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باسم هللا الرحمان الرحيم

السيدات والسادة املدراء
السادة أعضاء مكتب جمعية األعمال الجتماعية
السادة ممثلي النقابات
السيدات والسادة املحتفى بهم ،متقاعدين ومنعم عليهم،
أيها الحضور الكريم

إنه ملن دواعي السرور أن أترأس هذا الحفل املبارك من أجل تكريم ثلة من النساء
والرجال الذين قضوا شبابهم في خدمة الصالح العام وعملوا بكل تفان وإخلص ،طيلة
عقود من الزمن ،من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي ،قطاع التعمير وإعداد التراب
الوطني.
إنني على يقين أن جل املوظفات واملوظفين ،سواء منهم الذين أحيلوا على التقاعد أو
الذين أنعم عليهم صاحب الجللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،بأوسمة شريفة،
قد ساهموا ،كل من موقعه ،بشكل فعال في تحقيق أهداف القطاع وضمان إشعاعه على
املستوى املحلي والوطني ،وكذا املساهمة في التخطيط وإعداد وتنفيذ األوراش واملشاريع
الكبرى املهيكلة التي عرفها املغرب خلل العقود األخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب
الجللة.

حضرات السيدات والسادة
إن هذه اإللتفاتة التي دأبت املصالح املركزية على تنظيمها كل سنة ،بمشاركة جمعية
األعمال االجتماعية ،لفرصة سانحة لتقديم الشكر الجزيل واإلمتنان للموارد البشرية
املنتمية لهذا القطاع وخاصة أولئك الذين نحتفي بهم اليوم.
وفي هذا الصدد أود أن أهني املوظفات واملوظفين الذين أنعم عليهم صاحب الجللة
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده بأوسمة ملكية شريفة بمناسبة عيد العرش املجيد،
وذلك تقديرا ملا بذلوه ،طيلة مسارهم املنهي من جهد دؤوب وعمل دائم في خدمة املصلحة
العامة .وتعد هذه اإللتفاتة امللكية مفخرة لهم وتحفيزا لبذل املزيد من العطاء.
كما أتوجه للموظفات واملوظفين املعنيين باإلحالة على التقاعد برسم سنة ،2015
ألقول لكم أن هذه املرحلة مكسب في غاية األهمية ،وبداية ملرحلة جديدة في حياتكم ،من
شأنها أن تتيح لكم إمكانية االهتمام أكثر بشؤونكم اليومية وتخصيص وقت أكبر ألفراد
أسركم وعائلتكم.
وبهذه املناسبة الكريمة ،أود أن أنوه بهم وأشكرهم جزيل الشكر ،على تفانيهم في
عملهم وإخلصهم في خدمة وطنهم راجيا من هللا العلي القدير أن يبارك في عمرهم ويسبغ
عليهم موفور الصحة والعافية .وأتمنى أن تشكل املرحلة املقبلة محط استمرار في العطاء،
من موقعهم الجديد ،للستفادة من خبراتهم ومهارتهم والتجربة التي اكتسبتموها في اإلدارة.

حضرات السيدات والسادة،

إن إحالة البعض منكم على التقاعد اليوم ال يعني نهاية العلقة مع الوزارة ،بل البد
من التأكيد أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمامكم ،خاصة من خلل جمعية األعمال
االجتماعية التي عملنا على دعم مواردها املالية برسم ميزانية  2016بصفة هامة وذلك
لتمكينها من تحسين وتكثيف خدماتها لكل املوظفين ،بما فيهم املتقاعدين ،وعيا منا بالدور
املحوري للموارد البشرية التي تشكل الرأسمال الحقيقي لهذه الوزارة والتي تستحق كل
العناية والتقدير.
وإذ أنوه بهذه املجموعة الفاضلة من األطر واملوظفين ،أرجو أن يوفقنا هللا جميعا ملا
فيه خير هذا البلد األمين تحت القيادة النيرة مللكنا الهمام صاحب الجللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده ،والسلم عليكم ورحمة هللا.

