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  ).2018 د�سمرب 10( 1440 ربیع ا�ٓخر 02 إالثنني: التارخي

  .اخللیفة الرابع لرئ�س ا�لسعبد القادر سالمة، املس�شار الس�ید : الرئاسة
، ٕابتداء من السا�ة اخلامسة وا�ق�قة ست ؤ�ربعون دق�قة :التوق�ت
  .مساء امخلسني

وز�ر �ق�صاد الس�ید  رد لالس��ع ٕاىل�لسة خمصصة  :�دول أ�عامل
  .2019املالیة  �لس�نة 80.18واملالیة، حول مرشوع قانون املالیة 

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

 :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .ن الرحمي والصالة والسالم �ىل رسول هللا�سم هللا الرمحن الرحام

  .�تاح اجللسةٔ��لن عن اف 
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص ا�لس هذه اجللسة لالس��ع ٕاىل رد وز�ر �ق�صاد واملالیة، 
حول املناقشة اليت دارت صباح هذا الیوم، حول مرشوع قانون املالیة 

  .�2019لس�نة املالیة  80.18
د �ىل تد�الت الس�یدات اللكمة �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة �لر 

  .والسادة ممثيل الفرق وا�مو�ات الربملانیة ��لس

  :الس�ید محمد ب�شعبون، وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
جملسمك املوقر جوا� �ىل تد�الت �سعدين ٔ�ن ٔ�قف جمددا ٔ�مام 

الس�یدات والسادة رؤساء وممثيل الفرق وا�مو�ات الربملانیة، مبناس�بة 
  .املناقشة العامة �لجزء أ�ول من قانون املالیة

لقد حرصت طی� مسار املناقشات، سواء دا�ل جلنة املالیة ٔ�و �الل 
لس�یدات هذه اجللسة، �ىل ٔ�ن ٔ�صغي �لك ٕامعان واه�م ملدا�الت ا

والسادة املس�شار�ن احملرتمني، وذ� من م�طلق ��رتام ا�ي ٔ�كنه 
ملؤسس�تمك احملرتمة، وحرصا مين �ىل بناء �القة م�نیة �ىل الثقة وإالصغاء 
املتبادل والتعاون البناء، لك من م�طلق �خ�صاصات اليت خيول لها 

  .ا�س�تور، من ٔ��ل �دمة مصاحل الوطن واملواطنني
ناس�بة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ش�ید �لنقاش الهادف والبناء ا�ي مزي ٔ�شغال وهبذه امل 

جلنة املالیة والتمنیة �ق�صادیة وا�ل�ان القطاعیة، وكذا ٔ�ثناء هذه اجللسة 
  .حول مرشوع قانون املالیة

ويف هذا إالطار، ٔ�تو�ه �لشكر و�م�نان لاكفة الس�یدات والسادة 
ضة، �ىل روح املسؤولیة والتعبئة املس�شار�ن احملرتمني يف أ��لبیة واملعار 

الك�رية و�ىل أ�جواء إالجيابیة اليت طبعت املناقشة والتصویت �ىل اجلزء 
أ�ول من مرشوع قانون املالیة دا�ل جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 

  .�ق�صادیة
والبد ٔ�ن ٔ�نوه �لس�ید رئ�س هذه ا�لجنة وما حتىل به من سعة الصدر 

  .ه لزمن جمر�ت النقاش والتصویت �ىل مرشوع القانونوحمكة ٔ�ثناء تدبري 
وال ميك�ين ٕاال ٔ�ن ٔ�مثن التعبئة اليت مزيت ٔ�شغال جلنة املالیة ولك ا�ل�ان 
القطاعیة، واش�تغالها ٔ��م الس�ت وأ��د وٕاىل ٔ�وقات م��ٔخرة من ا�لیل، مفا 
من شك ب�ٔننا نتقامس مجیعا هاجس احلرص �ىل تقدمي ما هو ٔ�فضل �لوطن 

  .مواطننيو�ل
ومن هذا املنطلق، فقد حرصت �ىل التفا�ل ب�ٔقىص قدر من إالجيابیة 
مع لك مالحظات و�ساؤالت وانتقادات الس�یدات والسادة املس�شار�ن 
احملرتمني، من �الل تقدمي أ�جوبة الشفویة واملك�وبة، معززة �ملعطیات 

  .ملرشوعاملرمقة حول لك املعطیات املا�رو اق�صادیة املرتبطة ٕ��داد ا
كام حرصت يف نفس الوقت �ىل الت�اوب مع التعدیالت املقدمة، 
سواء من طرف أ��لبیة ٔ�و املعارضة، ومبا ی��غي من اجلدیة واملوضوعیة مع 
تقدمي لك التوضی�ات واملعطیات الالزمة، ولعل أ�رقام تعكس بوضوح 

ون أ�جواء إالجيابیة اليت مرت فهيا معلیة التصویت �ىل مرشوع القان
والت�اوب والتفا�ل الك�ري �لحكومة مع تعدیالت لك الفرق وا�مو�ات 

  .الربملانیة ٔ��لبیة ومعارضة
مهت اجلزء  217تعدیل مت تقدميها يف ا�موع، مهنا  219مفن بني 

من مجموع التعدیالت مت حسهبا،  %72تعدیال ٔ�ي  156أ�ول، مت حسب 
ما یفوق نصفها لفرق  33ول مت ق� 61ومن بني التعدیالت املتبق�ة ٔ�ي من 

املعارضة، ٔ�ي ٔ�ن التعدیالت اليت مت ق�ولها تفوق ت� اليت مل یمت اع�دها، 
وتعترب التعدیالت اليت مت ق�ولها يف مجملها ذات طابع اج�عي ومو�ة 

  .�ٔ�ساس محلایة القدرة الرشائیة �لمواطن واحلفاظ �ىل حصته وسالم�ه
  :ويف ما یيل ٔ�مه التعدیالت

ال، إالعفاء من الرضیبة �ىل القمية املضافة �ل�س�بة لٔ�دویة اليت یفوق ٔ�و
  .درمه 588سعر بیعها �لعموم واحملدد لها مبوجب نص تنظميي 

�نیا، الرفع من م�لغ الس�ندات املتعلقة مبصاریف إالطعام والتغذیة 
 20املسلمة من �ن املشغلني مل�ٔجورهيم املعفاة من الرضیبة �ىل ا��ل من 

  .درمه عن لك م�ٔجور وعن لك یوم من ٔ��م العمل 30ىل إ 
 �لثا، متدید فرتة إالعفاء من الرضیبة �ىل ا��ل �ل�س�بة �لماكف�ٓت

والتعویضات إالجاملیة املدفو�ة من طرف امل�ش�ٓت ٕاىل الطلبة املس�لني يف 
  .س� ا�كتوراه

مبوجب رابعا، ٕاعفاء العر�ت املس�تعم� يف النقل املزدوج واملرخص لها 
قانوين اليت یقل ٔ�و �ساوي مجموع وزهنا مع امحلو� ٔ�و احلد أ�قىص لوزهنا مع 
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  .طن من الرضیبة اخلصوصیة الس�نویة �ىل املر�بات 3امحلو� ا�رورة 
�امسا، م�ح مجیع امللزمني ب�ٔداء الرضیبة �ىل ا��ل �رمس ا�خول 

  .العقاریة احلق يف اخ�یار نظام التحصیل املناسب هلم
دسا، فرض نظام تصا�دي �لز�دة من مقدار الرضیبة ا�ا�لیة �ىل سا

ٔ�و املیاه املعدنیة وم�اه املائدة �س�هتالك املطبق �ىل املیاه الغازیة ٔ�و الغازیة 
و�ريها املعطرة حبسب حمتواها من السكر، مع �ذف التدبري املتعلق 

ة احملالة ٕ�ضافة معلیات �سلمي وبیع املرشو�ت الغازیة ٔ�و �ري الغازی ٕ�خضاع
�لرضیبة �ىل القمية  م�لیلرت 100غرام ٔ�و ٔ�كرث من السكر يف لك  �5س�بة 

  .درمه �لهیك�ولرت 70املضافة �لتعریفة احملددة ب 
سابعا، ٕاقرار مجمو�ة من التعدیالت ف� خيص �ر�مج جتدید املر�بات 
ا�صصة �لنقل الطريق العمويم امجلاعي �لمسافر�ن ولٔ�ش�اص دا�ل 

  .الوسط القروي و�لبضائع ولٕال�اثة املر�بات وتعلمي الس�یاقة
  :وهتم هذه التعدیالت �ٔ�ساس

  .2023ٔ�وال، متدید مدة الرب�مج ٕاىل س�نة  -

  .الرفع من قمية املنح ا�صصة -

ٕادماج الشاح�ات الصغرية لنقل البضائع رشیطة اق�ناء مر�بات  -
  .طن ونصف 3 لنقل البضائع یفوق وزهنا إالجاميل املعمول به محم�

�دم ٕالزام املس�تف�د�ن من م��ة التكسري �ق�ناء مر�بة یقل معرها  -
  .س�نوات 10عن 

الس�یدات والسادة، تلمك اكنت ٔ�مه التعدیالت اليت مت ٕاد�الها �ىل 
، يف ٕاطار التفا�ل مع اقرتا�ات خمتلف 2019مرشوع قانون املالیة لس�نة 

ولعل أ�رقام وحمتوى  الفرق وا�مو�ات الربملانیة ٔ��لبیة ومعارضة،
التعدیالت اليت مت ق�ولها تعكس أ�جواء إالجيابیة اليت مر فهيا النقاش 

  .والتصویت �ىل املرشوع
وجيب ٔ�ن �س�مثر هذه أ�جواء إالجيابیة لتعز�ز ٔ�وارص التعاون بني 
املؤسس�تني التنف�ذیة وال�رشیعیة مبا خيدم مصاحل مواطن��ا ووطننا ویقوي 

يف موا�ة املرتبصني �س�تقرار بالد� وبو�دهتا الرتابیة،  جهبتنا ا�ا�لیة
مؤكد�ن ب�ٔن ال �ل لقضیة الصحراء املغربیة ٕاال يف ٕاطار س�یادة املغرب 
وم�ادرة احلمك ا�ايت، ولكنا ٔ�مل ب�ٔن �س�تجیب ٔ�شقائنا يف اجلزا�ر �لمبادرة 
الصادقة والش�ا�ة جلال� امل� حفظه هللا يف خطابه السايم مبناس�بة 

�لمسرية اخلرضاء، وذ� من ٔ��ل ٔ�ن �سامه معا يف بناء  43ا��رى 
  .�القات م�نیة �ىل الثقة والتعاون والتاكمل

وهنا البد ٔ�ن ٔ�نوه من �دید �جلهود والتضحیات اليت تبذلها لك القوى 
أ�م�یة وبتجندها ا�امئ حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� حفظه هللا 

  .بیة �لوطن وصیانة ٔ�م�ه واس�تقراره��فاع عن الو�دة الرتا
  الس�یدات والسادة،

ٕان احلكومة م�ش��ة بتزنیل مق�ضیات وروح ا�س�تور وم�ف��ة �ىل 

اقرتا�ات املؤسسة ال�رشیعیة ب�ٔ�لب�هتا ومعارضهتا، فٕا�داد مرشوع قانون 
املالیة �س��د ٔ�حاكم القانون التنظميي لقانون املالیة، تطبیقا ملق�ضیات 

  . ا�س�تور من 75الفصل 
وقد سامهت مؤسس�تمك املوقرة �شلك فا�ل يف ٕا�داد هذا القانون 

  .التنظميي سواء ق�ل مسطرة املصادقة ٔ�و ٔ�ثناءها
وحنن يف احلكومة حنرص �ىل التزنیل السلمي ملق�ضیات هذا القانون 

 13التنظميي �رب مد املؤسسة ال�رشیعیة مبرشوع قانون املالیة معززا ب 
  .یات مفص� حول لك مكو�ت املرشوعتقر�ر، تتضمن معط 

والبد ٔ�ن ٔ�ؤكد ب�ٔن مقروئیة مرشوع قانون املالیة حتس�ت كثريا يف ظل 
القانون التنظميي لقانون املالیة اجلدید، فاملزيانیات القطاعیة تقدم حبسب 
الربامج، معززة بوثیقة هامة �سمى مرشوع جنا�ة أ�داء، تتضمن أ�هداف 

ؤرشات اليت متكن من ق�اس مدى حتق�ق هذه احملددة للك �ر�مج وامل
  . أ�هداف

كام متك�مك هذه الوثیقة من �طالع �ىل لك �ع�دات املالیة 
ا�صصة للك �ر�مج �ىل مس�توى املزيانیة العامة ومزيانیات مرافق ا�و� 
املسرية بصفة مس�تق�، واحلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة واملؤسسات 

  . من ٕا�ا�ت ا�و� العموم�ة اليت �س�تف�د
  الس�یدات والسادة، 

ٕان ٔ�كرب رهان �ینا الیوم �س�یاس�یني بغض النظر عن موقعنا يف 
احلكومة ٔ�و الربملان يف أ��لبیة ٔ�و املعارضة هو ٔ�ن �س�تعید ثقة املواطن يف 
مؤسسات بالده ويف ٕارادهتا الصادقة وقدرهتا �ىل �س�ت�ابة حلاج�اته 

  .املل�ة
غ هذا املبتغى لن یت�ٔىت ٕاال من �الل �رتقاء ومن املؤكد ٔ�ن بلو 

�خلطاب الس�یايس ٕاىل مس�توى املساء� املوضوعیة ملدى جنا�ة الس�یاسات 
العموم�ة واملسامهة الفا�� يف بلورة هذه الس�یاسات من �الل النقاش 

  . اجلاد واملسؤول ا�ي �س�تحرض املصل�ة العلیا لبالد� وملصل�ة املواطنني
ٔ�ن نو�ه �ود� �ل�شخیص وٕا�ادة ال�شخیص ٔ�و ٕا�ادة  و�لتايل فعوض

�شخیص الوضعیة �ق�صادیة و�ج�عیة وتقدمي املقار�ت بني احلكومات 
املتعاق�ة وتقدمي بعض أ�رقام مبعزل عن س�یاقها وتضخمي اخلالفات بني 
مكو�ت أ��لبیة، ٔ�رى ٔ�نه من أ�فضل ٔ�ن �رتقي خبطابنا ملالمسة القضا� 

  .ليت �سائلنا مجیعا يف هذا الوقت ا�ق�ق من �رخي بالد�الكربى ا
فلكنا نعرف ٔ�ن بالد� حققت �راكامت �برية �الل الس�نوات املاضیة، 
�خ�الف احلكومات اليت تعاق�ت �ىل مس�توى �رس�یخ املسار ا�ميقراطي، 

وتعز�ز ماكنة املؤسسة  2011وقد توج هذا املسار ٕ�قرار دس�تور 
رش اس�تقالل القضاء و�كر�س ربط املسؤولیة ال�رشیعیة، وف�ح و 

�حملاس�بة، وتعز�ز ا�ميقراطیة ال�شار�یة، وتعز�ز ماكنة املرٔ�ة، و�رس�یخ الطابع 
  . املتعدد �لهویة الثقاف�ة الوطنیة

كام حققت بالد� �راكامت هامة �ىل مس�توى ٕاطالق أ�وراش الكربى 
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القطاعیة من حتق�ق و�سرتاتیجیات القطاعیة، وقد مك�ت هذه ا�ططات 
نتاجئ هامة �ىل مس�توى تغیري ب��ة ا�منو وال�شغیل و�لب �س��رات 
اخلارج�ة، وكذا �ىل مس�توى التمنیة ال�رشیة والولوج �لب��ات التحتیة 
أ�ساس�یة �ل�س�بة �لمناطق املهمشة واملعزو�، فهذا الرصید ا�ي مت حتق�قه 

ي و�ج�عي، یعين �لك ببالد� �ٔ�ساس �ىل املس�تویني �ق�صاد
�ساطة ٔ�نه مت �لق �روات �مة، ومع ذ� فٕان اخلصاص �ىل املس�توى 

  . �ج�عي ٔ�صبح ضاغطا ٔ�كرث من ذي ق�ل
ولس�نا هنا بصدد تناقض ٔ�و مفارقة تت�دى املنطق، فقد س�بق جلال� 
امل� حفظه هللا ٔ�ن تعرض �� يف خطاب العرش لهذه الس�نة، ح�ث 

ا اكن ما ٔ�جنزه املغرب وما حتقق �لمغاربة �ىل مدى عقد�ن وٕاذ": قال �اللته
من الزمن یبعث �ىل �رتیاح و��زتاز، فٕانين يف نفس الوقت ٔ�حسن ٔ�ن 

  .ش��ا ما ینقصنا يف ا�ال �ج�عي
يف هذا ا�ال �لك الزتام وحزم، حىت  ،ٕان شاء هللا ،وس�نواصل العمل

  .ا�متكن مجیعا من حتدید نقط الضعف ومعاجلهت
 ،وس�بل حتق�ق العدا� و�ج�عیة وا�الیة ،حفجم اخلصاص �ج�عي

ٕاىل جتدید  ،يف خطاب اف�تاح الربملان ،من ٔ�مه أ�س�باب اليت دفعتنا ��عوة
  .ا�هت�ى م�طوق اخلطاب املليك السايم. "ا�منوذج التمنوي الوطين

 هذا هو �لضبط ٔ��هتا، الس�یدات ؤ�هيا السادة، ما حنن مدعوون يف
النظر ف�ه �رب العمل �ىل اس�تكشاف البدائل املمك�ة �منوذج�ا احلايل، 
فاس�رشاف املس�تق�ل وبلورة منوذج �منوي جيیب �ىل الت�د�ت املطرو�ة 
�ىل بالد� �ىل مس�توى تقلیص الفوارق وحتسني اخلدمات �ج�عیة، 
 وتوفري الشغل الكرمي لش�بابنا، یق�يض ٔ�ن �شخص وضعیة منوذج�ا احلايل

�لك موضوعیة، ؤ�ن نعرف ٔ��ن يه ماكمن القوة، ؤ��ن يه ماكمن 
الضعف، ؤ�ن نعرف وهذا هو أ�مه ما يه ٕاماكنیاتنا ومدى قدرتنا �ىل 

  . حتمل العبء املايل لرفع هذه الت�د�ت
مفا حتدثمت عنه من اخ�الالت يف التوازن �ج�عي وا�ايل وبطا� 

والص�ة، يه �راكامت لس�نوات الش�باب والهجرة، وٕاشاكلیات التعلمي 
طوال، والیوم حنن مطالبون مجیعا �لتكفري يف ٕا�ادة صیا�ة منوذج�ا التمنوي 
وجتاوز العراق�ل اليت تعیق تطوره �ىل مس�توى �لق الرثوة و�ىل مس�توى 
توزیعها، لكن ٔ�ن نتوافق خبصوص ال�شخیص ال یعين ٔ�ن �كون �ینا نفس 

ٕالشاكلیات �ج�عیة و�ق�صادیة التصور ملا ميكن بلورته من �لول ل
املطرو�ة �ىل بالد�، ف�حن �رحب �لنقد املوضوعي و�رحب كذ� 
�القرتا�ات البناءة، وقد تفا�لنا �ر�ابة صدر مع انتقادا�مك وجتاوبنا مع 

  .مقرت�ا�مك اليت تتوافق مع التصور ا�ي �دد�ه ملرشوع قانون املالیة
  الس�یدات والسادة،
وع قانون املايل من طرف احلكومة، ويف ٕاطار الت�س�یق مت ٕا�داد مرش 

التام بني مكو�ت أ��لبیة و�الس��اد ٕاىل التوجهيات السام�ة جلال� امل� 
حفظه هللا والرب�مج احلكويم، و�لتايل فاحلكومة �لك مكو�هتا لها تصور 

مشرتك واخ�یارات اق�صادیة واج�عیة واحضة ٔ�طرت ٕا�دادها لهذا 
  . املرشوع

وهتدف هذه إالخ�یارات �ٔ�ساس ٕاىل بلوغ مس�تو�ت ٔ��ىل من ا�منو 
من �الل ٕا�ادة الثقة للك املكو�ت الس�یاس�یة و�ق�صادیة وا�متعیة، 
و�ٔ�خص املواطن �رب الت�اوب الرسیع مع م�طلباته يف التعلمي والص�ة 
والشغل، وكذ� املقاو� واملس�مثر�ن اخلواص من �الل تقلیص �ٓ�ال 

ٔ�داء وتصف�ة د�ن الرضیبة املرتامك �ىل القمية املضافة و�ىل الرشاكت ا
  . وت�س�یط وتوس�یع �ٓلیات الضامن

والبد ٔ�ن نوحض هنا ٔ�نه يف لك االئتالفات احلكوم�ة �ىل مس�توى العامل 
لكن املهم هو القدرة �ىل تدبري هذه �خ�الفات هناك اخ�الفات، 

امللزتم هبا، و�ىل رٔ�سها واحلرص �ىل ضامن تفعیل خمتلف أ�وراش 
أ�وراش �س�تع�الیة اليت د�ا� ٕا�هيا �ال� امل� حفظه هللا يف خطبه 
أ��رية، واليت تتطلب م�ا التعبئة ووضع لك اخلالفات �انبا و�بتعاد لك 

  .البعد عن احلسا�ت الس�یاس�یة
ومن هذا املنطلق، حرصنا يف ٕاطار مرشوع قانون املالیة، يف ظل 

تفاع ٔ�سعار البرتول والغاز �ىل اس�تغالل لك الهوامش املتا�ة ٕا�راهات ار 
وتعبئة موارد ٕاضاف�ة، هبدف توجهيها �ٔ�ساس �لقطا�ات �ج�عیة، 

  :وذ� وفق مقاربة وتصور واحض املعامل ین�ين ٔ�ساسا
ٔ�وال، �ىل توفري املوارد الرضوریة �مع القطا�ات �ج�عیة، �رب 

  العموم�ة وتضامن املقاوالت الكربى؛ هیلكة املؤسسات واملقاوالت
�نیا، متكني اجلهات من مواردها املالیة ودمع املقاوالت الصغرى 

  واملتوسطة، من ٔ��ل حهثا �ىل �س��ر و�لق فرص الشغل؛
�لثا، �دم املس �لقدرة الرشائیة �لمواطنني، و�اصة الف�ات الفقرية 

تدبري �رفع من الرضیبة �ىل والهشة والطبقات املتوسطة، ح�ث مل نقرتح ٔ�ي 
ا��ل، وتفا�لنا ٕاجيابیا مع التعدیالت الرام�ة ٕاىل دمع القدرة الرشائیة 
�لمواطنني، وواصلنا دمع �از البو�ن والقمح والسكر يف ٕاطار صندوق 

ملیار درمه �رب حتمل مخس  18املقاصة، اليت س�تلكف مزيانیة ا�و� 
  .2018ة لس�نة مالیري ٕاضاف�ة مقارنة مع قانون املالی

  الس�یدات والسادة،
ٕاىل معطیات دق�قة  2019لقد اس��د ٕا�داد مرشوع قانون املالیة 

لتطور الظرف�ة ا�ولیة والوطنیة، ول�ست هناك ٔ�ي تناقضات ٔ�و ارتباك ٔ�و 
ٔ�یة نیة �لهتویل، فالتوقعات �ق�صادیة یمت ٕا�دادها �ع�د مناذج ما�رو 

ضیات، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار الس�یاق ق�اس�یة وبناء �ىل مجمو�ة من الفر 
ا�ويل والوطين، ا�ي ميزي فرتة ٕا�داد هذه التوقعات، و�الس��اد ٕاىل الت��ع 

  .ا�ق�ق واملس�متر ملعطیات الظرف�ة اليت توفرها املؤسسات الوطنیة وا�ولیة
والبد ٔ�ن نؤكد �ىل مس�ٔ� �مة، ويه ٔ�ن التوقعات تبقى جمرد توقعات، 

قا لتغري معطیات الظرف�ة ا�ولیة والوطنیة، كام ٔ�ن لك ميكن مراجعهتا وف
املؤسسات ا�ولیة تضع توقعات معینة، م�ال �لمنو العاملي مت �راجعها وفقا 
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  . �لمتغريات �ق�صادیة واجلیوس�یاس�یة
، قد 2018فٕاذا اكن التقر�ر أ��ري لصندوق النقد ا�ويل لشهر ٔ�كتو�ر 

جسل حتس�نا مس�مترا  2017ملي س�نة ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن ال�شاط �ق�صادي العا
، وتوقع ٔ�ن یواصل منو 2016س�نة  %3.3مقابل  3.7يف معدالت ا�منو 

�الل س�يت  %3.7الناجت ا�ا�يل اخلام العاملي انتعاشه إالجيايب لیصل 
 0.2، لك�ه يف املقابل خفض من توقعاته �لمنو العاملي ب 2019و 2018

�ل�س�بة �لمنظامت ا�ولیة، يف ظل وجود العدید من نقطة، كام هو الش�ٔن 
ا�اطر اليت قد یؤدي �زایدها ٕاىل احلد من اس�متراریة �نتعاش �ق�صادي 

  .احلايل
ومن بني ا�اطر اليت ٔ�شار ٕا�هيا الصندوق، �زاید التو�رات الت�اریة بني 

التضخم الوال�ت املت�دة والصني و�حتاد أ�ورويب، �ٕالضافة ٕاىل �سارع 
�شلك ٔ�قوى من املتوقع، بفعل ارتفاع ٔ�سعار الطاقة والزتاید املهم ��یون 

واس�تف�ال ظاهرة  �زاید اخلطر الس�یوس�یايس وأ�ميناخلارج�ة وكذا 
  .الهجرة

و�لتايل فالفرضیات اليت اعمتد�ها يف ٕا�داد مرشوع قانون املالیة م�نیة 
ما �ك�نفه من تغريات �ىل معطیات واقعیة وموضوعیة �لس�یاق ا�ويل، و 

  .تؤكدها �مللموس تقار�ر املؤسسات ا�ولیة م�وا�رة،
  الس�یدات والسادة، 

لقد ركزمت يف تد�ال�مك �شلك �بري �ىل القطا�ات �ج�عیة، اعتبارا 
الرتباطها الوثیق �النتظارات املل�ة �لمواطنني �ىل مس�توى التعلمي الص�ة 

بد ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ب�ٔن هذه وال�شغیل وامحلایة �ج�عیة، وال
القطا�ات �شلك ٔ�ولو�ت مس�تع�� وال تق�ل ٔ�ي انتظار، واحلكومة 
حریصة �ىل �س�ري لك ٕاماكنیاهتا �لتفعیل الرسیع �لتعل�ت امللك�ة السام�ة 
خبصوص إالصال�ات املس�تع�� املرتبطة هبذه القطا�ات، واليت ٔ�كد �لهيا 

  .�اللته يف خطبه أ��رية
املنطلق خصصت احلكومة ٕاماكنیات مالیة و�رشیة �برية ومن هاذ 
ٔ�لف م�صب مايل، ٔ�ي ما  15ع�دات وملیار درمه اك 68لقطاع التعلمي، 

  . س�نوات أ��رية 3م�صب مايل �الل  70000مجمو�ه 
كام حترص احلكومة �ىل حتسني اجلودة وٕا�ادة �عتبار �لمدرسة 

ناء املغاربة يف التعلمي اجلید العموم�ة ودورها يف ضامن �اكفؤ الفرص ٔ�ب 
و�رتقاء �ج�عي، وف�ح �ٓفاق اندما�م يف سوق الشغل ويف ا�ینام�ة 
التمنویة لب�� �شلك �ام، وهذه لكها رها�ت حنرص �ىل تفعیلها �رب توفري 

  . لك إالماكنیات لتزنیل مق�ضیات القانون إالطار
تعاقد، ٔ�ؤكد ب�ٔن والبد ٔ�ن ٔ�قف مرة ٔ�خرى عند مس�ٔ� التوظیف �ل 

رفع رهان ٕاصالح التعلمي یتطلب حتسني حاكمة تدبري املوارد ال�رشیة لهذا 
القطاع، والتوظیف �لتعاقد والتدبري الالممركز يه ٕا�دى املدا�ل 

  .أ�ساس�یة لتحسني احلاكمة
فالتوظیف �لتعاقد يف التعلمي ل�س ف�ه هشاشة، فهو �كفل �لمتعاقد�ن 

ام�ني �ىل مس�توى أ�جر والرتق�ة واخلدمات نفس حقوق نظراهئم النظ
  . �ج�عیة

ويف نفس الوقت، فكام �لمتعاقد�ن حقوق فعلهيم واج�ات، ومن ٔ�مه 
هذه الواج�ات يه الكفاءة واج�یاز التدریب بن�اح من ٔ��ل احلصول �ىل 
عقود �ري حمددة املدة، كام س�ميك�نا التوظیف �لتعاقد من �ل مركزة تدبري 

رشیة �لتعلمي، فال یعقل ؤ�نمت تطالبون �لتفعیل الرسیع �لجهویة ٔ�ن املوارد ال� 
ر�ل تعلمي من الر�ط، كام س�ميكن التدبري  �287000س�متر يف تدبري 

الالممركز �لموارد ال�رشیة من �ل ٕاشاكلیة التوزیع ومتركز �س�بة �برية من 
  . ٔ�طر التعلمي �ىل حمور ا�ار البیضاء الق�یطرة

التعلمي فاحلكومة واعیة متام الوعي �ملشالك اليت یعرفها وموازاة مع قطاع 
قطاع الص�ة، �اصة �ىل مس�توى احلاكمة وحتسني التوزیع ا�ايل �لموارد 
ال�رشیة وضامن الولوج �ل�دمات �س�شفائیة يف ظروف حتفظ الكرامة 

  .�لمواطن املغريب، و�اصة �ل�س�بة حلاميل بطاقة الرام�د
ت امللك�ة السام�ة م�ك�ة �ىل معاجلة هذه واحلكومة طبقا �لتعل�

الوضعیة، وخصصت وفقا �� اع�دات وم�اصب مالیة هامة �لقطاع، كام 
تويل احلكومة ٔ�مهیة �برية �ل�شغیل، و�اصة �شغیل الش�باب و�اميل 

  .الشهادات
و�ل ٕاشاكلیة �شغیل الش�باب مرتبط ٔ�ساسا بتقویة دور املنظومة 

ب �لولوج سوق الشغل، وهو ما تضعه احلكومة التعلميیة يف ت�ٔهیل الش�با
مضن ٔ�ولو�هتا من �الل ٕادماج املسارات املهنیة وتعز�ز ٕادماج تعلمي ا�لغات 
يف لك مس�تو�ت التعلمي واع�د النظام الناجع �لتوج�ه املبكر وتقویة 
املمرات بني لك ٔ�سالك التعلمي وٕاصالح التكو�ن املهين ا�ي تنكب 

  .وفقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة احلكومة �ىل ٕا�داده
ومن م�طلق ٔ�ن ال�شغیل مرتبط كذ� بدمع املقاو� و�س��ر اخلاص 
فقد ٔ�عطینا أ�ولویة يف هذا املرشوع �ٔ�ساس لتخف�ف الضغط الرضیيب 
�ىل املقاو� و�شجیع �س��ر ودمع املقاولني ا�اتیني واملقاوالت الناش�ئة 

  .املبتكرة
  دة، الس�یدات والسا

ٕان تقلیص اخلصاص �ج�عي ال ميكن ٔ�ن یتحقق ٕاال مبجهود جامعي 
��و� واملؤسسات واملقاوالت العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة والقطاع اخلاص 
وا�متع املدين، جمهود حتدد ف�ه تد�الت لك أ�طراف �شلك م�ناسق، 

ون حتق�ق جين��ا ٔ�خطاء املايض وما مزيها من �رامك �لتد�الت والربامج د
أ�هداف املرجوة �ىل مس�توى اس�هتداف الف�ات �ج�عیة اليت تعاين من 

  .اخلصاص
ومن هذا املنطلق، وتفعیال �لتوجهيات امللك�ة السام�ة، فقد ٔ��دت 
احلكومة مرشوع القانون اخلاص �لس�ل �ج�عي املو�د ا�ي س�شلك 

ات الهشة والفقرية قا�دة معلوماتیة شام�، س�متكن من اس�هتداف ٔ�فضل �لف�
بناء �ىل املعطیات السوس�یو اق�صادیة لٔ�رس، وس�مت الرشوع يف تفعیل 
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  .2019هذه املقاربة تدرجيیا ابتداء من هنایة 
ومن �ة ٔ�خرى، فقد حرصت احلكومة �ىل ٕاعطاء ٕاشارات قویة للك 
الفا�لني من ٔ��ل املسامهة يف ا�هود امجلاعي �مع املسار التمنوي لبالد� 

  :ق�ق العدا� �ج�عیة، و�متثل هذه إالشارات ف� یيلوحت 
ٔ�وال، مراجعة ٕاسرتاتیجیة مسامهة ا�و� يف بعض املؤسسات 
واملقاوالت العموم�ة، �رب تفعیل ٕاصالح هیلكي تدرجيي لهذه املؤسسات، 
لتحسني حاكمهتا ومنوذ�ا التدبريي وضامن دميومة وحتسني مسامههتا يف 

نة واس�تعادة دورها أ�سايس يف دینام�ة �س��ر تعز�ز موارد اخلزی 
  .العمويم، و�اصة يف القطا�ات �ج�عیة

ویتعلق أ�مر �ٔ�ساس، من �ة ٕ��ادة النظر يف ا�منوذج �ق�صادي 
واملايل وم�ظومة حاكمة هذه املؤسسات، مبا ميكن من تقلیص دیوهنا 

  .هبا وحتسني �ٓ�ال ٔ�داهئا وتدبري ٔ�م�ل �لم�اطر احملیطة
من �ة ٔ�خرى، برتكزي تد�ل هذه املؤسسات واملقاوالت �ىل �ا�ا 
أ�ساس�یة مع تفویت بعض فروعها ؤ�صولها اليت ال �رتبط ب�شاطها 

 5أ�سايس، ما س�ميكن من خض موارد ٕاضاف�ة �لمزيانیة العامة تقدر ب 
مالیري درمه، س�مت ختصیصها لكیا لالس��ر و�ٔ�ساس يف القطا�ات 

عیة، وجيب التوضیح هنا ب�ٔن �ر�مج اخلوصصة انطلق م�ذ ربع قرن �ج�
ببالد�، و�س��د ٕاىل ٕاطار قانوين ومؤسسايت واحض وشفاف، كام ٔ�نه وبغض 
النظر عن بعدها املايل فٕان معلیات اخلوصصة املزمع ٕاجنازها ال هتدف فقط 

امه يف ٕاىل حتق�ق �ائدات ٔ�و سد جعز املزيانیة العامة ��و�، ولكهنا س�س
هیلكة احملفظة العموم�ة وحتسني ٔ�داهئا وٕا�ادة �ركزي املؤسسات واملقاوالت 

  .العموم�ة �ىل �ا�ا أ�ساس�یة
يف الرضیبة �ىل الرشاكت  %�5نیا، متكني اجلهات من حصهتا 

والرضیبة �ىل ا��ل، ؤ�ضف�ا ٕا�هيا اع�دات مالیة ٕاضاف�ة تقدر جبوج ملیار 
ملیون درمه  400ملیار و 8مجموع التحویالت ملیون درمه، لتبلغ  500و

  .2018ملیون درمه مقارنة مع قانون املالیة ل  �400ز�دة ملیار و
كام ٔ�ن وزارة �ق�صاد واملالیة اختذت التدابري الالزمة لتصف�ة لك 
املت�ٔخرات اجتاه اجلهات �رمس الس�نوات املاضیة، وهذا جمهود اس�ت��ايئ، 

طلق ٕامياننا ب�ٔن اجلهویة متثل ٔ�جنع الطرق ملعاجلة حرصنا �ىل الوفاء به من م�
  .املشالك �ج�عیة و�س�ت�ابة ملطالب الساكن وتقلیص الفوارق

وما من شك ب�ٔن �رامج التمنیة اجلهویة س�شلك أ�رضیة املناس�بة 
لتزنیل هذه أ�ولو�ت يف ٕاطار ما ت���ه مزيانیات اجلهات ومزيانیات ا�و� 

  .من ٕاماكنیات واملؤسسات العموم�ة
�لثا، دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة من �الل تقلیص �س�بة 

، ومتك�هنا من الولوج �لمتویل �رب 17.5%ٕاىل 20الرضیبة �ىل الرشاكت من 
ت�س�یط �ٓلیات الضامن وحتسني س�یو�هتا املالیة من �الل تقلیص �ٓ�ال 

  . لقمية املضافةأ�داء، ومتك�هنا من م��ٔخراهتا �ىل مس�توى د�ن الرضیبة �ىل ا
وتنضاف هذه التدابري ٕاىل ما مت اختاذه من ٕاجراءات �ىل مس�توى 
ت�س�یط مساطر �لق املقاوالت وحتسني م�اخ أ�عامل �شلك �ام، موازاة 

مع ٕاطالق ورش ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر وإالخراج الرسیع ملیثاق 
حفظه هللا يف خطاب  �س��ر و�يق القوانني اليت د�ا ٕا�هيا �ال� امل�

  .العرش
وهذه لكها ٕاشارات ی��غي �لقطاع اخلاص واملس�مثر�ن التقاطها، من ٔ��ل 
املسامهة الفا�� يف ٕا�ادة ا�ینام�ة �ق�صادیة و�لق فرص الشغل، �اصة 
ؤ�ن لك املؤرشات والتقار�ر ا�ولیة اليت اكن �ٓخرها تق�مي ممارسة أ�عامل 

ن �اذبیة بالد� لالس��ر خبري ويف تقدم أ��ري �لبنك ا�ويل تؤكد ب�ٔ 
  .م�واصل

  الس�یدات والسادة،
يف ما خيص املالحظات املثارة خبصوص ضعف ٕاجناز �س��رات 
املربجمة يف املزيانیات العامة ��و�، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد ب�ٔن ا�هودات املبذو� 

س�نة  %�59الل الس�نوات أ��رية مك�ت من رفع �س�بة إالجناز من 
، ويه �س�بة ٕاجناز اس�ت��ائیة مل یمت حتق�قها 2017س�نة  %80ٕاىل  2012

  . من ق�ل
ٔ�ما يف ما یتعلق مبا ٔ�ثري من مالحظات خبصوص احلسا�ت اخلصوصیة 

  :�لخزینة، فالبد ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل ما یيل
ٔ�وال، طبقا �لقانون التنظميي لقانون املالیة ا�ي صادقمت �لیه، فلك 

زینة تقرر وتنفذ طبق نفس الرشوط معلیات احلسا�ت اخلصوصیة �لخ
  .املتعلقة بعملیات املزيانیة العامة

�نیا، الهدف من ٕا�داث هذه احلسا�ت هو �وهنا ٕاطارا مزيانیاتیا مر� 
ميكن من موا�بة املشاریع و�رامج هیلكیة م�عددة الس�نوات، كربامج حماربة 

ضامن السكن العشوايئ والسكن املهدد �الهنیار يف ٕاطار صندوق الت
�لسكىن، و�رامج حماربة الفقر والهشاشة يف ٕاطار صندوق املبادرة الوطنیة 
�لتمنیة ال�رشیة، و�رامج فك العز� عن العامل القروي يف ٕاطار الصندوق 

  .اخلاص �لطرق
و�لتايل، مفن الطبیعي ٔ�ن نت�دث عن �رح�ل ٔ�رصدة هذه احلسا�ت 

ملموسة �ىل مس�توى حماربة  ملوا�بة هذه الربامج الهامة، اليت حققت نتاجئ
  .الفقر والهشاشة و�منیة وفك العز� عن العامل القروي وحماربة دور الصف�ح

ٔ�ما ما هو �ري طبیعي، ف�ٔن نت�دث عن ٔ�رصدة هذه احلسا�ت وٕاغفال 
ما حتتویه من الزتامات اجتاه املقاوالت ومقديم اخلدمات، فٕاذا اكنت هذه 

ٕاهنا تتوفر يف نفس الوقت �ىل احلسا�ت تتوفر �ىل ٔ�رصدة مر��، ف
  .اع�دات والزتامات مر��

ومن �ة ٔ�خرى، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�نه مل یمت رفع نفقات ال�س�یري العادي 
لٕالدارة ول�س هناك تبذ�ر، فاالرتفاع ا�ي عرف�ه النفقات واملعدات 
والنفقات أ�خرى � ما یربره، ومه �ٔ�ساس القطا�ات �ج�عیة، و�اصة 

يف ما خيص حتمل ٔ�جور أ�ساتذة املتعاقد�ن اجلدد و�س�یري املطامع التعلمي 
املدرس�یة وا�ا�لیات وٕاطالق �ر�مج التعلمي أ�ويل وتغطیة الز�دة يف �دد 
الطلبة املس�تف�د�ن من املن�ة، كام مهت الز�دة كذ� نفقات ال�س�یري 

  .اخلاصة �ملؤسسات الصحیة والص�ة أ�ولیة
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املا �كرر عند م�اقشة قوانني املالیة خبصوص وخبصوص النقاش ا�ي ط
من  %65املدیونیة، ٔ�ود الت�ٔ�ید جمددا ب�ٔن جحم مدیونی��ا ا�ي ال یت�اوز 

الناجت ا�ا�يل اخلام یبقى يف �دود معقو� �ملقارنة مع بعض ا�ول املتقدمة، 
مفختلف الصدمات اليت مت ٕاجراؤها �ىل مدیونی��ا من طرف صندوق النقد 

واليت مهت جعز املزيانیة و�س�بة الفائدة، وكذ� سعر الرصف ٕاما  ا�ويل،
بت�ٔثريات فردیة ٔ�و جامعیة ٔ�ظهرت م�ا�ة ا��ن العمويم لبالد� يف موا�ة 

  . هذه الصدمات وقابلیته لالس�مترار
والبد من التوضیح ب�ٔن �قرتاض اخلار� مؤطر �لقانون التنظميي 

احلكومة ٕاال لالس��ر، كام ٔ�نه مؤطر  لقانون املالیة، فال ميكن ٔ�ن تقرتض
كذ� �ٕالذن املمنوح من طرف الربملان، وال ميكن �لحكومة ٔ�ن تت�اوز 
السقف ا�ي ی�ٔذن به الربملان يف ٕاطار قانون املالیة، و�لتايل ل�س هناك 
ٔ�ي ٕاخفاء لٔ�رقام خبصوص املدیونیة ٔ�و العجز، فعجز املزيانیة یمت ا��سابه 

وحتمالت اخلزینة ا�ي �س�تجیب ملعایري ٕا�داد  وفقا جلدول موارد
ٕاحصائیات املالیة العموم�ة لصندوق النقد ا�ويل، وهذا اجلدول موجود يف 

من التقر�ر �ق�صادي واملايل ا�ي مت تقدميه �لسمك املوقر،  104الصف�ة 
  . وقدم�ه ٔ�ثناء عريض ٔ�مام جلنة املالیة

توضی�ات خبصوص املهنجیة واحلكومة مس�تعدة ٔ�ن تقدم لمك اكفة ال 
املعمتدة ال��ساب جعز املزيانیة، انطالقا من �دول التوازن املوجود يف 

  . مرشوع قانون املالیة
ؤ��ريا، خبصوص احلوار �ج�عي ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ب�ٔن 
احلكومة ملزتمة �حلوار مع لك الفا�لني �ج�عیني و�ق�صادیني، وبطبیعة 

وضوعي واملسؤول، ا�ي ی�ٔ�ذ بعني �عتبار التوازن بني احلال احلوار امل
الطمو�ات املرشو�ة لتحسني د�ل أ�جراء وظروف اش�تغاهلم وإالماك�ت 
املتا�ة، مع احلرص �ىل اس�تحضار املصل�ة العلیا والت�يل �روح املسؤولیة 
والتوافق قصد بلورة م�ثاق اج�عي م�وازن ومس�تدام، كام ٔ�كد �ىل ذ� 

  . � حفظه هللا يف خطاب العرش�ال� امل
  الس�یدات والسادة،

لقد حرصنا مجیعا حكومة ؤ��لبیة ومعارضة �ىل ٔ�ن متر ظروف م�اقشة 
والتصویت �ىل مرشوع القانون يف ٔ�جواء ٕاجيابیة، من �الل النقاش اجلاد 
والرصحي واملسؤول حول لك جوانبه ومضام�نه، ولكنا ٔ�مل ٔ�ن تنعكس هذه 

م�اقشة لك القضا� الكربى املطرو�ة �لینا يف هذه أ�جواء �ىل مس�توى 
  . الظرف�ة ا�ق�قة من �رخي بالد�

فلكنا م�فقون ب�ٔن بالد� قطعت ٔ�شواطا هامة يف مسارها التمنوي بق�ادة 
ملك�ة رش�یدة س�یاس�یا واق�صاد� واج�عیا، وحنن م�فقون كذ� �ىل ٔ�ن 

الرسیعة والناجعة جحم �نتظارات �بري، ویتطلب م�ا ٕابداع احللول 
  .لالس�ت�ابة لهذه �نتظارات

، �ىل ٕاعطاء ٕاشارات 2019وقد حرصنا يف ٕاطار مرشوع قانون املالیة 
قویة يف ا�ال �ج�عي، �رب إالماكنیات املالیة وال�رشیة الهامة اليت مت 
رصدها لقطاعي التعلمي والص�ة وٕاطالق معلیة ٕا�ادة هیلكة �رامج امحلایة 

و��ك�اب اجلدي �ىل ٕاشاكلیة �شغیل الش�باب يف �القهتا �ج�عیة 
يف ا�ال �لتعلمي والتكو�ن املهين والتفا�ل إالجيايب مع لك التعدیالت 

  . �ج�عي
، هو مرشوع اج�عي 2019و�لتايل مفرشوع قانون املالیة لس�نة 

وتضامين، ول�س كام مت وصفه يف بعض التد�الت ب�ٔنه �س�ة طبق أ�صل 
بقه ٔ�و مرشوع ٕالثقال املواطن �ملدیونیة ٔ�و مرشوع یغلب التواز�ت لسا

املالیة �ىل حساب التواز�ت �ج�عیة، فهو مرشوع هيدف كذ� ٕال�ادة 
الثقة �لمقاو� و�اصة الصغرى واملتوسطة، من �الل متك�هنا من مس�تحقاهتا 

ة يف وقت معقول، ؤ�داء ما �رامك �الل س�نوات طوی� من د�ن الرضیب
  .ومسا�دهتا �ىل الولوج �لمتویل �رب ت�س�یط �ٓلیة الضامن

فقد �ان الوقت، ٔ��هتا الس�یدات والسادة، ليك نت�اوز احلسا�ت 
الس�یاس�یة و�رتقي بنقاشاتنا ملالمسة ما ی��ظر� من رها�ت كربى، مع 
النظر ٕاىل املايض من زاویة �مثني الرتاكامت ال من زاویة ٕاضا�ة الوقت يف 

  .ال�شخیص
وة املغرب، ٔ��هتا الس�یدات والسادة، مل �كن یوما يف �رواته الطبیعیة، فق

بل قوة املغرب ت��ع من اخ�یاراته �ق�صادیة والتمنویة، اليت حيرص �ىل 
تطو�رها �س�مترار ويف عنرصه ال�رشي وخنبه الس�یاس�یة والنقابیة وجممتعه 

يب امجلاعي شلك املدين، ا��ن �رهنوا يف م�اس�بات �دة �ىل ٔ�ن ا�اكء املغر
قوة ا�فع الكربى اليت جعلت بالد� يف م��ٔى عن املصري الاكريث ا�ي �ٓلت 

  .ٕالیه املنطقة
مفا ی��ظر� مجیعا من رها�ت كربى، و�ىل رٔ�سها املسامهة الفا�� يف 
ٕا�ادة بلورة منوذج�ا التمنوي، یتطلب م�ا تغلیب م�طق العمل املشرتك وقمي 

  .الوطنیة الصادقة
مت متدوا لنا یدا �لتعاون ف�حن مندها لمك ٔ�یضا حىت ن�ين ٔ�وارص وٕاذا كن

الثقة يف العمل الس�یايس، ويف مصداق�ة املؤسسات مما خيدم املصاحل العلیا 
  .لبالد� ومصاحل املواطنني ��ر�ة أ�وىل

  . وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ا الس�ید الوز�ر �ىل رده �ىل تد�الت الس�یدات والسادة شكر 

  . املس�شار�ن
وق�ل اخلتام، فقط بغیت نذ�ر ا�لس ٔ�ننا �ىل مو�د یوم أ�ربعاء مع 
�لس�تني، �لسة يف الصباح ت��دئ من السا�ة العارشة صبا�ا ��راسة 

، ويف املساء و�لضبط 2019والتصویت �ىل اجلزء أ�ول من قانون املالیة 
ىل السا�ة الثالثة حنن مع مو�د ��راسة والتصویت �ىل اجلزء الثاين من �

  .نفس القانون، مث التصویت �ىل القانون �رم�ه
  .رفعت اجللسة، وشكرا �لجمیع


