
 

 

 

 7 و 6ؾلدت امخـاضدية امـامة نورتبية اموظنية  مجـيا امـام امس نوي اخلامس و ارلسون مبدينة مراكش أ ايم 

ال هجزة املنخخبة ضامن رئييس حللوق املنخرط ودميومة *  حتت صـار2018  نسلورة احملاسبية 2019دجنرب 

*. امخـاضد

اهعولت أ صغال ادلؽ امـام امس نوي  حبضور   امنعاب املاهوين ملندوابت ومناديب ادلؽ امـام ومجموؿة 

ضيوف امخـاضدية من رؤساء امخـاضدايت وامرشاكء يف امـمل امخـاضدي وحضور ممثوني ؾن سوعة اموظاية 

 .

 املنـلد 49وأ برزت  لكمة رئيس امخـاضدية  أ مه امخعورات اميت ؾرفهتا ثـاضدية أ رسة امخـومي  منذ ادلؽ امـام 

جنازات امخـاضدية اميت متزيت 2013س نة  ىل غاية ادلؽ امـام احلايل، جمسدة بـرض معور يوجق خملخوف ا   ا 

رساء امـديد من ال وراش ال ظالحية ودملرظة امفـل امخـاضدي  . اب 

مؤكدا ؿىل أ ن امخـاضدايت معامبة أ كرث من أ ي وكت مىض بخحعني ظفوفيا وثـزيز ثنس يليا وثوحيد لكامهتا 

من أ جل مواهجة امخحدايت وامرىاانت اجلديدة، وال صادة ابملسرية امعويةل امبناءة نوخـاضدايت ابملغرب اميت 

رساء كواؿد وأ سس امخغعية امعحية ال ساس ية وامخمكيوية . سامهت حبغ وافر يف ا 

ميو ظاحب  مس خحرضا يف ذكل ماحفوت بو اخلعاابت امسامية مبوورة اهمنوذج امخمنوي اجلديد اشلي دؿا ا 

اجلالةل املكل دمحم امسادس خالل خعاب امـرش ال خري،ملواهجة ما ثفرضو ال مفية امثامثة من حتدايت جلـل 

املعاع امخـاضدي رشياك أ ساس يا يف جمال اذلاية الاجامتؾية برىاانهتا امكربى اميت جس خدؾي اميوم أ ن يكون 



فيو ىذا املعاع دؿامة أ ساس ية مضن ابيق امفاؿوني يف ثوحيد اجمليودات وامرؤى ؿىل أ مل أ ل يؼل حولة 

. اثهوية يف بوورة امس ياسات امـمومية املخعةل ابمس ياسات الاجامتؾية

كام أ صاد امس يد امرئيس يف لكمخو أ مام معوم امفاؿوني يف املعاع ابل وراش ال ظالحية  اميت ثـرفيا امخـاضدية 

و املواكبة من ظرف معاحل اموظاية  املمثةل  يف وزارة امضغل و ال دماج امليين ، ووزارة املامية و الاكتعاد 

ظار امخفاؿل   و ال دارة  ، وىيئة مراكبة امخأ مينات و الاحتياط الاجامتؾي،وكذا  مؤسسة وس يط املموكة يف ا 

وكذا امعندوق اموظين ملنؼامت الاحتياط الاجامتؾي   فامي بني املؤسس خني يف ما خيط مـاجلة امضاكايت،

 ، امواكةل اموظنية نوخأ مني امعحي، ،وزارة امرتبية اموظنية وامخكوين امليين  )امعندوق املغريب نوخامني امعحي(

وامخـومي امـايل وامبحث امـومي،مؤسسة دمحم امسادس نوهنوض ابل ؾامل الاجامتؾية نورتبية وامخكوين  

يعال  امنفؽ مفائدة املنخرظني وثلريب  وال اكدمييات اجليوية نورتبية وامخكوين مؽ مؽ احلرص امضديد ؿىل ا 

.  اخلدمات و جتويدىا مركزاي وهجواي

. وأ كد ؿىل رضورة ازلفاع ؾن دميومة امخـاضد  ودمع دور ال هجزة املنخخبة  حفاػا ؿىل مبدأ  ازلميلراظية

 حيث جسل 2018وموازاة مؽ ذكل ؾرف ادلؽ امـام ثالوة امخلريرين  ال ديب و املايل نسلورة احملاس باثية

 ابرثياح كبري مضامني امخلارير اميت ؾرضت ؿوهيم مؤكدين  ذكل بخعويهتم و 55مناديب ومندوابت ادلؽ امـام 

املعادكة ؿوهيا، ويف هفس امس ياق كدمت جلنة املراكبة املامية ثلريرىا حول هفس امس نة احملاسبية ميخخمت بذكل 

، وبذكل مت   مأ مور احلساابت  بسط ثفاظيل ثلريره حول اموضـية املامية نوخـاضدية منفس ازلورة احملاسبية

ؾرض جالجة ؾرش مومتسا ؿىل أ هؼار ادلؽ امـام هتم ال وراش الاظالحية وثـزيز س ياسة املرب  حضيت  

. مجيـيا ابملعادكة

وثفـيال ملبدأ  امللاربة امنوؾية مخـزيز ماكهة املرأ ة داخل ال هجزة املسرية نوخـاضدية فلد مت امخأ كيد ؿىل رضورة 

خالص  امرفؽ من متثيويهتا حرس يخا نووجيلة ازلس خورية ، ميمت اختخام أ صغال ىذه ازلورة بخالوة  بركية ولء وا 

. املرفوؿة  نوسدة امـامية ابهلل مولان ظاحب اجلالةل املكل دمحم امسادس هرصه هللا


