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 الفريق الحركي الاستاذ دمحم الاعرج رئيس مداخلة 

  6102في املناقشة العام للقانون املالي لسنة 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم 

 على أشرف املرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

 املحترمالسيد الرئيس 

 السيد رئيس الحكومة املحترم

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون 

 السيدات والسادة النواب ألافاضل

وهي فرصة تشريعية سنوية هامة ملساءلة  6102يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي ملناقشة مشروع قانون املالية لسنة  
واجملالية واملالية من منطلق احلرص على تثمني االجنازات احملققة، وتقييم السياسات العامة اليت تعمل هذه السياسات االقتصادية واالجتماعية 

عي احلكومة على سنها وتنزيلها، واستقراء اآلفاق املستقبلية للمخططات والربامج اليت ينخرط فيها ذوو الفعل السياسي واالقتصادي واالجتما
بالدان ، والتصدي لكل ما من شأنه استهداف منوذج املغرب املتفرد ومساره بية ومعارضة من أجل حتقيق متيز والثقايف أفرادا ومؤسسات، أغل

وكما هو معلوم فإن مناقشة مثل هذه املشاريع تقتضي منهجية علمية عقالنية، موضوعية وواقعية انطالقا من . السياسي والتنموي وأمنه واستقراره
ف ميكن لنا مقاربة املشروع، هل مبقاربة مالية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، وابلتايل هل حنن أمام مشروع كي: تساؤالت جوهرية من أمهها

 مايل قائم على توازن مايل، أم قائم على توازن اقتصادي واجتماعي؟

اليت اخنرطنا فيها عن قناعة وإميان، ويف هذا الصدد فإننا سنحاول بسط آرائنا ووجهات نظران، ليس فقط من منطلق موقعنا يف األغلبية 
هذا ما تشربناه وما تعلمناه من املدرسة احلركية النابعة من عمق . ولكن انطالقا من حس وطين مغريب صرف جيعل مصلحة البالد فوق كل اعتبار 

ن أبدا زوارا عابرين للتاريخ السياسي الوطين، بل فلم نك. املنطلق و املنتهىفمواقعنا ال حتدد مواقفنا، ومسو الوطن يبقى . الرتبة املغربية األصيلة
إننا أسهمنا يف كل اللحظات التأسيسية ملختلف مراحل التدرج الدميقراطي واملؤسسايت لبالدان منذ اكثر من مخسني سنة، حيث كانت احلركة 

امة اليت كانت عصية على االستنبات يف تربة الشعبية والزالت يف صدارة القوى السياسية اليت آمنت مبغرب املؤسسات وانهضت األفكار اهلد
فاحلركة الشعبية اليت . مغربية متجدرة قوامها الدين االسالمي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد وامللكية الدستورية واالختيار الدميقراطي

جتماعية والتوازن اجملايل وكرامة املواطنني املغاربة هي آمنت مبغرب املؤسسات كما قلت ودافعت عن التعددية السياسية ، ودافعت عن العدالة  اال
نفس املؤسسة السياسية اليت قامت بدور أساسي يف نقل الصراع السياسي  اىل داخل املؤسسات وحماربة فكرة الصراع والتجاذابت السياسية 

نب حكومات خمتلفة أثثتها أحزاب سياسية خمتلفة نكن هلا  هبذه القناعة، كما كنا من أعمدة التناوب التوافقي، واصطففنا اىل جا. خارج املؤسسات
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، ألن املدرسة احلركية التليدة علمتنا االستجابة لنداء الوطن، 6100كل االحرتام، اخنرطنا يف هذه احلكومة اليت تشكل أول حكومة بعد دستور 
 .واحملافظة على ثوابت الوطن ومؤسساته

 السيد الرئيس

هبذه الروح اليت تنتصر للوطن أوال وأخريا واليت وهلل احلمد نشرتك فيها مجيعا كمغاربة قدما يف مساران الدميقراطي التنموي، الذي  إننا 
وهنا البد من اإلشادة بكل اخلطوات اليت تتخذها الدولة . يعترب منوذجا متميزا يف هذه املنطقة، والذي أصبح يثري غيظ وحنق خصوم بالدان

رار للمصلحة العامة للبالد، والتدابري األمنية االستباقية اليت أقدمت عليها األجهزة األمنية واالستخباراتية حفاظا على سالمة أمن واستقترجيحا 
أخرى ل البالد، وصيانة لنموذجه التنموي الذي حيظى ابلتقدير بفضل نعمة الثقة واالستقرار اليت حيظى هبا املغرب، يف الوقت الذي تعاين فيه دو 

 .من ندوب الفوضى والقالقل، أو حتاول اختالق صراعات خارجية لتوجيه اهتمامات مواطنيها بعيدا عن آتكل الدولة داخليا وانفجارها

 السيد الرئيس

فإننا  . التنظيمي للمالية والقوانني التنظيمية املتعلقة ابلسلطة القضائية إننا إذ نسجل إبجيابية التنزيل السليم ملقتضيات الدستور مبا فيها القانون
اسي من كذلك نسجل إبجيابية األجواء العامة اليت مرت فيها االنتخاابت اجلماعية واجلهوية واليت أكدت على ثقة املواطن املغريب يف العمل السي

ن جهة أخرى نعتقد أن السنة التشريعية احلالية ستكون سنة حامسة ختيم عليها نتائج خالل ارتفاع نسبة املشاركة يف االنتخاابت هذا من جهة وم
حيث ستعرف بالدان كما هو معلوم استحقاقات  6102شتنرب وما أفرزته من نتائج ستغلب عليها هواجس االنتخاابت التشريعية  4انتخاابت 

نظران استحضار الروح التوافقية إلجناح ملف التحضري لالستحقاقات االنتخابية  انتخابية تشريعية يف السنة املقبلة، وهو األمر الذي يتطلب يف
على بالدان، املقبلة قانونيا  وتنظيميا بغية متكني بالدان من مؤسسات منتخبة قوية ومؤهلة حمليا وجهواي ووطنيا قادرة على رفع التحدايت املطروحة 

دائم عهدان إلجناح هذا املسار االنتخايب، مستحضرين أن لبالدان تقاليد راسخة وجتارب كبرية مؤكدين كحركة شعبية استعدادان لالخنراط الفعال ك
 .يف جمال تنظيم االنتخاابت اليت ظلت دائما حتت إشراف وزارة الداخلية ومن خالهلا احلكومة أسوة بتجارب الدول العريقة يف الدميقراطية

القانون التنظيمي املتعلق ابالضراب من قبيل ت تتعلق ابستكمال تنزيل املقتضيات الدستورية تحدايكما أن السنة املقبلة ستعرف جمموعة من ال
 التسريع أبجرأة الطابع الرمسي لألمازيغية إبخراج القانون التنظيمي املؤطروسلطة الوصاية وابقي القوانني االخرى املنصوص عليها يف الدستور وكذا 

رأمسال ال مادي أصيل، مؤكدين وهبذه املناسبة نشري أبن االمازيغية هلا وبلورة اسرتاتيجية وطنية إلدماجها اإلجيايب يف خمتلف مناحي احلياة العامة، 
بغي أن تكون حمط على عدم الزج هبذا املكون اهلواييت والذي هو ملك جلميع املغاربة يف مزايدات سياسوية ، اقتناعا منا أبن اهلوية الوطنية ين

كما نشدد على أن إنصاف األمازيغية . إمجاع وطين وفوق منطق األغلبية واملعارضة، سريا على النهج املعتمد يف خمتلف القضااي وامللفات الكربى
وانني التنظيمية واملؤسسات ومواصلة اإلصالحات السياسية واالقتصادية واملالية إبخراج ابقي الق .ينبغي أن يتم مبراعاة مبادئ التعميم والتوحيد 

 .اليت نص عليها الدستور

 السيد الرئيس
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إننا يف مرحلة مهمة من السياق الوطين مهمة على عدة مستوايت، املستوى الرتايب املتعلق بتنزيل اجلهوية املتقدمة اليت جاء تطبيقا 
وإذا كانت هذه القوانني التنظيمية يقوم على اجلهوية املتقدمة ملقتضيات الدستور الذي أكد على أن التنظيم الرتايب للمملكة تنظيم ال مركزي 

واستحضار تعترب ثورة حقيقية يف جمال التدبري الرتايب، فإن احلكومة مدعوة اىل اجناح هذا الرهان التنموي عن طريق املواكبة واملصاحبة والدعم، 
 .تسريع ابخراج قانون الالمتركز االداريالبعد اجلهوي يف توزيع الربامج االستثمارية واالغلفة املالية، وال

، كذلك وخمطط اجرائي للتنزيل ملالية وما تضمنه من إجراءات جوهريةلقانون اوعلى املستوى املايل املتعلق بتنزيل القانون التنظيمي 
ة ، حيث أعلن البنك الدويل مؤخرا عن تتسم مناقشة املشروع يف سياق دويل مبجموعة التقارير الدولية الصادرة عن املؤسسات املالية وهي إجيابي

أكد التقرير السنوي أن املغرب ارتقى يف جمال حتسني  إذ. واخلاص مبمارسة أنشطة األعمال 6102تصنيف دول العامل يف مؤشر دوينغ بزنس 
 . 6105يف تقرير  01عامليا بعدما كان حيتل املرتبة  55رتب إذ انتقل اىل املرتبة  5مناخ األعمال ب 

التقرير اجلديد أكد أن املغرب متيز على املستوى اإلقليمي بتحقيقه رابع أحسن تقدم يف املنطقة اإلفريقية ، حقق حتسن يف اإلجراءات 
 .احلكومية املنظمة لتسجيل امللكية، وتبسيط إجراءات أتسيس الشركات وتبسيط إجراءات دفع الضرائب والرسوم

 السيد الرئيس

ظة اترخيية مفصلية من التاريخ الدستوري والسياسي واالقتصادي واملايل حلظة تتعرض أحياان حملاولة التشويش عليها نعتقد مجيعا أننا يف حل
 .لتحوالت اجملتمعية اإلجيابية وللمسار احلقوقي الصحيح، كان آخرها التوصية الصادرة عن اجمللس الوطين  حول املساواة يف اإلرثوعلى ا

والقانوين الذي يعيشه املغرب يفرض االلتزام ابملقتضيات الدستورية وعدم املساس بثوابت اململكة وابلقيم نعتقد أن الواقع الدستوري 
 .واملبادئ اليت أتسست عليها الدولة املغربية وكذا عدم التطاول على اختصاص مؤسسات دستورية أانط هلا الدستور هذه األمور

على كيان األمة وقيمها األصيلة وهتدد روح التماسك  االتارخيية أن تشكل خطر  ن إاثرهتا  يف هذه اللحظةأتوصية نعتقد أن من ش
 .واالستقرار اليت كانت وال تزال أهم مقومات الشخصية املغربية بفضل وحدة العقيدة واملذهب ووحدة األمة

 السيد الرئيس المحترم

قبل التطرق اىل مسات هذا القانون املايل البد لنا من االشارة اىل اخلطب امللكية السامية مبناسبة عيد العرش ، وذكرى ثورة امللك  
جريئة وشجاعة ومقدامة، رمست معامل الطريق للبالد، ونفذت بعمق  -والشعب، وافتتاح الربملان وذكرى املسرية اخلضراء املظفرة فهي خطب

ونعتقد أبننا مدعوون اىل استخالص العرب من اخلطب امللكية واختاذها نرباسا مثاليا يف حياتنا  -راحة اىل العديد من القضاايوموضوعية وص
تحلي السياسية بصفة عامة، وال سيما ضرورة الوقوف مع الذات من أجل تقييم ما فات ، واستثمار الرأمسال الالمادي الذي ينعم به املغاربة وال

واعتبار النمو االقتصادي غري ذي جدوى إذا مل يؤثر يف حتسني ظروف . الصدق، واالرتقاء ابخلطاب السياسي ونبذ االتكالية والريعابلوطنية و 
ضافة عيش املواطنني، وعدم اعتبار االنتخاابت وسيلة للحصول على املناصب بقدر ما يعترب اهلدف منها هو خدمة املواطن ابلدرجة األوىل ، ابإل

 .اد التوافق اإلجيايب يف كل القضااي الكربى لألمة ألن الوطن جيب أن يظل فوق اجلميعاىل اعتم
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 السيد الرئيس

تقتضي إعمال منطق التناول املوضوعي ملدى جناح احلكومة يف  6100إن التقييم السياسي ملرحلة حكومية نعتربها أتسيسية بعد دستور  
اليت تعاقدان عليها مجيعا، منذ إقرار الدستور األخري، مرورا ابلربانمج احلكومي ووصوال اىل هذه التطبيق الفعلي للربامج واملخططات والقوانني 

واملؤكد أن هناك نقط ضوء عديدة يف هذه التجربة احلكومية، كما أن نفس التجربة مل ختل من إكراهات . احملطة اليت تتوج هذه الوالية احلكومية
د ال ميكن أن يتجاوز حجم امكانياته وثرواته ، لال تقل أمهية، وهي معادلة طبيعية يف بمة، وغابت أشياء لقد حتققت أشياء مه. واخفاقات عديدة

 .ويف مناخ اقتصادي وسياسي دويل غري مستقر

ية حيق لنا اليوم أن نفتخر ابملسار السياسي لبلدان ، الذي أنتج دستورا متقدما أهم مساته نظام احلكم القائم على امللكية الدستور 
، واحلرص على الدميقراطية الربملانية االجتماعية، وأهم أدواره التوازن احلاصل بني السلط الثالث التشريعية، التنفيذية والقضائية مع الفصل بينها 

 .تعاوهنا

السياسات العمومية، حيق لنا أن نفتخر ابملكانة املهمة اليت أفردها الدستور لألحزاب، حيث أوكلت هلم مهمة أتطري املواطنني، وصياغة  
 .والعمل على إبداع وابتكار احللول الناجعة القمينة حبل مشاكل املواطنني وتنمية البالد والدفع ابلربامج واملخططات القطاعية

ت دون وحيق لنا اليوم أن نفتخر بطبيعة املمارسة السياسية املطابقة للدستور حيث ال جمال لتويل املسؤولية احلكومية وسائر املسؤوليا 
وهو املبدأ األساسي الذي نعتقد يف احلركة . احلصول على الشرعية الشعبية اليت مينحها املواطنون من خالل االنتخاابت النزيهة اليت تنظمها بالدان

لسليمة أثناء مزاولة الشعبية ونؤمن وندعو لرتسيخه، إذ مل تعد مجيع املعطيات واحلقائق السياسية واالجتماعية تتيح غري املمارسة الدميقراطية ا
 .العمل السياسي

ونستغلها فرصة ساحنة اليوم للتأكيد على امهية وضرورة توجيه املزيد من الدعم لألحزاب السياسية وتزويدها ابإلمكانيات املادية  
واطن للمسامهة والفعل يف تدبري الشأن واملعنوية للقيام مبهامها يف أتطري املواطنني وإنتاج النخب، وقيادة وصياغة السياسات العمومية، وتكوين امل

 .العام 

وخبياران الدميقراطي الصائب الذي دخل . ووعي شعبناحيق لنا أن نفتخر بنعمة االستقرار واألمن املستمد من مبادئنا وثوابتنا ومرتكزاتنا  
ال شك أن آلية املعاجلة التشريعية ستتكفل بتصويبه وإنضاجه انطالقا من املمارسة  مرحلة األجرأة الفعلية، رغم ما شابه أحياان من شوائب،

 .الفعلية

 

 السيد الرئيس

ة مللف وحدتنا الرتابية، فإننا يف احلركة الشعبية نؤيد ابملطلق اخلطاب امللكي السامي مبناسبة ذكرى املسرية اخلضراء، وما جاء بو ابلنس 
معربة وعميقة لكل من يهمه األمر، والشك أن هذا اخلطاب يشكل حلظة فارقة يف مسار  تدبري هذا امللف و الذي به من رسائل  وإشارات دالة و 
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تكازا على يتعني استنفار خمتلف أشكال التعبئة له وفق املقاربة اجلديدة اليت أعلن عنها جاللة امللك، سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي وار 
 .سب دميقراطية وحقوقية ومتثيلية وغريهاما حققه املغرب من مكا

ف إننا يف احلركة الشعبية، وإذ ننوه مبضامني اخلطاب امللكي السامي، املتسم ابلصراحة والصرامة والوضوح، فإننا نعترب أبن إصرار األطرا
النتفاع واإلثراء الذايت ألشخاص بعينهم املناوءة على إدامة الصراع داخل املنطقة، ليس اهلدف منه إال عرقلة تنمية املنطقة، وركوب منطق ا

واهية، ال ندري من  أطروحةمسنودين حبكومة اجلارة الشقيقة اليت سخرت امكانيات الشعب اجلزائري خلدمة . اعتادوا املتاجرة مبآسي أبناء املنطقة
كما نعترب أبن املبادرات واملشاريع اليت مت اإلعالن عنها ابألقاليم الصحراوية تكرس منهجية املغرب التنموية اليت اخنرط فيها منذ   الرابح فيها،

ت الذل اسرتجاع األقاليم الصحراوية، مقابل سياسة تفقريية، تدمريية من طرف خصوم املغرب، والدليل هو حجم املعاانة اليت يتكبدها أبناء خميما
لقد كان اخلطاب امللكي بوقع الصدمة ابلنسبة للخصوم الذين استنفروا آلياهتم الدعائية الرخيصة، وحتريك كل اخلالاي اليت . والعار يف تندوف 

ملكثفة زرعوها يف عدد من الدول األوربية إلعطاء صورة مغايرة عن الواقع ابلصحراء، حيث كان االستقبال احلاشد جلاللة امللك، وكذا املشاركة ا
 .يف االستحقاقات األخرية ، استفتاء أتكيداي لتشبث أبناء األقاليم اجلنوبية بوطنهم ومبلكهم

 السيد الرئيس

ابلتعبئة اجلماعية للتصدي ملختلف املناورات والدسائس اليت  إننا مطالبون مجيعا كفعاليات سياسية واجتماعية ومدنية وإعالمية مواطنني،
 االنتباه اىل  تستهدف النموذج التنموي لبالدان ، وحتاول إيهام اجملتمع الدويل أبسلوهبا التضليلي املتجاوز أبشياء ال عالقة هلا ابلواقع، كما يتعني

اليت تعترب يف الواقع ممارسات عادية يف دولة احلق والقانون واحلرايت، لكنها التأثري على صورة املغرب، و كل اخلطوات اليت من شأن استغالهلا 
ا يف توفري تتخذ ابلنسبة للخصوم أسلوب التضليل والتمويه والقفز على احلقائق وال بد من التنويه هنا بيقظة كل القوى األمنية، وتدخالهتا وتفانيه

 .األمن للوطن وللمواطنني

 السيد الرئيس

إذا كنا يف احلركة الشعبية نؤكد على جناعة االهداف املعلنة يف هذا املشروع، وكذا انسجام الفرضيات املعلنة مع الواقع، ابلنظر 
يصادف ظرفية دولية مضطربة، يتواصل يف ظلها انتعاش االقتصاد  6102إن مشروع قانون املالية لسنة للسياقات الدولية واالقليمية والوطنية ف

فبالرغم من حتسن آفاق تطور اقتصاد الدول املتقدمة، فإن اقتصادايت البلدان الناشئة . لكن بوترية متباينة حسب املناطق والبلدان العاملي،
 .والنامية، ستعرف تراجعا جراء تدهور آفاق النمو لدى بعض الدول الناشئة الكربى والدول املصدرة للنفط

كما يظل اندماج املنطقة املتوسطية وافريقيا حمدودا وغري كاف ليشكل روافد جديدة للنمو فأوراب تواجه عددا من املشاكل اهليكلية،  
 االقتصادي فعلى الرغم من االنفتاح االقتصادي الذي اخنرط فيه املغرب، فإنه يظل مرتبطا أبوراب على مستوى التجارة اخلارجية والتدفقات

ري كافية على األقل على املدى املتوسط، كما ال تزال املبادالت التجارية بني دول املغرب االستثمارية، واليت تبقى نسب النمو املتوقعة هبا غ
خلري دليل على وجود  % 4,4ولعل معدل التبادل التجاري بني دول املغرب العريب والذي يناهز . العريب حمدودة وال تشكل حمركا للنمو

 .امكاانت غري مستغلة للتجارة بني دول املنطقة
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ن السياق الدويل واإلقليمي مؤثرا حقيقيا يف االقتصاد املغريب، فإن االرتقاء التصاعدي للعديد من املؤشرات تبني ابمللموس أبن فإذا كا
 5,6فقد تقلص عجز اخلزينة من . احلكومة قد أفلحت يف وقف النزيف واستعادة التوازانت املالية ومتنيع االقتصاد الوطين واستعادة الثقة فيه

كما مت تقليص .  6102سنة  % 4,5يف أفق تقليصه اىل   % 4,4 6105، ليبلغ يف هناية سنة  6104سنة  % 4,4اىل  6106سنة  %
هذه السنة، وتقلصت الوترية السنوية الرتفاع معدل مديونية اخلزينة اىل  % 6,0اىل أقل من  6106سنة  % 4,5عجز ميزان األداءات يف 

، ليستقر خالل  6104و  6114نقطة ما بني    4,0، مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 6104ام يف هناية نقطة من الناتج الداخلي اخل % 0,4
من الناتج الداخلي اخلام، وكما اكد على ذلك السيد وزير االقتصاد واملالية فإن هذا املنحى سيتقلص ابتداء  % 24يف أقل من  6105سنة 

ات األجنبية وارتفاع حتويالت املغاربة املقيمني ابخلارج وارتفاع االحتياطي من العملة الصعبة يضاف اىل ذلك ارتفاع االستثمار  . 6102من سنة 
كمعدل أسهم فيها بدون شك   % 5كما أن معدل النمو يعترب يف مستوى مقبول، حيث مت حتقيق . وتراجع معدل البطالة والتحكم يف التضخم

االصالحات اليت طالت ولكن كذلك بفضل مليون قنطار وكذا تراجع الفاتورة الطاقية،  005احملصول الزراعي االستثنائي الذي بلغ حوايل 
 .صندوق املقاصة ونظام املقايسة

 

 

 السيد الرئيس

يواجه حمدودية قدراته يف بناء اقتصاد الزال يف حاجة ماسة اىل على الرغم من نضج النموذج التنموي املغريب ومناعته ، فإنه ال يزال 
إال أن هذا . حتسني مستوى النمو من حيث فرص الشغل الالئق وتقليص الفوارق، واليت الزالت تؤثر سلبا على مؤشراته يف جمال التنمية البشرية

صعب يزاوج بني هدفني متناقضني نسبيا، من جهة تقليص العجز  األمر ال مينع من االعرتاف ابجملهودات املبذولة واليت ترتكز على اختيار
ريك والتحكم يف املديونية واستعادة التوازانت املاكرواقتصادية، ومن جهة أخرى الرفع من االستثمار يف املرافق االقتصادية واالجتماعية وحت

ة واملتضامنة، وضرورة البحث عن أفضل السبل حىت يستفيد كل االقتصاد وخلق فرص الشغل ومساندة املقاولة، وحتقيق رهان التنمية املتوازن
 .املغاربة مبختلف فئاهتم ويف كل املناطق من خريات وطنهم

مومي وانطالقا من توجهات مشروع قانون املالية احلايل، فإننا نؤكد على أمهية التدابري املعلنة واليت توازن بني مواصلة دعم االستثمار الع
 .وتوجيه اهتمام خاص للقطاعات االجتماعية واخلاص واملقاولة،

فقد واصلت احلكومة بطريقة إرادية هذا اجملهود بتخصيص السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، فبالنسبة لالستثمار العمومي  
واالسرتاتيجيات  وفعالية والتقائية االستثمارات املربجمة مليار درهم ، وذلك وفق مقاربة متجددة تروم تثمني املشاريع املنجزة وحتسني جناعة 004

، ويف هذا الصدد ضمن حلقة جديدة يف حتسني العرض املغريب من البنيات التحتية واخلدمات وتطوير الشراكة بني القطاع العام واخلاص القطاعية
ستثمارية العامة واخلاصة، مبا ميكن من انبثاق أقطاب جهوية فإننا حنث يف الفريق احلركي على ضرورة التوطني اجلهوي املتوازن للمشاريع اال
واعتبارا لكون النسيج االنتاجي الوطين يتشكل أساسا من . تنافسية والرفع من مسامهتها يف أتهيل اجلهات وإدماجها يف االقتصاد الوطين
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فإننا نطالب أبجرأة منظومة التدابري املتكاملة واملندجمة اليت اختذهتا  من هذا النسيج، % 51املقاوالت الصغرى واملتوسطة بنسبة تفوق أكثر من 
مواصلة احلكومة لفائدة هذه املقاوالت وذلك بتسريع أداء املتأخرات على اإلدارات العمومية، وتسريع اإلرجاعات الضريبية على القيمة املضافة و 

من الصفقات العمومية، وحتسني ولوج املقاوالت للتمويل من خالل  % 61افضلية معاجلة تراكم الدين الضرييب وتفعيل استفادة املقاوالت من 
 .دعم وتطوير آليات الضمان

فاالستثمار هو مدخلنا الرئيسي اىل خلق حركية اقتصادية وتنموية دائمة تفضي حتما اىل خلق الثروة وارتفاع فرص الشغل خاصة يف  
مراجعة ميثاق حتسني مناخ األعمال من خالل ومن هذا املنطلق ندعو اىل ضرورة . ة ابمتيازبعض اجملاالت اليت أصبحت عالمة رايدية مغربي

ستثمار االستثمار، وهو القانون اإلطار الذي استنفذ صالحيته منذ مدة، وكذا تبسيط املساطر املتعلقة ابالستثمار ، وتسريع البت يف مشاريع  اال
، وحتسني ى الوطين أو اجلهوي، سواء تعلق األمر ابالستثمار العمومي أو اخلاص أو األجنيبإن على املستو املختصة املعروضة على اللجان 

 .منظومة البث يف النزاعات الضريبية

 السيد الرئيس

فإننا نؤكد على االستمرار يف دعم العرض  جناعتها، أثبتتانطالقا مما تقدم، وابإلضافة اىل االستمرار يف سياسة دعم الطلب اليت  
االنتاجي للقطاعات ذات القيمة املضافة العالية املوجهة للتصدير واملنتجة للثروة وفرص الشغل من خالل املخطط الوطين لتسريع التنمية 

، ودعم التكوين الذي يتماشى وهذا الصناعية بتوفري االمكانيات الالزمة لصندوق مواكبة ودعم التطوير الصناعي، وتعبئة الوعاء العقاري
خمطط  -املخطط األخضر)ابإلضافة اىل ضرورة تطوير ابقي املخططات القطاعية من أجل تنويع القاعدة االنتاجية لالقتصاد الوطين . املخطط
يد التدابري اهلادفة اىل ، فإن الضرورة تقتضي توط( برانمج الطاقات املتجددة، برامج احلفاظ على البيئة-السياحية 6161رؤية -هاليوتس

اع املايل استقطاب االستثمارات اخلاصة الوطنية واألجنبية من خالل جمموعة من التدابري االجرائية املتمثلة أساسا يف دعم املقاوالت وحتديث القط
 .دير واملقاوالت املصدرةوحتفيز القطاع غري املنظم على االندماج التدرجيي يف الدورة االقتصادية، وكذا تنويع األسواق ودعم التص

ويف هذا السياق فإننا ندعو احلكومة اىل تقوية العرض التصديري و الرفع من تنافسيته من أجل ضمان استفادة أمثل من امتيازات 
اعدة نظري روسيا اتفاقيات الشراكة والتبادل احلر املوقعة مع املغرب وولوج األسواق اجلديدة وخاصة االفريقية والعربية وأسواق بعض الدول الص

فاملغرب مطالب بتنويع عرضه التصديري الذي الزال يرتكز ابألساس على االحتاد األوريب، يف الوقت الذي عرفت فيه هذه . واهلند والصني
وإذا كان من الضروري تثمني القطاعات ذات العرض . الصادرات تزايدا ملموسا وإن كان غري كاف حنو أسواق افريقيا جنوب الصحراء

جتهاد ما لتصديري العايل كما اسلفنا سابقا كقطاع السيارات الذي أصبح يبوئ املغرب املكانة الثانية افريقيا بعد جنوب افريقيا، فإنه يتعني االا
تصديراي  يف الرتكيز على االستثمار يف القطاعات ذات القدرة التصديرية العالية من جهة، ومن جهة أخرى يتعني إنقاذ القطاعات املنحسرة  أمكن

املفروضة من قبل الدول  طر تقييم املطابقة وقواعد املنشأكقطاع النسيج واأللبسة الذي يعاين من صعوابت متعلقة ابإلجراءات التقنية ومسا
 .الشريكة، إضافة اىل الصناعات الغذائية وغريها
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وازانت االقتصادية نظري دعم النمو وحتقيق اإلقالع كما أننا يف الفريق احلركي نعترب أبن اجملهود جيب أن ينصب على توطيد دعائم الت 
عيل االقتصادي واالجتماعي ومواصلة جمهود التحكم يف النفقات وتعبئة املوارد اجلبائية وتعبئة املوارد املتأتية من املؤسسات العمومية وتف

 .بشكل متوازن بني مجيع املغاربة االصالحات الالزمة لربح رهاانت التنمية أببعادها املادية والالمادية وتوزيع مثارها

من اإلصالحات اهليكلية الكربى، ويف هذا الصدد فإننا  اويف إطار حلقات اإلصالح ، فإننا نعترب أبن إصالح منظومة الضرائب بدوره
وسيع الوعاء الضرييب ، وإدماج ندعو اىل تنزيل توصيات املناظرة الوطنية إلصالح الضرائب واجلباايت سواء يف الشق احمللي أو الوطين ، والسيما ت

كما ندعو اىل احلرص على أال تبقى النظرة السائدة اىل   -القطاع غري املهيكل، والتقليص من اإلعفاءات اجلبائية غري اجملدية اقتصاداي واجتماعيا
حتسني العالقة بني اإلدارة الضريبية ودافعي الضريبة كوهنا عبارة عن إكراه، بل عامال من عوامل إرساء الرابط االجتماعي والتعبري عن التضامن، و 

 % 54من املقاوالت، و % 6الضرائب اليت كثريا ما يطبعها التصادم ، وتوخي العدالة الضريبية، فعبء الضريبة على الشركات تتحمله تقريبا 
الضرائب، والباقي يتحمله القطاع املهيكل من الضريبة على الدخل مصدره األجراء ، والكثري من سلسلة االنتاج والتوزيع تبقى خارج جمال 

كما أن نظام العقوابت ال يطبق إال على دافعي الضرائب حسين النية، عالوة على أن االعفاءات الضريبية   -والسيما املقاوالت األكثر شفافية
لمنظومة الضريبية خارج زمن القانون املايل جيب أن تكون منصفة، و أال يرتتب عليها مفعول الريع، وعموما فإن فريقي يدعو اىل إصالح مشويل ل

، واعتبارا من جهة أخرى لكون هذا النظام جيب تكييفه يف كل وقت مع  % 56اعتبارا من جهة لكون الضرائب تساهم يف مداخيل الدولة ب 
 .حميطه االقتصادي واالجتماعي

قاصة يتعني أن يرتكز بدوره على نفس املقاربة وفق معادلة دائما يف جمال اإلصالحات اهليكلية الكربى نشري اىل أن إصالح صندوق امل
، ومن دون املساس مبواد اساسية ترتبط مبعيشه اليوميترمي من جهة اىل مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنني وخاصة الفئات املعوزة واملتوسطة 

ا لدعم االستثمار املنتج وتعزيز شبكة اخلدمات االجتماعية كالتعليم جهة أخرى احلفاظ على التوازانت املالية وتوفري هوامش إضافية يتم توجيهه
 .والصحة والسكن ودعم العامل القروي

 

 السيد الرئيس

إننا نعترب كذلك أن التنزيل التدرجيي للقانون التنظيمي لقانون املالية بعد صياغته بشكل تشاركي سيفضي اىل حكامة ميزانياتية أساسية 
انية مبنية على الربامج والربجمة املتعددة السنوات، وقياس وجناعة اآلداء واعتماد تتبع وتقييم االجناز مبا يكرس املبادئ احلديثة والسيما ابعتماد ميز 

للدولة على  املالية للتدبري امليزانيايت ، ابإلضافة اىل مواصلة تفعيل التدابري الرامية اىل حتسني حكامة ومردودية احملفظة العمومية عرب إصالح املراقبة
الشركات وإصالح النظام البنكي والقطاع املايل بصفة عامة يف اجتاه جعله داعما رئيسيا لتأهيل االقتصاد وخلق الثروات وبشكل يتناغم 

 .واألهداف املسطرة يف السياسات العامة للدولة

 السيد الرئيس  
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من جمموعة من احملاور اليت تشكل زوااي  مبرجعية مشروع قانون املالية موضوع مدارستنا اليوم، وانطالقا لقد انقشنا بنية اقتصادان الوطين، 
ويف هذا الصدد، واستلهاما من جتارب الدول املرتبة يف  -حقيقية لإلقالع االقتصادي، هدفنا هو االرتقاء ببلدان اىل مستوى البلدان الصاعدة

ورة التوفر على بنية اقتصادية متنوعة، يشكل فيها القطاع الصناعي حضورا قواي، إضافة اىل القدرة على درجة الدول الصاعدة نؤكد على ضر 
ال ميكن ان يتحقق إال ابلشروط  -أي طموح االرتقاء اىل درجة الدول الصاعدة –كما أننا نؤكد ابن هذا الطموح .حتقيق نسب منو مرتفعة 

 :، وهي شروط معيارية مرجعيةالتالية

 قدرة املقاوالت املغربية على التنافسية-0 

 تنويع األسواق اخلارجية-6 

 ، والرفع من الدخل الفردياالهتمام ابلطبقة الوسطى-4 

 االهتمام ابلتكنولوجيا وابلبحث العلمي-4 

 تقوية بورصة الدار البيضاء اليت ال متلك حاليا مواصفات بورصة دولة صاعدة-5 

 .ؤسسممال الداخلي، ألن النمو ابالعتماد على القروض يعترب منوا غري اعتماد النمو على الرأمس-2 

 إصالح العدالة-5 

 .إصالح اإلدارة ومكافحة كل اشكال الفساد والبريوقراطية وغريها-0 

 . القضاء على كل مظاهر العجز االجتماعي وخمتلف التفاواتت اجملالية وغريها-4 

 .إصالح التعليم-01 

 لقوانني واإلصالحات وضمنها اصالح انظمة التقاعدمواصلة تنزيل ا-00 

البد من التأكيد أن إصالح التقاعد الذي أتخر بعشر سنوات تقريبا، كان من املمكن لو مت يف حينه، لكانت االصالحات املطلوبة أقل  
االكتفاء برفع سن التقاعد بسنوات  -حسب عرض السيد رئيس اجمللس األعلى للحساابت ابلربملان -أملا، وأقل مرارة، حبيث كان من املمكن

مليار درهم، عوض أن يشرع الصندوق املغريب للتقاعد يف  05أقل، واالكتفاء برفع املسامهة أبقل من املقرتح، وابلتايل كان من املمكن توفري 
وللتدليل على خطورة األمر، فإن كل يوم يتأخر  (.منها انجتة عن استثمارات % 44) مليار درهم ، 00التهام مدخراته االحتياطية املقدرة ب 

على كل حال فإن اإلجراء مكلف، ولكننا نطلب من احلكومة أن تواصل . مليار درهم سنواي 61مليون درهم أي  21فيه اإلصالح يكلف 
، حىت يتوافق اجلميع على هذا هنجها التشاركي التحاوري مع النقاابت، على ضوء مقرتحها ومقرتح اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

 .اإلصالح احلتمي
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 السيد الرئيس

ن يتعلق األمر ابملشروع الوطين الكبري للعامل القروي واملوجه اىل ي كبري ني اجتماعينيو على املستوى االجتماعي فقد جاء املشروع مبشروع 
مليار درهم مقسمة  51بغالف مايل يبلغ مليون مواطن  06لفائدة الف مشروع  61.011مليون مغريب وذلك من اجل إجناز حوايل  06حوايل 

، وهو املشروع الذي يشكل على الدوام مطلبا اترخييا للحركة الشعبية منذ فجر على سبع سنوات تقوم على سد اخلصاص يف جماالت متعددة
التهميش والدونية وانتشار خمتلف مظاهر العجز  االستقالل اىل االن ، والقاضي بتحويل هذا الفضاء من جمال ترايب جيرت املشاكل وخمتلف أصناف

 .االجتماعي، اىل قطب استثماري وتنموي كبري

واملشروع الثاين ، مرتبط بضمان استدامة صندوق التماسك االجتماعي ، نعتقد أهنا مشاريع اجتماعية حقيقية تؤثر بشكل ملموس على 
 .الطبقات اهلشة من الساكنة

يتعلق إبنشاء  6104فرباير  0العمل احلكومي املشرتك يف جمال هتيئة العامل القروي منظم مبرسوم صادر يف  ونعتقد يف الفريق احلركي، أن
يوليو  04كان آخرها اجتماع   6104وبدأت هذه اللجنة بعقد اجتماعاهتا منذ سنة . اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية العامل القروي واملناطق اجلبلية

6105 . 

أن اندينا أن العامل القروي يقتضي اعتماد برانمج مشويل للنهوض به منذ زمن بعيد ن اآلن مع وجود هذا الربانمج كما قلت لقد سبق  
 .بشكل أفقي بني قطاعي علينا أن نعطيه كل الشروط إلجناحه فلرمبا آن األوان خللق وزارة للتنمية القروية للتنسيق فيما بني القطاعات

أما فيما يتعلق ابملشروع االجتماعي الثاين املتعلق مبنظومة التماسك االجتماعي، فيتعني القول أبن احلكومة قد أفلحت يف استثمار  
اهلوامش املتأتية من منظومة الدعم، االستثمار االمثل مطبقة بذلك نوعا من التوزيع العادل للثروات، على فئات هشة وفقرية شكلت هاجسا 

سبة لنا يف احلركة الشعبية، ومطلبا متجددا ابلنسبة لنا، ويتعلق االمر ابلنسبة لالرامل، واملطلقات، والطلبة، وغريها من الفئات دائما ابلن
 .املستضعفة والفقرية

 السيد الرئيس 

 :حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين

ة، لليوم العاملي ملكافحة الفقر، شكل مناسبة للوقوف عند اجلهود املبذولة، إن ختليد املغرب، على غرار ابقي بلدان املعمور، قبل أسابيع قليل
، حيث وتلك اليت ينبغي القيام هبا للقضاء على هذه اآلفة، اليت تطال فئات وشرائح جمتمعية، بدرجات متفاوتة، يف املدن والبوادي على حد سواء

لوطنية للتنمية البشرية، واليت خلقت من أجل االنضمام إىل اجلهود املبذولة طيلة تصادف هذه السنة مرور عقد من الزمن على إطالق املبادرة ا
ة، عقود ملواجهة آفة الفقر واحلد من انتشاره، حيث ابدرت كل األجهزة املعنية إىل وضع مكافحة الفقر يف صدارة أولوايت سياستها االجتماعي

يف املائة من ميزانية الدولة، أو عرب  55ة إىل القطاعات االجتماعية، لتصل حاليا إىل سواء عرب الرفع التدرجيي من االعتمادات املالية املوجه
سيب تكثيف وتسريع وترية إطالق وإجناز الربامج واملبادرات اليت تستهدف الفئات اليت تعاين من اهلشاشة والفقر مبختلف أشكاله، املدقع والن



 

 11 

عدد املواطنني املغاربة الذين مت انتشاهلم من براثن الفقر، خالل العقد املاضي لوحده، حوايل وهكذا، بلغ     .واحلضري والنقدي ومتعدد األبعاد
افر عوامل أخرى، منها، ابخلصوص، التحول ظمليوين مواطن، وذلك بفضل اجلهود اليت تبذهلا اجلهات احلكومية وغري احلكومية، وكذا بفضل ت

، (6101و 6115بني  6ر4إىل  0405و 0401والدات يف املتوسط بني  5ر4من )ة، السكاين ممثال يف تراجع عدد الوالدات لكل امرأ
واألدوار اليت تضطلع هبا مؤسسات القروض الصغرى واملتوسطة، حيث سامهت يف احلد من التكاليف اليت تثقل كاهل األسر الفقرية، فضال عن 

   .املوارد املالية الالزمة للمشاريع االجتماعية حتويالت العمال املقيمني ابخلارج، اليت توفر جزءا ال يستهان به من

، مبجهودات املغرب من "6105وضعية شبكات الرعاية االجتماعية يف العامل لسنة "وبفضل هذه اإلجنازات، رحب البنك الدويل يف تقريره األخري 
دولة ذات الدخل املنخفض واملتوسط، الذين تبنوا أفضل  042خالل مشروع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حمتال بذلك املرتبة الثالثة من بني 

 .الربامج واملبادرات لتحسني أوضاع الفئات الضعيفة

لكن رغم كل هذه اجملهودات، نالحظ أنه ال زالت ابملغرب متظهرات عدة آلفة الفقر جيب التصدي هلا من خالل مراجعة طريقة االستهداف 
مة الحتياجات الساكنة املستهدفة، فالفقر واهلشاشة يعتربان ظاهراتن تسودان الوسط ءجابة بصفة أكثر مالاجلغرايف للمبادرة الوطنية قصد االست

 .القروي مبعدل ثالث مرات أكثر من الوسط احلضري

 السيد الرئيس 

 :حضرات السيدات والسادة

ويكفي دليال على ذلك امليزانية املرصودة لقطاع الرتبية الوطنية اليت تناهز ربع  ما فتئ املغرب يواصل جهوده يف جمال تعميم التمدرس،
نقط أكثر من املعدل العاملي، ومع ذلك فرغم إرادة املغرب الراسخة لتحسني املنظومة الرتبوية، ما زالت هناك بعض أوجه  01امليزانية العامة، أي 

 .أللفيةالقصور اليت حتول دون إجناز األهداف التنموية ل

 041من حيث مؤشر جودة التعليم من بني  010ولعل التقرير األخري للمنتدى اإلقتصادي العاملي، والذي صنف املغرب يف الرتبة 
لقطاع، لة هلذا ادولة مشلها التقرير، خلري دليل على أننا ال زلنا بعيدين عن حتقيق ما يصبو إليه املغاربة، رغم اإلمكانيات الكبرية اليت ترصدها الدو 

صفوف  إذ ال يعقل أن يستمر التعليم مرادفا أبداي النعدام اجلودة واهلدر املدرسي واالكتظاظ يف األقسام واالنقطاع الدراسي املبكر وخاصة يف
اخل وخارج املدرسة، الفتيات، واهرتاء وآتكل بناايته وخاصة ابلبادية، ابالضافة إىل املشاكل املرتبطة ابلنقل املدرسي واإليواء واإلطعام واألمن د

 .وإشكالية املناهج والربامج 
والتدابري احلكومية اجلريئة املتعلقة خبفض عدد كبري من كما أن القطاع الصحي، وعلى الرغم من حتسن الوضعية الصحية ابملغرب،           

فحسب التقرير األخري للمجلس االقتصادي واالجتماعي  فما زالت هناك بعض االختالالت القائمة، وحتدايت كربى يتعني مواجهتها،األدوية، 
والبيئي، فإن القطاع الصحي غري قادر على تلبية حاجيات املواطنني فيما خيص العالجات الطبية، وال سيما على مستوى النقص احلاصل يف 

مة التكوين، وحتدايت أخرى تتعلق حبكامة املنظومة املوارد البشرية الطبية والفوارق املسجلة يف توزيعها، عالوة على احلاجة إىل أتهيل ومالئ
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ة ابلولوج الصحية اليت تطبعها املركزية املفرطة، والتفاواتت بني اجلنسني، وطاقة استقبال املرضى اليت تظل ضعيفة جدا، وأخريا الصعوابت املتعلق
 .إىل األدوية

لصحة، وهو جمهود إرادي للحكومة يؤكد االهتمام الكبري واملوصول وهنا البد من تثمني إقدام احلكومة على الرفع من ميزانية وزارة ا
لصحية بصحة املغاربة، وأملنا أن ينعكس هذا اجملهود املايل إجيااب على البنيات الصحية واالطر الطبية والتمريضية والرفع من نسبة التغطية ا

 .حات الرتابية وخاصة اجلهويةوالتأمني االجباري على املرض، ابملوازاة مع ما سوف يرتتب على االصال

فصل وارتباطا بنفس املوضوع، نؤكد أن حتقيق الكرامة مرتبط أساسا ابلشغل وحماربة البطالة، اليت ارتفع معدهلا على املستوى الوطين خالل ال
لمندوبية السامية ، ابلوسطني احلضري والقروي، حبسب املذكرة األخرية ل01,0%إىل 4,2%الثالث من العام اجلاري، حيث انتقل من 

 . للتخطيط

هذه السنة، فهي معركة البطالة أو معركة خلق ما يكفي من مناصب الشغل، فالبطالة احلكومة أن ختوضها  جيبوإذا كانت هناك معركة 
مقنعة بشعار  اليوم أصبحت كابوسا اليستثين أحدا، أصحاب الشواهد وخرجيي مراكز التكوين انهيك عن اآلخرين، زد على ذلك أن هناك بطالة

 .العمل املومسي أو اهلامشي الذي ال يقي أصحابه مذلة احلاجة ورمبا التسول

كما أن الكرامة تقتضي سكنا الئقا للمغاربة، فقد آن األوان للوقوف حلظة أتمل لتقييم أداء هذا القطاع الذي يعترب املستفيد األول من 
دون أن يصل إىل مستوى القضاء على العجز السكين بشكل هنائي، دون احلديث عن الظواهر السكنية املشينة اليت  اإلعفاءات الضريبية،

 .الزالت منتشرة يف العديد من املناطق، وعلى رأسها دور الصفيح واملنازل اآليلة للسقوط

 السيد الرئيس

إننا يف احلركة الشعبية نعترب أبن املغرب االجتماعي جيب أن يتوازى يف خطوات التقدم والتطور مع املغرب السياسي واملغرب االقتصادي 
الذي متكن من حتقيق مؤشرات مهمة مهما كشفت عنها العديد من املنظمات ذات الصلة وكذا االحصاء االخري للسكان والسكىن، ولكن على 

تماعي، فإن الضرورة تقتضي جمهودات استهدافية مباشرة ختص املرأة وحتقيق مناصفتها ومحايتها من العنف والتحرش وحتقيق كرامة املستوى االج
املهمشات منهن يف املغرب العميق، وختص كذلك الشباب والطفولة إبخراج اجمللس االعلى املنصوص عليه دستوراي من أجل إنصافهم، وكذا 

 .قرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حالتهم املزرية واملستعصية، ابالضافة اىل خمتلف الفئات املهمشةاملسنني الذين شخص ت

ومن جهة أخرى، وإذا اعتربان أبن النسبة املائوية املخصصة للبحث العلمي من الناتج الداخلي اخلام قد تطورت نسبيا ، فإنه يتعني بذل 
حىت يتمكن بلدان من تنمية البشرية، ألن نظام االبتكار الفعال يتطلب مستوى جيدا من التنمية البشرية، جمهود مضاعف على مستوى مؤشر ال

لذلك فإن االستثمار يف االنسان هو الوسيلة املثلى لذلك، ومن مثة فإننا حنيل على جماالت تتطلب العناية . أخذ مكانته ضمن الدول الصاعدة
 ...ايضة وشؤون مغاربة اخلارجواالهتمام ومن ضمنها الثقافة والر 

 السيد الرئيس
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رائية يف اخلتام نشري أبننا تقدمنا مبعية فرق األغلبية بعدة تعديالت على مشروع القانون املالية، استهدفت ابألساس عدم املساس ابلقدرة الش
قل املدرسي ابلبوادي والقرى البعيدة، من أجل للمواطنني، وختفيف العبء الضرييب على املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ابإلضافة إىل دعم الن

بعني  تعميم التمدرس وحتسني جودته وحماربة اهلدر املدرسي يف هذه املناطق، وهي املقرتحات اليت مت قبول البعض منها، ونتمىن أن يؤخذ الباقي
 .االعتبار مستقبال خدمة للمواطن املغريب اليت تقاس هبا جناح كل السياسات

 
 سالسيد الرئي

أن تكون السنة االخرية هذه احلكومة حققت جمموعة من االجنازات والزالت أمامها جمموعة من التحدايت واالصالحات نتمىن أكيد أن 
ن ؤكدين أبمن هذه الوالية إيذاان بتحقيق ما ميكن حتقيقه منها وفاء لاللتزام الذي تضمنه الربانمج احلكومي، وما ذلك على هذه احلكومة بعزيز ، م
ثرية، كما الثقة يف بناء املستقبل والثقة يف االصالحات حتتاج إىل التعبئة اجلماعية ومشاركة كل الفعاليات، فنحن أمام حتدايت داخلية وخارجية ك

ا فضيلة الثقة أن إمكانياتنا املادية احملدودة ليست هي املنفذ الوحيد لتحقيق تطوران، فنحن نتوفر على رأمسال مهم قوامه الرأمسال البشري وكذ
 . واالستقرار، وهي عوامل أساسية إذا استثمرانها مجيعا االستثمار األمثل سنحقق النماء املنشود لبالدان

 شكرا على حسن اصغائكم

 والسالم عليكم
 

 

 


