتظر½ها ،عند½ ق°اLة Zديدة

وÐæ، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حيي الس:يد الوز�ر Lىل هذه اجلرٔ�ة وLىل هذا 
التعديل، §ونو يف الواقع، ؤ�½ ٔ�عيد هنا اس:تعامل واUد اللكمة اس:تعملهتا يف 

، )تعديل ثوري(ة يف اaلجنة، قلت ب�ٔن هذا التعديل هو م°اقشة هاذ املاد
تعديل ثوري مبقEاس ما عش:ناه وما Lايناه طيÙ س:ن�ني من خطاب روجIه 
احلكومة وحرس الس:يد رئ4س احلكومة Lىل وZه اخلصوص Lىل ñروجيه، 
خطاب اaيل زرع واUد النوع من اخلوف، واUد النوع من الرتهيب، مما 
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  .اخ دفع بعدة ٔ�موال ٕاىل الهروبٔ�دى تدرجييا ٕاىل ºلق م°
طبعا، وحىت ال نظمل الرZل، فهاذ إالشاكلية دÄل هتريب اYٔموال ما 
هياش وليدة هاذ الس:ن�ني، يه ٕاشاكلية قدمية، وحسب ما قرٔ�½ه ومسعناه 
يف التقار�ر ويف املنا�ر إالLالمEة فٕان املشلك دÄل هروب اYٔموال من 

مع هذه احلكومة، تفامق ٕاىل درZة ٔ�ن  املغرب هو مشلك قدمي، ولك°ه تفامق
الناس، وقد س:بق لٕالخوان يف الفريق �حتاد ا�س:توري ومازال عند½ 
اæا§رة يف ٕاUدى إالUاطات Lلام اaيل تعود½ كند�روها يف Zلسات يوم 
الثال¼ء، ٔ�ن طرح سؤال اكن وجEه وقIئذ، وجEه هو ما الرس يف هذا العدد 

  ). les coffres forts(، من الك�ري من الصناديق احلديدية

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
ٕاىل امسحتو، الس:يد الرئ4س، هللا خيليمك، اخIرصوا راه خرج°ا Lىل 
القانون، اخIرصوا راه التصويت ما كنفIحوش فEه النقاش Lىل عواهنه، 

كتعطي لفريق معارض ولفريق مؤيد، مث منر ٕاىل التصويت، Yٔن  242املادة 
àادي خنالفو مجيع الربامج املصادق Lلهيا، وàادي  ٕاىل فIحنا هاذ النقاش

  ...خنرجو Lىل
ٔ�ن منر ٕاىل  241هللا خيليمك، ٔ�س�سمح، ؤ�رجوا من إالخوان طبقا aلامدة 

التصويت، ٕاىل البت يف املوضوع، اس:متعنا ٕاىل فريق مؤيد وفريق معارض، 
لبت يف ٕاىل امسحتو نعطي اللكمة aلحكومة ومنر م�ارشة ٕاىل ا... وفIحنا اBال

املوضوع، ما ميكJش نفIحو نقاش Yٔنه ملزمني ب�ٔج°دة، عند½ اليوم واUد 
اYٔج°دة خصنا نت¶اوبو معها ما ٔ�مكن، ٕاىل امسحتو نعطيو aلحكومة ومنر ٕاىل 

  .البت يف املوضوع
هللا خيليمك، àري شوف، فرق املعارضة، امسح يل ما اعطيتكش اللكمة 

Äنه فرق املعارضة ٔ�وال، ¼نيا كنلمتس ٔ�ن هاذ ال�م دYٔ ،ما ي�س¶لش Ð
جممتعة لها تصور موUد، وحنن نؤيد هذا وµسانده، والتدºالت دÄلها 

مIاكمñ Ùمكل بعضها البعض، ؤ�رجو ٔ�ال (س¶ل ¤م الس:يد املس�شار 
  .احملرتم

. ومنر ٕاىل ٕاعطاء اللكمة aلس:يد الوز�ر، مث منر ٕاىل البت يف التصويت
فريق مؤيد، فريق مؤيد يه احلكومة، يه نعطيو aلحكومة، فريق معارض و 

اaيل قدمت التعديل، هللا خيليك ºليو½ þرحبو الوقت، راه اكن بود½ ٔ�ننا 
þمكلو ق�ل الثالثة }ش منش:يو aلتصويت يف اaل¶ان، فٕاذا به هاذ احلرية 
املطلقة، هذا ßساهل يف تطبيق القانون، هللا خيليك هذا ßساهل يف 

  . ضياع الوقت تطبيق القانون §يجر½ ٕاىل
  .طبقا aلقانون ا�اºيل ٔ�عطي اللكمة لفريق مؤيد يه احلكومة

هللا خيليك ما اكيJش نقطة نظام اليس بJشامش، هللا خيليمك، هللا 
خيليمك، ٔ�رجومك ٔ�ن µس:متر يف النقاش، وþرحب الوقت Yٔنه هذه ٔ�طروUات 

  .شلكية، شلكية، شلكية
يل aلم¶لس، }ش اþكونو من القانون ا�اº 241ٔ�رجو ٔ�ن تقرٔ� املادة 

هللا خيليك ما اعطيتكش اللكمة، ال ٔ�ق�ل هبذا ال�م Yٔنه ¤م .. م°طقEني
زائد، ال ٔ�ق�ل هبذا ال�م الس:يد الرئ4س، الس:يد الرئ4س ما اعطيك�ش 
اللكمة، كنمتىن ٔ�نك تلزتم ومنش:يو لٔ�مام Yٔن هاذ النوع من ال�م ٔ�ظن 

  .خيدش اBلس، ال خيدش اYٔشöاص
 خيليمك ٔ�عطي اللكمة aلفريق املؤيد القرتاح الس:يد الوز�ر، هللا هللا

خيليك الس:يد الرئ4س، ما اعطيتكش اللكمة، هللا خيليك، اللكمة aلفريق 
اس:متعنا ٕ}معان ٕاىل ثالث فرق معارضة، هللا ... املؤيد لالقرتاح، اح°ا ٔ�مام

نت من ق معارض وفريق مؤيد، ٔ�رجوك الرجوع و�ٔ يخيليمك القانون يقول فر 
من  141ٔ�حصاب القانون ومن رZاالت القانون، الرجوع ٕاىل قراءة املادة 

  . القانون ا�اºيل
  .ٕاذن، ٔ�عطي اللكمة aلفريق املؤيد

        ::::املس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلج
  .شكرا الس:يد الرئ4س

نود املسامهة يف هذا احلوار اجلاد اæي ٔ�جسل 6ٔول نقطة ٔ�نه ٕاجامع 
تدبري حممك وZاء يف توقEت معني، Zاءت فEه  امجليع Lىل ٔ�مهيته وLىل ٔ�نه

حكومة Zديدة ومتثيلية وحزب Zديد لهذه احلكومة اæي راعى ما Lاشه 
الشارع العريب يف الفرتة اºYٔرية وما عرفIه ا�ول العربية واحمليط العريب 

  .�رمIه، وZاء ملصاحلة وطنية واقIصادية جريئة
ول لنا سوابق ولعل التوقEت واجلدال ا�س:توري يف املوضوع، ٔ�ق

التعديالت اليت Zاءت هبا احلكومة وكذÐ خمتلف الفرق ºالل هذه 
ا�ورة ٔ�نه ßسمح لنا ٕ}دºال وٕاحقام تعديل من هذا املس:توى، ولعل 
التعديل اæي عرفIه احلكومة دÄل احلكومات السابقة م�ال يف ظل 

ا�س:تور  دÄل 49دÄلو ك�ش:به املادة  42ا�س:تور السابق، واæي املادة 
ٔ�لف  140احلايل، واæي مشلت املوضوع دÄل السكن �قIصادي دÄل 

درمه، واæي حول قطاLا هاما دÄل السكن ولكن اaيل مشلو هاذ التعديل، 
التعديل اæي عرف حول البورصة، التعديل حول Lىل ا�ار البيضاء 

(finances) .اءت ما بني ا�ورتني، واليتZ هذه لكها تعديالت اليت 
§رست جمهود احلكومة وجمهود الربملان يف تطو�ر وٕاLداد التوZه دÄل 

  . املزيانية
اليوم Lىل لك Uال هذا إالجراء واaيل كنمتناو ٔ�نه مس:تق�ال يصاح�ه 
ٕاجراءات جشاLة من هذا الق�يل، مبا ٔ�نه در½ املصاحلة الس:ياس:ية، كتكون 

الس:نة املاضية واUد واكنت هناك ... املصاحلة �قIصادية املغربية ما بني
إالجراء دÄل إالعفاء من الغرامات، وهذه الس:نة اك�ن هاذ إالصالح اæي 
ما ميك°اش اليوم ٕاذا ما طبق°اش اليوم ما ميكJش لنا نطبقوه ساLة اخرى، 
اLالش؟ Yٔنه اmس:يكولوجEا الناس àادي يIJظروا ٔ�نه هاذ العام �زيدوا 

فلهذا ٕاما àادي نطبقوه دا} ٕاما خيرجوا الفلوس }ش العام اجلاي (س:تفدوا، 
ما àاد(ش نطبقوه، Yٔن ٕاجراء هبذا املس:توى ما §ميك°لكش تعطي لو الوقت 
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}ش تد�رو، }لعكس ٔ�نه كتد�رو خصك تطبقو، ٕاىل ما درت4ش وما 
  .طبق4Iش، ما ميك°لكش تد�رو ساLة اخرى

لنعرتف ٔ�ن املزيانية دÄلنا يف UاZة ٕاىل مداخEل، لنعرتف ٔ�نه هذا 
احل س:ي¶ذب معÙ صعبة، س:متك°نا من حتفزي �س��ر ودمع اYٔبناك التص

Òمتويل �س��ر، كذÐ ٔ�قول مبا ٔ�نه امحلد ! اجللسة، ويه س:يدة نفسها، 
ٔ�مجعت Lىل نبل وLىل ٔ�مهية هذا املرشوع، هذا �قرتاح، خنرجو بتعديل 

ش دا} توافقي وخنرجوه aلوجود، Yٔن كنقول لمك وþكرر لمك ٕاذا ما خرج°اه
  . ما ميكJش خنرجوه ساLة اخرى

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

منر ٕاىل معلية البت، ما ميكJش نفIحو نقاش Lام يف التعديل املعني، ال 
ٕاذن، . هللا خيليمك، املوضوع مت تداوL Íىل مس:توى اaلجنة }س:تفاضة §برية

ة وندوزو aلبت يف املرشوع، ال اح°ا àادي منرو اYٓن نعطيو اللكمة aلحكوم
ما ميكJش، ال ميكن فIح نقاش Lام يف هذا، اللكمة aلحكومة هللا خيليمك، 
هناك فريق معارض وفريق مؤيد ومنر ٕاىل التصويت، القانون يقول فريق 

التدºالت دÄل  4مؤيد وفريق معارض، اح°ا كنعتربو ٔ�ن التدºل دÄل 
  .ر ٕاىل التصويتدÄل املعارضة ممكÙ لبعضها البعض ومن

رٔ�ي اàYٔلبية راه رٔ�ي احلكومة، وس:بق لà�ٔلبية ٔ�ن Lربت عن ت�ٔييدها 
  .aلموضوع �ٓ اYٔس:تاذ

ٕاذن، ٔ�عطي اللكمة aلحكومة مث منر ٕاىل التصويت، ال ٔ�رجوك Ä ٔ�س:تاذ 
  .هللا خيليك، ما نضيعوش الوقت

        ::::الس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قIصاد واملالية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

  الس:يد الرئ4س، 
ابغيناش طبعا نفIحو النقاش، Yٔن النقاش فعال فIح يف اaلجنة،  ما

ولكن يف اaلجنة ٔ�يضا اكن هناك رد وميل Lاود ¼ين ¼رت نفس النقط 
  .àادي ند�ر نفس الرد

ٔ�وال، هذا تعديل دÄل احلكومة، ما يش تعدي دÄل وز�ر }ش اþكونو 
  . رصUاء، طبعا اكن هناك اش:تغال
س:يد املس�شار ٔ�ن ذ§ر هذا من نوع ¼نيا، التوقEت، وس:بق aل 

التعديالت القانونية اaيل ما خصهاش تطول و�كون فهيا حوار، Yٔنه ميل 
تيكون حوار تيكون التواء وتI4لواو Lىل ذاك القانون }ش §يخرقوه، خصو 

  ...�كون
¼لثا، اYٔخ املس�شار احملرتم، ولست رZل قانون، ولكن ٕاىل ابغينا نقولو 

ية وا�س:تورية هذا ٕاجراء سلمي Zاء يف ٕاطار التعديالت من الناحEة القانون 
املمنوUة aلحكومة، كام ٔ�ن هناك تعديالت ت�ٔيت من طرف الفرق الربملانية، 

من ا�س:تور اكن ممكن ٔ�يضا يف نفس املوازنة ٔ�ن  49وٕاذا دفعمت }لفصل 
من ا�س:تور Uني Zاءت هناك تعديالت àري  49ندفع ٔ�يضا }لفصل 

ت �قIصادية العامة اليت مت تداولها يف اBلس الوزاري، م°طبقة aلتوجهيا
ولكن مل نفعل ذYٔ Ðننا نعترب ٔ�ن هذا دس:توري، ٔ�نه مرشوع قانون املالية 
يف ٕاطار املناقشة ميكن احلكومة جتيب تعديالت يف ٕاطار هاذ املناقشة 

  .العامة
ا فهذا هو وقIه، وهذا هو مضمونه، وهذه يه الطريقة دÄل التعامل هب

ما اكµش، الس:يد املس�شار، هذا ل4س يف غفÙ عن ... دا} àري §يف يعين
الهيئات الس:ياس:ية وال يف ج°اح الظالم، ٕاىل كنمت ضد هذه الصيغة قولوا 
لنا راه اكن يف اaلجنة قولوا لنا الصيغة اaيل àادي ند�رو فهيا يف ٕاطار 

دÄل املؤسس:تني،  التعامل إالجيايب، فلهذا يعين �نفIاح والتعامل إالجيايب
احلكومة والربملان، تيخصو �كون بناء، وهذا من بني القضاÄ ٕاىل اكنت 
هناك ق°اLة يعين اaيل كتعزز الثقة، وٕاىل ما اكن�ش هاذ الثقة ونعطيو 
إالشارات يف لك اBاالت، Yٔن فوق ذا وذاك وفوق الس:ياسة وال�س:ي4س 

احل دÄل البالد، §يفاش هناك، وكام Zاء يف تدºالñمك احملرتمة، هناك املص
ٔ�هنا نث�Iوها وþرشدوها وحنضيو من بعد اYٔش:ياء اYٔخرى، ممكن ٔ�ن �كون 

  ...فهيا يعين هناك Lدم
ولهذا، حنن مؤم°ون هبذا التعديل، مؤم°ون به ٔ�شد إالميان، ومؤم°ون 
ٔ�ن �قIصاد الوطين، وراه Zا يف التدºالت دÄل املس�شار�ن، Yٔن هذي 

كة الس:يد املس�شار احملرتم، هذي راه اكنت املس�شار ما يش حبن
لس:نوات، وما يش فقط املغاربة اaيل §يد�روا هاذ العملية دÄل اÒهتريب ٔ�و 

  . هروب، وما ت�Jغ4ش هذا خط�ٔ يعين مع مكIب الرصف
ؤ�جEب Lىل نقطة Øمة Yٔهنا ßس¶لت ونعاود ن�ٔكد Lلهيا، هذه ل4ست 

غاربة دÄهلم، ما يش م�يضة ٔ�موال Øربة، هذه ٔ�موال دÄل ½س مواطنني م
، من بنك )Yٔ)des circuits officielsهنا àادي جتي يف مساÐ رمسية 

ٕاىل بنك، وهاذوك اaيل داروها يف اس:بانيا وفرµسا راه حىت هام عندمه 
املراق�ة دÄل املؤسسات ا�ولية والبنك املركزي، àادي �كون مضبوط 

جراء àادي ñكون اYٔمور حىت ال يمت اخللط وحىت ال يمت µسف هذا االٕ 
مغاربة قاطنني }ملغرب، واaيل رمبا يف س:نة  -كام قلت-مضبوطة ملواطنني 

من الس:نوات Yٔس:باب مIعددة، ñميكن ٔ�هنم �كونوا àلطوا، كنفIحو هلم اBال 
}ش (س:تفEدوا مه و(س:تفEد ٔ�بناؤمه و(س:تفEد �قIصاد الوطين وßس:تفEد 

  .مزيانية ا�و�
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .شكرا

  :ٔ�عرض التعديل اæي تقدمت به احلكومة aلتصويت
  ؛56= املوافقون 
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  ؛95= املعارضون 
  .ال U�ٔد= املمتنعون 

ٔ�½ Ò�ٔمتس من الس:يد اYٔمني، ٔ�رجو من السادة املس�شار�ن الرجوع ٕاىل 
ٔ�ماكهنم يك µس:تطيع القEام }ٕالحصاء ٔ�و }لعد، البد ٔ�ن µس:متع Yٔن هذا ال 

كن ٔ�ن µس:متع aلجميع، امجليع يتلكم وال ميكن ٔ�ن µس:متع aلجميع هبذه مي
الطريقة، ٕاذن البد من فIح نقاش، نفIحو نقاش Yٔنه ما كJسمعوش، جضيج 
�زاف ما كJسمعوش، البد µس:متعو، نعطيو اللكمة مع النص }ش µشوفو 

  . ٔ�ش:نو هو املقرتح
  .اYٔس:تاذ املعطي بنقدور، تفضل

        ::::ي بنقدوري بنقدوري بنقدوري بنقدوراملس�شار الس:يد املعطاملس�شار الس:يد املعطاملس�شار الس:يد املعطاملس�شار الس:يد املعط
  . شكرا الس:يد الرئ4س

  السادة الوزراء، 
اح°ا، الس:يد الرئ4س، ما كنطلبوش يش UاZة اaيل مس:تحيÙ، اح°ا 
يف قاLة حمرتمة دس:تورÄ، يف Zلسة دس:تورية، þريد العد، ل4س بعيب، ما 
طلبناش يش UاZة مس:تحيÙ، هللا خيليمك ٕاىل ما سريوا معنا ومسعوا لنا 

وا، مالنا ٔ�ش:نو طلبنا؟ طلبنا يش UاZة يش اشوية، حس:بو½ وحس:ب
Ùمني... مس:تحيYٔالس:يد ا.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
سJس:متع ٔ�يضا، اس:متعنا ٕاىل رٔ�ي اàYٔلبية سJس:متع ٕاىل رٔ�ي املعارضة، 

  .تفضل اYٔس:تاذ العلمي

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  الس:يد الرئ4س،

Lل مساZ�ٔ ل منºلنا، نتدÄل دºدة اح°ا، الس:يد الرئ4س، التد
الرئاسة، ملاذا؟ Yٔنه ق�ل قليل اكن مجموLة من الس:يدات والسادة 
املس�شار�ن قد انرصفوا لبضع دقائق، ٕاما من Z�ٔل تناول واUد الوج�ة 

  .خفEفة دÄل الغذاء ٔ�و Yٔداء الصالة

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اخIرص الس:يد الرئ4س، هاذ اليش معروف

  :املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
دÄل �مIناع، þزلت جوج من العدد دÄل  2يبة، القاLة اكنت àا

الرفض، حىت دا} سريا Lىل نفس املهناج كنطالبو �حIفاظ بنفس العدد، 
  .املمتنعني 5مع ٕازا� 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اYٔس:تاذ الرايض، تفضل

  

        ::::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
ولكن خص  }ش µسهلو املامورية Lىل الرئ4س، µسهلو امل�ٔمورية Lليك

ي�س¶ل Lليك، الس:يد الرئ4س، ٔ�نك رصاUة، خصو ي�س¶ل Lليك هاذ 
اليش، ٔ�نك من ق�ل حEدت جوج من ذاك العدد اaيل اكن، خصها ßس¶ل 
Lليك، ؤ�نك خصك ñكون دميقراطي وامسح يل، واYٓن àادي µسهلو Lليك 
}ش تعاود حتسب من Zديد، ولكن اق�ايÙ كنت ßسهل امل�ٔمورية ومتيش 

يش اaيل كنا àاديني Lليه، ها إالخوان دا} امحلد ! دºلوا، يف ذاك ال
  .فامعل ما ش¢ت

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اليس التو�زي، تفضل

        ::::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
  .شوف، الس:يد الرئ4س، هللا �كون يف عوانك، هللا جيازيك خبري Äك

ه، خص تطبق ٔ�وال }ش ما نتعطلوشن تطبيق النظام ا�اºيل حبذافر 
النظام ا�اºيل، ارخEيت النظام ا�اºيل ٔ�صبح الربملان احبال السوق، الهرج 

  واملرج، اLالش ما طبق4Iش النظام ا�اºيل م°ذ البداية؟ 
اح°ا ف� خيص ذاك اليش اaيل قال الرئ4س مIفقني، نعدو لك خطرة 

  .حنس:بو، اaيل ابغى يقعد يقعد يف الكريس، حنس:بو لك خطرة

        ::::4س اجللسة4س اجللسة4س اجللسة4س اجللسةالس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ 
  . شكرا

  : املوافقون Lىل التعديل املقدم من طرف احلكومة
  ؛56 = املوافقون

  ؛80= املعارضون 
  .7= املمتنعون 

  . رفض التعديل }Yٔرقام اليت مسعمت
مكرر مرتني،  4ورد تعديل من فرق املعارضة، �ريم ٕاىل ٕاضافة املادة 

، 61قدمي التعديل رمق اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن لت. 61التعديل رمق 
  .لفرق املعارضة 61التعديل رمق .. تفضلوا

        ::::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 الرئ4س

من  14مكرر مرتني يه املراد مهنا هو ٔ�ن نغري الفصل  4هاذ املادة 
  :، وفقا ملا ييل2013قانون املالية لس:نة 

 بيع الرمال رمس ºاص Lىل 2014ٔ�وال، يفرض ابتداء من فاحت ينا�ر 
  الطبيعية àري ملزمة الس��رات ٕالنتا¿ا؛

درمه aلمرت مكعب يطبق  50: ¼نيا، حيدد سعر الرمس املذ§ور كام ييل
   .بان الساUلية وا�اºلية ورمال الودÄن� Lىل رمال الك 
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من  L14الش هاذ التعديل؟ Yٔن الرمس اæي U�ٔدث يف ٕاطار الفصل 
رسام àري Lادل، وñرت�ت عنه انعاكسات  ، يعترب2013قانون املالية لس:نة 

  .سلبية Lىل قطاع البناء واYٔشغال العمومEة من ¿ة
ومن ¿ة ٔ�خرى، ٕان ٕانتاج رمال اجلرف والتفIيت تتطلب اس��رات 

، واUد العدد دÄل )le concasseur(خضمة، Yٔن خص �كون عندك 
ال اaيل �س��رات }ش ميكن هترس }ش ميكن ت�Eع، و}لتايل مايش احب

§هيزو àري حمطوط، §يد�ر àري الكروة واكمEو، و}لتايل ما اكيJش العدا� ف� 
من قانون املالية aلس:نة  14خيص تطبيق هاذ الرمس اaيل اكن يف الفصل 

  .2013دÄل 
بان � و}لتايل، ابغينا حنيدو هذاك الفصل وند�رو àري هذا دÄل الك 

روا يف التكسري وكذا، }ش خنليومه الرملية، وخنيلو هاذ الناس اaيل ك4س�مث
  .(س�مثروا يف هاذ املوضوع، }ش نبعدو اشوية Lىل حماربة البs4ة

بان والودÄن ما ك�سلزمش اس��رات، ذاك اaيل � ٕاذن، قلنا رمال الك 
§هيز م�ال يف الق°يطرة وال يف ج°ب البحر، ما اك�ن ال اس��ر وال مه 

  . مرحيزنون، §يجي الاكمEو والطرا§س و§يع
  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  .اللكمة aلحكومة

  ::::لس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةا
  .شكرا الس:يد الرئ4س

من ش�ٔن هذا التعديل ٔ�ن يقلص الوLاء اæي خيضع Í هذا الرمس، 
  .من ا�س:تور 77صل و}لتايل ٔ�ن يقلص موارده، واحلكومة تدفع }لف

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .من ا�س:تور ومنر 77الفصل 

ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة مادة تتعلق بتحصيل 
  .، اللكمة aلفرق املعارضة62ا�يون العمومEة، التعديل رمق 

        ::::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
  .شكرا الس:يد الرئ4س احملرتم

  الس:يد الرئ4س، 
ذا التعديل املقدم من طرف املعارضة، طالبنا Lدم احلجز خبصوص ه

وكذÐ ٕاعفاء الفالح من مديونة ماء السقي، اك�ن ... من املنبع خبصوص
  .101جوج احلواجي Yٔن يف املادة 

  الس:يد الرئ4س، 
احلجز من املنبع Í تبعات، هاذ التبعات ميكن من بعد ما ñمتيش م�ال 

و� عن هاذ احلجز، ñمتيش لواUد الوزارة دÄل الرضائب ٔ�و من مسؤ 

الس:يد وñمتيش لو البنكة وتتحجز لو، تيكونوا عندو ش:ياكت، هاذ 
الش:ياكت اaيل §يكون Lاطهيم ميل تيدºلوا ما تيلقاوش الفلوس، هاذ 
الس:يد تI4عرض ٕاما ميكن لو اكع م�ال ٕاىل اكن خملصيش ميكن يش Uد يديه 

ني ٔ�نه تيفقد واUد املصداقEة مييش aلمحمكة، وٕاىل امىش aلمحمكة ان- Lارف
  .حىت عند ذاك اللكيان م�ال اaيل اعطاه الش:يك

 Ð ة، الس:يد الرئ4س، هاذ املشلك هذا ميكن يل نقولZاU ين¼
اس�شعرو رئ4س احلكومة، اس�شعرو رئ4س احلكومة، وهنا ترنجع ونعاود 
ن�ٔكد ق�ايÙ راه الس:يد الوز�ر قال Ð �ٓودي راه خص ñكون الثقة، الثقة 

ني خصها ñكون؟ وهذا هو اخلطر، الثقة خص ñكون يف �لزتامات، ف
ميل الس:يد رئ4س احلكومة اس�شعر هاذ اخلطر، ñلكم ٔ�مام الرٔ�ي العام 
الوطين يف التلفزيون، ñلكم يف هاذ الق�ة احملرتمة وطلب من اليس اYٔزيم 

  .قال لو هللا خيليك هاذ احلجز ما �كوµش Yٔن راه فEه مشلك
و طلبنا }ش þكونو موضوعيني، ٔ�نه البنكة خترب الزبون ٕاذن اح°ا ٔ�ش:ن

  .دÄلها، شهر البنكة خترب الزبون دÄلها شهر، ومن بعد يد�روا املسطرة
ٔ�ما }لJس:بة aلمديونية دÄل السقي، اكنت الفEضا½ت، اكنت، الس:يد 
الرئ4س، اكنت الفEضا½ت، هاذ الفEضا½ت ºالت الناس ما خيلصوش، 

اطلبنا هاذ الناس هاذو Lىل هاذ الناس هاذو اaيل وعندمه م�Iٔخرات، 
عندمه الت�ºٔريات دÄل املاء دÄل السقى }ش تعفي احلكومة هاذ الناس 
}ش يعاودوا �متو Lاود ¼ين (شموا واUد اYٔو§س¶ني ويعاودو خيدموا يف 
قطاع اaيل تيöدموا ٔ�ال وهو القطاع الفال�، ومازال تنعاود ن�ٔكد، مرص راه 

اء فابور، مرص وبعض ا�ول تيعطيو املاء فابور، واحلكومة وهاذ تتعطي امل
املاء هذا راه كزييد واUد التلكفة §برية Lىل الفالح، ولهذا مازال تنعاودو 

  .نطلبو من احلكومة ٔ�نه تد�ر دراسة يف هاذ املوضوع
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار
  ومة من هاذ التعديلاحلكومة، موقف احلك

  ::::لس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةا
  .شكرا الس:يد الرئ4س

هاذ املادة فهيا جوج دÄل التعديالت، اYٔول يتعلق ٕ}دºال واUد املدة 
من Z�ٔل إالشعار، بطبيعة احلال القوانني احلالية توفر مدة شهر�ن وعرشة 

ما بذمIه، توفر مدة شهر�ن بعد إالخ�ار ٕ}Lالم الرضيبة  Ä�ٔم aلملزم Yٔداء
Ä�ٔم بعد توصل امللزم ب�ٓخر  10عن طريق الربيد، وتوفر مدة ٕاضافEة تبلغ 

  .ٕاشعار بدون صوا�ر
ف� يتعلق }لشق الثاين من املادة، يتعلق اYٔمر ٕ}عفاء من ا�يون 

تب اجلهوية لالس��ر و}لتايل تقليص املوارد املتوفرة aلموارد املتوفرة aلماك
  ... الفال�، و}لتايل تعطيل مجموLة من اYٔمور اليت تقوم هبا هذه
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        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
إالخوة املس�شار�ن احملرتمني، الهدوء þرجو شوية الهدوء، تفضل الس:يد 

  .الوز�ر

  ::::لس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةا
  .لرئ4سشكرا الس:يد ا

قلت ٕاعفاء من ا�يون، و}لتايل تقليص املوارد املتوفرة aلماكتب اجلهوية 
لالس��ر، هذه املاكتب اليت ßس:تفEد من دفعات من املزيانية العامة، 

من  77و}لتايل رفع النفقات Lىل املزيانية العامة، احلكومة تدفع }لفصل 
  .ا�س:تور

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . 77ٕاذن الفصل 

، ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق 5ٕاىل املادة  منر
 .، اللكمة aلمعارضة64

        ::::املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب احل احل احل احل�يش�يش�يش�يش
  .شكرا الس:يد الرئ4س

يف شقها  5التعديل املقرتح من طرف فرق املعارضة وهو يتعلق }ملادة 
قل املتعلق مبنÜة التكسري وم°Üة جتديد املر§بات ا®صصة خلدمات الن

  .العمويم امجلاعي aلمسافر�ن Lرب الطريق
ٕاىل  2014حتدث ºالل الفرتة املمتدة من فاحت ينا�ر : "التعديل املقرتح

م°Üة ñكسري وم°Üة ) 2016د(سمرب  31ول4س ( 2015د(سمرب  31
جتديد املر§بات ا®صصة خلدمات النقل العمويم امجلاعي aلمسافر�ن Lرب 

  .الطرق
ٕاىل ... ¶ديد، ٕاضافة لكمة والت¶ديد aلمقاوالتختول م°Üة التكسري والت

  .�ٓخره
كذÐ ي�Jغي ٔ�ن ßس:تجيب املر§بات املعنية هبذه العميa Ùلرشوط 

  .املتعلقة }لعمر وامللكEة و�س:تعامل، واحملددة بنص تنظميي
ٔ�لف درمه ملر§بة  300حيدد املبلغ اYٔقىص ملنÜة التكسري والت¶ديد يف 

ري وجتديد لك مر§بة ٕاضافEة يف Uدود ٔ�لف درمه عن ñكس 150واUدة، 
  .ثالث مر§بات

حتدث جلنة ت�ٔهيل ºدمات النقل العمويم امجلاعي aلمسافر�ن Lرب 
الطرق، تت�ٔلف هذه اaلجنة من ممثلني عن قطاع النقل وقطاع ا�اºلية 

  .وممثل واUد عن لك هيئة Øنية مصنفة مضن الهيئات اYٔكرث متثيلية
ذا التعديل مرهونة }لت¶ديد لتحقEق الهدف من تقدمي املعارضة له

هدفني يف �ٓن واUد، ٕان جتديد حظرية املر§بات ا®صصة خلدمات النقل 
العمويم س4سامه يف الرفع من جودة اخلدمات ل�س:تجيب حلاجEات 
املواطنني يف مجيع م°اطق البالد من حEث رشوط السالمة واYٔمن، 

قطاع، وا�æن س:ي¶دون احلفاظ Lىل وضعية مsات العامل املش:تغلني يف ال

  .ٔ�نفسهم بدون معل بعد التكسري àري املرهون }لت¶ديد
احلكومة فكرت يف ٔ�حصاب الناقالت دون ٔ�ن تفكر يف املهن املرتبطة 
}لنقل، كام ٔ�ن التكسري فقط دون التعويض س:يفسح اBال لوسائل النقل 

  .ريالرسية اليت àالبا ما �كون لها Lالقة م�ارشة }رتفاع حوادث الس
الهدف الثاين من التعديل هو حرص مدة هذه العملية يف س:نة واUدة، 
نعتقدها اكفEة لت¶ديد حظرية املر§بات ا®صصة خلدمات النقل العمويم وم°ع 
 Ùلرشوط التق°ية من محل الراكب حتت طائa ةEري مس:توفà ÙافU ٔ�ي

  .القانون
 30وز الهدف الثالث، م°Üة التكسري والت¶ديد ال ي�Jغي ٔ�ن تت¶ا

مليون عند ñكسري وجتديد لك مر§بة ٕاضافEة يف Uدود  15مليون س:ن�مي و
ثالث مر§بات Lىل اعتبار ٔ�ن هذا إالصالح ذو ٔ�مهية، àري ٔ�ن التلكفة جيب 

  . ٔ�ن ñكون معقو�
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار احملرتم

 .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر

        ::::�ر املنتدب �ي وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية�ر املنتدب �ي وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية�ر املنتدب �ي وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية�ر املنتدب �ي وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوزالس:يد الوزالس:يد الوزالس:يد الوز
  .شكرا الس:يد الرئ4س

احلكومة اقرتحت م°حتني خمتلفIني، م°Üة aلتكسري من Z�ٔل احلجب 
عربة اليت ßشلك خطرا Lىل حصة  700اÒهنايئ والتكسري اÒهنايئ لــ 

وLة من املواطنني، ومن ¿ة ٔ�خرى Lدد ٔ�كرب من هذا ف� يتعلق بت¶ديد مجم
}لتايل، اك�ن واUد التقس:مي موضوعي وفرز . العر}ت، هذا الشق اYٔول

 . موضوعي بني م°Üة التكسري والت¶ديد
املس�ٔ� الثانية ف� يتعلق �كون ٔ�ن هاذ �قرتاح دÄل ٔ�ن هاذ إالجراء 

س:نوات هذي اYٔوىل، و¼نيا الرفع دÄل  3يقIرص Lىل س:نة واUدة عوض 
ٔ�لف،  150ٔ�لف ٕاىل  100دÄل الثانية والثالثة من  املنÜة دÄل التكسري
دÄل الس:نوات هذا يعين معناه الزÄدة يف النفقات  3س:نة واUد عوض 

دÄل الس:نة، Yٔن التقس:مي Lىل ثالثة دÄل الس:نوات }ش الرب½مج يمت 
ٔ�لف لــ  100دÄل الس:نوات، الرفع من  3اس:تخامد اBهود العمويم Lىل 

 Ä77دة يف النفقة، وÐæ احلكومة تدفع }لفصل ٔ�لف كذÐ فEه ز 150
  .من ا�س:تور

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :aلتصويت 5ٔ�عرض املادة  ،ٕاذن. من ا�س:تور، ومنر 77الفصل 

  .56= املوافقون
  .80= املعارضون 

  املمتنعون؟ واش نفس العدد؟
اYٔس:تاذ السعداوي تفضل، واش نفس العدد؟ ºذوا اللكمة الس:يد 
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  .µسمعو �قرتاح املس�شار }ش

        ::::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 الرئ4س، 

خص �كون واUد الفريق حمرتم من اàYٔلبية اaيل ينوض يتلكم }مس 
اàYٔلبية }ش ما þرجعوش æاك اليش اaيل من ق�ل كنا فEه، وينوض ºÄذ 

  .اللكمة ٕاىل اكن بعد ما ñهترضو Lىل نفس العدد، ºذ اللكمة

        ::::ةةةةالس:يد رئ4س اجللسالس:يد رئ4س اجللسالس:يد رئ4س اجللسالس:يد رئ4س اجللس
اYٔس:تاذ السعداوي ... اYٔس:تاذ السعداوي تفضل، اليس املعطي تفضل

  .لمك اللكمة، ابغينا µسمعو الرٔ�ي دÄل الناس، لمك اللكمة
  ؛56= ٕاذن املوافقون 

  .80= املعارضون 
  املمتنعون؟ 

  ؛56= ٕاذن املوافقون 
  ؛87= املعارضون 
  .ال U�ٔد= املمتنعون 

ن، اYٔول من فرق اàYٔلبية والثاين ، ورد mش�ٔهنا تعديال6منر ٕاىل املادة 
  . من فرق املعارضة

اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق اàYٔلبية لتقدمي التعديل رمق 
  .، فرق اàYٔلبية7

        ::::املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق املس�شار الس:يد توفEق مكمكمكمكيليليليل
  .كJسحبوه الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . (سحب التعديل

عارضة لتقدمي التعديل رمق اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن من فرق امل
65.  

        ::::املس�شار الس:يد ش:ياملس�شار الس:يد ش:ياملس�شار الس:يد ش:ياملس�شار الس:يد ش:يخخخخ امحدو ادبدا امحدو ادبدا امحدو ادبدا امحدو ادبدا
  .ٔ�½ كنتلكم }مس املعارضة، الش تتدºل... ف� خيص هذا التعديل
  .شكرا الس:يد الرئ4س

املتعلقة بقمية التنازل عن  6حنن نطالب يف هذا التعديل حبذف املادة 
  .م�ٔذونيات النقل العمويم

حنن نقرتح يف فرق املعارضة ٕ}لغاء هذه  :التعليل دÄل هذا التعديل
املنÜة، ٕاذ ل4س من ش�ٔن ٕاعاملها حماربة الطبيعة الريعية aلم�ٔذونيات، كام ٔ�ن 

زات ل4س من املنطق ومن املعقول ومن الصواب ٔ�ن تعيد ا�و� رشاء امIيا
  .معومEة يه صاح�ة احلق ٔ�صال فهيا

مالت، ومن ¿ة ويف املقابل، نقرتح فIح قطاع �س��ر وفق دفرت حت
ٔ�خرى، فٕاننا نؤكد ٔ�ن املالية العمومEة àري قادرة Lىل حتمل ñاكليف هذه 

املنÜة يف ظل اش:تداد اYٔزمة ٕاىل Uني ٔ�ن تقدم احلكومة تصورا شامال 
  . ومشوليا ٕالصالح وت�ٔهيل هذا القطاع

  .شكرا الس:يد الرئ4س
  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

مة، موقف احلكومة، موقف موقف احلكو ... هناك ٕاضافة؟ تفضل
  .احلكومة من هذا التعديل

  ::::لس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةا
  .تعديل àري مق�ول

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :ٕاذن àري مق�ول، منر ٕاىل التصويت

  ؛56= املوافقون 
  ؛87: املعارضون
  .ال U�ٔد= املمتنعون 

  .، ال U�ٔد56، 87: تصويتٔ�عرض املادة السادسة aل 
  :ٔ�عرض املادة السادسة aلتصويت

  .املوافقون؟ نفس العدد، نفس العدد، نفس العدد
 66املادة السابعة، ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق 

  .لفرق املعارضة

        ::::املس�شار الس:يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس:يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس:يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس:يد ٕا�راهمي بنديدي
  .شكرا الس:يد الرئ4س

عارضة، جيب Uذف مقIضيات املادة هذا التعديل املقرتح من طرف امل
  .من املرشوع 7

والتعليل لهذا التعديل، هو ٕاعطاء م°Üة من Z�ٔل ت�ٔهيل النقل العمويم 
  . امجلاعي aلمسافر�ن، نعتربه كذÐ ريعا مق°عا

  .وشكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .موقف احلكومة من هذا التعديل

  ::::اد واملالية، امللكف }ملزيانيةاد واملالية، امللكف }ملزيانيةاد واملالية، امللكف }ملزيانيةاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصا
  . شكرا الس:يد الرئ4س
  .التعديل àري مق�ول

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .التعديل مرفوض من طرف احلكومة

  .ٕاذن املوافقون؟ نفس العدد، نفس العدد
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  املوافقون؟: aلتصويت 7ٔ�عرض املادة 
  .إالجامع: بدون تعديل، بدون تعديل، كام وردت من اaلجنة 7املادة 

، ورد mش�ٔهنا تعديالن من فرق املعارضة، اللكمة UYٔد السادة 8ادة امل
  .67املس�شار�ن مقديم تعديالت، اYٔول التعديل رمق 

داز، داز بنفس العدد، داز، داز،  66ال ... اللكمة ملقديم التعديل
  .67تصوت Lليه بنفس العدد، اللكمة لرشح التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
، الس:يد الرئ4س، }مس فرق املعارضة، نقرتح ٔ�ن حتدث 67التعديل 

م°Üة  2014دج°رب  31ٕاىل  º2014الل الفرتة املمتدة من فاحت ينا�ر 
  .لت¶ديد مر§بات النقل الطريق

التعليل، هدف°ا من ذÐ هو تقEمي حاكمة وجناLة هذا إالجراء ملدة س:نة 
  . إالجراء واUدة فقط ٕاىل Uني اتضاح الرؤية وثبوت مدى جناLة هذا

  .وشكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .احلكومة. شكرا

  ::::لس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةلس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةا
  . شكرا الس:يد الرئ4س

  .التعديل مرفوض

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :مرفوض، منر ٕاىل التصويت

  .نفس العدد، نفس العدد: املوافقون
السادة املس�شار�ن مقديم التعديل الثاين، التعديل رمق اللكمة UYٔد 

ال، اح°ا كJس¶لو، كJس¶لو، هللا خيليك هللا خيليك هذا شغل . 68
الرئاسة، هاذ اليش انت Zديد فEه، هللا خيليك، كنمتىن Lدم ßسجيل هذا 
ال�م الزائد، كنمتىن Lدم ßسجيل ¤م الس:يد املس�شار احملرتم، عند½ 

ية واملصاحل إالدارية ت��ع مجيع املناقشات ومجيع القرارات، ٕاذن املصاحل التق° 
  .لهذا ٔ�طلب Lدم ßسجيل ¤م الس:يد املس�شار

منر ٕاىل اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل الثاين، التعديل 
  .68، تعديل فرق املعارضة رمق 68رمق 

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامشاملس�شار الس:يد عبد احلكمي بJشامش
د الرئ4س، §يدºل يف ٕاطار املالءمة، والتعديل هذا التعديل، الس:ي

تتحمل مزيانية مرفق ا�و� املسرية بصورة مس:تقÙ : 8املقرتح (شمل املادة 
املسمى مد�رية النقل Lرب الطرق والسالمة الطرقEة التابع aلسلطة احلكومEة 

د(سمرب  31امللكفة }لنقل متويل املنح احملدثة مبوجب هذه املادة ٕاىل àاية 
  .مليون درمه 330يف Uدود سقف س:نوي يبلغ  2013

يعين التعديل فEه اقرتاح س:نة واUدة }ش جنربو هاذ إالجراء اجلديد، 

ونقميو مدى الن¶اLة دÄلو، وٕاىل تبني لنا ب�ٔنه من ºالل س:نة من التجريب 
  .ب�ٔنه ½جع، ما فهيا }س ذيك الساLة نعاودو ومندو Í س:نة ٔ�خرى وال ٔ�كرث

  .شكرا

        ::::4س اجللسة4س اجللسة4س اجللسة4س اجللسةالس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ 
  . شكرا aلس:يد رئ4س الفريق

  .اللكمة aلحكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .نفس املوقف، التعديل مرفوض

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :التعديل مرفوض، ٔ�عرض التعديل aلتصويت

  نفس العدد؛: املوافقون
  ؛87= ٕاذن املوافقون 

  ؛56 =املعارضون 
  .ال U�ٔد= املمتنعون 

 8ٔ�عرض املادة .. اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل
  :aلتصويت

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد 8ٕاذن املادة 

، 69ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل الرمق  9املادة 
  .رÄط تفضلاللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل، اYٔس:تاذ ٔ�ف

        ::::املس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄط
  .شكرا الس:يد الرئ4س

التعديل يتعلق }لزÄدة يف µس:بة حصيÙ الرضيبة Lىل الرشاكت، 
والتعليل هو متاش:يا مع مقIضيات ا�س:تور، ويف ٔ�فق تفعي< لبناء ال مركزية 

صالح قوية ومI¶ددة، نقرتح الزÄدة يف موارد اBالس اجلهوية ملوا§بة االٕ 
املرتقب وٕاLداد اYٔرضية aلجهوية املوسعة، ومن ش�ٔن هذه الزÄدة املسامهة 

  .يف اÒمتهيد Yٔعامل اجلهوية املوسعة وتعز�ز البناء املؤسسايت aلتمنية

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 .69اللكمة aلحكومة، التعديل رمق 

        ::::يةيةيةيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيان الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيان الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيان الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيان 
  . شكرا الس:يد الرئ4س

يتعلق اYٔمر ٕ}Uداث نفقات، الرفع من µس:بة النفقات، و}لتايل 
  .من ا�س:تور 77احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 :aلتصويت 9، ومنر ٔ�عرض املادة 77الفصل 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

51 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

  .نفس العدد: املوافقون
  :مل �رد mش�ٔهنا تعديل 10املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: مل �رد mش�ٔهنا تعديل، املوافقون 11املادة 
  .إالجامع: مكررة، مل �رد mش�ٔهنا تعديل املوافقون 11املادة 
، 70ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  12املادة 

  .اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن سط سط سط سط اااااملس�شار الس:يد عبد اaلطيف املس�شار الس:يد عبد اaلطيف املس�شار الس:يد عبد اaلطيف املس�شار الس:يد عبد اaلطيف 
  .سشكرا الس:يد الرئ4

هاد التعديل املقرتح Zاء من طرف فرق املعارضة خبصوص تغيري 
احلساب املرصد Yٔمور خصوصية املسمى صندوق موا§بة ٕاصالUات النقل 
الطريق احلرضي والرابط بني املدن، اaيل ابغينا م°و هو يف هاذ التعديل ٔ�ن 
�كون الوز�ر امللكف }�اºلية هو اYٓمر بق�ض موارده ورصف نفقاته 

 Jلعمليات املتعلقة }الس��ر واملوا§بة اخلاصة }لنقل احلرضي }لa س:بة
بواسطة احلافالت والنقل بواسطة س:يارات اYٔجرة ومن ا�رZة اYٔوىل 
والنقل بواسطة س:يارات اYٔجرة من ا�رZة الثانية، والنقل كذÐ بواسطة 

  .الرتامواي و�لك وسائل نقل جامعي §يفام اكن نوعها
لرئ4س، هو متويل العجز الهيلكي احلاصل يف جمال التعليل، الس:يد ا

النقل احلرضي }لعديد من املدن واYٔقالمي Lرب حتمل ا�و� جلزء من 
  .املسؤولية

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

 .اللكمة aلحكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .aلس:يد الرئ4س شكرا

وال س:� موارد م�Iٔتية من الرمس .. بطبيعة احلال ختصيص جزء من
املفروض Lىل الت�ٔمني من ش�ٔنه ٔ�ن يقلص موارد املزيانية العامة، و}لتايل 

  .من ا�س:تور 77احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . 77ٕاذن، الفصل 
 .Lىل التصويت 12ٔ�عرض املادة 

  .العددنفس : املوافقون
  :مكررة، مل �رد mش�ٔهنا تعديل 12املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: بدون تعديل 13املادة 

مكررة ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  13املادة 
  .، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل71

        ::::املس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اYٔنصاري
مكررة، وقد مقنا هبذا التعديل اæي  13ملادة هاذ التعديل يتعلق }

يدºل يف ٕاطار اUرتام �لزتامات ا�ولية aلمغرب خبصوص احلقوق 
�قIصادية و�ج-عية والثقافEة، وس:ميكن اYٔرس من احلصول Lىل احلد 

اليت ال ياه امل اYٔدىن من املاء الصاحل aلرشب ليك ال يلجؤوا ٕاىل اس:تعامل 
ا�نيا حلفظ الصÜة، و}لتايل فقد اقرتح°ا ٕاضافة فقرة تتوفر Lىل الرشوط 

دفع مسامهة لٔ�رس املعوزة }لعامل القروي واحلرضي لتغطية مصاريف : تقول
بطاقة اس:هتالك املاء يف ٕاطار اتفايق مع امجلاLات الرتابية املعنية، وتنظن ٕاىل 

عي، كنا نتلكم Lىل املقاصة وٕاسعاف املعوز�ن تنظن هذا هو املاكن الطبي
  .77خص احلكومة د�ر واUد �لتفاتة هنا، وما تدفعش }لفصل 

  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة aلحكومة الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

اء الصاحل aلرشب بطبيعة احلال هناك �رامج ٔ�خرى Øمة تدمع توفري امل
والكهر}ء aلعامل القروي، و}لتايل هذا التعديل فEه زÄدة يف النفقة يف 

من  77صندوق دمع ال-سك �ج-عي، Ðæ فاحلكومة تدفع }لفصل 
  . ا�س:تور

 Ðري نبه، الس:يد الرئ4س، ٕاىل امسحتو، ٔ�ن احلكومة كذà ابغيت
ة من Z�ٔل ٔ�ن تضيف مكرر 13تقدمت داºل اaلجنة بتعديل Lىل املادة 

ٕاىل اجلانب ا�ا�ن دÄلو حصيÙ املسامهة �ج-عية aلتضامن املرتتبة Lىل 
اYٔر}ح وا�خول وحصيÙ املسامهة �ج-عية aلتضامن املطبقة Lىل ما 

  .(سلمه الشخص لنفسه
aلمالءمة مع هذا " �ٔ "Zدول  36وكذÐ قدمت التعديل يف املادة 

اaلجنة، àري تنذ§ر به، Yٔن شفIو ما اكيJش  التعديل، قد مت ق�ول ذÐ يف
  .يف التعديالت

  ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  التعديل رمق؟

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .13دÄل احلكومة، تعديل املادة  9التعديل رمق 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .دÄل احلكومة 9ٕاذن، التعديل رمق 
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، ومنر ٕاىل التعديل املقدم من طرف 77احلكومة تدفع }لفصل ٕاذن 
  .، اللكمة aلحكومة13احلكومة Lىل املادة 

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  الس:يد الرئ4س،

يتعلق اYٔمر بتصحيح اجلانب ا�ا�ن من احلساب املسمى صندوق دمع 
ٕالضافة ٕاىل اجلانب ا�ا�ن يعين ٕاىل موارد هذا ال-سك �ج-عي، }

احلساب ٕاضافة حصيÙ املسامهة �ج-عية aلتضامن املرتتبة Lىل اYٔر}ح 
وا�خول وحصيÙ املسامهة �ج-عية aلتضامن املطبقة Lىل ما (سلمه 
الشخص لنفسه، هذي جوج دÄل املساهامت قامئة اليوم يف املدونة العامة 

ق اYٔمر فقط ٕ}درا¿ا، عوض ٔ�ن ñكون يف املزيانية العامة aلرضائب، يتعل
يمت ٕادراج هذه املوارد يف صندوق دمع ال-سك �ج-عي، وLىل ٔ�ساسه 

aلمالءمة مع هذا التعديل،  36يف املادة " �ٔ "واجلدول  36يمت تعديل املادة 
  .وقد مت تقدمي هذا التعديل يف اaلجنة

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :ديل احلكومة Lىل التصويتٔ�عرض تع ،ٕاذن

  .إالجامع: املوافقون
  :مكررة aلتصويت 13ٔ�عرض املادة 

  .إالجامع: املوافقون
ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة مادة تتعلق بصندوق 

  .من فرق املعارضة 72دمع ٔ�سعار بعض املواد الغذائية، التعديل رمق 

        ::::املس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالباملس�شار الس:يد موالي احلسن طالب
  .لس:يد الرئ4سشكرا ا

  .هذا التعديل حول صندوق دمع ٔ�سعار بعض املواد الغذائية
  :تغري Lىل النحو التايل: التعديل املقرتح

من قانون املالية رمق  52ٔ�حاكم املادة  2014بتداء من فاحت ينا�ر إ 
 1.94.431، الصادر ب�°فEذه الظهري الرشيف رمق 1995لس:نة  92.94
 31كام مت تغيريها }ملادة رمق ) 1994 د(سمرب 31( 1413رجب  28بتارخي 

عن الفرتة املمتدة من فاحت يوليوز ٕاىل دج°رب  25.00من قانون املالية رمق 
، a2001لس:نة املالية  55.00من قانون املالية رمق  28، و}ملادة 2000

  .a2005لس:نة املالية  26.04من قانون املالية رمق  44و}ملادة 
كن من ضبط احلسا}ت املرتبطة بدمع ٔ�سعار رغبة يف اÒمت: 1- 52املادة 

بعض املواد الفالحEة واحملروقات، مهنا البزن�ن، الاكزوال، الفEول ب�ٔنواLه 
حساب مرصد Yٔمور  2014وàاز البوطان، حيدث ابتداء من فاحت ينا�ر 

  .خصوصية (سمى صندوق دمع اYٔسعار
  : يتضمن هذا احلساب يف اجلانب ا�ا�ن - 2
  اليشء؛ : 1
  يلغى؛: 2

  يلغى؛ : 3
  اليشء؛ 6و  5و 4
املداخEل املت�ٔتية من الرضيبة ا�اºلية Lىل اس:هتالك احملروقات، : 7

  مادامت ٔ�نواع احملروقات حمل املقاصة؛
املداخEل املت�ٔتية من الرضيبة Lىل القمية املضافة عند اس:ترياد : 8

  احملروقات، مادامت ٔ�نواع احملروقات حمل املقاصة؛
ت�ٔتية من الزÄدات املفروضة �رمس قانون املالية لس:نة املداخEل امل  - 9
Lىل الس:يارات عند ال�سجيل اYٔول }ملغرب  262و 252املادة  2013

وLىل الرضيبة اخلصوصية الس:نوية Lىل العر}ت املس:تöدمة فهيا البزن�ن، 
  .وLىل العر}ت ذات حمرك اكزوال

اكت املصنعة املداخEل املت�ٔتية من الرسوم املطبقة Lىل الرش : 11
  . aلمرشو}ت الغازية وàري الغازية وLىل السكر املوZه aلتصد�ر

املبالغ املدفوLة لفائدة مزيانية صندوق املقاصة لتغطية : يف اجلانب املد�ن
نفقات دمع احملروقات وàاز البوطان والفEول ب�ٔنواLه والسكر، املبالغ املدفوLة 

وب لتغطية نفقات دمع ا�قEق لفائدة مزيانية املكIب الوطين املهين aلحب
  .الوطين aلقمح اaلني
هتدف هذه املادة ٕاىل ٕادºال تعديل Lىل احلساب : ترب�ر التعديل

املسمى صندوق دمع ٔ�سعار بعض  21.13.31املرصود Yٔمور خصوصية رمق 
املواد الغذائية ل4شمل مجيع املواد املدمعة مبا فهيا احملروقات وàاز البوطان، 

يري ٕامسه ٕاىل صندوق دمع اYٔسعار، مجع يف اجلانب وذÐ من ºالل تغ 
ا�ا�ن لهذا احلساب لك املداخEل الرضي�Eة وامجلر§ية املت�ٔتية من اس:هتالك 
هذه املواد ٔ�و من الزÄدة املطبقة Lىل ٔ�سعار الرضيبة Lىل الس:يارات 

 2012رب املفروض �رمس قوانني املالية لس:نة نالفاخرة وLىل ال�سجيل والت 
  .2013و

جيل الغالف ا®صص aلمقاصة يف اجلانب املد�ن لهذا احلساب، ßس 
Lاود التحمالت املشرتكة يف ٕاطار ٕاصالح نظام املقاصة والرغبة يف توضيح 
اBهود احلقEقي øaو� يف دمع ٔ�سعار الوقود املمتاز والاكزوال والفEول ب�ٔنواLه 

  .وàاز البوطان وماديت السكر وا�قEق الوطين aلقمح اaلني
 توضيح ت�ٔثريه Lىل جعز املزيانية واللكفة احلقEقEة اليت متثلها اع-دات ويف

نظام املقاصة يف مزيانية ا�و�، يندرج هذا إالجراء اæي س:ميكن من جتميع 
لك املداخEل املت�ٔتية من الرضائب والرسوم املفروضة عند اس:ترياد املواد 

رتداد دمع مادة السكر املدمعة، مبا فهيا القرارات الوزارية احملدثة الس
املس:تعمل من بعض الرشاكت ٔ�و املوZه aلتصد�ر، قرار الوز�ر املنتدب 

، وقرار 2011فربا�ر  14بتارخي  2.1امللكف }لشؤون العامة حتت رمق 
اسرتداد ا�مع من الرشاكت املصنعة aلمرشو}ت الغازية وàري الغازية حتت 

  .2008دج°رب  31بتارخي  2.7رمق 
ضفاء الشفافEة Lىل نظام املقاصة وحتديد الغالف الفعيل وس:ميكن من إ 

اæي يمت رصده لنظام املقاصة، كام س:ميكن يف املس:تق�ل من وضع التدابري 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

53 

 )2013 د(سمرب 19( 1435 صفر 15

الرضورية السرتداد ا�مع من الفsات اليت ال ßس:تحقه، من الفsات الغنية 
اليت يفوق اس:هتالÁها يف الكهر}ء مس:توى يمت االتفاق Lليه، ومن إالدارات 

املؤسسات واملقاوالت العامة وامجلاLات احمللية اليت ßس:تفEد من اس:هتالك و 
  .احملروقات والكهر}ء

وفضال عن ٔ�ن هذا التغيري يف احلساب املرصد �مع اYٔسعار يJسجم مع 
التدبري املزيانيايت الشفاف، فٕانه يتوافق مع املبادئ اليت حتمك تدبري املزيانية، 

ث احلسا}ت اخلصوصية، توجEه مداخEل واليت ي�ىن Lلهيا م°طق ٕاUدا
معنية ٕاىل نفقات معنية، حEث ٔ�ن قانون املالية يتضمن مداخEل م�Iٔتية من 

  .املواد املدمعة وميكن توجهيها ٕاىل نفقات دمع نفس املواد
ٕاعامل هذا املبدٔ� }لJس:بة aلسكر  1995وقد ارت�ٔى املرشوع يف س:نة 

ع تدºالت هذا الصندوق ٕاىل لك وا�قEق aلقمح اaلني، فلامذا ال يمت توس:ي
  املواد حمل املقاصة فمل ي��قى سوى احملروقات �لك ٔ�نواعها؟

هذا، }ٕالضافة ٕاىل §ون ٔ�ي ٕاصالح احلاكمة لنظام املقاصة س:يكون 
ت�ٔثريه }رز يف املزيانية العامة، حEث س:ميكن من ختفEض املبالغ املدفوLة 

 التحمالت املشرتكة لفائدة مزيانية صندوق املقاصة املنصوص Lلهيا يف
Ðه والسكر كذLول ب�ٔنواEاز البوطان والفàلتغطية نفقات دمع احملروقات و.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اللكمة aلحكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

aلمزيانية العامة ٕاىل يتعلق اYٔمر بتحويل مجموLة من املوارد ا®صصة 
حساب خصويص، و}لتايل هذا س:يؤÕر سلبا Lىل موارد املزيانية العامة، 

  .من ا�س:تور Ðæ77 احلكومة تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
، بدون تعديل مل �رد 14من ا�س:تور، ومنر ٕاىل املادة  77الفصل 

  .إالجامع: mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل
ريم ٕاىل ٕاضافة مادة Zديدة حتمل رمق ورد تعديل من فرق املعارضة �

  .، اللكمة aلمعارضة73مكرر، التعديل رمق  14

        ::::موالي احلسن طالبموالي احلسن طالبموالي احلسن طالبموالي احلسن طالباملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
  .شكرا الس:يد الرئ4س

التعديل حول ٕاUداث صندوق aلتعاضد املهين واحلريف، التعديل رمق 
  .مكرر، ٕاUداث صندوق aلتعاضد املهين واحلريف 14مادة ٕاضافEة  73

وق aلتغطية الصحية aلت¶ار الصغار واملتوسطني والصناع حيدث صند
، تتكون موارد الصندوق "صندوق التعاضد احلريف"التقليديني حتت ٕامس 

، %80، مسامهة املس:تفEد�ن يف Uدود %20من مسامهة ا�و� يف Uدود 
  .و�كون الوز�ر امللكف }لصناLة والت¶ارة هو اYٓمر }لرصف فEه

جراء املسامهة Lىل نطاق واسع يف تعممي من ش�ٔن هذا االٕ : التعليل
التغطية الصحية وتوس:يعها ٕاىل رشاحئ اج-عية واسعة، حEث (س:هتدف 

  . ٔ�لف مواطن 500حوايل مليون و
من ش�ٔن هذا إالجراء ٔ�يضا حتفزي الت¶ار واحلرفEني Lىل احلصول Lىل 

  .تغطية حصية ßس:تجيب ملتطلبات تطو�ر اخلدمات الصحية ونوعيهتا
ا الصندوق ٔ�ن (شلك نواة (سري موارد Lدة تعاضدÄت، ميكن لهذ

  . يتكون ٔ�عضاؤها من فsات تJشط يف املهن احلرة
درمه }لJس:بة للك م°خرط،  2400حتدد µس:بة املسامهة الس:نوية يف 

  :ما يعين ٔ�ن اللكفة العمومEة لهذه التغطية س:تكون Lىل الشلك التايل
من  %10دوق لتغطية مليون درمه يف الس:نة اYٔوىل لتفعيل الصن 70

  الفsات املس:هتدفة؛
من الفsات  %30ماليني درمه يف الس:نة الثانية لتغطية  210

  املس:هتدفة؛
من الفsات  %50مليون درمه يف الس:نة الثالثة لتغطية  350
  .املس:هتدفة
 490من الفsات املس:هتدفة و %60يف الس:نة الرابعة لتغطية  420

  . من الفsات املس:هتدفة %70 مليون درمه يف الس:نة اخلامسة لتغطية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .اللكمة aلحكومة، الس:يد الوز�ر تفضلوا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

يتعلق اYٔمر ٕ}Uداث نفقة Zديدة من ºالل دمع هذا الصندوق بJس:بة 
20%æ ، احلكومة تدفع }لفصل Ð77 من ا�س:تور.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :، مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل15منر ٕاىل املادة 

  .ٕاجامع: املوافقون
، 75وردت mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  16املادة 

  .اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل aلرشح

        ::::املس�شار الس:يد Lادل املعطياملس�شار الس:يد Lادل املعطياملس�شار الس:يد Lادل املعطياملس�شار الس:يد Lادل املعطي
  .شكرا aلس:يد الرئ4س
Uذف املادة، والتعليل هو هاذ التعديل �ريم ٕاىل : التعديل املقرتح

إالبقاء Lىل احلساب املفروض املمنوUة �ول ٔ�ج°بية نظرا الµس¶امه مع 
الس:ياسة اخلارجEة aلمغرب اجتاه ا�ول إالفريقEة ج°وب الصحراء، هذا 

Iصادي والثقايف املغريب فضال عن رمزيته يف جمال التعاون الس:يايس و�ق 
  . إالفريقي
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  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  ..احلكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  . شكرا الس:يد الرئ4س

  .àري نذ§ر هاذ التعديل قد مت حسبه يف اaلجنة، àري aلمالحظة

        ::::ئ4س اجللسةئ4س اجللسةئ4س اجللسةئ4س اجللسةالس:يد ر الس:يد ر الس:يد ر الس:يد ر 
ٕاذن مت حسبه يف اaلجنة ؤ�صبح àري ذي موضوع، ٕاذن خط�ٔ ٕاداري، 
ميكن نعتربوه خط�ٔ ٕاداري نقل دون ٔ�ن يؤºذ بعني �عتبار السحب دÄلو، 

  .ٔ�و متت ٕاLادة تقدميه

        ::::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
  .اكن مسحوب

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .حسب؟ ٕاذن حسب

  :aلتصويت 16ٔ�عرض املادة 
  .نفس العدد: وافقونامل

  .إالجامع: مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 17املادة 
  .إالجامع: مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 18املادة 
  .إالجامع: مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 19املادة 

  :ٔ�عرض الباب اYٔول من اجلزء اYٔول aلتصويت
  .نفس العدد: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  .ال U�ٔد: املمتنعون

  .56، 87العدد قلنا نفس 
  :الباب الثاين ٔ�حاكم تتعلق }لتاكليف

  .نفس العدد: ، املوافقون20املادة 
، 77ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  21املادة 

  .اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل

        ::::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
  .شكرا الس:يد الرئ4س

 تيعرف ٔ�نه احلكومة مل تف }لزتاماهتا بتوظيف محÙ هاذ التعديل اللك
ولهذا اكن الس:يد  - يوليوز 20ٔ�ي ٔ�حصاب احملرض دÄل -الشواهد العليا 

رئ4س احلكومة اكن واLد Lىل ٔ�ساس ميل حيمك القضاء àادي �كون هو 
يلزتم بذاك اليش اaيل حمك به القضاء، ٕاذن القضاء ٔ�نصف اYٔطر العليا 

، اس:مترار 2011يوليوز  �20س:ت/°ايئ اæي هيم حمرض  املعنيني }ملرسوم

إالدارة يلزم احلكومة }لوفاء، وتوقعا ٕالصدار قرار قضايئ هنايئ يف املوضوع، 
لن نق�ل من احلكومة ال-طل ٔ�و ال�سويف ٔ�و التعجيل يف هذا امللف اæي 
هيم مواطنني مغاربة يطالبون حبقهم يف الشغل، Ðæ نقرتح هذا التعديل 
لن�ٔذن aلحكومة خبلق وUدات املناصب املالية ºالل الس:نة، حتصينا لٕالدارة 

  .والزتاما بقرارات قضائية
  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 .الس:يد الوز�ر ،موقف احلكومة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  . شكرا الس:يد الرئ4س

 ٔYديدة، احلكومة يتعلق اZ ديدة و}لتايل نفقاتZ داث م°اصبU{ٕ مر
  .من ا�س:تور 77تدفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
aلتصويت مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل، تفضلوا  21منر، ٔ�عرض املادة 

  .الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  .ديل دÄل احلكومة، فمت ق�وÍ يف اaلجنةفهيا تع 22املادة 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 .تفضلوا الس:يد الرئ4س.. 21ٕاذن املادة 

        ::::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
توضيح ٕاىل امسحتو، الس:يد الرئ4س، àري خبصوص هاذ الفsة هذي، 
اكن الزتم الس:يد الوز�ر Lىل ٔ�ساس ٔ�هنم àادي يعطهيم اYٔولوية مضن 

aيل اكينة دا}، وهاذ اليش اaيل اكن يف اaلجنة، واحملرض م°صب ا 30.000
  .راه اك�ن وراه موثق ال�م
  .وشكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
 :aلتصويت، مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 21ٔ�عرض املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .تعديل aلحكومة 22املادة 

        ::::الية، امللكف }ملزيانيةالية، امللكف }ملزيانيةالية، امللكف }ملزيانيةالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد وامل
  .شكرا الس:يد الرئ4س

س:بق aلحكومة ؤ�ن تقدمت بتعديل يف اaلجنة، ومت اع-ده، وهو 
املتعلق برتش:يد اس:تعامل املناصب اليت ٔ�صبحت شاغرة، حبيث مرشوع 

يف µسخته اYٔوىل يلغي هذه املناصب اليت تصبح  2014قانون املالية 
اليت ٔ�صبحت شاغرة ل�سوية Uاالت  شاغرة وال (س:ت/ين مهنا ٕاال املناصب
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  .ٕاLادة إالدماج، بعد إالحلاق، بعد �س�Eداع ٔ�و تنفEذا لٔ�حاكم القضائية
احلكومة ٔ�ضافت تعديال Zديدا وهو ٔ�ن إاللغاء ال (شمل املناصب 

من  43اخلاصة مبوظفي الوزارات املنصوص Lلهيا يف الفقرة اºYٔرية من املادة 
شار ٕاليه L�ٔاله، وLىل املناصب املنصوص Lلهيا امل  8.96قانون املالية رمق 

املذ§ورة L�ٔاله،  48.09من قانون املالية رمق  22يف الفقرة اºYٔرية من املادة 
يتعلق اYٔمر ٔ�ساسا بقطاLات ا�فاع وقطاLات اYٔمن الوطين يعين متكEهنا 
من اس:تعامل هذه املناصب اليت تصبح شاغرة ºالل هذه الس:نة، هذا هو 

Äل هاذ التعديلاملضمون د.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
وٕالغاء ما تبقى من املناصب الشاغرة؟ ٔ�عطي اللكمة لفريق معارض 
وفريق مؤيد ومنر ٕاىل التصويت Lىل هذا التعديل اæي تقدمت به احلكومة 

  .22يف ٕاطار املادة 
فريق معارض لهذا التعديل، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ ما 

  .د، ٔ�يضا ما فهيشفهيش، ٕاذن فريق مؤي
  .، تفضل الس:يد الوز�رZ22اب تعديل احلكومة aلامدة  22املادة 

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
 Íلجنة واكن حوaل اºهذه مادة ٔ�و تعديل تقدمت به احلكومة دا

ل الس:نة، ٕاجامع، Yٔن املرشوع اYٔول يلغي املناصب اليت تصبح شاغرة ºال
  . حبيث ال ميكن aلوزارات ٔ�ن ßس:تعملها

التعديل اæي Zاءت به احلكومة ٔ�ن ßس:ت/ين بعض القطاLات الوزارية، 
وذ§رت اYٔمن وا�فاع الوطين ٔ�ن ßسمح لهذه الوزارات ب�ٔن ßس:تعمل هذه 

  .املناصب، هذا هو اaيل اك�ن 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .إالجامع: ٕاذن ٔ�عرضه Lىل التصويت

  .إالجامع: مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 23ة املاد
  .إالجامع: دون تعديل 24املادة 
  .إالجامع: 25املادة 
  .إالجامع: 26املادة 
  .إالجامع: 27املادة 
  .إالجامع: 28املادة 

ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة مادة Zديدة حتمل رمق 
س�شار�ن مقديم ، اللكمة UYٔد السادة امل 80مكرر، التعديل رمق  28

 .التعديل

        ::::املس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄط
  .شكرا الس:يد الرئ4س

التعديل يتعلق بتغيري احلساب املرصد Yٔمور خصوصية املسمى 

ٕاذن، يتضمن هذا احلساب اجلانب ا�ا�ن . "الصندوق اخلاص }لطرق"
 ،Ðري ذà الرمس  %50نضيف " ل"مساهامت خمتلفة ٕاىل Ùمن حصي

من قانون املالية رمق  14فروض Lىل الرمال احملدث مبوجب املادة اخلاص امل
  .والبايق بدون تغيري طبعا a2013لس:نة املالية  115.12

املقرتUة يف النص اYٔصيل  %80املتبقEة من ٔ�صل  %30: التعليل
  .توZه Òمتويل اس��ر ا�و� يف النقل احلرضي

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .80احلكومة من هذا التعديل رمق الس:يد الوز�ر، موقف . شكرا

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
من  77هذا التعديل يقلص املوارد، و}لتايل احلكومة تدفع }لفصل 

  .ا�س:تور

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :من ا�س:تور، منر ٕاىل التصويت Lىل املواد 77الفصل 
  .إالجامع: ش�ٔهنا ٔ�ي تعديل، مل �رد m 29املادة 
  .إالجامع: ، مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل30املادة 
  .إالجامع: ، مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل31املادة 
  .ٕاذن إالجامع 34، املادة 33، املادة 32املادة 

ورد تعديل من فرق املعارضة �ريم ٕاىل ٕاضافة مادة Zديدة حتمل رمق 
  .83مكرر ثالث مرات، التعديل رمق  34

، ٕاذن وقع ٕاغفال ليش مادة من مواد، 83 عندي هنا التعديل رمق ٔ�½
، لمك اللكمة 82ما عند(ش  83فاش من مادة Zا التعديل؟ ٔ�½ عندي  82

�ريم ٕاىل  83لتوضيح اYٔمر Yٔن هنا ما عند(ش، عندي التعديل رمق 
  . مكرر 34مكرر، املادة  34ٕاضافة رمق 

        ::::املس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄط
تعلق ب�ٔحاكم تتعلق بتوازن موارد وñاكليف ا�و�، إالذن يف ي  82

  .�37قرتاض وٕاصدار ٔ�دوات ذاتية ٔ�خرى، املادة 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .مازال ما وصلناهاش 37، مازال 35، 34، 33املادة 

        ::::املس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄط
  .هنا 82، هذا التعديل رمق 83انت نقزيت 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  ... مازال مازال àادي نوصلو Yٔنه اك�ن

        ::::املس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄط
  .انت 83ٕايوا قلت 
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        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
اك�ن ñرات�Eة ٔ�خرى àري تبعوا معاÄ، هذا ... ñرات�Eة ٔ�خرى هذا تعديل رمق
مكرر ثالث مرات، التعديل رمق  34املادة اقرتاح �ريم ٕاىل ٕاضافة تعديل 

  .مةاحلكو ... 83

        ::::املس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس:يد الرئ4س

التوZه ٕاUداث صندوق aلهنوض }الس��رات املنت¶ة الصناعية، حيدث 
صندوق aلهنوض }الس��رات الصناعية املنت¶ة، تتكون موارد هذا 

من ا�مع اخلارç  %20مليار درمه اaيل يه  8,5الصندوق البالغة 
ملوارد العمومEة ٔ�وال، ومن موارد التعاون س:نوات من ا a5لمغرب �رمس 

  .ا�ويل، و�كون الوز�ر امللكف }لصناLة هو اYٓمر }لرصف
ñمتثل Øمة الصندوق يف التدºل ٔ�وال aلهنوض }الس��رات املنت¶ة من 

يف ٕاUداث وٕاجناز مرشوع اس��ري  º50%الل املسامهة بJس:بة تقل عن 
يع مرشوع صناعي اسرتاجتي قامئ، صناعي اسرتاتيجي، مث املسامهة يف توس: 

  .وº�ٔريا التدºل ٕالنقاذ مرشوع صناعي اسرتاتيجي مIعرث
  .شكرا الس:يد الرئ4س

  :الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا aلس:يد املس�شار

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
 .شكرا الس:يد الرئ4س

لق اYٔمر ٕ}Uداث نفقات Zديدة، حصيح ٔ�ن هناك موارد، ولكن يتع
هذه املوارد يه ٔ�صال خمصصة داºل املزيانية ٕاىل نفقات ٔ�خرى، و}لتايل 

  .من ا�س:تور 77هذه نفقات Zديدة دون موارد Zديدة، ندفع }لفصل 

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .77الفصل 
  إالجامع: مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 35املادة 

  :الباب الثاين من اجلزء اYٔول aلتصويتٔ�عرض 
  .نفس العدد: املوافقون

 36الباب الثالث ٔ�حاكم تتعلق بتوازن موارد وñاكليف ا�و�، املادة 
  .اللكمة aلس:يد الوز�ر". �ٔ "ومضهنا اجلدول 

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
مكررة تقIيض هذه املادة  13دق°ا Lىل املادة ، سابقا ملا صاريàري aلتذك

، ٕاذن احلكومة عندها تعديل يف هذا "�ٔ "اجلدول  36واملادة  36تغيري املادة 
 ...الباب، ملا صادق°ا Lىل صندوق دمع ال-سك �ج-عي تقIيض هاذ

  .شكرا الس:يد الرئ4س

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
. نيا يف املادة السابقةٕاذن نعترب ٔ�ن صادق°ا Lليه Yٔن صادق°ا Lليه مض 

  ":�ٔ "ومضهنا اجلدول  36ٕاذن املوافقون Lىل املادة 
  .نفس العدد: املوافقون

ورد mش�ٔهنا تعديالن من فرق املعارضة، اللكمة UYٔد السادة  37املادة 
، اYٔس:تاذ عبد املاÐ 82املس�شار�ن مقديم التعديل اYٔول، التعديل رمق 

  .ٔ�فرÄط

Ðاملس�شار الس:يد عبد املاÐاملس�شار الس:يد عبد املاÐاملس�شار الس:يد عبد املاÐطاملس�شار الس:يد عبد املاÄط ٔ�فرÄط ٔ�فرÄط ٔ�فرÄٔ�فر ::::        
  .شكرا الس:يد الرئ4س

التعديل يتعلق ب�ٔحاكم تتعلق بتوازن موارد وñاكليف ا�و�، إالذن يف 
  :�قرتاض وٕاصدار ٔ�دوات مالية ٔ�خرى، إالضافة يه Lىل الشلك التايل

وفقا aلرشوط املنصوص Lلهيا يف الفقرة الثانية من املادة اYٔوىل من هذا 
  .القانون، البايق بدون تغيري

الهدف من التعليل ٕالزام احلكومة بعدم جتاوز م�لغ �قرتاضات : عليلالت 
ا�اºلية موضوع إالذن الربملاين، وذñ Ðكر(سا �ور السلطة ال�رشيعية يف 
القرار املايل øaو� متاش:يا مع روح ا�س:تور اجلديد، وضام½ لعدم جتاوز 

اللية القرار من الناجت ا�اºيل اخلام حامية الس:تق %65املديونية لسقف 
øلبa املايل.  

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
 الس:يد الرئ4س،

هاذ التعديل aلمالءمة، فهو àري مق�ول Lىل غرار التعديل دÄل املادة 
  .اYٔوىل

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :احلكومة ñرفض التعديل، ٔ�عرضه Lىل التصويت ،ٕاذن

  .نفس العدد: املوافقون
اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل اYٔول، التعديل رمق 

  .، اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن84

        ::::املس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄط
 ٕاضافة وفقا aلرشوط املنصوص Lلهيا: التعديل هو Lىل الشلك التايل

  .يف الفقرة الثانية من املادة اYٔوىل من هذا القانون
التعليل هو نفس التعليل اæي قدم°اه يف التعديل السابق، وهو 
ñكر(سا ملقIضيات ا�س:تور اجلديد، وضام½ لعدم جتاوز املديونية لسقف 

65% øلبa يل اخلامºمن الناجت ا�ا.  
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  .شكرا

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  . اللكمة aلحكومة

  .د الوز�ر، تفضلواالس:ي

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية امللكف }ملزيانية
  . شكرا الس:يد الرئ4س
 .التعديل àري مق�ول

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :ٔ�عرضه Lىل التصويت

  .نفس العدد: املوافقون
  .ال U�ٔد: املمتنعون

  :aلتصويت، مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 37ٔ�عرض املادة 
  .إالجامع: فقوناملوا

، 85ورد mش�ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، التعديل رمق  38املادة 
  .اللكمة UYٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل، املعارضة

        ::::املس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄطاملس�شار الس:يد عبد املاÐ ٔ�فرÄط
  .شكرا الس:يد الرئ4س

تقريبا نفس التعديل املقرتح يف املادتني السابقIني، ويتعلق اYٔمر ب�ٔن 
a لهيا يف الفقرة الثانية من املادة يؤذنL لرشوط املنصوصa لحكومة وفقا

اYٔوىل، مث ٕاضافة يف Uدود املبلغ املقدر aلمداخEل املس¶Ù يف الفصل 
من املزيانية العامة، حصيÙ  21الفقرة  8500}ملادة  1.1.0.0.0.13.000

  ."ZلطويÙ اYٔ القرتاضات ا�اºلية املتوسطة و �"
لتعليل اæي قدم°اه يف املادتني السابقIني، واملتعلق التعليل هو نفس ا

  .ٕ}عامل مقIضيات وñكر(س دور السلطة ال�رشيعية يف القرار املايل øaو�

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة لتÜديد موقفمك من التعديل

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قIصاد واملالية، امللكف }ملزيانية
  . شكرا الس:يد الرئ4س
  .التعديل àري مق�ول

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
  :àري مق�ول، ٔ�عرضه aلتصويت

  ؛87: املوافقون
  ؛56: املعارضون
  .ال U�ٔد: املمتنعون

  :aلتصويت، مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 38ٔ�عرض املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  :مل �رد mش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 39املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  :ٔ�عرض الباب الثالث من اجلزء اYٔول aلتصويت

  .نفس العدد: املوافقون
aلس:نة املالية  110.13ٔ�عرض اجلزء اYٔول من مرشوع قانون املالية رمق 

  :�رمIه، اجلزء اYٔول �رمIه 2014
  ؛56= املوافقون 

  ؛87= املعارضون 
  .ال U�ٔد= املمتنعون 

قانون املالية رمق قانون املالية رمق قانون املالية رمق قانون املالية رمق     رفض جملس املس�شار�ن اجلزء اYٔول من مرشوعرفض جملس املس�شار�ن اجلزء اYٔول من مرشوعرفض جملس املس�شار�ن اجلزء اYٔول من مرشوعرفض جملس املس�شار�ن اجلزء اYٔول من مرشوعٕاذن 
  .a2014201420142014لس:نة املالية aلس:نة املالية aلس:نة املالية aلس:نة املالية     110.13110.13110.13110.13

هبذا þكون قد ٔ�هنينا الرب½مج اYٔول من هذه اجللسة، ؤ�عتقد ب�ٔننا س:منر 
  .م�ارشة ٕاىل التصويت Lىل مس:توى املزيانيات الفرعية

  :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
اaل¶ان مع اخلامسة والنصف þكونو يف اaل¶ان، و مع الس:تة }ش جنيو 

  .ت�ٔنفو العمل دÄلناµس: 
        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة

  .ٕاذن مIفقني؟ تفضل، تفضل اليس حلب4ب

        ::::املس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلجاملس�شار الس:يد حلب4ب لعلج
ٕاىل تفضلتو، الس:يد الرئ4س والسادة املس�شار�ن، هللا خيليمك، هللا 
خيليمك السادة املس�شار�ن ٔ�نه مبا ٔ�نه مت التصويت Lىل املزيانية }لرفض، 

ة ½قشوها وال ما ½قشوهاش؟ Yٔن ½قشوها Lىل واش املزيانيات القطاعي
  ...واUد احلاZة، ال، واش نصوتو Lلهيا وال ما نصوتوش، ال Yٔنه

        ::::الس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسةالس:يد رئ4س اجللسة
هللا خيليك اYٔخ، اYٔخ، اليس حلب4ب، هللا خيليك، هللا خيليك، هذا 

اYٓن àادي  موضوع سابق Yٔوانه، سابق Yٔوانه، اح°ا عند½ واUد الرب½مج،
قو }aل¶ان الفرعية ٔ�ي }ملزيانيات القطاعية aلبت فهيا ورفعها ٕاىل نلتح

  .اجللسة العامة لتقول لكمهتا يف ش�ٔهنا
  .ٕاذن، هبذا þكون قد ٔ�هنينا هذا اجلزء اYٔول من الرب½مج

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


