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  حول   الثانيالعربيالمنتدى 
سياسات االستثمار في البنيات التحتية والشراكات 

  بين القطاعين العام والخاص
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  السيد نزار بركةكلمة 
  والماليةوزير االقتصاد
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  مــن الرحيــم اهللا الرحمــبس
 

 ؛ادةحضرات السيدات والس
، اإلقليمي أن أفتتح أشغال هذا المنتدى  لي كبيرشرفٌإنه لَ •

 مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل  تنظمهالذي
والبنك اإلسالمي للتنمية، بتعاون مع التابعة لها الدولية 

سياسات  حول وزارة االقتصاد والمالية المغربية، 
االستثمار في البنيات التحتية والشراكات بين القطاعين 

  في الوطن العربي؛اصالعام والخ
  

 أرحب بضيوف المملكة بهذه المناسبة أنويطيب لي  •
 رؤساء وفود أصحاب المعالي والسعادة المغربية الكرام،

 ، وممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية،الدول الشقيقة
عالم األعمال واالستثمار، الذين لبوا دعوتنا  فعالياتو

انهم وانتظارات مشكورين للمشاركة بخبراتهم وتجارب بلد
 يشكل فرصة  الهام الذيالمنتدىشعوبهم، في أشغال هذا 

لتسليط الضوء على السياسات االستثمارية في منطقة الشرق 
 الدور الهام الذي تلعبه وإبراز ، اـال إفريقيـاألوسط وشم

 على مستوى دول عين العام والخاص بين القطااتالشراك
، وكذا األساسيةالخدمات والبنيات التحتية في إنجاز  المنطقة

،  المعتمدةبالتجارب الوطنيةتدارس سبل تطوير واالرتقاء 
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 ومواجهة التحديات التمويلية المترتبة عن األزمة العالمية 
 البرامج  المتاحة ضمنمكاناتاإلتوجهات وال في إطار

  ؛ العالم العربيلفائدة   الموجهة واإلندماجيةاإلقليمية
  

  حضرات السيدات والسادة؛
 

حوالي  منذ تانخرطال يخفى عنكم أن المملكة المغربية قد  •
مة عدمكبرى  في أوراش إصالحية  من الزمنعقد ونصف

 سياساتولة هيك مباستراتيجيات قطاعية ومشاريع
 ة االقتصاد،تنافسيإنتاجية و تقوية ترمي إلىاجتماعية 

وتحسين مناخ  ،نموال وتنويع مصادر ،وخلق فرص الشغل
  والترابية؛يرة التنمية البشريةتوتسريع و ،الاألعم

  
  
 

 وبهدف جعل المغرب ،المفتوحةوفي إطار هذه األوراش  •
 جهودال نابالد تضاعف قاعدة لالستثمار والتصدير،

من خالل  وخاصة ،تحديث البنى التحتيةالمبذولة من أجل 
، ومواصلة إنجاز برنامج طرق السيارةالشبكة توسيع 

وتأهيل ، توسيع الشبكة السككيةالطرق السريعة، و
لمطارات، وبناء السدود، وإنجاز مركبات تهيئة او، الموانئ

كبرى للتنمية المشاريع ة الشمسية والريحية، والالطاق
 في مجال الفوسفاط  والمشاريع اإلنتاجية،الحضرية
 ومشتقاته؛
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  وهذا عالوة على استهداف العالم القروي ببرامج مندمجة •

الضرورية نجاز البنيات التحتية ٳيرة تتسريع ومن أجل 
وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية، خاصة فيما يتعلق 

 ؛بالطرق والكهرباء والماء والتطهير السائل واالتصاالت
     

يسجل االستثمار العمومي جدر اإلشارة هنا إلى أن تو •
 حيثب  في السنوات الماضية،طرداارتفاعا متواصال وم

 188  إلى2007سنة  مليار درهم 82  حواليانتقل من
، وهو األمر الذي يؤكد أن  2012برسم سنة مليار درهم 

 المجهود بالدنا عاقدةٌ العزم على مواصلة وتطوير
تحديث مختلف تثماري العمومي من أجل تعميم واالس

األساسية للمواطنات  التجهيزات التحتية وتوفير البنيات
  .ةوالمواطنين في مختلف ربوع المملك

، في منتصف فقد  اعتمدت المملكة المغربيةوكما تعلمون،  •
يواكب حاجيات وانتظارات  اجديد ادستور ،2011سنة 

المواطنات والمواطنين والفاعلين االقتصاديين 
 واالجتماعيين؛ بحيث تم تكريس الخيار الديمقراطي وأسس

توسيع منظومة الحقوق و  والمؤسساتالقانوندولة 
وربط المسؤولية آليات الحكامة الجيدة  وتعزيز والحريات،
 ؛بالمحاسبة

ختيارات  الدستور الجديد لالوهذا، فضال عن ترسيخ •
االقتصادية والتنموية للمملكة المبنية على المبادرة الحرة 
والشفافية والمنافسة والشراكة مع الفاعلين، والتوزيع 
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 ،العادل والمنصف لثمار النمو بين مختلف الفئات والجهات
وتعزيز التماسك  خالل ضمان  تكافؤ الفرصمن 

 االجتماعي؛
 في  حكومة المملكة المغربيةأكدتوفي هذا السياق،  •

برنامجها الحكومي الذي حظي بثقة مجلس النواب أواخر 
 على المضي في نهج ) 2012(شهر يناير الماضي 

تسريع وتيرة األوراش الكبرى ذات العالقة بإنجاز البنيات 
 الشراكة بين وتطوير التحتية وخلص فرص الشغل، 

 وفق مقاربة جديدة تقوم علىالقطاعين العام والخاص 
لتزام الواالحكامة الجيدة والشفافية وتحديد المسؤوليات 

دعم الثقة بالنسبة للفاعلين   من أجلبدفاتر التحمالت،
االستثمارات صاديين واالجتماعيين والرفع من جاذبية االقت

 رؤوس األموال؛
 

  حضرات السيدات والسادة؛
  
 إيجابيةتجارب  2006منذ سنة  نا بالدتْملقد راكَ     •

بالتدبير المفوض  المتعلقةعقود االمتياز ل  بالنسبةسواء 
 وتوزيع النقل الحضري خاصة في مجاالت للمرافق العامة

القوانين المنظمة لبعض في  و،رباء والتطهيرالماء والكه
مجال الشراكة فيما يتعلق بالقطاعات كالموانئ والماء، أو 

ت إنتاج الطاقة بين القطاعين العام والخاص في قطاعا
  ؛ وغيرهاالكهربائية والري
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 الشراكة بين القطاعين تقوية تجربة وحتى يتسنى لبالدنا •
 وذات سم باألولوية في ميادين تتال سيماالعام والخاص، 

بعد استراتيجي كما هو الشأن بالنسبة لمخططي الطاقة 
 على  تنكب حاليا الحكومةفإن، الشمسية والطاقة الريحية

مع وفق مقاربة تشاركية  إطار قانوني لهذه الشراكة وضع
، القطاعات الوزارية المعنية والفاعلين االقتصاديين

مع األخذ بعين ، بنك األوروبي لالستثماروبتعاون مع ال
 الجيدة على الصعيدين الممارساتالتجارب الناجحة و

 ؛ والدولياإلقليمي
 

االستفادة من قدرات  وسيمكن هذا اإلطار القانوني من •
 سواء االبتكار والتمويل المتوفرة لدى القطاع الخاص

،  ومن ضمان تقاسم أفضل للمخاطر،الوطني أو األجنبي
 في  سيساهم، كماودةربط الكلفة بالخدمة ومستوى الجو

 تحديد ثقافة جديدة لتدبير الشأن العام تعتمد على إرساء
األهداف  في ضوء النتائجواألداء وتقييم الحاجيات 

  ؛المسطرة في البرامج التعاقدية
  

 وبدعم من مؤسسة التمويل الدوليةوموازاة مع ذلك،  •
)SFI (خلية "تم إحداث  ،التابعة لمجموعة البنك الدولي

االقتصاد  بوزارة "بين القطاعين العام والخاصللشراكة 
 ترتكز أنشطتها على تطوير الممارسات الجيدة والمالية

إلعداد وإنجاز مشاريع الشراكة ومواكبة الوزارات 
والمؤسسات العمومية في جميع مراحل مشاريع الشراكة 

 .بين القطاعين العام والخاص
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   ؛حضرات السيدات والسادة
  

  فرصةالمنتدىحدث انعقاد هذا جعل  إننا مدعوون إلى •
 الكفيلة  واآلليات اإلجرائيةلبلورة المقترحات العملية سانحة

يرة تتسريع وب  فيما يتعلقبتعزيز عالقات التعاون بين بلداننا
 تمكينو المنطقة العربية،نجاز البنيات التحتية الالزمة في ٳ

  أساسية متيسرةخدماتو شعوبها من الولوج إلى تجهيزات
   ؛من حيث التكلفة والجودة

   
الدول   المبذولة من طرفالجهودوال بد هنا من التنويه ب •

ق األهداف ـتحقي  فيذا الملتقىـة المشاركة في هـالعربي
ـة  آلي في إطارمـات المقدمـة  الخد عبراةـتوخالم

، سواء على مستوى ةـات التحتيـلبنيل يـل العربالتمويـ
 أو على ،لدان األعضاء مشاريع الشراكة في البتمويل

  ؛عدة التقنية والخدمات االستشاريةمستوى المسا

  لتنميةهامة رافعة هذه اآللية تصبح والعزم معقود على أن  •
  أوالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية

نظرا وذلك   ذات البعد اإلقليمي واالندماجي، في المشاريع
 مجال البنيات في مستشاروهابها التي يتمتع كبيرة الخبرة لل

نظرا إلى  اعتمادها على  و والخدمات العمومية،التحتية
الفاعلين والمنتخبين المحليين تشاركية بمساهمة المقاربة ال

  ؛والمجتمع المدني
نقاش بناء    وما سيتخللها منأشغال المنتدى أن ومن المؤكد •

  ها من شأنتدابير متجددة وخالقةاقتراحات  ستخلص إلى
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 وجلب  بين القطاعين العام والخاصة الثقة في الشراكتوطيد
 الضرورية لتمويل التجهيزات الخاصة بالبنيات االستثمارات

، في ظل  بمختلف الدول العربية والخدمات العموميةالتحتية
 .األزمة المالية واالقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم

  .في هذا المنتدىاح  كامل التوفيق والنجكمل أتمنى ختاما،و
  

 .والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته


