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أن�أتقدم�بخالص�عبارات�و بحرارة�م�أن�أرحب�بك�،يسعدني��ي�مس�ل�هذه�الكلمة

.� �للتنميةالشكر�و1متنان �البنك�6س4مي ��جموعة �الدكتور�ولرئيسها �?خ معا@ي

�عAي �محمد �6قليميو �أحمد �والشركاء �الثمانية �G.جموعة �ا.الية�ن وللمؤسسات

�ا.نتدى�من�ساهم��ي�ولكلالدولية� الذي�يلتئم��ي�إطار�شراكة�الهام��تنظيم�هذا

  �.دوفيل

�أود�أن�أشيد�ب �الجمع�الهام�من�كبار�مكما سؤو@ي�وممثAي�ا.ؤسسات�حضور�هذا

ا.الية�الدولية�والشركات�الك]Zى��ي�دول�مجموعة�الثماني�الراعية�لشراكة�دوفيل�

� �6قليميGن �والشركاء �لنا �بالنسبة �يشكل �ال^[��دلي4 والذي �الخاصة �ا.كانة عAى

�ا.غرب�لدى�شركائه�الخارجيGن�بفضل�انخراطه�بكل� مسؤولية��ي�إقدام�و يتبوg�ا

  .وواعدة�ة�وجادةإص4حات�ُمَهيكل
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�،�السياسية�وا.ؤسساتيةالس�ZGقدما�عAى�طريق�6ص4حات�لقد�اختار�ا.غرب�مبكرا�

وتوج�هذا�التوجه��ي�يوليوز�وال^[�يقودها�ج4لة�ا.لك�محمد�السادس�حفظه�هللا،�

ادية�السياسية�و1قتصوالحريات�وسع�الحقوق�ي�ديمقراطي�دستور باعتماد��2011

��و1جتماعية �و ويعزز �سلطة �القضاء �استق4لية عبد�ويويقوي�مؤسسات�الحكامة

� �والتضامن�الطريق�أمام �ا.ستدامة، �والتنمية تحقيق�النمو�1قتصادي�ا.ستمر،

  1جتما}ي.

البنيات�توف�ZGسياسة�1وراش�الك]Zى�ال^[�~�م�منذ�عدة�سنوات�ا.غرب�و نهج�كما�

� �دوليةالتحتية �بمواصفات �توفر�با، �مندمجة �صناعية �مناطق �إنشاء �إ@ى �ضافة

يات�عدة�اس�Zاتيجا.غرب�وع4وة�عAى�ذلك�اعتمد� .الشروط�ا.4ئمة�للمستثمرين

�أوراش�،قطاعية � وكلها �ل4ستثمار واس�Zاتيجيات �حقيقية �فرصا توفر�رؤية�و �تمثل

� �أو�?جانب�حو �لفاعلGن�1قتصاديGنلواضحة �م��م �ا.غاربة ل�وا.ستثمرين�سواء

 فرص�1ستثمار�بب4دنا.�

�وو � �قطاعات���يهكذا، �لتنمية �عمل �برامج �إعداد �تم �1س�Zاتيجيات، إطار�هذه

�مم�Gات�تنافسية �ا.غرب�عAى �والطاقةك�يتوفر�ف��ا �والصناعة �والسياحة �الف4حة

�ا.تجددة). �الطاقات ��(وخصوصا �القطاعات �هذه �ل4ستثمار�وتمثل مجا��خصبا

تمنح�إمكانات�مهمة�،�من�أجل�تزويد�السوق�الداخلية�سواء�من�أجل�التصدير�أو 

 �شراكة.ل4ستثمار�وال

� �نفس�و�ي �وا.فتوحة،�السياق، �من�رصيد�6ص4حات�و1وراش�ا.نجزة وانط4قا

الحرص�عAى�لتعزيز�الثقة��ي�1قتصاد�الوط�[�من�خ4ل��اجهودهت�الحكومة�كثف

�ا. �التوازنات �إص4حات�،كرواقتصاديةاضبط �ا.ستوى��ومباشرة �عAى مهمة

�و6  �وا.ؤسساتي �?عمالالتشري�ي �مناخ �تحسGن ���دف �جرائي �يوفر�ا، لرؤية�بما

  �داخل�ا.غرب�وخارجه.�نو1جتماع�Gنوالشركاء�1قتصاديGن�لGال4زمة�للفاع

 



�أكله �يعطي �بدأ �ما �ع�Aوهو �ا.ستوى�فعليا �عAى �ا.حققة �النتائج �مستوى ى

�هاإقبال�ا.ستثمرين�عAى�ب4دنا�وتحسن�تصنيف�عAى�مستوى و�،�1قتصادي�وا.ا@ي

�بسياستنا� �الدولية �وا.ؤسسات �شركائنا �وإشادة �وثقة �?عمال �مناخ �مجال �ي

  1قتصادية�وأداء�اقتصادنا�الوط�[.
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�مجال�ف �ضبط�التوازنات�ا&اكرواقتصاديةفي �خ4ل�ا، �ا.غربي نخرط�1قتصاد

�التوازنات��ي�من�ى�ا�2013سنة� وذلك�ا.الية�والخارجية�يجابي�اتسم�بالتحكم��ي

  .�بالرغم�من�استمرار�محيط�دو@ي�غ�ZGم4ئم

�ا.الية� �مستوى �عAى �توقيف�ا.نحدر�السل [ ��ي �نجحت�ب4دنا، �الخصوص، و��ذا

،�حيث�استطعنا��ي�ظرف�سنة�واحدة�ةالخارجي�اتالعمومية�وعAى�مستوى�التوازن

�ي��7.3ما�يقارب�نقطتGن�من�الناتج�الداخAي�الخام،�من�أن�نقلص�عجز�ا.�Gانية�ب

وبنفس�ا.ستوى،�استطعنا�تقليص��.2013سنة��ي�ا.ائة��5.4إ@ى��2012ا.ائة�سنة�

�ي�ا.ائة��7.5إ@ى���2012ي�ا.ائة�سنة��9.7عجز�الحساب�الجاري�.�Gات�?داءات�من�

  .2013سنة�

�عجز�ا.�Gانيةا�الحكومة�للتحكم��ي�و�ي�هذا�1تجاه�تنخرط�ا.جهودات�ال^[�تقوم���

،�وللخفض�التدري®ي�لعجز�2016%�من�الناتج�الداخAي�الخام�سنة��3ي�أفق�بلوغ�

%�من�الناتج�الداخAي�الخام��ي�أفق�5الحساب�الجاري�.�Gان�?داءات���دف�بلوغ�

2016.  

�و  �للدين �التدب�ZGالنشيط �عمليات �االعموميبفضل �نسبة�، ��ي �التحكم ستطعنا

وستواصل�الحكومة�سع��ا�للتحكم�.�من�الناتج�الداخAي�الخام�%�62,5ي�نية�ا.ديو 

�الدستور� �مقتضيات �مع �تماشيا �ا.قبلة �السنوات �خ4ل �عجز�ا.�Gانية ��ي Z²أك

مكن�من�ضمان�استدامة�الدين�الذي�من�ا.رتقب�أن�ينخرط��ي�،�مما�سيالجديد

� �سنة �من �ابتداء �تناز@ي ��2015خط �إ@ى �نسبة �الداخAي�لينخفض�مستواه الناتج

  .60%الخام�إ@ى�أقل�من�



بتسارع�النمو�1قتصادي��ي��2013عAى�مستوى�النشاط�1قتصادي،�تم�Gت�سنة�و 

كما��.2012%�خ4ل�سنة�2,7%�مقابل�4,8ب4دنا�حيث�من�ا.نتظر�أن�يبلغ�نسبة�

�حيث�سجلت�واصلت�ا.ه �للمغرب�دينامي�ا �الجديدة ارتفاعا���اصادرا~ن�العا.ية

� �السيارات�ملموسا �صناعات �و6لك�Zونيك�(+20%)والطائرات��(+23%)وخاصة

)،�مما�يزكي�الخيارات�1س�Zاتيجية�لب4دنا��ي�%7+والصناعات�الغذائية�(�(+%12)

ي� �تكنول̧و �ومحتوى �مضافة �قيمة �ذات �نشيطة �تصديرية �قطاعات ��ي التموقع

  عاليGن.

� �ل4ستثمارات�? كما �جاذبيته �رغم�تمكن�ا.غرب�من�الحفاظ�عAى �ا.باشرة جنبية

لتصل��%25صعوبة�الظرفية�1قتصادية�الراهنة،�حيث�ارتفعت�مداخيلها�بنسبة�

.�وبذلك،�يحتل�ا.غرب�ا.رتبة�2013و�ر�سنة�مليار�د�5إ@ى�مستوى�قيا¼«[�يتعدى�

  .ريقيا�والثانية�عAى�مستوى�القارة?و@ى�عAى�مستوى�دول�شمال�إف

بGن�الحكومة�باشرنا�العمل�وفق�مقاربة�تشاركية�،�و4ي�مجال�الر3ي�بمناخ��عمال

�العقبات�الو  �وتذليل �تحديد �أجل �من �و1جتماعيGن �1قتصاديGن فاعلGن

والصعوبات�ال^[�تع�Zض�حسن�س�ZGا.قاولة�والقطاع�الخاص�عموما�لتمكينه�من�

1ضط4ع�بدوره�عAى�أحسن�وجه،�وللقيام�با�ص4حات�ال^[�من�شأ¾�ا�أن�تحسن�

 ?عمال�با.غرب.�وتطور�مناخ

�والقيام� �?وراش �من �مجموعة �فتح �إ@ى �ا.غربية �الحكومة �بادرت �فقد وهكذا

 بمجموعة�من�1جراءات�ال^[�~�م�مناخ�?عمال�و1ستثمار�بب4دنا�نذكر�من�بي��ا��:

فتح�ورش�إص4ح�العدالة�وهو�إص4ح�سيكون�له���محالة�أثر�إيجابي�عAى� �

  قتصاد�الوط�[؛تنافسية�ا.قاولة�وجاذبية�6

فتح�ورش�6ص4ح�الضري [�قصد�جعل�النظام�الضري [�ا.غربي�أك�Z²عدالة� �

 وفاعلية�وعنصرا�من�عناصر�تنافسية�ا.قاولة؛

�ا.ساطر�1دارية� � �لÃستثمار�وتبسيط �وا.ؤسساتي �6طار�القانوني تحديث

 الخاصة�بالشركات؛



 ا�بعض�1ستثمارات؛إحداث�لجنة�وزارية�.عالجة�العراقيل�ال^[�تعاني�م�� �

�بGن�القطاعGن�العام�والخاص�وذلك� � وضع�مشروع�قانون�يتعلق�بالشراكة

 القدرات�1بتكارية�للقطاع�الخاص.قصد�1ستفادة�من�

�6ص4حات �هذه �أهم �تمحورت �والقطاع�وقد �الحكومة �بGن �اطار�الشراكة ��ي ،

�يناهز��9حول �الخاص، �ما �تضمنت �اس�Zاتيجية �ت��30أوراش �Å�م سهيل�إجراء

�وتعزيز�شفافية� �مناخ�1ستثمار، �والصغرى�وتحسGن إحداث�ا.قاو�ت�ا.توسطة

�ب �ا.تعلقة �و الا.ساطر ZGوالتعم� �والسكن �لبناء �القانوني �6طار لصفقات�تحسGن

العمومية�وتشجيع�القطاع�غ�ZGا.نظم�عAى�1ندماج��ي�النسيج�1قتصادي�ا.هيكل�

شاركية�بما�سيسمح�بتنويع�عروض�التمويل�وإحداث�إطار�قانوني�جديد�للبنوك�الت

  .ا.توفرة�وجلب�استثمارات�جديدة�لب4دنا
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�التشري�ي� �ا.ستوى �عAى �ب4دنا �باشر~�ا �ال^[ �6ص4حية ZGالتداب� �مكنت لقد

وا.ؤسساتي�و6جرائي�من�تعزيز�الثقة��ي�1قتصاد�الوط�[،�وهو�ما�يظهر�مفعوله�

��ي�مجال�مناخ�من�خ4ل�إقبا �وتحسن�التصنيف�الدو@ي ل�ا.ستثمرين�عAى�ب4دنا

�وأداء� �1قتصادية �بسياستنا �الدولية �وا.ؤسسات �شركائنا �وإشادة �وثقة ?عمال

  .اقتصادنا�الوط�[

من�ما����2014فقد�جاء�تقرير�البنك�الدو@ي�حول�مناخ�ممارسة�?عمال�لسنة
َّ
لُيث

�و  �عAى�مستوى�حققه�ا.غرب�من�إنجازات�وليؤشر�عAى قوع�تقدم�ملموس�لب4دنا

تنقية�مناخ�?عمال�وتبسيط�مساطر�1ستثمار،�وهو�ما�انعكس�عAى�ترتيب�ا.غرب�

  .الذي�سجل�تحسن�ترتيب�ب4دنا�بعشر�درجات��Doing Businessي�مؤشر�

�ا.غرب� �ويباشرها �باشرها �نوه�صندوق�النقد�الدو@ي�با�ص4حات�ال^[ ومن�جهته،

من�خ4ل�اتخاذ��1قتصاد�العالم[قتصاد�الوط�[�ضد�تقلبات�من�أجل�تمنيع�1

صندوق�بالتداب�ZGا.تخذة�من�طرف�الحكومة�من�الوقد،�أشاد��.سياسة�استباقية

 العمومية.��ا.الية�إطار�أجل�التحكم��ي�التوازنات�ا.اكرو�اقتصادية�وتحديث



سن�الوضعية�وفيما�يتعلق�بآفاق�1قتصاد�الوط�[،�يتوقع�الصندوق�أن�يستمر�تح

�إ@ى� �~�دف �ال^[ �الهيكلية �6ص4حات �مواصلة �بفضل �لب4دنا �و1قتصادية ا.الية

�ا.ضافة� �القطاعات�ذات�القيمة �التنافسية�ومناخ�?عمال�ودعم تحسGن�القدرة

  العالية.

وعAى�صعيد�آخر�وتثمينا�لنجاح�سياسة�ا.غرب��ي�مجال�مكافحة�غسل�?موال،�

ا.غرَب�عAى�التقدم�ا.لموس�الذي�أحرزه� (GAFI) ا@يفقد�هنأت�مجموعة�العمل�ا.

�من� �ا.غرب �إسم �بسحب �ذلك �ُتّوج �حيث �?موال �لغسل �التصدي �عمليات �ي

ال4ئحة�الرمادية�للدول�ال^[���تطبق�ا.عاي�ZGالدولية�ا.تبناة��ي�هذا�الصدد�وهو�ما�

  يدل�عAى�متانة�قطاعنا�ا.ا@ي.

�6ص4حا �هذه �لقيت �فقد �وطنيا، �داخل�أما �ا.ستثمرين �لدى �إيجابيا �صدى ت

Z[نسبة��500ا.غرب،�حيث�تجاوز�مؤشر�ثقة�أك�]�55شركة��ي�1قتصاد�الوط�%.  

  ،حضرات�السيدات�و�السادة

� �ا.سجلة �النتائج �جهوي�و إن �قطب �إ@ى �ب4دنا �تحويل �يرتكز�عAى �اليوم طموحنا

� �وا.باد�ت�التجارية. �6نتاج �مجا@ي ��ي �السياق،�لفرص�1ستثمار�وفاعل �هذا و�ي

�واعون�بأن�ظروف�1ستقرار  �و1جتما}ي�فإننا �من��السيا¼«[ �ب4دنا ���ا �تنعم ال^[

�فإننا� �لذا �أن�تمكننا�من�التوجه�نحو�مراحل�أك�Z²تقدما�عAى�درب�6ص4ح. شأ¾�ا

  نجدد�العزم�عAى�ا.Ü«[�قدما��ي�إطار�اس�Zاتيجية�إص4حات�شاملة�ومعمقة.

�أن�ا.غرب تبادل�ه�الجغرا�ي�ا.تم��Gوبفضل�شبكة�اتفاقيات�الوبحكم�موقع،�كما

ال^[�يتوفر�عل��ا�وطبيعة�الع4قات�التاريخية�والسياسية�و1قتصادية�وا.الية��الحر 

�جنوب� �إفريقيا �دول �وخاصة �6فريقية �وبالدول �العربي �بمحيطه �تربطه ال^[

  التصدير.الصحراء�ودول�غرب�إفريقيا،�يشكل�أرضية�متم�Gة�ل4ستثمار�و6نتاج�و 

 



كما�أن�ا.غرب،�أصبح،��ي�إطار�توجهه�الحثيث�نحو�تعزيز�الشراكة�جنوب�جنوب،�

� �السادس�حفظه�هللا، �ا.لك�محمد �ج4لة �للمال�و?عمال�بقيادة �نموذجيا مركزا

�التنمية� �لتعزيز �متم�Gا �شريكا �منه �يجعل �ما �وهو �6فريقية �للقارة بالنسبة

�والبنيات�الت �و1جتماعية �وقاعدة�1قتصادية �القارة ��ي �البشري �والرأسمال حتية

�وإفريقيا �إفريقيا �لشمال �بالنسبة �ل4نط4ق �مجا�ت�- مهمة ��ي �الصحراء جنوب

  .التجارة�و1ستثمار

فرص�للتعرف�أك�Z²عAى�مناسبة�ن�هذا�ا.نتدى�سيشكل�أولهذه�1عتبارات،�أعتقد�

� �ا.تعددة ��و1ستثمار �الواعدة �بفضل �ا.غرب �يوفرها �السيا¼«[�استقال^[ راره

  مسلسل�6ص4حات�ال^[�ينهجها�ودينامية�النمو�ال^[�يشهدها.و1جتما}ي�و 

� �أن �@ي �اسمحوا ��أجددوختاما، �شكري�وامتناني �ا.غربية �الحكومة .جموعة�باسم

�هذه� �تنظيم �عAى �الشركاء �وكافة �الثمانية �ومجموعة �للتنمية �6س4مي البنك

�كم �ا.غربية، �با.ملكة �الهامة �.ختلف�الفاعلGن�التظاهرة � �شكري �أجدد �أن �أود ا

Gوا.ستثمرين�الحاضرين��ي�هذا�اللقاء.�ن1قتصادي  

� �ا.غرب �ولضيوف �ا.نتدى، �هذا �ßشغال �التوفيق àطيبا�أتم�� �مقاما ?عزاء

  .ةمثمر استثمارات�و 

  والسHم�عليكم�ورحمة�هللا�تعاAى�وبركاته.

  

  


