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  241رمق  اجللسةحمرض 

  ).2019 ٔ�كتو�ر 11( 1441 صفر 12 عةمجلا: التارخي
  .صاحب اجلال�، امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده: الرئاسة
 السابعةوا�ق�قة  ثالثةال ، ٕابتداء من السا�ة دق�قة ةعرش  ست :التوق�ت

  .مساء
ده، ف�تاح �ال� امل�، محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یا :�دول أ�عامل

��ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الرابعة من الوالیة ال�رشیعیة العارشة 
2016-2021.  

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

، �رٔ�س صاحب طبقا ملق�ضیات الفصل اخلامس والس�تني من ا�س�تور
د صاحب حمفوفا بويل العهاجلال�، امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده، 

السمو املليك أ�مري موالي احلسن ومرفوقا بصاحب السمو املليك أ�مري 
، اف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الرابعة من الوالیة موالي رش�ید

  .م2021-2016ال�رشیعیة العارشة 
حرض ٔ�شغال هذه اجللسة �ف�تاح�ة املشرتكة بني جمليس الربملان، 

�، یتقد�م الس�ید رئ�س احلكومة سعد ا��ن ٔ�عضاء حكومة صاحب اجلال
الع�ين ومس�شارو صاحب اجلال� و�دد من سايم الشخصیات املدنیة 

  . والعسكریة
  )تصف�قات(

  : الش�یخ املقرئ
  .ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي

ْم َولَ�َْس��لَن� . �سم هللا الرمحن الرحمي{ �َْهيِ
�
�َن ��ْرِسَل ا ِ  فَلَ�َْس��لَن� ا��

م ِبِعْملٍ ۖ َوَما ُكن�ا �َاِئِبنيَ  )6(الُْمْرَسِلني ن� �َلَْهيِ َوالَْوْزُن یَْوَمِ�ٍذ الَْحق� ۚ  )7( فَلَنَُقص�
ِئَك ُمهُ الُْمْفِلُحونَ  ـ� َ ِئَك  )8( فََمن ثَُقلَْت َمَواِزیُنُه فَ��ول ـ� َ َوَمْن َخف�ْت َمَواِزیُنُه فَ��ول

وا ��نُفَسهُم ِبَما َاكنُوا ِب�َٓ�ِتنَا یَْظِلُمونَ  �َن َخِرسُ ِ ْد َمك���اُمكْ ِيف اْ��ْرِض َولَقَ  )9( ا��
ا �َْشُكُرونَ  �ٓم�ت �� صدق هللا موال�  .}َوَجَعلْنَا لَُمكْ ِفهيَا َمَعاِ�َش ۗ قَِلیًال م�

  .العظمي
يف ما یيل نص اخلطاب السايم ا�ي ٔ�لقاه صاحب اجلال�، امل� محمد 

ان، السادس، نرصه هللا ؤ�یده، یوم امجلعة، ٔ�مام ٔ�عضاء جمليس الربمل
مبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الرابعة من الوالیة 

  .م2021-2016ال�رشیعیة العارشة 
  :صاحب اجلال�، امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده

 .امحلد �، والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� وحصبه
 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني احملرتمني،

�سعد� ٔ�ن نرتٔ�س اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة الرابعة، من هذه الوالیة 
 .النیابیة، ؤ�ن جندد التواصل مع ممثيل أ�مة

ويه س�نة �رشیعیة جيب ٔ�ن �متزي �روح املسؤولیة والعمل اجلاد، ٔ�هنا 
 .ت�ٔيت يف م�تصف الوالیة احلالیة

 .�ا�توبذ�، فه�ي بعیدة عن فرتة اخلالفات، اليت تطبع �ادة �نت
�ا، ی��غي اس��رها يف ا�هنوض �ٔ�مانة اليت تتحملوهنا، بتلكیف من 
املواطنني، والتنافس إالجيايب �ىل �دمة مصاحلهم، وا�فاع عن قضا� 

 .الوطن
كام تتطلب م�مك العمل �ىل ٕادرا�ا يف ٕاطار املر�� اجلدیدة، اليت 

 .�دد� مقوماهتا يف خطاب العرش أ��ري
ركز� �ىل ٔ�مه الت�د�ت والرها�ت �ق�صادیة والتمنویة، وٕاذا كنا قد 

لهذه املر��، فٕان الطبقة الس�یاس�یة، حكومة و�رملا� ؤ�حزا� س�یاس�یة، 
 .بصفة �اصة، مسؤولون عن توفري رشوط الن�اح لها

 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،
�ملزید من ٕان املر�� اجلدیدة تبدٔ� من ا�ٓن، وتتطلب اخنراط امجلیع، 

الثقة والتعاون، والو�دة والتعبئة والیقظة، بعیدا عن الرصا�ات الفار�ة، 
 .وتضییع الوقت والطاقات

وی�ٔيت يف صدارة ٔ�ولو�هتا تزنیل إالصال�ات، وم�ابعة القرارات، وتنف�ذ 
املشاریع، ويه من اخ�صاص اجلهاز�ن التنف�ذي وال�رشیعي، ��ر�ة 

یة القطاع اخلاص، الس�� يف ما یتعلق ��متویل، ولكهنا ٔ�یضا مسؤول . أ�وىل
 .فضال عن ا�ور الهام لهی�ٓت ا�متع املدين اجلادة

فاحلكومة مطالبة بوضع خمططات مضبوطة، تضمن التحضري اجلید، 
والتنف�ذ ا�ق�ق، والت��ع املس�متر �تلف القرارات واملشاریع، سواء �ىل 

 .املس�توى الوطين، ٔ�و اجلهوي ٔ�و احمليل
ومبا ٔ�ن إالدارة موضو�ة حتت ترصفها، فٕان �لهيا ٔ�ن توظف لك 
الوسائل، ال س�� املعطیات إالحصائیة، وا�ٓلیات املتعلقة �لتف��ش واملراق�ة 
مبا یضمن الن�ا�ة يف تنف�ذ القرارات، يف ٕاطار الشفاف�ة والتعاون 

، يف وال جمال هنا �لهترب من املسؤولیة .و��س�ام بني خمتلف املتد�لني
 .ظل التطبیق الصارم، لربط املسؤولیة �حملاس�بة

ٔ�ما الربملان، فقد م��ه ا�س�تور صالح�ات واسعة، يف جمال ال�رشیع 
 .ومراق�ة معل احلكومة، وتق�مي الس�یاسات العموم�ة

ف�ٔنمت حرضات الربملانیني، مسؤولون �ىل جودة القوانني اليت تؤطر 
اقع، وجعلها تعكس نبض ا�متع، تنف�ذ املشاریع والقرارات �ىل ٔ�رض الو 

 .وتليب تطلعات وا�شغاالت املواطنني
كام ٔ��مك مسؤولون �ىل م�ابعة ما تقوم به احلكومة يف لك ما خيص 
تدبري الش�ٔن العام، يف خمتلف ا�االت، ومرا�اة مدى اس�ت�ابته 

 .لال�شغاالت احلق�ق�ة �لمواطنني
 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،

غ صواب القرارات املت�ذة وجودة املشاریع املربجمة، فٕان تنف�ذها �ام بل
�ا، ما ف�ئت ٔ�شدد �ىل رضورة  .یبقى رهینا بتوفر املوارد الاكف�ة �متویلها

إال�داد اجلید، �تلف الربامج واملشاریع، و�اصة ا�متویل وتصف�ة وضعیة 
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 .العقار
وهو ما . من املعروف ٔ�ن �ود ا�و� و�دها ال �كفي يف هذا ا�ال

ؤ�خص ���ر هنا القطاع  .یق�يض اخنراط القطاع اخلاص يف معلیة التمنیة
 .البنيك واملايل، ا�ي نعتربه جحر الزاویة يف لك معل �منوي

ف�زنیل وموا�بة املشاریع والقرارات، ال یق�رص فقط �ىل توق�ع العقود 
فاق�ات �ىل أ�وراق، وٕامنا هو عقد ٔ��اليق ق�ل لك يشء، مصدره واالت

واملسؤولیة مشرتكة بني مجیع الفا�لني املعنیني، و�ىل لك  .العقل والضمري
وهذا العقد ال هيم مؤسسات ا�و�  .طرف الوفاء �لزتاماته والق�ام بواج�اته

ات واملنتخبني فقط، وٕامنا �شمل ٔ�یضا القطاع اخلاص، الس�� مؤسس
، �ىل قطاع بنيك �متزي و� امحلدواملغرب یتوفر،  .ا�متویل والقطاع البنيك

  .الوطين�لقوة وا�ینام�ة واملهنیة، و�سامه يف دمع مصود وتطور �ق�صاد 
  )تصف�قات(

وخيضع النظام املايل املغريب ملراق�ة مضبوطة، ختتص هبا هی�ٓت وطنیة 
لثقة واملصداق�ة اليت حيظى هبا وهو ما یعزز ا .، ذات كفاءة �الیةمس�تق�

وقد بلغ در�ة من التقدم، مك�ته من  .القطاع البنيك، وطنیا و�ارج�ا
 .�س��ر يف �دد من ا�ول أ�ج�بیة، و�اصة ٕ�فریق�ا

ورمغ ذ�، فٕانه ال�زال یعطي ٔ�ح�ا�، انطبا�ا سلبیا، لعدد من الف�ات، 
ما یت�ىل م�ال، يف وهو  .ؤ�نه یبحث فقط عن الرحب الرسیع واملضمون

صعوبة ولوج املقاولني الش�باب �لقروض، وضعف موا�بة اخلرجيني، وٕا�شاء 
 .املقاوالت الصغرى واملتوسطة

ٔ�عرف ج�دا ٔ�نه من الصعب تغیري بعض العقلیات البنك�ة، كام س�بق 
ٔ�ن ٔ�كدت �ىل رضورة تغیري العقلیات إالداریة، ووضع �د لبعض 

   .س��رالترصفات، اليت تعیق التمنیة و�
  )تصف�قات(

القطاع البنيك الوطين �ىل املزید من �لزتام، و�خنراط �ا، حنث 
إالجيايب يف دینام�ة التمنیة، اليت تع�شها بالد�، الس�� متویل �س��ر، 

 .ودمع أ��شطة املنت�ة واملدرة �لشغل وا��ل
ا�ي توفره ويف هذا إالطار، ندعو أ�بناك، ٕاضافة ٕاىل ا�مع وا�متویل 

�لمقاوالت الكربى لتعز�ز دورها التمنوي، و�اصة من �الل ت�س�یط 
و�سهیل معلیة الولوج �لقروض، و�نف�اح ٔ�كرث �ىل ٔ�حصاب املقاوالت 

 .ا�اتیة، ومتویل الرشاكت الصغرى واملتوسطة
ولهذه الغایة، نو�ه احلكومة وبنك املغرب، �لت�س�یق مع ا�مو�ة املهنیة 

�اص بدمع اخلرجيني قصد العمل �ىل وضع �ر�مج  لبنوك املغرب،
  .الش�باب، ومتویل املشاریع الصغرى �ل�شغیل ا�ايت

  )تصف�قات(
يف وذ� �ىل غرار الت�ارب الناحجة اليت قامت هبا �دة مؤسسات، 

جمال متویل املشاریع، اليت حيملها الش�باب، و�سهیل ٕادما�م املهين 
 .ٕاجيابیة �لهيم، و�ىل ٔ�رسمه، و�ىل ا�متعوهو ما اكنت � نتاجئ  .و�ج�عي

وٕاننا نتطلع ٔ�ن یقوم هذا ا�طط، ا�ي س�ٔ�بع مع احلكومة ولك 

 :املنخرطني ف�ه، خمتلف مرا��، �ىل التو�ات التالیة
متكني ٔ�كرب �دد من الش�باب املؤهل �اميل املشاریع، املنمتني : ٔ�وال •

قروض بنك�ة ٕالطالق �تلف الف�ات �ج�عیة، من احلصول �ىل 
 مشاریعهم، وتقدمي ا�مع هلم لضامن ٔ�كرب �س�بة من الن�اح؛

دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، العام� يف جمال التصد�ر، : �نیا •
 و�اصة حنو ٕافریق�ا، و�س�تفادة من القمية املضافة، لالق�صاد الوطين؛

و�س�تفادة �سهیل ولوج معوم املواطنني �ل�دمات البنك�ة، : �لثا •
من فرص �ندماج املهين و�ق�صادي، �اصة �ل�س�بة �لعاملني يف القطاع 

 .�ري املنظم
وال داعي �لتذكري ب�ٔن الرواج �ق�صادي، مير �خلصوص �رب تطو�ر 

 .العملیات البنك�ة
ؤ�ود ٔ�ن ٔ�ش�ید هنا، �لنتاجئ اليت حتققت يف هذا ا�ال، �الل العقد�ن 

دد املواطنني ا��ن ف�حوا حسا� بنك�ا ثالث أ��ري�ن، ح�ث ارتفع �
وهو ما یتطلب من أ�بناك مواص� اجلهود، �س��ر التك�ولوج�ات  .مرات

احلدیثة و�بتاكرات املالیة، من ٔ��ل توس�یع قا�دة املغاربة ا��ن یلجون 
�ل�دمات املرصف�ة وا�متویلیة، مبا خيدم مصاحل الطرفني، �شلك م�وازن 

 .يف معلیة التمنیة وم�صف، و�سامه
�ري ٔ�ن هذا ا�طط لن حيقق ٔ�هدافه، ٕاال �الخنراط إالجيايب 
�لمواطنني، وحتمل مسؤولیاهتم والوفاء �لزتاماهتم، خبصوص القروض اليت 

 .اس�تفادوا مهنا
بت��ع خمتلف كام ٔ�ن مؤسسات و�ٓلیات الضبط واملراق�ة املالیة، مطالبة 

  )تصف�قات(م�وازنة  العملیات، والسهر �ىل ٕاقامة �القات
 .، بني هی�ٓت ا�متویل، ؤ�حصاب القروضتطبعها الثقة

وال یفوتين هنا، ٔ�ن ٔ�ذ�ر �ملسؤولیة �ج�عیة �لمقاو� املالیة، 
وبرضورة مسامههتا يف املبادرات إالجيابیة، سواء �ىل الصعید �ج�عي 

  .س�تدامةوإال�ساين ٔ�و يف جمال احلفاظ �ىل الب��ة، وا�هنوض �لتمنیة امل 
 حرضات الس�یدات والسادة الربملانیني،

ٕان بناء مغرب التقدم والتمنیة، والت�اوب مع ا�شغاالت وتطلعات 
 .املواطنني، یتطلب تضافر و�اكمل �ود امجلیع

ومن هذا املنرب، ٔ�دعو املؤسسة ال�رشیعیة اليت متثلوهنا، واجلهاز 
يك، لالخنراط يف هذا التنف�ذي، وكذا القطاع اخلاص، والس�� القطاع البن

 .ا�هود الوطين التمنوي، واملسامهة يف ٕاجناح املر�� اجلدیدة، اليت ند�لها
فكونوا ر�امك هللا، يف مس�توى ما تق�ضیه هذه املر�� من مسؤولیة 

 .والزتام، وتغلیب �لمصل�ة العلیا، ملا ف�ه �ري البالد والعباد
 ؤ�طیعوا الرسول، وال � ٔ�هيا ا��ن �ٓم�وا ٔ�طیعوا هللا ": قال تعاىل
 .صدق هللا العظمي. "تبطلوا ٔ�عاملمك

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
 )تصف�قات(


