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المجهود الذي قامت به  علىاألول جزئهافي يلالستثمار العموم الجهوي التوزيع حول المذكرة ركزت

في إطار تثمين المنجزات  توزيعه الجهويتحليل ، مع مستوى االستثمار العموميالدولة للرفع من 

االقتصادية  التركيز على توضيح آثارهوكذا وتجاوز الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات، 

فاق تحسين مردودية االستثمار العمومي على المستويين آلالثانيالجزءهذا ويتطرق  واالجتماعية.

يقوم على أساس  التدبير في عتماد نهج جديدالجهوية المتقدمة وا تفعيل ظل في االقتصادي واالجتماعي،

لمحة عامة عن المشاريع االستثمارية العمومية  المذكرةتقدم هذه في األخيروفعالية ونجاعة األداء.

 2017لسنة المالية برسم ا على المستوى الجهوي   مبرمجةال

المخصصة المالية  ماداتاالعتقيمة للرفع من  جبارا مجهودا األخيرة السنوات في المغرب لقد بدل

الهادفة إلى  الهيكلةمن خالل إطالق مجموعة من المشاريع هذا المجهود  . ترجمارالستثمميزانية ال

للبنية التحتية وتعزيز الربط بين الجهات  تشجيع انبثاق أقطاب جهوية تنافسية وتقوية األوراش الكبرى

مطارات( وتطوير أقطاب حضرية مندمجة، )الطرق والطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية وال

باإلضافة إلى محاربة الفقر والهشاشة وتقليص العجز الذي يعاني منه العالم القروي والمناطق النائية 

 على مستوى البنية التحتية.

بمختلف  االستثمارات الخاصةرافعة الستقطاب للدولة المجهود االستثماري في نفس اإلطار شكل 

االستثمارات األجنبية المباشرة كما تضاعفت ما يتعلق بقطاعي الفالحة والصناعة. الجهات، خاصة في

، كان ، وتم استقطاب استثمارات كبرى كرونو وبوجو وبومباردي2014و 2008بعشر مرات بين سنتي 

 مستوى الصادرات وخلق فرص الشغل.تحسين على  لها الوقع االيجابي

 

إطالق دينامية الستدراك الخصاص بالنسبة العمومي من  مكن المجهود االستثماري من جهة أخرى،

وسيتم في الناتج الداخلي الخام وتحسين ولوجها إلى الحقوق األساسية.  أقلالتي تساهم بشكل للجهات 

لألقاليم الجنوبية الجديد النموذج التنموي  اعتمادتفعيل الجهوية المتقدمة و من خالل هذه الديناميةتعزيز 

 باعتباره قاطرة لتنمية الجهات األخرى.

 

طموح لفائدة التنموي البرنامج إطالق ال في هذا االتجاه، تم تفعيال للتوجيهات الملكية الساميةو هكذا

منصب  120.000من المساهمة في مضاعفة الناتج اإلجمالي المحلي وخلق  الذي سيمكن األقاليم الجنوبية



مليار  77غالف مالي يصل إلى وبمشروع  200محفظة مشاريع تضم أكثر من خالل ، وذلك من شغل

األقاليم الجنوبية من لعب دورها كامال كمعبر جهوي ومحور اقتصادي  . وهي مشاريع ستمكندرهم

أقطاب تنافسية قادرة على خلق دينامية جديدة وتعزيز التنمية  إحداث ، عبرإفريقي وصلة وصل مع أوربا

 .الحكامة المسؤولة في إطار الجهوية المتقدمة تبني مبادئوتشجيع البعد الثقافي، مع المندمجة 

 

 سيتم تعزيز الوقع االقتصادي واالجتماعي لالستثمارات العمومية وبغية أنه إلى اإلشارة تجدر وأخيرا

المشاريع  العمومية لفائدة تخصيص المواردتقوم على تضمن الجودة، و هااعتماد مقاربة جديدة في تدبير

معايير موحدة الختيار  تبني وذلك من خالل ذات مردودية أفضل على المستوى االجتماعي واالقتصادي.

 :ـ هذه المعايير أساسا ب وتتعلقوتتبع تنفيذها وتقييم وقعها. المقترحة المشاريع 

 

 لمية على دراسات قبلية، تحدد بصفة ع لمشاريع االستثمارية المزمع إنجازهااتوفر  ضرورة

 مدة اإلنجاز ووسائل التمويل؛كذا ومدروسة المردودية االقتصادية واالجتماعية والتكلفة و

 ر أدوات وهياكل تتبع وف  وت   المعتمدةاالستراتيجيات المشاريع االستثمارية المقترحة مع  مدى توافق

 .يناإلنجازات وتقييم الوقع على المعيش اليومي للمواطن

 

 هامعلومات حول مصادر تمويل يتضمن، بنك مندمج للمشاريع االستثماريةإحداث في نفس السياق، سيتم 

مرقمة من خالل مؤشرات  وقعها االقتصادي واالجتماعيكذا المتعدد السنوات وتوزيعها الجهوي و

 . للتتبع

 

 


