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  سم�هللا�الرحمن�الرحيم،�الحمد��Tوالص�ة�والس�م�عDى�رسول�هللا�وعDى�آله�وصحبه�ومن�وBهب

  : ا%تعلق�ب ا%حور��ول سؤال� �ان�عنعبد��له�ابن�ك���ستاذجواب�رئيس�الحكومة�

آفاق إص ح قطاع التربية والتكوين المھني ومدى استجابته للمتطلبات 
  الجديدة ل قتصاد الوطني وتطلعات الشباب المغربي

  )2016 يوليوز  19( 1437 شوال 14الث�ثاء��- ا&ستشارينمجلس�

  ا%ح2�م،��ا%ستشارينالسيد�رئيس�مجلس�

  ا%ح2�م�ن،�ا%ستشارينة�السيدات�والساد
� � �اختيار�موضوع �عDى �أشكركم �أن �بداية �استجابته�"أود �ومدى �ا&%$ �والتكوين �ال
	بية �قطاع �إص�ح آفاق

 ".للمتطلبات�الجديدة�ل�قتصاد�الوط-$�وتطلعات�الشباب�ا&غربي

ور�أساmn$�>ي�تكوين�تأتي�>ي�صدارة�jولويات�وBنشغاhت�الوطنية�&ا�لها�من�دوغ-$�عن�القول�إن�ا&درسة� �

 .>ي�تحقيق�التنمية�البشرية�وا&ستدامةة�ساهما&مواطنات�ومواط-$�الغد�وضمان�الحق�>ي�ال
	بية�للجميع�و 

. وخاصة�منذ�بداية�jلفية�الحاليةuص�ح،�محاوhت�سلسلة�من�كما�تعلمون�موضوع�قطاع�التعليم�كان�وقد� �

� �وال1999ففي �لل
	بية �الخاصة �اللجنة �تشكيل �تم ،� �ا&غربية) COSEF(تكوين �ا&درسة �إص�ح �مشروع �،لوضع

طفال�ا&غرب�أان�الغرض�منه�تمك<ن�الذي�ك�،ا&يثاق�الوط-$�لل
	بية�والتكوينوضع�عDى�ها�أسفرت�نتائج�عمل

 .تمك<ن�ا&واطن<ن�من�التعلم�طوال�حيا��ملمن�الظروف�ال�زمة�لتنمية�قدرا��م�وإقامة�هياكل�

إط�ق�م�تطبيق�هذا�ا&يثاق،�وتفاقم�العجز�عDى�مستوى�البنيات�jساسية�خاصة،�تواعتبارا�&حدودية�نتائج� �

 .الذي�عرف�بدوره�عدة�إشكاليات�عDى�مستوى�التنفيذ) 2012-2009(ال�	نامج�Bستعجا�ي�

�و  � �ا&ا�ي، �ا&ستوى �عDى �سنة �منذ �التعليم �قطاع �لصالح �ا&رصودة �Bعتمادات ��2008عرفت مضطردا�تطورا

مليار��39.8مليار�درهم�برسم�تلك�السنة�إ�ى��31لهذا�القطاع،�حيث�انتقلت�من�هداف�ا&رسومة�مع�j �ياتماش

 .2016مليار�درهم�سنة��45.3،�ثم�إ�ى�2011درهم�سنة�

 ).منصب�كل�سنة�8000و�7000ما�ب<ن�(كما�ُيخصص�سنويا�النصيب�jوفر�من�ا&ناصب�ا&الية�لهذا�القطاع� �

 كتسباتمن�تحقيق�م ا&غربية ا&درسةتثمر�النتائج�ا&نتظرة�م �ا،�فقد�مكنت��وإن�كانت�كل�هذه�ا&جهودات�لم �

� يتع<ن � وhسيما وتطويرها،ترصيدها �مستوى �( التمدرس تعميم >ي الكم$ التقدمعDى �حيث نسبة�تجاوزت

� �التمدرس � ؛)% 99,6باhبتدائي �التحتية �(وتعزيز�البنيات �أ 11نحو �مؤسسة  تجربة تطويرو  ؛)دراسيةلف

 .وغ<	ها�من�ا&نجزات والتكوين؛ لل
	بية الجهوية اديمياتjك

�بقلة�و  � �يرتبط h� �والتكوين �ال
	بية �منظومة �منه �تعاني �الذي $mªالرئي� �uشكال �بأن �لكم �أؤكد �أن ��ي اسمحوا

 .uمكانيات،�بقدر�ما�يرجع�إ�ى�ضعف�الحكامة

 :قطاع�ال
	بية�والتكوين�ا&%$فق�إص�ح�سأتطرق�فيما�يDي�إ�ى�التداب<	�ال$�تباشرها�الحكومة�>ي�أو  �
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 عBى�مستوى�التعليم�<بتدائي�والثانوي . أو6

  السيد�الرئيس،
� � �قام �لل
لقد �jعDى �ا&جلس �العلم$	بية �والبحث �والتكوين �إطار�اختصاصاته، �>ي �تعلمون، �كما �مع�، بتنسيق

�ب �تشاركية، �مقاربة �ووفق �ا&عنية، �الحكومية �Bس
	اتيجيالقطاعات �الرؤية �ا&غربية�إعداد �ا&درسة �¯ص�ح ة

الفرص؛� وتكافؤ uنصاف�:قوامها أسس�ةجديدة�عDى�ث�ث مدرسة إرساء >يا�جوهره،�ال$�يكمن�)2015-2030(

  .وا&جتمع بالفرد Bرتقاءوللجميع؛� الجودةو 

�و  � �تشكل �هذه �ال
	بوية �ا&نظومة �¯ص�ح �طريق �خارطة �الرؤية �مدى �سنة�15عDى �و±ي �hستي، �ال�زمة فاء�ا&دة

�ا&تعلم<ن �من �لجيل �والتأهيDي �uلزامي $mnا&سار�الدرا� �خ�لها �سيتم �>ي�، �وجوهرية �نوعية �تغي<	ات إحداث

 .ب<ن�مكونا��ا�Bنسجام،�وتحقيق�التكامل�وأدا´�اا&نظومة�ال
	بوية،���م�الرفع�من�مردودي³�ا�وضمان�نجاعة�

>ي�مشروع�قانون�إطار،�ا&ذكورة�الرؤية�صياغة�مضمون��ت،�تمورش�ا&ص<	ي هذا�اللالنجاح�شروط�ولضمان� �

� �يحدد ̧يل �ت¹ �آجال �وتطبيقه�ويُ �ا&رسومة،jهداف �مقتضياته �بتفعيل �الجميع �يلزم �وط-$ �تعاقد �بمثابة تخذ

uطار�نظام�حكامة�لتتبع�هذا�الورش�uص�ºي�الهام،�-ويحدد�مشروع�هذا�القانون �.وا&تابعة�ا&نتظمة�&ساراته

 .تتو�ى�قيادة�ا&شروع،�برئاسة�رئيس�الحكومة،�ووضع�برمجة�زمنية�محكمة�يعتمد�عDى�لجنة�وزارية

�للرؤية�Bس
	اتيجية� � ̧يلها �ب<ن�وضع�مجموعة�من�التداب<	�ذات�jولوية،�تم�،�2030-2015و>ي�إطار�ت¹ تمتد�ما

؛�ودمج�إتقان�الكفايات�jساسية؛�وإتقان�اللغات�jجنبية: محاور��م�ك��من�9،�وتتمحور�حول�2015-2018

�ا&درسة؛� �وتخليق �والحكامة؛ �والتأط<	�البيداغوIي؛ �ا&درmn$؛ �العرض �وتحس<ن �ا&%$؛ �والتكوين �العام التعليم

 .وتثم<ن�الرأسمال�البشري؛�وتحس<ن�تنافسية�ا&قاولة�ا&غربية

� � �لعDى�مستوى�الدعم�Bجتما¾ي�للحد�من�ظاهرة�الهدر�ا&درmn$�من�خ�مهمة�مجهودات�ل�الحكومة�تبذكما

 u� �من ) ألف�مستفيد�812(برنامج�تيس<	��ع�	 و �،طعام�والداخليات�والنقل�ا&درmn$توسيع�قاعدة�ا&ستفيدين

 ).مليون�مستفيد�4.16(وبرنامج�مليون�محفظة�

هذا�وسيتم،�>ي�إطار�ال�	نامج�الثاني�للتعاون�مع�مؤسسة�تحدي�jلفية�jمريكية،�تجربة�نموذج�جديد�لحكامة� �

̧انية�للمؤسسة�ا&ؤسسات�التعليمية ،�يقوم�عDى�مشروع�للمؤسسة�قوامه�Bستق�لية�>ي�التدب<	�وتخصيص�م<

�م�هذا�ال�	نامج�الذي�خصص�له�نحو�مليار�درهم،�. >ي�إطار�تعاقدي�محفزÀى��100وسDمؤسسة�>ي�مرحلة�أو�ى�ع

  .  أن�يتم�تعميمه�بعد�ذلك�>ي�حالة�ثبوت�نجاعته

 ا%EFعBى�مستوى�التكوين�. انيثا

 الرئيس،السيد�
  :عدة�مكتسبات�>ي�السنوات�jخ<	ة�كما�يتضح�من�ا&ؤشرات�التالية�نظام�التكوين�ا&%$لقد�حقق� �

مؤسسة�للتكوين�ا&%$�الخاص،�إضافة�إ�ى�مراكز��1382مؤسسة�عمومية�و�539تتوفر�ب�دنا�حاليا�عDى� -

 التكوين�بالتدرج�ا&%$؛

 وجل�jنشطة�Bقتصادية؛�شعبة�تغطي�كل�جهات�ا&ملكة�332يتم�التكوين�>ي�� -
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�20،�يؤطرهم�حوا�ي�2015-2014ألف�شاب�برسم��400وصل�عدد�ا&تدرب<ن�بسلك�التكوين�ا&%$�حوا�ي� -

 .ألف�ُمكون 

�2021ولتعزيز�هذه�ا&كتسبات�وإص�ح�منظومة�التكوين�ا&%$،�تم�إعداد�Bس
	اتيجية�الوطنية�للتكوين�ا&%$� �

�دف�إقامة�نظام�للتكوين�ا&%$Âطراف�ا&تدخلة�jى�إشراك�كل�Dمندمج�ناجع�وفعال،�مب-$�ع.  

  : وتتوÄى�هذه�Bس
	اتيجية�ضمان�التكوين�للجميع،�>ي�كل�مكان،�ومدى�الحياة�من�خ�ل �

تقديم�عرض�موسع�ومندمج�للتكوين�ا&%$�مفتوح�>ي�وجه�جميع�الفئات�لتمكي �م�من�Bستفادة�من� .1

 التكوين�jساmn$�أو�التكوين�ا&ستمر؛

�هذه� .2 �لتحديد �جهاز�مندمج �ع�	�وضع �وBجتماعية �Bقتصادية �بالحاجيات �ا&%$ �التكوين �عرض ربط

  الحاجيات�وم�ءمة�عرض�التكوين�ا&%$�مع�متطلبات�سوق�الشغل؛

�uنجاز� .3 �>ي �وانخراطها �التكوين �مسلسل �>ي �بتعزيز�دورها �ا&%$ �جهاز�التكوين �صلب �>ي �ا&قاولة وضع

  الفعDي�للتكوين؛

ء�نظام�قائم�عDى�التحس<ن�ا&ستمر�لجودة�التكوين�من�خ�ل�إعادة�هندسة�التكوين�ا&%$�وفق�إرسا .4

  مقاربة�ترتكز�عDى�الكفاءات؛

�بإحداث� .5 �وذلك �ا&%$، �والتكوين �العام �التعليم �ب<ن �والتكامل �Bنسجام �خ�ل �من �ا&سار�ا&%$ تثم<ن

�الباك �مسلك �وإرساء �uعدادي، �بالتعليم �جديد �التعليم�مسار�م%$ �مع �ا&مرات �وإحداث �ا&هنية، الوريا

 العا�ي،�وتنمية�uع�م�والتوجيه�ا&درmn$�وا&%$؛

وضع�حكامة�متجددة�ومندمجة�لضمان�نجاعة�وفعالية�نظام�التكوين�ا&%$�من�خ�ل�تحس<ن�قيادة� .6

  . لعام�والخاصهذا�jخ<	�وتقييم�أدائه�وتعزيز�التكامل�ب<ن�ا&تدخل<ن�ودعم�الشراكة�ب<ن�القطاع<ن�ا

 .مليار�درهم�65م�ي<ن�شخص،�نحو��10وس<	صد�لهذه�Bس
	اتيجية،�ال$�تس³�دف� �

  السيد�الرئيس،�
خت�hت،�نتيجة�تظافر�عوامل�مختلفة،�م �ا�القد�راكمت�ا&نظومة�التعليمية�بب�دنا،�عDى�مدى�عقود،�عدة� �

� �ا&تمدرس<ن �لعدد �السريع �التطور �مواكبة �والحكامة،�عدم �البشرية �وا&وارد �التحتية �البنيات �مستوى عDى

وتدهور�ا&كانة�Bجتماعية�للتعليم�وتقلب�السياسات�التعليمية�وعدم�وجاهة�بعض�الخيارات�ال$�تم�سلوكها،�

 .ناهيك�عن�ضعف�تعبئة�مختلف�ا&تدخل<ن�لل �وض�بالتعليم�وتكريس�دوره�والحفاظ�عDى�مكانته

�ا�لحد�Êن�من�تحقيق�نتائج�ُمرضية�ساهم�>ي�بل�إن�عدم�تمكن�مختلف� �Àاتيجيات�ال$�تم�تبن	
الخطط�وBس

 .   ترسيخ�شعور�عام�لدى�مختلف�ا&تدخل<ن�بكون�فشل�السياسة�التعليمية�هو�قدر�محتوم

�ا&نظومة� � �مستوى �من �الرفع �>ي �للمساهمة �عالية �وطنية �بروح �الجميع �يتجند �لكي �الوقت �حان �فقد لذلك

دنا�وجعلها�مدرسة�للمواطنة�الحقة�ولتكوين�وتأهيل�رجال�ونساء�ا&ستقبل�للمساهمة�uيجابية�التعليمية�بب� 

  .>ي�التنمية�Bقتصادية�وBجتماعية�والثقافية�بب�دنا

،�"الرؤية�Bس
	اتيجية�¯ص�ح�ا&درسة�ا&غربية"ومن�أجل�تفادي�تكرار�نفس�jخطاء،�تمت�صياغة�مضام<ن� �

�ذا�القطاع�الذي�يجب�أن�تتظافر�فيه�>ي�شكل�قانون�إطار�كÂوض��ما�ذكرت،�آمل<ن�أن�تتمكن�ب�دنا�من�ال 

    .أية�حسابات�كيفما�كانت،�Ìن�jمر�يتعلق�بمستقبل�ا&غرب�وأبنائه�وبناته�نجهود�الجميع،�بعيدا�ع
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  : ا%تعلق�ب الثانيا%حور� سؤال عبد��له�ابن�ك��ان�عن��ستاذجواب�رئيس�الحكومة�
السياسة العمومية في مجال الدين الخارجي وأثره على  تدبير

  اBستثمار العمومي والرھانات الجھوية
  )2016 يوليوز  19( 1437 شوال 14الث�ثاء��-مجلس�ا&ستشارين�

  ا%ح2�م،��ا%ستشارينالسيد�رئيس�مجلس�

  ا%ح2�م�ن،�ا%ستشارينالسيدات�والسادة�
بالسياسة�العمومية�>ي�مجال�الدين�الخارIي�وأثره�وضوع�ا&هم�ا&تعلق�أود�بداية�أن�أشكركم�عDى�اختيار�هذا�ا& �

 .عDى�Bستثمار�العمومي�والرهانات�الجهوية

 :التاليةعطيات�jساسية�التذك<	�با&وقبل�التفصيل،��hبد�من� �

̧ايدة�إن�اللجوء�إ�ى�Bستدانة�يفرضه�عجز�ا&وارد�العادية�ا&توفرة�عن�Bستجابة�للنفقات�� � 
�ا�ا&Îال$�تتطل

 . برامج�التنمية�Bقتصادية�وBجتماعية

��hيشكل�إشكا�h>ي�حد�ذاته،�شريطة�الحرص�عDى�أن�توجه�التموي�ت�ا&عبأة��� � إن�اللجوء�إ�ى�Bستدانة

�استدام³�ا� �يضمن �الذي �السقف �ا&ديونية �مستوى �يتعدى hأ� �وعDى �ا&نتجة، �نحو�Bستثمارات حصريا

 .والقدرة�عDى�إرجاعها

̧انية � �عجز�ا&< �بمستوى �آليا �مرتبط �ا&ديونية �مستوى �وتنخفض�. إن ̧انية �عجز�ا&< �بارتفاع �ترتفع حيث

 .بانخفاضها

وتطور�ا&ديونية�،�سأتطرق�فيما�يDي�للسياسة�ا&تبعة�من�قبل�الحكومة�فيما�يخص�تعبئة�التموي�ت�الخارجيةو  �

ل �وض�بمختلف�جهات�ل�ستثمار�العمومي،�ولبة�همية�هذه�التموي�ت�بالنسأ�ضاستعر الخارجية�لب�دنا،�قبل�ا

 . ا&ملكة

 السياسة�ا%تبعة�من�قبل�الحكومة�فيما�يخص�التمويJت�الخارجية-أو6

  السيد�الرئيس،
�ا � �>ي �الحكومة �كرست �سبق، ̧ي��&ا �ت¹ �للمالية �التنظيم$ �ذهبية"لقانون �وÌجل� "قاعدة �أنه �عDى �تنص جديدة

�ا �الدولة �مالية �توازن �عDى �الحفاظ �الفصل �>ي �عليه �حصيلة��77&نصوص �تتجاوز �أن ��hيمكن �الدستور، من

� �أن �يع-$ �مما �ا&الية، �السنة �برسم �الديون �أصل �Bستثمار�وسداد �نفقات �مجموع �الBق
	اضات ديون�صا>ي

̧انية�Bستثمارمعينة��hيمكن�أن�يتعدى�بأي�حال�من�jحوال�لسنة�مالية�  .م<

>ي�إطار�قانون�ا&الية�لكل�سنة،��ال�	&انيخضع�إ�ى�إذن�صريح�وسنوي�من�ارIي�اللجوء�إ�ى�Bق
	اض�الخكما�أن� �

uجمالية،�ويأذن�للحكومة�>ي�إصدار�اق
	اضات�خارجية�>ي��حاجيات�التمويل�السنويةحيث�يحدد�هذا�القانون�

̧انية�العامة،�وهو�سقف��hيمكن�تجاوزه�بأي�حال  .حدود�ا&بلغ�ا&نصوص�عليه�>ي�ا&<
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�  uدف�إ�ى�تحس<ن�تنافسية�وجاذبية�و>ي�هذا��طار،�تخصص�هذه�القروض�حصريا�لدعم�برامج�uص�ح�ال$��

�ا&جاhت� �مختلف �>ي �العمومية �وا&ؤسسات �الوزارية �للقطاعات �uنمائية �ا&شاريع �ولتمويل �الوط-$ Bقتصاد

�والتعلي �والصحة �والكهرباء �وا&اء �وا&ستشفيات �وا&وانئ �السيارة �والطرق �وغ<	ها�كالطرق �ا&تجددة �والطاقات م

 .من�القطاعات�الحيوية

 تطور�ا%ديونية�الخارجية�للمغرب��–ثانيا�

 السيد�الرئيس،
̧�ب<ن�ث�ثة�ف
	ات� � وفيما�يخص�تطور�ا&ديونية�الخارجية�بب�دنا،�ومن�أجل�وضع�jمور�>ي�سياقها،�ينبÓي�التمي<

  :أساسية

اخDي�من�الناتج�الد% 122إ�ى�أكÔ	�من��1984لخزينة�سنة�ف
	ة�الثمانينيات،�حيث�ارتفع�الدين�الخارIي�ل -

� �أدى �مما �لسياسة�إالخام، �والخضوع �الدائن<ن �مختلف �مع �اتفاقيات �ع�	�عدة �الدين �جدولة �إعادة �ى

 التقويم�الهيكDي؛

�اية�التسعينيات،�بدأت�نسبة�ا&ديونية�الخارجية�للخزينة�>ي�Bنخفاض،�حيث�وصلت�إ�ى�أدنى� -Öومنذ�

̧ان�%  9,9ب��2008سنة�مستوى�لها� من�الناتج�الداخDي�الخام،�مع�تحقيق�فائض�>ي�الحساب�الجاري�&<

�ا&ا�ي� �القطاع �بالنظر�لتطور �وكذا �الخوصصة، �مداخيل �من �مهمة �وحصيلة �سنوات �لعدة ا&دفوعات

 .بب�دنا�وتحسن�قدرته�عDى�تعبئة�Bدخار�وتمويل�Bقتصاد�والخزينة

�ا&ديو  - �نسبة �عادت �ذلك، �بعد �بفعل�ثم ̧انية �عجز�ا&< �hرتفاع �نتيجة �Bرتفاع �إ�ى �للخزينة �الخارجية نية

�ى�إأثرت�عDى�الطلب�الخارIي�ا&وجه��نضوب�موارد�الخوصصة�وjزمة�ا&الية�وBقتصادية�العا&ية�ال$

�بالنظر�إ�ى�إط�ق�ب�د نا�ب�دنا�ودفعت�بب�دنا�hن³�اج�سياسة�إرادية�تروم�دعم�Bقتصاد�الوط-$،�وكذا

�يأتي� �كب<	ة �تموي�ت �تتطلب �وال$ �وا&هيكلة �الك�	ى �القطاعية �وBس
	اتيجيات �jوراش �من &جموعة

 .مجملها�من�Bق
	اضات�الخارجية

� � �ايةÖ� �الخارIي �الخزينة �دين �بلغ ،hمقدار �2015وإجما� �يمث�140,8 هما �ما �أي �الناتج��%14,3 لمليار�درهم من

�اية�سنة�أما�الدين�الخارIي�. الداخDي�الخامÖ160 هما�مقدار �2015للمنشآت�وا&ؤسسات�العمومية،�فقد�بلغ��

 .من�الناتج�الداخDي�الخام�%16,3 لمليار�درهم�وهو�ما�يعاد

 همية�هذه�التمويJت�بالنسبة�للYZوض�بمختلف�جهات�ا%ملكةأ -ثالثا

 السيد�الرئيس،
جهات�ا&ملكة�وهمت�تثمار�>ي�مختلف�من�طرف�الحكومة�لدعم�Bس ا&عبأةالتموي�ت�الخارجية�لقد�خصصت� �

  :وخاصة�مختلف�القطاعات،
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�الفوارق� - �وتقليص �البشرية �ا&وارد �وتنمية �السكان �لتطوير�عيش �الهادفة �jساسية ̧ات �التجه< تمويل

Bقتصادية�وBجتماعية،�وقد�همت�قطاعات�حيوية�كال
¸ويد�با&اء�الصالح�للشرب�والكهرباء�والطرق،�

  ي�وتوف<	�البنيات�Bجتماعية�>ي�قطا¾ي�التعليم�والصحة؛خصوصا�بالعالم�القرو 

�ا&عنية� - �الجهات �اقتصاد �تنافسية �لتعزيز �الهادفة �والبحري �والسككي �الطرÙي �الربط �مشاريع تمويل

�و  �الريحية�إمشاريع �الطاقة �ومشاريع �الشمسية �للطاقة �ورزازات �نور �كمشاريع �ا&تجددة �الطاقة نتاج

 .وغ<	ها

� � �الصدد �هذا �ويعت�	�>ي �Bستثمارية�إاللجوء �وال�	امج �Bص�ح �مشاريع �مختلف �لتمويل �الخارجية �التموي�ت �ى

للدولة�وا&ؤسسات�العمومية�رافعة�حقيقية�>ي�خدمة�التنمية�Bقتصادية�وBجتماعية�ب�دنا�وإدماج�مختلف�

 .  جهات�ا&ملكة�>ي�الدورة�التنموية

  السيد�الرئيس،
�الخار  � �الدين �إ�ى �اللجوء �كان �التحتية�إذا �البنيات �وتمويل �الك�	ى �Bص�حات �مواكبة �أجل �من �مطلوب Iي

Bقتصادية�وBجتماعية�وBس
	اتيجيات�القطاعية،�فإن�الحكومة�عملت�جاهدة�>ي�نفس�الوقت�عDى�تقليص�

̧انية� �اية�هذه�السنة�بحول�هللا %3,5 إ�ى�2012من�الناتج�الداخDي�الخام�سنة��%7,2من�عجز�ا&<Öمرتقبة�. 

�ال بفضلو  � �تقلصت �uص�حات �هذه �h وت<	ة �إ�ىالسنوية �الخزينة �مديونية �معدل �الناتج� 0,6 رتفاع �من نقطة

�اية�Öي�الخام�>ي�Dيعاود أن ،�ويرتقب2013و 2009نقطة�ما�ب<ن��3,9 مقابل�معدل�ارتفاع�سنوي�بلغ�2015الداخ 

 . إن�شاء�هللا�2017مساره�التناز�ي�ابتداء�من� ا&ديونية مؤشر

 

  .وbي�التوفيق،�والسJم�عليكم�ورحمته�تعاbى�وبركاته�وهللا

 

 


