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الس�ید احلب�ب املاليك، رئ�س جملس النواب، والس�ید عبد احلكمي : الرئاسة
  .رئ�س جملس املس�شار�نشامش،  �ن

ٔ�ربعون دق�قة، ابتداء من السا�ة الرابعة بعد الزوال وا�ق�قة  :التوق�ت
  .العارشة

مشرتكة بني ا�لسني لالس��ع لعرض الس�ید وز�ر  �لسة :ٔ�عاملا�دول 
  .2017القانون املايل �لس�نة املالیة  �ق�صاد واملالیة حول مرشوع

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

 :الس�ید احلب�ب املاليك، رئ�س جملس النواب، رئ�س اجللسة
 .م �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسال

 الس�ید رئ�س احلكومة،
 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،

 الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة،
 الس�یدات والسادة الربملانیني،
من ا�س�تور، خنصص �لسة الیوم، �لسة  68طبقا ملق�ضیات الفصل 

لالس��ع لعرض الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة حول  ،مشرتكة بني ا�لسني
، فاللكمة �لس�ید وز�ر �ق�صاد 2017وع القانون املايل �لس�نة املالیة مرش 

 .واملالیة
 :املالیةو  �ق�صاد وز�ر ،د بوسعیدالس�ید محم

�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني و�ٓ� وحصبه 
 .ٔ�مجعني

 الس�ید رئ�س جملس النواب،
 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،

 �س احلكومة،الس�ید رئ 
 الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و�،

 الس�یدات والسادة الربملانیون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�قف ٔ�ماممك الیوم ٔ�عرض �لیمك التو�ات الكربى ملرشوع 

، وهو املرشوع ا�ي مت ٕا�داده يف ظرف�ة �اصة 2017قانون املالیة لس�نة 
وتنظمي �نت�ا�ت ال�رشیعیة وما متزيت ��هتاء الوالیة احلكوم�ة السابقة 

تالها من مشاورات، ٔ�ملت يف ٕاطار ما خيو� ا�س�تور والقانون التنظميي 
لقانون املالیة، اع�د مرسومني یقضیان بف�ح �ع�دات الالزمة لسري 
املرافق العموم�ة والق�ام �ملهام املنوطة هبا واس�ت�الص املداخ�ل طبقا 

تنظميیة اجلاریة، وذ� بعدما مل تمت املصادقة �ىل �لمق�ضیات ال�رشیعیة وال 

  . 2016هذا املرشوع ق�ل ممت س�نة 

وقد حرصنا �الل املدة الفاص� بني وضع هذا املرشوع �لربملان، مرورا 
ب��ظمي �نت�ا�ت ٕاىل ٔ�ن مت تعیني احلكومة من طرف �ال� امل� حفظه 

ا �شلك �ادي، و�ىل هللا، �ىل ٔ�ن تواصل لك املؤسسات وإالدارات معله
ٔ�ن یمت تنف�ذ مزيانیة ا�و� �لك مكو�هتا مبا يف ذ� مزيانیة �س��ر، مبا 

 .ميكن من مواص� تفعیل لك الربامج وأ�وراش ب�ٔحسن الظروف
ولٕالشارة، فٕان نفقات �س��ر �لمزيانیة العامة حققت ٕاجناز �س�بة 

، یعين يف 2016نة هنایة س� % 75ق�اس�یة مل یمت �سجیلها من ق�ل بلغت 
من % 75الس�نة املاضیة حقق�ا ٔ�كرث من . 64، 60املعدل كنوصلو �اك 
  .(Le taux d’émission)إالجناز یعين إالصدار 

اليت مت ف�ح اع�داهتا مبرسوم بوترية  2017كام یمت تنف�ذ مزيانیة س�نة 
وق�ل  �ادیة مبا يف ذ� نفقات �س��ر، مسعت يف بعض التد�الت ٔ�مس

فقط مبزيانیة ال�س�یري، ال م�ذ بدایة الس�نة س ٔ�ن املرسومني یتعلقان ٔ�م
املرسوم یتعلق ٔ�یضا برصف مزيانیة �س��ر كام يه موضو�ة يف مرشوع 

  .قانون املالیة
 الس�یدات والسادة،

ا�ي �ٓ�ر� عرضه �ىل ٔ�نظارمك  �2017س�متد مرشوع قانون املالیة لس�نة 
احلكويم، ٔ�مهیته من �ونه ص� وصل بني  م�ارشة بعد تصویتمك �ىل الرب�مج

ما حتقق لبالد� حتت الق�ادة النرية جلال� امل� حفظه هللا، من ٕاصال�ات 
س�یاس�یة ودس�توریة، ومن ماكسب �ىل مس�توى اس�تعادة التواز�ت 

اق�صادیة، ومن ٕاطالق ٔ�وراش كربى وهیلكیة �لب��ات التحتیة،  - املا�رو
اص �ج�عي وتقلیص الفوارق من وا�ك�اب �ىل معاجلة مظاهر اخلص

�ة، وبني م�طلبات تعمیق هذه املك�س�بات لرحب رها�ت املس�تق�ل يف 
س�یاق دا�يل و�ار� �افل �لتقلبات، و�امل �لعدید من إال�راهات 

 .والت�د�ت من �ة ٔ�خرى
مفا �شهده العامل من تغريات س�یاس�یة واق�صادیة م�سار�ة و�ري م�وقعة، 

رار التقلبات �ىل مس�توى أ�سواق املالیة ا�ولیة �اصة يف ظل اس�مت
وحتول ب��ة �ق�صاد الصیين والتحول التك�ولو� والرمقي، واس�مترار 
�ضطرا�ت اجلیوس�یاس�یة، وتصا�د خماطر إالرهاب، تضع بالد� ٔ�مام 
ٕا�راهات �برية تتطلب �س�ري لك إالماكنیات وتعبئة لك املكو�ت من ٔ��ل 

ویة املتعددة واملتدا�� مبا ميكن بالد� من حتق�ق التحول رفع الت�د�ت التمن
�ق�صادي و�ج�عي احلق�قي ا�ي س�یؤهلها لالرتقاء ٕاىل مرتبة �لیا من 

  .التقدم بني ا�ول الصا�دة
وال نعتقد ٔ�ن ٕ�ماكن ٔ��د ٔ�ن جيزم الیوم، ٔ�نه اهتدى �شلك هنايئ 

یب �ىل لك ٔ�س�ئ� الواقع ویق�ين ٕاىل ا�منوذج �ق�صادي والتمنوي ا�ي جي 
و�س��ق ٕاشاكلیات املس�تق�ل، بل يف �امل یتغري �رس�ة فائقة، وخماطر 
حمدقة، وعوملة شام� بدٔ�ت تظهر �ز�ات س�یاس�یة واق�صادیة حامئیة �زید 

 .من الشكوك حول �خ�یارات �ق�صادیة وال�ذج املالمئة
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نوات، وال زال س�  8ولعل أ�زمة اليت دامهت العامل ق�ل ما یقارب من 
العامل یت�ٔرحج ما بني ثقلها وبني التعايف مهنا، قد �لمتنا دروسا مثینة ٔ�ولها ٔ�نه 
ال وجود �منوذج �منوي صاحل للك الب�ان وا�ول ويف لك الظروف؛ و��هيا 
ٔ�ن ال وجود ملرشوع �منوي معزول عن املؤ�رات العاملیة؛ و��هثا اس�ت�ا� 

�صاد املعرفة وا�ي بدوره ال یتحقق بدون بناء منوذج �منوي مبعزل عن اق 
 .�س��ر يف إال�سان

لقد متك�ت بالد� ٔ�هيا الس�یدات والسادة، م�ذ هنایة القرن املايض حتت 
الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� حفظه هللا، من وضع ٔ�سس منوذج �منوي 

الثة م�فرد، �زاوج بني إالرادیة والواقعیة، منوذج �رؤیة واحضة ین�ين �ىل ث
 :ٔ�معدة رئ�س�یة م�دا��

 �رس�یخ املسار ا�ميقراطي والبناء املؤسسايت لبالد�؛ٔ�وال، 
، وضع ٕاسرتاتیجیات �منویة یتدا�ل فهيا القطاعي �لبىن التحتیة �نیا

واملشاریع املهیلكة وتنویع أ��شطة وتطو�رها وعرص�هتا وت�ٔهیل ا�االت 
 واجلهات؛
ور �لتمنیة ال�رشیة واملس�تدامة يف كهنها ، بناء إال�سان من �الل تص�لثا

�ج�عي بدمع الكفاءة والت�ٔهیل والقدرة �ىل املبادرة وإالبداع و�لق الرثوة 
ج�با ٕاىل ج�ب مع ضامن أ�من الرو� والتف�ح و�نف�اح �ىل العامل يف 
تنامغ مع مكو�ت الهویة الوطنیة والشخصیة املغربیة أ�صی�، ذات الروافد 

 .ة وا�ٓفاق الواسعةاملتعدد
و�ىل مدى هذه الفرتة الزم�یة القصرية حقق املغرب �راكامت ٕاجيابیة 
كربى ال ميكن ق�اس جحمها ؤ�مهیهتا ٕاال ٕاذا قورنت من م�طلقاهتا لنتذ�ر جحم 
اخلصاص ا�ي اكن یطبع البالد يف اكفة ا�االت، واكنت أ�زمة العاملیة 

اد� من �ة، ولقدرتنا �ىل ٕابداع مبثابة ام��ان حق�قي ملدى م�ا�ة اق�ص
الس�یاسات الكف�� �م�صاص �ٓ�رها السلبیة، فاكنت ٕاسرتاتیجیة دمع 
الطلب ا�ا�يل مضن س�یاسة اس��ریة معوم�ة ٕارادیة ٔ�تت ٔ�لكها يف 
الظروف الصعبة اليت نعرفها مجیعا واليت خرجت مهنا بالد� وحنن ٔ�كرث 

ذ�ورة قام بدور احلصن احلايم �لبالد اق�نا�ا ٔ�ن ما رامكناه طوال الفرتة امل
  .�ىل املس�تو�ت �ق�صادیة واملالیة و�ج�عیة

لكن ٔ�یضا هناك اس�ت��ا�ات �ٓ�ر هذه أ�زمة، �سائل منوذج�ا 
�ق�صادي ا�ي اس��فد طاقاته من ٔ��ل جتدیده وٕاغنائه، لی�ٔ�ذ بعني 

ماكنیاتنا ورضورة �عتبار هاته املتغريات ا�ولیة و�ا�اتنا �ج�عیة وإ 
 .احلفاظ �ىل اس�تدامة مدیونی��ا �ىل اخلصوص

ٕان لك هذه املعطیات تؤرش ٕاىل التحول النوعي ا�ي عرفه اق�صاد� 
الوطين �ىل مس�توى هیلكته، فاالسرتاتیجیات القطاعیة وا�متوقع �ىل 
سالسل القمية املضافة العاملیة، ٕاضافة ٕاىل الس�یاسة إالرادیة لبالد� يف جمال 

ٔ�وراش الكربى �لب��ة التحتیة من طرق س�یارة وموا� ومطارات وقطار ا
فائق �لرس�ة وطاقات م��ددة وت�ٔهیل حرضي لكها عناو�ن كربى لهذا 

 .التحول

ويف مقابل ذ�، حققت بالد� خطوات مشهودة �ىل طریق 
�س��عاب والتوطني الفعيل لالق�صاد أ�خرض والتمنیة املس�تدامة، تؤرش 

شاریع الطاقات املت�ددة الوا�دة بتقلیص تبعی��ا الطاق�ة ٕاىل ذ� م 
، وما الن�اح الباهر لتنظمي 2030الكهر�ئیة ٕاىل ٔ�قل من النصف يف س�نة 

مبرا�ش ٕاال دلیل �ىل الزتام " 22COP"حول التغريات املناخ�ة  22ا�ورة 
 بالد� الواحض وا�ي ال رجعة ف�ه حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� حفظه

 .هللا، �الخنراط يف �نتقال الطايق، ودمع التمنیة املس�تدامة وحامیة الب��ة
وقد رافقت هذه التحوالت واملنجزات س�یاسة انف�اح سامهت يف تعز�ز 
ماكنه املغرب ا�ولیة و�ندماج التدرجيي الق�صاده يف احملیط العاملي، وهو 

و�اصة مع جملس دول  ما تعكسه الرشااكت املمثرة، سواء مع ا�ول العربیة
جملس التعاون اخللیجي ٔ�و مع دول ٕافریق�ا ج�وب الصحراء، �ٕالضافة ٕاىل 

دو� يف العامل  54اتفاق�ات التبادل احلر مع �دد �بري من ا�ول، ٔ�كرث من 
وكذا رشااكت ٕاسرتاتیجیة مع خمتلف أ�قطاب اكن �ٓخرها ت� املربمة مع 

 .لك�تني أ��ريتني لهذ�ن الب��نلك من روس�یا والصني ٕا�ن الز�رتني امل 
وٕاىل �انب ا�ینام�ة �ق�صادیة، حظي اجلانب �ج�عي �ه�م 
�اص من �الل ٕاطالق مجمو�ة من �رامج فك العز� وحماربة الفقر 
والهشاشة �لعامل القروي وأ�ح�اء الهامش�یة، وی�ٔيت يف مقدمة هذه الربامج 

و�ر�مج املسا�دة الطبیة �لمحتا�ني؛ املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة؛ 
والرب�مج املليك لتقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة و�رامج السكن 
�ج�عي وحماربة دور الصف�ح؛ ودمع متدرس أ�طفال؛ ودمع أ�رامل يف 
وضعیة هشة من ٔ��ل مواص� متدرس ٔ�طفالهن، فقد وصل ٕاىل �ٓخر مارس 

هذا ا�مع، دمع أ�رامل ٔ�كرث  دات منالشهر املايض یعين �دد املس�تف�
 .طفل وطف� یتاىم 117.030ٔ�رم� هيم  66605 نــــم

 الس�یدات والسادة،
ٕاننا الیوم ٔ�مام حتدي حتصني مك�س�بات منوذج�ا التمنوي و�شخیص 
الت�د�ت الكربى واملل�ة اليت ما زالت �سائل هذا ا�منوذج وقدرته �ىل 

أ�ج�ال واجلهات يف ا�ورة التمنویة، �لق الرثوة وٕادماج خمتلف الف�ات و 
وذ� ما ٔ�كد �لیه �ال� امل� حفظه هللا يف خطبه امللك�ة السام�ة 
أ��رية، واليت تطرق من �اللها �اللته �مو�ة من القضا� اليت �سائل 
منوذج�ا التمنوي ا�ي بلغ مر�� النضج، اكع�د رٔ�س المادي مكعیار ٔ�سايس 

وم�ة وجعل صیانة و�رامة املواطن الهدف من لك يف وضع الس�یاسات العم
إالصال�ات الس�یاس�یة و�ج�عیة واملبادرات التمنویة ورضورة الق�ام 
ٕ�صالح جوهري لقطاع التعلمي، ٕاصالح جوهري لقطاع التعلمي، مبا یعید 
�عتبار �لمدرسة املغربیة وجعلها تقوم بدورها الرتبوي والتمنوي املطلوب، 

ویة ال�شغیل وحتسني اخلدمات الصحیة وا�هنوض ب�ٔوضاع ٕاضافة ٕاىل ٔ�ول
  .الف�ات الهشة وتقلیص التفاو�ت �ج�عیة وا�الیة

ولعل لك �شخیص مير �رب مسارات م�شعبة وم�عقدة ومعقدة ٕاال ٔ�نين 
هل : ٔ�فضل �ق�صار �ىل تناو� من �الل طرح مجمو�ة من أ�س�ئ�
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رشوط �نتقاء لالق�صاد�ت ت��اسب ب��ة �جتنا ا�ا�يل اخلام مع 
الصا�دة؟ �نیا، هل هذا یعين ٔ�ن منوذج�ا يف �ا�ة ٕاىل ٕا�ادة صیا�ة 
الرتات��ة دا�ل ب��ة الناجت ا�ا�يل اخلام؟ �لثا، �یف الس��ل ٕاىل بناء 
��س�ام ما بني الطموح التمنوي يف ٔ�بعاده �ق�صادیة و�ج�عیة وبني 

�ه من مت� املرشوع التمنوي و�س�تفادة من ت�ش�ئة إال�سان املغريب مبا ميك 
نتاجئه بصفة �اد�؟ رابعا، �یف الس��ل ٕاىل تث��ت أ�ولو�ت وتوج�ه 
جمهود� الفكري واملادي ٕاىل حتق�قها يف �دود ٕاماكنیاتنا املتا�ة و�دم 

 �ش�ت�ت اجلهد ف� �دا ذ�؟
 الس�یدات والسادة،

واحض تؤطره مخس  لقد حرصت احلكومة �لك مكو�هتا وفقا لتعاقد
مر�كزات �ىل وضع �ر�مج �س�تجیب لهذه الرها�ت وال�ساؤالت، من 
�الل الرتكزي �ىل حتصني املك�س�بات اليت حققهتا بالد�، و�رمجة 
التوجهيات امللك�ة السام�ة ٕاىل ٕاجراءات ملموسة وٕاىل �رامج معلیة تتو� 

لوطننا، دمع معامل بناء منوذج �منوي قوي یف�ح �ٓفاق مس�تق�ل مرشق 
والنتظارات مواطن��ا، و�س�تجیب لتطلعات �اهلنا املفدى ب��و� بالد� 

 .املاكنة اليت �س�تحقها بني الب�ان الصا�دة
ف�عد ٕا�رازه لثوابت بالد� ببعدها ا�یين واملؤسيس والوطين ويف 
مقدمهتا ا�فاع عن قضیة الو�دة الرتابیة �لمملكة، ورضورة مواص� الیقظة 

اعیة من ٔ��ل اس��اق م�اورات اخلصوم اليت �س�هتدف و�دتنا والتعبئة امجل
الرتابیة، �دد الرب�مج احلكويم كام مت تقدميه مخس حماور س�تؤطر معل 

حماور �زاوج بني دمع اخلیار . احلكومة �الل امخلس الس�نوات القادمة
ا�ميقراطي وم�ادئ دو� احلق والقانون و�رس�یخ اجلهویة املتقدمة وتعز�ز قمي 

لزناهة والعمل �ىل ٕاصالح إالدارة و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة وتطو�ر ا�منوذج ا
�ق�صادي وا�هنوض �ل�شغیل والتمنیة املس�تدامة وتعز�ز التمنیة ال�رشیة 
وال�سك �ج�عي وا�ايل، والعمل �ىل تعز�ز إالشعاع ا�ويل �لمغرب 

 .و�دمة قضا�ه العاد� يف العامل
تحضار م�ادئ ��س�ام يف العمل والشفاف�ة احلكومة يف ٕاطار اس� 

والن�ا�ة يف إالجناز، والتضامن يف املسؤولیة وال�شاور مع ٔ�حزاب املعارضة 
ولك الرشاكء �ق�صادیني و�ج�عیني وفعالیات ا�متع املدين، �ازمة �ىل 
تزنیل �ر�جمها ا�ي هو يف نفس الوقت طموح وواقعي ویصبو ٕاىل ٕا�ادة 

اطن ٔ�وال وللك الفا�لني مبا يف ذ� النقا�ت واملقاولني املغاربة من الثقة �لمو 
صناع، وجتار، وفال�ني، وحرف�ني، ؤ�حصاب املهن احلرة، والصناع 
التقلیدیني واملس�مثر�ن يف قطاع اخلدمات واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
واملقاوالت الصغرية �دا من ٔ��ل ٔ�ن ننخرط مجیعا لك يف موقعه ولك من 
موقعه من ٔ��ل بناء مغرب الغد، مغرب یوفر فرص الشغل لش�بابه ویضمن 

 .س�بل الع�ش الكرمي للك مواطنیه �لك ف�اهتم وم�اطقهم
واحلكومة حریصة كذ� �ىل توطید ثقة الرشاكء أ��انب واملس�مثر�ن 

اتفاق�ات مع  3يف �ق�صاد الوطين، فهذه الثقة يه اليت جعلت بالد� تربم 

مدة لك وا�دة " LPL"ا�ويل تتعلق خبط الوقایة والس�یو� صندوق النقد 
ملیار دوالر، والثانیة يف  6,2مببلغ  2012مهنا س��ان، أ�وىل يف غشت 

 3,5بقمية  2016ملیار دوالر، والثالثة يف یولیوز  5بقمية  2014یولیوز 
 - ملیار دوالر، اتفاق�ة سامهت يف موا�بة مسار اس�تعادة التواز�ت املا�رو

ق�صادیة ووفرت ت�ٔم�نا لبالد� ضد خماطر سامهت يف دمع إالصال�ات ا
 .�ق�صادیة اليت قامت هبا بالد� طی� الس�نوات املاضیة

ورمغ هذه املالیري من ا�والرات فٕاين ٔ�ؤكد لمك هنا ٔ�نه ل�س لنا مع 
صندوق النقد ا�ويل وال دوالر وا�د حسبناه، مل �سحب وال دوالر، هذه 

ميكن ٔ�ن حيمي بالد� ٕاذا اكنت هناك صدمة �ارج�ة تؤ�ر  معلیة وم�توج
 .�ىل خمزوننا من العم� الصعبة، وقد الىق امحلد � جنا�ا �بريا

وحنن �ىل یقني، ب�ٔنه بعد تعیني احلكومة من طرف صاحب اجلال� 
حفظه هللا، وحصولها �ىل ثقة مؤسس�تمك املوقرة، س�یكون � الوقع إالجيايب 

املؤسسات ا�ولیة، يف لثقة اليت حتظى هبا بالد� �ى يف مواص� ودمع ا
 Standard and"و" Fitch" ظل الت�ٔ�ید أ��ري ملؤسسات التنق�ط

Poor’s"  ىل التصنیف الس�یادي لبالد� وا�ي ال زال يف در�ة�
  ).InvestmentGrade(�س��ر 

كام ٔ�ن احلكومة �ازمة �ىل جعل هذه الوالیة م�طلقا ٕال�ادة صیا�ة 
لرتات��ة دا�ل ب��ة الناجت ا�ا�يل اخلام ببالد�، من �الل ٕاعطاء أ�ولویة ا

لٔ��شطة والقطا�ات ذات القمية املضافة العالیة واحملدثة لفرص الشغل 
املنتج، وی�ٔيت �ىل رٔ�س أ�ولو�ت حتق�ق أ�هداف املسطرة �طط ال�رسیع 

العجز الصناعي �ىل مس�توى ٕا�داث فرص الشغل و�ىل مس�توى تقلیص 
الت�اري وحتسني ٕاسهام القطاع الصناعي يف الناجت ا�ا�يل اخلام، وٕادماج 
القطاع �ري املهیلك، هذا فضال �ىل مواص� تزنیل خمطط املغرب أ�خرض 
�رب تعز�ز اس�تدامة الفال�ة التضام�یة وٕاعطاء أ�ولویة لتحسني إالنتاج�ة 

وتعز�ز الصادرات و�مثني املردود الفال� وحتفزي الصنا�ات الغذائیة 
 .الفالح�ة واملنتو�ات الفالح�ة

ؤ�ود هنا ٔ�ن ٔ�ذ�ر إالخوة وأ�خوات السادة الربملانیني، ٔ�نه مت يف 
املعرض الفال� الناحج مبك�اس التوق�ع �ىل عقدة �ر�مج تتعلق خبلق 
م�ظومة صناعیة حول الصنا�ات الغذائیة، سوف �كون لها أ��ر الك�ري ٕان 

عرض صادراتنا من املنتو�ات الفالح�ة املصنعة وتقویة  شاء هللا يف توزیع
 .القمية املضافة �لمنتو�ات الفالح�ة

�لس�یا�ة،  2020كام س�تعطى أ�ولویة ل�رسیع تنف�ذ ٕاسرتاتیجیة 
وتطو�ر اخلدمات ذات القمية املضافة  2020وٕاسرتاتیجیة املغرب الرمقي 

و� وحتفزي �س��ر العالیة، كام سرتكز احلكومة اه�ما �ىل دمع املقا
وتنافس�یة �ق�صاد الوطين �شلك �ام من �الل متكني املغرب من ولوج 
�دي �ق�صاد�ت امخلسني أ�وائل �ىل مس�توى م�اخ أ�عامل، والتفعیل 
الرسیع �طط �س��ر �اصة �رب اع�د م�ثاق �دید لالس��ر و�رسیع 

ر والتصد�ر والرتوجي وتعممي دمج الهیئات امللكفة بدمع و�شجیع �س��
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وتعز�ز معدل إالدماج احمليل  les éco-systèmesالنظم الصناعیة 
و�س�ت�دام أ�م�ل لرافعة املوازنة الصناعیة ودعام �لمقاو� الوطنیة ومتلكها 

 .�ل�ربة والتك�ولوج�ة
و�عتبار �س��ر العمويم رافعة لالس��ر اخلاص وا�منو �ق�صادي 
�شلك �ام من �الل متویل الب��ات التحتیة وأ�وراش الكربى 
وإالسرتاتیجیات القطاعیة، س�تعمل احلكومة �ىل تزنیل مقاربة �دیدة �روم 
الرفع من فعالیة هذه �س��رات، �س��رات العموم�ة ودورها يف �لق 
. الرثوة وفرص الشغل، وحتسني ٔ��رها املبارش �ىل مس�توى ��ش املواطنني

تن�ين هذه املقاربة �ىل وضع معایري مضبوطة ومو�دة النتقاء املشاریع و 
�س��ریة و�رت�هبا وت��ع تنف�ذها وتق�مي ٔ��رها، و�رتبط هذه املعایري ٔ�ساسا 
برضورة توفر هاذ املشاریع �ىل دراسة ق�لیة حتدد �شلك �لمي ودق�ق 

و�ٓلیات متویلها، كام  مردود�هتا �ق�صادیة و�ج�عیة ولكفهتا ومدة ٕاجنازها
�رتبط مبدى ا�س�ام هاذ املشاریع مع إالسرتاتیجیات القطاعیة وتوفرها �ىل 

ٔ�ن من بني ال�ساؤالت اليت . �ٓلیات وهیالك الت��ع وتق�مي إالنتاج ٔ�و إالجناز
تطرح عند م�اقشة لك مشاریع قانون املالیة هو ربط بني ا�هود الك�ري 

�س��رات العموم�ة و�ٓ�ر هذه �س��رات ا�ي تقوم به ب�� يف ٕاطار 
�ىل �س�بة ا�منو و�ىل قطاع ال�شغیل، ٔ�ن طبعا الهدف من لك هذه 
�س��رات هو توفري الب��ة التحتیة لبالد�، ولكن ٔ�یضا ٔ�ن �كون � ٔ��ر 

 .م�ارش �ىل ال�شغیل
ومن هاذ املنطلق، هنا سوف نقوم ٕ��داد �ٓلیات �دیدة �لربط بني 

س��رات وبني خمار�ا ٔ�و �ٓ�رها �ىل ال�شغیل و�ىل �س�بة ا�منو، هذه �
ولعل الهدف أ�سايس من هذه التدابري اليت هتم �س��ر �شقه العام 
واخلاص هو ضامن �سب منو �الیة ومس�تدامة، متكن من �ة من �لق 
فرص الشغل ومن �ة ٔ�خرى من تقلیص التفاو�ت يف التوزیع بني ف�ات 

 .و�ات اململكةا�متع 
ٕاشاكلیة ال�شغیل ل�ست مرتبطة فقط بتوفري الطلب، بل يه مرتبطة 
ٔ�یضا بتدبري العرض من �الل ربطها ٕ�صالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وحمو 
أ�م�ة، وتق�مي ومراجعة لك �رامج ٕانعاش الشغل، و�ٓلیات الوساطة وتدابري 

لناحجة اليت س�تعمل احلكومة ولعل من ٔ�مه التدابري ا. �ل�شغیلالقابلیة تعز�ز 
�ىل مواص� تفعیلها وتعمميها �ىل لك م�اطق املغرب مبا فهيا العامل القروي، 
يه تعممي �رامج ال�شغیل ا�ايت ا�ي هيدف موا�بة انتقال مائة ٔ�لف مقاول 
ذايت �لقطاع املهیلك كام �اء يف الرب�مج احلكويم، ؤ��ربمك ٔ�ن هذه املبادرة 

 573ٔ�لف و 51ٔ�قل من س�نة قد وصلنا ٕاىل �سجیل  واليت انطلقت م�ذ
طلب ملقاول ذايت، معناه ٔ�ن هذا الهدف ا�ي سطر�ه د�ل مائة ٔ�لف 

 .مقاول ذايت يف هنایة الوالیة ٕان شاء هللا سوف �كون يف م�ناولنا
كام ٔ�ن تعز�ز دور اجلهات وامجلا�ات الرتابیة �شلك �ام يف دمع ال�شغیل 

سرتاتیجیة اليت تعزتم احلكومة تزنیلها يف هذا س�یعطي دینام�ة ٔ�كرث لالٕ 
ا�ال، و�شمل هذه ا�ینام�ة مما ال شك ف�ه حتق�ق التوازن �ىل مس�توى 

دینام�ة ا�منو بني اجلهات من �الل ٕاطالق خمططات التمنیة اجلهویة، 
�لجهات، واليت وتفعیل �ٓلیات توزیع املوارد املالیة الهامة اليت حتول 

، هذا فضال �ىل جعل ا�منوذج 2021یري درمه يف ٔ�فق مال 10 لغــــــس�ت�
 .التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة منوذ�ا لالرتقاء والتطور لبايق اجلهات

وٕاذا اكن ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة م�اال ممتزيا لتفعیل �لتقائیة 
والعمل املتاكمل بني لك مكو�ت ا�و� املركزیة واجلهات من ٔ��ل منو 

م�وازن، فٕان تزنیل �ر�مج تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة يف �وي 
ملیار درمه  50العامل القروي واملناطق البعیدة والنائیة وا�ي س�یخصص � 

�شلك م�طلقا ٕالرساء وتوطید التقائیة و�اكمل الس�یاسات �ج�عیة 
من ٔ�مه العموم�ة، سريا �ىل درب املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، ولعل 

أ�ولو�ت يه وضع قا�دة معطیات مو�دة متكن من رصد الف�ات الفقرية 
 .والهشة، هيدف ضامن ٔ�و هبدف ضامن اس�هتدافها �شلك ٔ�كرث �دال وفعالیة

 الس�یدات والسادة،
�رتبط حتق�ق ا�منو �ق�صادي ا�ي نصبو ٕالیه ارتباطا وثیقا مبدى 

ويل، ويف هذا إالطار احلكومة اندماج بالد� يف حمیطها اجلهوي القاري وا�
حریصة �ىل تنف�ذ الرؤیة إالسرتاتیجیة جلال� امل� يف هذا ا�ال واليت 
ت�ٔيت �هتدف ٕاىل تعز�ز إالشعاع ا�ويل �لمغرب، وا�فاع عن مصاحله العلیا، 
وتوطید موقعه كفا�ل ٕاقلميي �ىل املس�توى إالفریقي واملتوسطي والعريب 

إالسرتاتیجیة، وتنویع رشاكئه واس��ر تطور  وإالساليم، وحتصني مصاحله
منوذج�ا ا�ميقراطي والتمنوي من ٔ��ل تعز�ز صورة ب�� وماكنته �ىل 
السا�ة ا�ولیة، وا�فاع عن املصاحل العلیا وقضا�ه العاد� ويف مقدمهتا 

 .املقرتح اجلدي وذو املصداق�ة ا�ولیة املتعلق �حلمك ا�ايت ٔ�قا�مينا اجلنوبیة
تجسد ٔ�وىل أ�ولو�ت يف تفعیل الس�یاسة إالفریق�ة �لمغرب اليت وت 

ٔ�سس لها �ال� امل� حفظه هللا من �الل �ك�یف الز�رات �تلف 
 �50ات وم�اطق القارة إالفریق�ة، ٕاذ مشلت الز�رات امللك�ة ٔ�كرث من 

 �1000ىل ٔ�كرث من  2000ب�، والتوق�ع م�ذ س�نة  30ز�رة ٔ�كرث من 
ت خمتلف جماالت التعاون واليت توجت بعودة بالد� املظفرة ٕاىل اتفاق�ة مه

 .م�ظمة الو�دة إالفریق�ة
ويف هذا إالطار س�تعمل احلكومة �ىل جتس�ید الرؤیة امللك�ة السام�ة 

�لمسرية اخلرضاء  42اليت تضمهنا خطاب �اللته يف داكر مبناس�بة ا��رى 
�ا والنظر ٕا�هيا مكجمو�ة ال من �الل هنج س�یاسة شام� وم�اكم� اجتاه ٕافریق 

تنحرص يف فضاء ٕاقلميي حمدد ٔ�و جمال ثقايف ٔ�و لغوي بعینه، س�یاسة م�عددة 
أ�بعاد، م�ف��ة �ىل لك ا�االت �ق�صادیة و�ج�عیة وا�ی��ة وأ�م�یة، 
و�ر�كز �ىل تعز�ز العالقات مع لك دول وم�اطق القارة، سواء �ىل الصعید 

ؤسسات القاریة و�ىل رٔ�سها إالحتاد إالفریقي الثنايئ �ىل مس�توى امل
والتجمعات إالقلميیة وخصوصا ا�مو�ة �ق�صادیة �ول ٕافریق�ا 

  CEDEAO. ةــــــــــالغرب�
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كام س�تحرص احلكومة �ىل ت��ع املشاریع واالتفاق�ات املوقعة، وٕاقرار 
خطة م�اكم� �س��د ٕاىل �ر�مج واحض ؤ�ولو�ت م�عددة حمددة لضامن 

 .موا�بة القطا�ات الوزاریة �لس�یاسة إالفریق�ة
  الس�یدات والسادة،

قد اكن هذا تذكريا مق�ضبا ب�ٔمه الزتامات اليت قد�ا بتفصیل الس�ید ل
رئ�س احلكومة يف ٕاطار الرب�مج احلكويم ا�ي صادقمت �لیه، وا�ي تعزتم 

لب احلكومة �رب تفعی� بلوغ �سب �الیة من ا�منو، متكن من اس��عاب الط
املزتاید �ىل الشغل، موازاة مع تعز�ز التمنیة ال�رشیة وتقویة ال�سك 
�ج�عي وا�ايل، وبطبیعة احلال �شلك مرشوع قانون املايل لٕالطار 
املوضوعي لوضع هذه �لزتامات موضع التنف�ذ العميل، ٕان اكنت اخلطوط 

قانون املالیة  العریضة �لرب�مج احلكومة تغطي الفرتة النیابیة، فٕان مرشوع
هو ٔ�ول م�فذ حنو إالجناز العميل، �عتباره ٔ��د أ�دوات أ�ساس�یة املهیلكة 
�لعمل احلكويم وتزنیل �ر�مج احلكومة، و�عتباره كذ� ٔ�داة مالیة وقانونیة 

 .مصاح�ة لٕالصال�ات املنهت�ة يف لك املیاد�ن
ن ومن هذا املنطلق، ويف ٕاطار ا�رتام مق�ضیات ا�س�تور والقانو

التنظميي لقانون املالیة قد حرصنا �ىل التقدمي الفوري ملرشوع قانون املالیة 
، اليت تو�د ٔ��لب مضام�نه ق�د التنف�ذ مبوجب املرسومني 2017س�نة 

ا�ي س�بق ؤ�ن ٔ�رشت ٕا�هيام، وذ� حىت �متكن من ٕا�داد وتقدمي مرشوع 
الرب�مج ا�ي س�یكون املنطلق الفعيل لتزنیل  2018قانون املالیة لس�نة 

  .احلكويم
كام ٔ�كدت �ىل ذ�، فهذا املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظارمك �شلك �لقة 
وصل بني ما مت ٕاطالقه من مشاریع و�رامج وٕاصال�ات �الل الوالیة 
السابقة، وبني ما تعزتم تفعی� هذه احلكومة يف ٕاطار الرب�مج ا�ي صادقمت 

وت�س�یق ٔ�كرث يف تدبري  �لیه، مع ما تق�ضیه هذه املر�� من �رسیع وجنا�ة
أ�ولو�ت اليت ی��ظر الرٔ�ي العام تفعیلها �شلك ٔ�كرب وبوثرية ٔ�رسع، مع 

 .مواص� نفس إالصالح والربامج وأ�وراش إالصالح�ة املنطلقة ٔ�و املف�و�ة
  الس�یدات والسادة،

 :�س��د املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظارمك �ىل ٔ�ربع مر�كزات ٔ�ساس�یة
هیلكي لالق�صاد الوطين �رب الرتكزي �ىل التصنیع �رسیع التحول ال  :ٔ�وال

 والتصد�ر؛
 تعز�ز تنافس�یة �ق�صاد الوطين وٕانعاش �س��ر اخلاص؛ :�نیا
 ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي؛ :�لثا
 تعز�ز �ٓلیات احلاكمة املؤسساتیة؛ :رابعا

ويه لكها مر�كزات تتقاطع مع مضامني الرب�مج احلكويم، وتؤسس 
 .لبلورة ٔ�هدافه النتقال رسیع

و�س��د هذا املرشوع ٕاىل الفرضیات التالیة اليت مت حتدیدها وفقا 
�لس�یاقني ا�ويل والوطين ا�ي مزي فرتة ٕا�دادها يف الس�نة ٔ�و ٔ�واخر 

 الس�نة الفارطة؛

، مبا يف %4.5حتق�ق �س�بة ا�منو الناجت ا�ا�يل اخلام لهذه الس�نة ب 
 ؛%3.5يف �دود  ذ� �س�بة ا�منو �لقطا�ات الغري فالح�ة

 من الناجت ا�ا�يل اخلام؛% 3تقلیص جعز املزيانیة ٕاىل 
 %.1.7التحمك يف التضخم يف �دود 

و�لنظر �لتطورات اليت عرفهتا الظرف�ة ا�ولیة والوطنیة م�ذ ٕا�داد هذا 
املرشوع، مفن املتوقع ٔ�ن تمت مراجعة بعض هذه الفرضیات يف م�وسط 

�شري لك التوقعات ٕاىل ٕاماكنیة مراجعهتا الس�نة، و�اصة �س�بة ا�منو اليت 
 .ٕاىل أ��ىل

 :فميكن تلخیصها كام یيل: ٔ�ما ٔ�مه التدابري املقرت�ة يف هذا املرشوع
ملیار  190توطید دینام�ة �س��ر العمويم من �الل ختصیص : ٔ�وال

درمه، ا�يل يه اس��رات معوم�ة مبا يف ذ� اس��رات املزيانیة 
ٔ�و العموم�ة وامجلا�ات احمللیة من ٔ��ل مواص� ٕاجناز واملؤسسات العامة 

 .أ�وراش الكربى �لب��ة التحتیة وتفعیل إالسرتاتیجیات القطاعیة
دمع �س��ر اخلاص من �الل تفعیل خمطط ٕاصالح �س��ر، : �نیا

ا�ي مت تقدمي خطوطه العریضة بني یدي �ال� امل� حفظه هللا، و�اصة 
هیلكة هیئات ا�هنوض �الس��ر، وٕاقرار تدابري حتفزيیة  ف� یتعلق ٕ��ادة

�مع مس�مثر�ن والرشاكت املصدرة، �اصة �رب متكني الرشاكت الصناعیة 
احلدیثة ال�ش�ٔة من ٕاعفاء رضیيب لكي من الرضیبة �ىل الرشاكت ملدة مخس 

 س�نوات، هذا ٕاجراء �م لتطو�ر �س��رات يف القطاع الصناعي؛
م�یازات املمنو�ة �لمصدر�ن، يك �شمل ٔ�یضا توس�یع نطاق �

d'exportateur  statut Leاملقاوالت املصدرة بصفة �ري م�ارشة،
  indirect وهذا اكن ٔ�یضا من املطالب القدمية �لقطاع اخلاص؛ ، 

مواص� حتدیث القطاع املايل، �رب تنویع أ�دوات وأ�سواق املالیة 
�الل ٕاقرار مجمو�ة من التدابري اجلبائیة املتا�ة �لمس�مثر�ن واملقاوالت، من 

وال�شجیعیة، ل�شجیع اجلبائیة التحفزيیة ل�شجیع ا�لجوء ٕاىل معلیات 
ال�س��د وتعبئة �د�ار الطویل أ�مد �رب هیئات التوظیف امجلاعي 
العقاري، وهذه من أ�دوات اجلدیدة واليت صادق�ا �ىل مرشوع القانون 

ٕاطار مرشوع القانون املالیة ا�ي بني ید�مك، املتعلقة هبا، وا�ي طبعا يف 
 سوف یمت ٕا�داد إالطار اجلبايئ ل�شجیع هاذ النوع من أ�دوات؛

م�صب مايل، تضاف ٕا�هيا  23768دمع ال�شغیل من �الل ٕا�داث 
ٔ�لف م�صب مت ٕا�دا�ا لفائدة ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن، ٔ�ي  11

ٔ�لف متت يف ٕاطار معلیة  11هاذ م�صب، يف ٕاطار  34700ما مجمو�ه 
توظیف ٔ�طر التدر�س مبوج�ه عقود، وذ� لت�اوز �كتظاظ �ملؤسسات 
التعلميیة تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة، لٕالشارة فقد ٔ�سفرت هذه العملیة 
ذات الوقع الهام �ل�س�بة لتحسني ظروف متدرس ٔ�بناء املغاربة �ىل 

ٔ�لف مدرس م�عاقد  11ٔ�لف لكها،  11ك دا ، یعين تقریبا10929ف �توظ�
ميارسون �ا�م ا�ٓن يف خمتلف املدارس املوز�ة �ىل الرتاب الوطين، �لام 
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ٔ�ن اللكفة إالجاملیة لهذه العملیة بلغت ملیار درمه تضاف ٕاىل مزيانیة قطاع 
 .التعلمي

مجمو�ة من التدابري  2017كام یتضمن مرشوع قانون املالیة لس�نة 
م دمع ال�شغیل، متثل يف ٕاقرار إالعفاء ا�امئ من الرضیبة أ�خرى اليت هت

 �ٓالف درمه؛ �6ىل ا��ل، �ل�س�بة ملن�ة التدبري يف �دود 
 دمع دینام�ة نظام املقاول ا�ايت؛

�لق وموا�بة املقاوالت املبتدئة واملشاریع تفعیل صندوق �شجیع 
ٔ�یضا  ملیون درمه، وهذا من بني 500 بتخصیص "Start-up" املبتكرة،

الربامج الهامة �دا واليت ی��ظرها ش�بابنا ذوي إالبداع من ٔ��ل طبعا 
 .�س�تفادة مهنا و�ركزي ٔ�و تث��ت هذاك اق�صاد املعرفة و�ق�صاد املبتكر

یضاف ٕاىل لك هذه التدابري الرشوع يف تفعیل �ر�مج الت�ٔهیل ا�ايل 
عزو�، وذ� �رب ٔ�جرٔ�ة �لعامل القروي واملناطق اجلبلیة واملناطق البعیدة وامل

 ا�ي مت ٕا�داده وفقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة؛ املندمجخمطط العمل 
مواص� تفعیل اجلهویة �اصة �رب تقویة املوارد املالیة �لجهات من  -

�الل رفع حصهتا من موارد الرضیبة �ىل الرشاكت والرضیبة �ىل ا��ل 
املزيانیة العامة تقدر مبلیار�ن تضاف ٕا�هيا اع�دات مالیة من % 3ٕاىل  2من 

ملیار درمه یمت حتویلها �لجهات، �متك�هنا من  5.2مه، ٔ�ي ما مجمو�ه امن ا�ر 
ممارسة اخ�صاصاهتا ؤ�داء ا�ور املنوط هبا يف جمال التمنیة �ق�صادیة 

 و�ج�عیة والثقاف�ة؛
مي رصد إالع�دات الرضوریة ملواص� تفعیل ا�منوذج التمنوي لٔ�قال -

اجلنوبیة �لمملكة ا�ي هيدف ٕاىل ٕا�داث دینام�ة �دیدة �لمنو هبذه أ�قالمي، 
متكن من �لق �روة وفرص الشغل وضامن التمنیة ال�رشیة الشام� وا�هتیئة 

 الرتابیة املس�تدامة؛
ختصیص إالع�دات واملناصب املالیة الرضوریة �متكني إالدارة أ�م�یة  -

ملطلوب ومواص� فا�لیهتا يف حامیة ٔ�من املواطنني من ٔ�داء �ا�ا �ىل الو�ه ا
والوطن ضد لك مظاهر إالجرام والتطرف، وذ� تنف�ذا �لتوجهيات امللك�ة 

 .السام�ة مبناس�بة خطاب العرش
وهبذه املناس�بة البد من التنویه بیقظة وتعبئة لك القوى أ�م�یة 

تفا�هيا يف توفري وتد�الهتا إالس��اق�ة يف موا�ة �ال� التطرف وإالرهاب و 
 .أ�من �لوطن واملواطنني
 الس�یدات والسادة،

املعروض �ىل  2017تلمك اكنت ٔ�مه تدابري مرشوع قانون املالیة س�نة 
ٔ�نظارمك، وكام قلت البد من التذكري ب�ٔن هذا املرشوع قد مت ٕا�داده يف 
س�یاق �اص �زامن مع تنظمي انت�ا�ت �رشیعیة وما �رتب �ىل ذ� من 

حضري املبكر، ح�ث متت املصادقة �ىل التوجهيات العامة لهذا رضورة الت
 26املرشوع ��لس الوزاري ا�يل �رٔ�سه �ال� امل� حفظه هللا بتارخي 

 2016ٔ�كتو�ر  4ومتت املصادقة �لهيا مب�لس احلكومة بتارخي  2016س�مترب 

ٔ�ي ق�ل أ��ل ا�ي  2016ٔ�كتو�ر  6لیمت ٕایدا�ه مب�لس النواب بتارخي 
 .ٔ�كتو�ر 20من القانون التنظميي لقانون املالیة يف  48دته املادة �د

ونظرا لنفس الظرف�ة الس�یاس�یة املمتث� يف تدبري نتاجئ �نت�ا�ت 

واملشاورات املرتبطة ب�شك�ل احلكومة مل یمت التصویت �لیه من طرف 

ام الربملان ق�ل �ٓخر الس�نة، مما اس�تدعى كام ذ�رت ف�ح املرسومني ا�ي ذ�رهت

 .�ٓنفا
ؤ��ذا بعني �عتبار للك هاذ املعطیات قد ٔ��ر� م�ارشة بعد حصول 

احلكومة �ىل الثقة من طرف مؤسس�تمك املوقرة تقدمي هذا املرشوع �رس�ة 

ويف صیغته احلالیة، حرصا م�ا �ىل تطبیق مق�ضیات القانون التنظميي من 

ني الرب�مج �ة، ومن �ة ٔ�خرى یق�نا م�ا ب�ٔنه �شلك �لقة وصل مع مضام

احلكويم ا�ي س�مت بدء تزنی� فعلیا يف ٕاطار مرشوع قانون املالیة �لس�نة 

القادمة، وا�ي س��دٔ� يف إال�داد والتحضري ابتداء من أ�سابیع القلی� 

 .القادمة ٕان شاء هللا

والبد من الت�ٔ�ید ب�ٔن حتق�ق ما نصبوا ٕالیه مجیعا من تطور وازدهار 

سس منوذج �منوي، یؤهلها لولوج �دي لبالد� من �الل توطید �ٔ 

�ق�صادات الصا�دة، لن یت�ٔىت ٕاال �لتعبئة امجلاعیة واخلربات التامة 

�لمؤسسات والفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني وا�متع املدين ومعوم 

املواطنني من ٔ��ل ٕاجناح إالصال�ات ولك التدابري اليت یتضمهنا املرشوع 

القریب والبعید یعلمنا ٔ�ن ا�اكء املغريب امجلاعي  احلكويم، ف�ارخي بالد�

شلك قوة ا�فع الكربى اليت جعلت هذه البالد م�ارة حضاریة اس�ت��ائیة يف 

هذه املنطقة من العامل وغرست معیقا �ذور ا�و� املغربیة يف التارخي 

واجلغراف�ة معا، وهو نفس ا�اكء املغريب ا�ي جيعل هذه البالد حمصنة 

ٕ�ذن هللا من �ید الاكئد�ن ومن حسد احلاسد�ن، وهو يف هنایة  وحمفوظة

نفس ا�اكء املغريب ا�ي س�ميك�نا من حتق�ق �نتقال النوعي �لمنوذج 

التمنوي املغريب، مبا یضمن حتق�ق س�بل الر�اء و�س�تقرار لوطننا 
  .ومواطن��ا حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� حفظه هللا

وس�ٔبقى رهن ٕاشار�مك طوال مسار م�اقشات  شكرا �ىل ٕاصغا�مك،

ومداوالت هذا املرشوع، ٕالد�ال لك التعدیالت الالزمة من ٔ��ل مالءم�ه 

مع الهیلكة اجلدیدة �لحكومة واملس�ت�دات الوطنیة والظرف�ة �ق�صادیة 

صدق هللا " ٕان یعمل هللا يف قلو�مك �ريا یؤ�مك �ريا"الوطنیة وا�ولیة، 

  . ورمحة هللا تعاىلالعظمي والسالم �لیمك

 :الس�ید الرئ�س

  شكرا �لس�ید الوز�ر، شكرا لمك مجیعا،

 .رفعت اجللسة


