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 ميحبسم هللا الرمحن الر 

 

 

 

 

 

 

 والسادة أ عضاء جملس املنافسة، الس يدات

 الس يد ال مني العام،

 الس يد املقرر العام،

 

هنا للحظة اترخيية يف احلياة املؤسس ية ببالدان  صاحب  لهدت ال ايم القليةل املاضية تفضش  حيثا 

صدور لس نا املر،ر، ات    جديدين مل  ام رئيس وأ مني عبتعيني  د السادس حفظه هللااجلالةل املكل محم

املكرنني هل، مترجا القايض بتعيني ال عضاء االثين عرش ابجلريدة الرمسية،  مرسرم الس يد رئيس احلكرمة  

رادة صاحب اجلالةل تفعيل  للحاجة املاسة وامللحة  ومس تجيبا  ،املؤسسة ادلس ترريةهذه هذا احلدث ا 

ومنطرق  ،دس ترر اململكةبقا لروح ط  ، وذكلباكمل صالحياتهطلع جملس املنافسة ضلبالدان يف أ ن ي

 .لمجلسالقانرن املنظم ل

ننا س ندشن فذلا  من أ جل السهر عىل ترجهياته السديدة ب و  جالةل املكلمعلنا هذا وحنن معضدون بثقة ا 

لهيا عىل الرجه ال مثل، بلك اس تقاللية وحياد، واملسامهة يف ترطيد  هنرض هذه املؤسسة ابملهام املركرةل ا 

عىل خلق القمية املضافة  احلاكمة الا،تصادية اجليدة، والرفع من تنافس ية الا،تصاد الرطين، ومن ،درته

رر  الاس تقاال املرلري اذلي حظي  به خالل تعييين يرمات  أ اّد عىل هذا جاللته عىل،ناصب الشغلوم    ا 

 .رئيسا للمجلس نرنرب املايض 17السب  

عضرات كابس تقاالمك اليرم  سعاديتأ ود أ ن أ عرب حلرضاتمك عن يف خضم هذه ادلينامية  املؤسس ية، و

 أ عضاء جدد.و 
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خري اختيارمك ف  اليت اش تغلمت هبا. االتاملاليت رامكمترها يف خمتلف  ةرب اخلو  لتجربةاب ال حماةل مفجلس نا س يغتين

 الرطن.عىل افاءتمك ونزاهتمك وتفانيمك يف خدمة عربرن 

محمد الس يد  هبا لثقة املرلرية السامية اليت حظ اب اعزتازيات  أ غتمن هذه الفرصة لتجديد التعبري عن مدى 

 .لهذا امللسأ مينا عاما  ،صاحب اجلالةل ، حفظه هللاه من طرف تعيينب  أ بر العزيز

 فا ن نرعية هذه التعيينات سامة املسؤوليات امللقاة عىل عاتقنا يميعا،جل  ااس تحضار  من حسن الطالع، وو  

دلي هذا الاميان الراخس  . ويتقرىيل يف أ ن الترفيق س يكرن حليفناوتفاؤ ،ماعث ثقيت يف املس تقالتشلك 

 هيئات،  وممثلني لل من ،ضاةو ال عضاء احملرتمني  العضرات احملرتمات كرين خربت جل هذه الثةل منيف 

لزتام بقضااي الرطن يف مراحل والا ،زناهةالو  ،س تقامةوالا ،كفاءةال يذو  وأ ساتذة وخرباء املهنية واملدنية، 

 ،الرأ ست ل البرشي اذلي س يكرن رروة جملس نا تشلكممزيات وأ خالق و،مي تلفة من حيايت املهنية ، ولكها خم 

 .يف معاجلة القضااي املعروضة عىل أ نظاران اليريم وزاده ،ل سايساوسالحه 

 

 ،حرضات الس يدات والسادة

وس امنرس فهيا همامنا. فهذه الظرفية تمتزي  ال خيفى عليمك خصرصية الظرفية اليت سناارش فهيا معلنا

بطلب خمتلف مكرانت جممتعنا من مراطنني، ومقاوالت، وجمالس منتخبة، وجت عات ترابية، وفعاليات 

واذا  مؤسسات  دولية وا،لميية ورشاكئنا الا،تصاديني   ،مدنية، وأ حزاب س ياس ية ومرازايت نقابية

طار تطبعه الاس تقاللية  ،لقانرن الاسعار واملنافسةالاجانب، طلب الاحرتام والتطبيق السلمي  وذكل يف ا 

 .ااهتا وبلررة أ راهئا وترصياهت،رار يف اختاد  الاكملوالتجرد  ،التامة لهذه املؤسسة ادلس تررية

ننافاقدر ما حنن مطر،رن بأ مانة ، ف  ذلا مطالبرن أ ن  نرمس ال هداف الاسرتاتيجية اليت س تقرد  ا 

رغ هذه الاهداف ات  حيمت علينا بل .وأ رائنا وترصياتنا معلنا وس تكرن مبثابة القاعدة الاساس يف اختاد ،راراتنا

طار به يف  مدعرون للقيامة ، ومالمئة خلصرصية صالحياتنا، وملا حنن بة نرعير اعامتد مقا نا مع عامل تعامل ا 

فعاليات جممتعنا املدين املعنية ابلقضااي اليت نعاجلها، ومع  و  مكرانت احلقل الس يايس والنقايب معو ، عت ل الا

لال حاالت وطلبات وهذا من خالل املعاينة الشامةل واملضبرطة  ،الادارات اخملتصة، واملالس  املنتخبة

 بشأ هنا. أ راء وترصياتو  ،رارات واختاذ  ،املر،ر للب  فهيااليت تعرض عىل جملس نا  الرأ ي
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 تربطها اجليدة املؤسس ية الاجامتعية واحلاكمةالعداةل التمنية الا،تصادية و فا ن ،  س يادتمكال خيفى عىلات  و 

، الا،تصاد، ومشلنة املبادالت حترير د تعقيدا يف ظل عرملة الانتاج، و تزدا اتعال،ال عال،ات وطيدة. فهذه

رجة مرمغ  ،هي نعيشوالانفتاح الا،تصادي اذلوتنايم الارتباط بني خمتلف مكرانت النظام العامل  اجلديد، 

من احتدام املنافسة بني  لك هذاو ما يرتتب عن  ،الرطنية الا،تصادية اليت بدأ ت تعرفها بعض ادلول

من  والتصدير هبدف الرفع،والابتاكر ،ادلول واملقاوالت والتجمعات الا،لميية، يف جماالت الاستامثر 

 ايدة داخل السرق العاملية.النسب الرطنية للمنر، ومن الر

ومعلرم أ ن بلرغ هذه ال هداف رهني بتكريس ماادئ احلاكمة الا،تصادية اجليدة اليت يعد تأ هيل مناخ 

تحقاق عىل مس ترى تفعيل ماادئ الشفافية والزناهة والاس  أ يضا  ات  حيمتال عت ل من بني أ مه راكئزها. 

ومينع لك  بتاكروالا الستامثر ، عىل   العال،ات الا،تصادية بشلك يضمن وضع نظام ا،تصادي يشجع

 للمنافسة. سلراكت املنافيةال  املبين عىلالرحب غري املرشوع  يض ا ىلفعال واملت رسات اليت تال ف

ال سس املهمة لتحسني مناخ ال عت ل ويعد تفعيل ماادئ املنافسة احلرة والزنهية داخل ال سراق من بني 

والرفع من تنافس ية النس يج الا،تصادي، حيث أ ابن  لك ادلراسات وال حباث املنجزة هبذا اخلصرص أ ن 

 ادلفع ويف ،ضت ن احرتام ماادئ املنافسة داخل ال سراق يلعب دورا أ ساس يا يف تشجيع الاستامثر

نتاج. الاس تعت ل ال فضل للمرارد ولرسائابملقاوالت حنر   ل اال 

ترجات املطروحة داخل ن املنافسة املس هتكل من الترفر عىل تنرع يف العروض واملن من هجة أ خرى، متكّ و 

خالفا ملا يكرن عليه احلال عندما  ،أ مثنة وجردة انجتة عن التفاعل بني العرض والطلب عىلو  ال سراق، 

 جيد املس هتكل نفسه أ مام فاعل ا،تصادي وحيد أ و فاعلني حمدودي العدد.

وعن أ اثرها الا،تصادية والاجامتعية، أ ن ،ومن الطبيع ، عندما نتحدث عن تكريس ماادئ املنافسة 

 يتاادر ا ىل اذلهن التساؤل حرل كيفية تفعيل هذه املبادئ.

، ابال ضافة ا ىل املسامهة يف وضع س ياسة تعىن مس تقةللس املنافسة كهيئة دس تررية وهنا يربز دور جم

 والاحتاكر. مرا،اة معليات الرتازي الا،تصادياملنافسة، مبحاربة املت رسات املنافية لها و 
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طار ،انرين د اختصاصاته حيدّ  ذي مراصفات عاملية، جديد ويف هذا اال طار، يترفر امللس عىل ا 

ماكنية اختاذ القرارات ،بدوره فعاليةبلك  قيامتدخهل بشلك ميكنه من ال  تاالوجم وابلتايل  ،وذكل مبنحه ا 

لغاهئا الرحيدة جتاوز صفته الاستشارية  .دون ا 

 حرضات الس يدات والسادة،

مسؤولياتنا الرطنية عىل صعيد همامنا لصيقة مبدى ،درة جملس نا  يف معلنا اليريم أ نال جيب أ ن يغيب عنا 

نتاج ،رارات بلرغ  من رضورة ودراسات وتقارير يس تلهم مضمرهنا وروهحا،وترصيات  ،وأ راء ،املر،ر عىل ا 

 :التالية هداف الاسرتاتيجيةال  مؤسستنا 

 ؛،درته الرشائية حت ية املس هتكل املغريب واحلفاظ عىل .1

الرضورية  السرق ادلاخيل من املراد الاساس ية الاس هتالكية والتجهزييةتأ مني مترين  .2

 ؛عىل حد سراء للمراطنني وللمقاوالت

عت ل يقري  .3 ر ،دراته عىل جلب جاذبية الا،تصاد الرطين ويطر خلق مناخ لل 

 ؛الاستامثرات الاجنبية املبارشة

 ؛جتريد معليات الاستامثر الرطين وتقرية جناعته .4

، خاصة وا،تصادان  نامكرانت جممتع  اخلال،ة لاكفة طا،اتالري تفج املسامهة يف .5

، ويبتكروا ايستمثروا، وخياطروو ممن يريدون أ ن يبادروا،   الش باب املقاول مهنم،

حداث مقاوالت كيفت  اكن جحمها وحيدثرا أ نشطة ا،تصادية جديدة ، وذكل من خالل ا 

طا  ؛الفعل الا،تصادي يع أ مامر مؤسيس يرفر رشوط تساوي الفرص بني اجل يف ا 

ىل مس ترايت حترّ  ادلفع بلك هذه الرافعات .6 ل جملس املنافسة ا ىل مؤسسة للحاكمة ا 

بناء منرذج وطين للتمنية ،رامه الترفيق بني ا،تصاد  تسامه يف ،والضبط الا،تصادي

 تضامين يرفر رشوط العداةل الاجامتعية؛وجممتع  ،ينتج الرثوة وينعش الشغل تنافيس

طار املسؤولية  للمنافسة الزنهية تطرير ثقافة أ خريا مث .7 تشجع املت رسات اجليدة يف ا 

متع املدين الا،تصادية والاجامتعية لدلوةل، واملقاوةل واجلاعات الرتابية وفعاليات امل 

 .وعن حت ية ،درته الرشائية  حقرق املس هتكل املغريب املعنية ابدلفاع عن
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ذا حنن أ ردان أ ن نبلغ هذه الاهد ننا ،الاسرتاتيجيةالرطنية  فافا  مطالبرن أ ن نصقل  فا 

 ،اختاد ،رارات مس تقةل منمتكننا اي الاسعار واملنافسة وفق مهنجية  مقاربتنا لقضا

وجريئة حتظى يف بلررهتا  ابلزناهة  واملرضرعية، ومقارةل  من طرف الفر،اء  ،وجمردة

 صران ملصدا،ية مؤسستنا جملس نا املر،ر، وذكل أ نظار املعنيني ابلقضااي املعروضة عىل

الاتساب ثقة جممتعنا فامي ابلتايل و ،للحاكمة والضبط دس تررية ةوتقرية رشعيهتا مكؤسس

ننا مدعرون أ ن نتسلح ذلا نقرم به. أ ن   يترجب ماادهئا املرهجة ،ةبة نرعية ومالمئقار مب فا 

 : تستند عىل املرتكزات التالية

من  ، ناجملس   ابلقضااي املعروضة عىل أ نظار املعنيني الفر،اء لاكفة الاس امتع الراسع .1

دارات و ، ومنتخبنياملدين،  ناجممتع فعاليات و رازايت نقابية، وممنظت ت همنية،  ا 

 تزخر هبم جامعاتنا علت ء الا،تصاد والقانرن ممنو  الاساتذة واخلرباء  ااذ، و معرمية

 ؛ومرااز البحث ببالدان

 وادلولية؛ها الرطنية يف أ بعاد ابخلربة العاليةالتسلح  .2

مل ااملبين عىل اجلع السلمي والشالرصني التحري ادل،يق والتحقيق امليداين  .3

 ؛للمعلرمات واملعطيات

 ؛رتبطة بصالحيات امللس املم بأ حباث ودراسات  ،طاعية خمتصة يف املاالت القيا .4

ملعروضة ا وال راء بشأ ن مشاريع القرارات عىل صعيد أ هجزة جملس نا التداول اجلاع  .5

 ؛الس يدات والسادة أ عضاء امللس  عىل أ نظار

الرساطة وتقريب وهجات نظر الفر،اء حرل الزناعات املعروضة للمعاجلة يف  وضع .6

يعمتده  القرارات الزجرية ك خر حل وىل، عىل أ ن يمت اللجرء ا ىل اختاذاملرتبة الا

وبقرة املسؤولية الاجامتعية  ،ءا بفضائل احلرارا، وذكل اهتدجملس نا املر،ر

ال،تصاد الرطين فرق لىل جعل املصلحة العامة دية للفاعلني، الرامية ا  والا،تصا

 .املصاحل الفئرية كيفت  اكن  طبيعهتا،  وفرق لك اعتبار همت  اكن نرعه 
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الافاكر اليت أ ردت  أ ن تكرن مرضرع هذا اللقاء اذلي هر  بعضيه  حرضات الس يدات والسادة، هذه 

بل  ،، لكنين ارتأ ي  أ ن ال يكرن  بروتركرليا رصفاعضاء جملس نال ول لقاء للتنصيب الرمس  ل  يف املقام ا

ماارشة معيل فرر منذ  ،وهماهما وصالحياهتا ، وحرلحرل هذه املؤسسةته فرصة ل تقامس معمك ما خربّ 

 .اجلالةل دام هل النرص والمتكني حبطرف صاتعييين  من 

أ مينا  ،لفاضل احملرتم الس يد محمد أ بر العزيزبتعيني ا جاللته أ ن تفضل ومن حسن الطالع يف هذا الباب،

ةل، ملزتم يف خدمة  امللس منذ مدة طريةل، يمتزي بأ خالق نبيذو افاءة عالية، خرّب  رجلفهر  .عاما للمجلس

ا من اختصار مسافات يف نربة الباحث، ولكها خصال س متكننه يمتزي ب أ نخدوم ومتراضع، فضال  ،املؤسسة

مبجلس نا املر،ر،  يليق جديد تعلق ال مر ابحلصرل عىل مقر سراء ،وراش العديدة اليت تنتظرانماارشة ال  

دليل بأ و رظف  امللس،  اخلاص مب القانرن ال سايس برضع وأ  للمجلس ،  ادلاخيلالنظام بلررة ب أ و 

ه، تقرية ،دراتب رمقنة حاكمة امللس، و بو أ   ،و التدبري الاداري واملايلأ  ، يقنن طرق علمناس  اذلي  رساطامل 

واالتصال يليق مبا جيب أ ن تكرن عليه مؤسسة دس تررية من جحم ه عىل نظام للمعلرمات ترفر من خالل 

 و،مية  جملس املنافسة.

 

 حرضات الس يدات والسادة،

 

 ،هذا املشرار ، وحنن يف بداية  يميعا مشكررين أ لمتس من س يادتمكأ ن هاته أ ريد يف ختام لكميت 

 : مررثالثة أ  ب التسلح   وجد حساسة، مبسؤوليات  وطنية جس مية يف ظل ظرفية وطنية خاصة مطر،رن

 

 حفظه هللا؛ لصاحب اجلالةلالسامية  ةالترجهييجاء يف اللكمة  ال ولال مر 

 ؛تعلق بعال،ة جملس نا مع الرأ ي العام الرطين وادلويل ي  اينوالث 

 .ة وال خال،ية ييف البعد  ادلس ترري يف جتلياته الس ياس   يمكن الثالثو 

 

زاء ضغرطات ابحلرص اجلاع  عىل الا تعلقي  مر ال ولال   - عامل الاعت ل و  حميطس تقاللية التامة ا 

السامية لصاحب اجلالةل الراردة يف  ، وذكل طبقا للترجهياتالس ياسة كيف مااكن نرعها ووزهنا
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رر تعيني جاللته لرئيس امللس وأ مينه العام نا وأ عين هبذا أ ن  .بالغ ادليران  املليك  الصادر عىل ا 

ننا منثل أ وال و  عندما نلج هذه املؤسسة املر،رة ،ال لك يشء مؤسسة دس تررية مس تقةل هدفها فا 

ونزاهة صافية  ،ومرضرعية مطلقة ،بتجرد اتمال مسى خدمة املصاحل العليا ال،تصادان الرطين 

 صاد،ة.

اخلاريج  هر خدمة   الاهداف الاسرتاتيجية اليت س بق يل  معلنا يف امللس وتعاملنا مع فضائهمفقياس 

طار  التطبيق السلمي والصارم دلس ترر اململكة وللقانرن املنظم مللس ناأ ن أ ادت علهيا   .، وذكل يف ا 

عضرات طبيع   للتعبري عن وهجات نظر خمتلفة من طرف ال أ يضا أ نه رمغ الاحامتل ال كيد  و  ات  يعين هذا

ننااليت ستمتخض عن مداوالتنا ،  وال راء والترصيات حرل طبيعة القراراتوأ عضاء جملس نا  مطالبرن أ ن  فا 

حىت نصل  نظرانوهجات   اجلاع  من أ جل تقريبذاكئنا هر استامثر وال مسى وال خري  فنا ال وليكرن هد

ىل ترافقات بشأ هنا، ترافقات مانية عىل أ سس ال جدال يف مرضرعيهتا ، وحيادها ،ومصدا،يهتا ،وجناعهتا ،ا 

 .أ ملنا أ ن حنقق لك ما أ مكن الاجت ع حرل هذه القرارات وال راء والترصيات

الرئييس واجلرهري هم وأ عضاء مهّ  عضرات، بل ومعارضةأ  يس  فهيا أ غلبية  مفجلس نا مؤسسة دس تررية ل 

 وهدفهم واحد ووحيد هر خدمة املصاحل العليا ال،تصادان الرطين وحت ية القدرة الرشائية ملراطنينا.

س تعط  الصررة  أ ول جلسة عامة للمجلسعن  ،  واليت س تناثقسنتخذهان أ وىل القرارات اليت ا  ذلا ف

لنا  حماكوابلتايل ستشلك  فظه هللا،جلالةل املكل حال وىل لطبيعة ودرجة تنفيذان للترجهيات السديدة 

ليات والقرى احلية ببالدان، ومن خاللها الرأ ي لتقطها اكفة الفعااليت س ت ال وىل للرسائل ، بتحميلها يميعا

 العام الرطين والاجنيب.

ل مع وسائيف تعاملنا التسلح ابالنفتاح احلكمي واملرحد املر،ر ا جملس ن يقتيض من :  الثاين ال مر -

 الاعالم الرطنية وادلولية. 

نه  الثالث و ال خري ال مر أ ما - ذكل أ نه حبمك ، خال،ية يف جتلياته الس ياس ية وال   يذو طابع دس تررفا 

نة يف سلطيت التحري م اكوال ،مللس املنافسةاملنظم الصالحيات اجلديدة اليت خرلها القانرن 

 نساء ورجال القانرنمعضدة بأ راء  مكؤسسة تصدر أ حاكما نه ينظر ا ىل جملس نافا   ،والقرار

ف ااملعروضة عىل أ نظاران س تقاس من طرف  الاطر  القضااين ،راراتنا بشأ ن ، ات  أ  والا،تصاد
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 أ ساس احلمك والزناهة. ويه ،مي وماادئ والانصاف ومن طرف الرأ ي العام الرطين مبقياس العدل

 .املسؤوةلالعادل واحلاكمة 

أ وال  وافاءتمك، واحتاكممك اىل مادأ  مسر القانرن،ونزاهتمك  ،وطنيتمكبفضل  هي اليقني أ نودل 

، ككيان واحد رفع لك هذه التحدايت يميعا والتجرد سنس تطيع، ، وتشبتمك ابالس تقاللية وأ خريا

رطننا ل العليا املصاحل ويف خدمة ،صاحب اجلالةل حفظه هللاعند حسن ظن بذكل نكرن  حىت

" صدق هللا واملؤمنرنورسرهل  معلمكمعلرا فسريى هللا او،ل "بالدان،وفقنا هللا ملا فيه خري  .العزيز

 .عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته والسالم  .العظمي


