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 الكراوي  يسكلمة السيد إدر 

 رئيس مجلس املنافسة 

 

 بمناسبة انعقاد ورشة العمل املنظمة من طرف املجلس حول موضوع: 
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  2020فبراير  18الرباط، الثالثاء 

 



 
2 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 يس، ئوالسادة نواب الر نائبة الالسيدة 

 ن، ياألعضاء املستشار السادة 

 السيد األمين العام، 

 الوطنية،  االستراتيجي السادة مدراء املؤسسات واإلدارات ومراكز البحث و التفكير 

  ، السيدات والسادة الخبراء والباحثون 

 ،أيها الحضور الكريم 

 

 هذه أشغال لحضور المنافسة مجلس دعوة تلبية على جميعا لكم وامتناني شكري خالص عن لكم أعبر أن يةالبدا في يسعدني

 أطلقها التي الكبرى الهيكلية األوراش كأحد ،لمنافسةل الوطني المقياس مشروع لتدارس خصصناها التي ،الهامة الورشة

 وضعية تتبع مجال في دور من له لما هللا، نصره السادس محمد الملك الجاللة صاحب طرف من تفعيله إعادة منذ المجلس،

  .محاربتها على والعمل المنافسة، بشروط المخلة الممارسات ورصد وتطورها، األسواق في المنافسة
 
 شكلي يالذ الموضوع، هذا حول الوطني النقاش وإثراء إغناء في ساهمتكمم على كمل تقديري دألجد   المناسبة هذه أغتنم كما

    .الموقر نامجلس لعمل حقيقية مضافة قيمة
     
 

  والسادة السيدات حضرات
 

 المعمول للمعايير تستجيب التي واالقتصادية التقنية الشروط توفير إلى ،كبيرال الورش هذا خالل من المنافسة، مجلس يهدف

 على يرتكز األخير هذا .لمنافسةل الوطني المقياس لمشروع األساس الحجر وضع بغية بها والمعترف وعلميا عمليا بها

 والمساطر والقوانين بالسياسات وكذا األسواق، في الفاعلين سلوك بتتبع المرتبطة للقياس القابلة لمؤشراتا من مجموعة

 األسس حيث من المنافسة تقييم إلى الرامية والمالية االقتصادية المؤشرات وبقياس جهة، من المنافسة وضعية تؤطر التي

   .أخرى جهة من ،سيالمؤسو والجزئي الكلي باالقتصاد الصلة ذات والركائز
  

 تشتغل التي األسواق بأداء المقاوالت تثق حد أي إلى الكشف يروم أساسية ركيزة ،إنجازه المراد ،المقياس هذا ويشكل

 قتصاداال على األسواق في المنافسة وضعية انعكاسات مختلف حول معلومات توفير إلى يهدف كما .داخلها وتتطور

  .للمواطنين الشرائية القدرة وعلى المستهلك رفاهية وعلى الوطني،
 

 المتربطة التحديات السيما بمهامه، األمثل االضطالع قصد التحديات من عدد رفعب لبامط المجلس فإن اإلطار، هذا وفي

 المقياس إحداث من يجعل مما .األسواق وضعية على سلبا التأثير شأنها نم التي المنافسة بشروط المخلة الممارسات باستباق

   .ملحة ضرورة لمنافسةل الوطني
 
 على والوقوف المنافسة وضعية مقارنة من منتظمة، فترات في تنفذ وتدابير إجراءات إلى استنادا اآللية، هذه ستمكن كما

 المجلس، مكنتسي ذلك، على عالوةو .الوطني االقتصاد صعيد على سجلتها التي التدهور أو الركود أو التحسن حاالت

   .األسواق مختلف على تطرأ التي للتحوالت الرئيسية بالتوجهات التنبؤ من اآللية، هذه بفضل
 األمثل التفعيل قصد إحداثها يجب التي الالزمة التغييرات طبيعة تحديد إمكانية اآللية هذه ستوفر الغاية، لهذه تحقيقاو

 االقتصادي النموذج مع وكذا لألسواق الجديدة حقائقال مع ييفيهاتك على والعمل المنافسة، وسياسات قانون لمقتضيات

   .األسواق في التنافسية القدرة من عال مستوى ضمان وبالتالي الجديد،
 

 الصلة ذات اإلشكاليات بمختلف العمومية السياسات صناع وتوعية لتحسيس ضرورية اآللية هذه تعتبر ذلك، على زيادة

 عملية يسهلس مما ،الوطني الصعيد على االقتصادية االستراتيجيات مختلف وصياغة بلورة أثناء بها واالخذ بالمنافسة،

 .العمومي لفعلل دائم ذاتي تقييم إجراءو القرار اتخاذ
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  والسادة السيدات حضرات
 

 المؤسسات به تقوم الذي بالعمل القوي وارتباطه ، الوطني الصعيد على وثقله وزنهو الورش هذا أهمية االعتبار بعين أخذا

 المختصون، والخبراء األكاديميونو والباحثون االستراتيجي التفكير وخليات البحث مراكز وكذا المعنية، الوطنية واإلدارات

 في للمختصين الجماعي والذكاء كفاءاتالو مهاراتال تعبئة على العمل المنافسة لمجلس بالنسبة ضروريا ىضحأ فقد

 لمقياسل متينة دعائم إرساء من بالدنا تمكن ومشتركة ومتناسقة شاملة رؤية تطوير قصد بالدناب واإلحصاء االقتصاد

   .لمنافسةل الوطني
 
 المقام في العمل الورشة، هذه خالل من ،الموقر مجلسنا ارتأى المشروع، هذال االستراتيجي للطابع ومراعاة ، عليه بناءاو

 الصعيد على االقتصادية المقاييس بلورة مجال في الحديثة التطورات وتقييم الوقوف قصد الوطنية الخبرة تعبئة على األول،

 إعداد قصد العلمية الناحية من بها المعمول والمقاربات والمناهج األساليب استشراف الثاني، المقام وفي .والعالمي الوطني

 ونماذج التقييم ونظم يةاإلحصائ األدوات إرساء األخير، المقام وفي .المنافسة وضعية لتقييم لياتاآل وضعو البيانات قواعد

 وضعية تتبع بغية وذلك ، لمنافسةل الوطني المقياس بلورة أجل من واألنسب ومالءمة صلة األكثر االقتصادي الحساب

  .الوطني االقتصاد صعيد على تطورها قياسو ،األسواق
  

 .هاته العمل ورشة تنظيم من والمغازي األهداف أهم األفاضل، ةدوالسا السيدات حضرات تلكم
 
 هذا إنجاز في بمواكبتنا والوطني والتطوعي الصادق بالتزامكم ألشيد المناسبة هذه نتهزأل ، العميق شكري لكم أجدد وإذ

 .والدولية الوطنية األبعاد وذي ،العالمي الوطني الصعيد على القتصادنا االستراتيجية األهمية ذي الوطني العمل
 
 

  عليكم والسالم ،دنا بال خير فيه لما هللا فقناو

 .وبركاته تعالى هللا ورحمة
 


