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 ئةوالعشرين بعد املا السابعةحمضر اجللسة 
 

 .(م1102دجنرب 01ه )0441الثاين  ربيع 4األربعاء : التاريخ

 .السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب: لرائسةا

واال ز  الثالثةوعشرون دقيقة ابتداء من الساعة  ةساع: التوقيت
 .عشروالدقيقة اخلامسة 

والتصويت على مشروع قانون رقم  الدراسة :األعمالجدول 
يتعلق إبصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار وإبحداث  41.02

 .اللجان اجلهوية املوحدة لإلستثمار

 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 السيد لفتيت وزير الداخلية،

 السيد بوطيب كاتب الدولة لدى وزير الداخلية،
 السيدات والسادة النواب،

يعقد جملس النواب جلستني عموميتني، األوىل جلسة 
تشريعية ختصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 

يتعلق إبصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار وإبحداث  41.02
اللجان اجلهوية املوحدة لإلستثمار، والثانية ختصص ملناقشة تقرير 

ماعي، اسك اإلجتجلنة مراقبة املالية العامة حول صندوق دعم التم
 .الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا 
 وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

هللا  ما فتئ جاللة امللك، حفظهمواكبة للجهود الدؤوبة اليت 
وأيده، يبذهلا من أجل تشجيع اإلستثمار ودعم النسيج املقاواليت، 
وحرص جاللته الراسخ على املضي قدما يف تنفيذ خمتلف املشاريع 
الرامية إىل تطوير اقتصاد اململكة مبا يضعها يف رايدة الدول 

املراكز اجلهوية  الناشئة، وتنفيذا لتعليماته السامية، بتسريع إصالح
لإلستثمار، عملت احلكومة على إعداد مشروع متكامل هلذا 
اإلصالح، قدمه السيد رئيس احلكومة بني يدي جاللته، بتاريخ 

، حيت انل املوافقة امللكية بتنفيذه على أرض 1102أبريل 01
 .1101-1102الواقع خالل سنيت 

ق يويرتكز هذا اإلصالح الذي جاء يف إطار استمرارية تطب
، بشأن 1111يناير  1الرسالة امللكية املوجهة للوزير األول بتاريخ 

تدبري الالمتمركز لإلستثمار على ثالث حماور أساسية تتجسد يف 
إعادة هيكلة املراكز اجلهوية لإلستثمار، إحداث اللجنة اجلهوية 
املوحدة لإلستثمار، تبسيط املساطر واإلجراءات املرتبطة مبلفات 

 .ى املستويني اجلهوي واملركزياإلستثمار عل

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إن مشروع القانون املعروض على أنظاركم يهدف إىل 
بلورة إصالح املراكز اجلهوي لإلستثمار عرب جمموعة من 
املقتضيات واآلليات املتناسقة اليت يتوخى من خالهلا تسهيل 

ملراكز اجلهوية إىل دعامة أساسية جللب اإلستثمار وحتويل ا
اإلستثمارات وتنمية النسيج املقاواليت ومواكبته يف خلق الثروة 
ومناصب الشغل، وذلك من خالل جمموعة من املستجدات اليت 

 :ميكن تلخيصها يف النقط التالية
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ىل وحتويلها إ إعادة هيكلة املراكز اجلهوية لإلستثمار -
مؤسسات عمومية تتمتع ابلشخصية اإلعتبارية وابإلستقالل املايل 
وتتوفر على جمالس إداري تشاركية ومنفتحة على خمتلف الفاعلني 
اجلهويني سواء يف القطاع العام أو اخلاص، وهلذا الغرض نص 
مشروع القانون على اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم املراكز 

قطبني أساسيني، قطب دار املستثمر وقطب التحفيز عرب إحداث 
 الرتايب؛

توسيع نطاق اختصاصات املراكز اجلهوية لإلستثمار   -
لتمكينها من االضطالع مبهام طالئعية مبا ينسجم مع أهداف 
اجلهوية املتقدمة، وتعزيز الالمتركز اإلداري واحلد من العراقيل اليت 

 :مبا يلي م هذه املراكز أساساتواجه املستثمرين، وهلذا الغرض ستقو 

تسهيل اإلستثمار عرب تكريس دورها كشباك وحيد للمعاجلة 
املندجمة مللفات املشاريع اإلستثمارية وفق مقاربة مشولية ويف كافة 
مراحلها، ابتداءا من إيداعها ابملراكز إىل غاية منح الرتاخيص 

 املتعلقة هبا وتتبع إجنازها؛

  الت خصوصا الصغرى منها املواكبة الشاملة للمقاو
واملتوسطة والصغرية جدا وتلك اليت تواجه صعوابت يف أنشطتها 
مع العمل عند اإلقتضاء على القيام مبساعي التوفيق قصد التسوية 

 الودية للخالفات الناشئة بينها وبني اإلدارة؛
  املسامهة مع الفاعلني اجلهويني املعنيني ابلتحفيز

للجهة وتقدمي وتسويق عرض ترايب متكامل، جللب  اإلقتصادي
اإلستثمار واقرتاح تدابري كفيلة بتطوير جباذبية اجلهة وأتمني 

 مؤهالهتا؛
  إحداث اللجنة اجلهوية املوحدة لإلستثمار اليت ستحل

حمل كافة اللجان اجلهوية واحمللية احلالية املتدخلة يف تدبري 
لفات ذ القرارات املتعلقة مباإلستثمار، لتشكل اإلطار أو حد الختا

اإلستثمار وإبداء الرأي خبصوص طلبات اإلستفادة من اإلمتيازات 
 .املمنوحة يف إطار املنظومة التحفيزية لإلستثمار

هبذا اخلصوص يعهد إىل هذه اللجنة البت يف طلبات و 
الرخص والقرارات واإلجراءات اإلدارية الالزمة إلجياد مشاريع 

دد طلبات اإلستثناء يف جمال التعمري الذي ح استثمارية، وكذا يف
مشروع القانون شروط وكيفيات معاجلتها ومنح الرخص املتعلقة 
بني املستثمرين، وتتكون هذه اللجنة اليت يرأسها وايل اجلهة من 
عّمال العماالت واألقاليم ورؤساء اجملالس اجلماعية وممثلي 

العمومية  املؤسساتالسلطات اإلقليمية وممثلني جهويني إلدارات و 
 .املعنيني ابملشاريع االستثمارية واملدير العام ملصاحل اجلهة

وتعترب القرارات املتخذة على مستوى اللجنة ملزمة لكافة 
أعضائها واإلدارات اليت ينتمون إليها، كما ميكن لوايل اجلهة أن 
ميارس سلطة احللول عند امتناع أو رفض أحد أعضاء اللجنة منح 

 الالزمة ملشاريع استثمارية اليت حظيت مبوافقتها؛ الرتاخيص

إحداث حتت رائسة السيد رئيس احلكومة اللجنة الوزارية 
للقيادة اليت يعهد إليها بقيادة إصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار 
 وتقييم أدائها والنظر يف اقرتاحاهتا الرامية إىل تسوية الصعوابت اليت

إلستثمار،  بسيط املساطر املرتبطة ابقد تعرتيها وتلك املتعلقة بت
كما يناط هبذه اللجنة البت يف الطعون خبصوص قرارات اللجنة 
اجلهوية املوحدة لإلستثمار املعروضة عليها من طرف املستثمرين 

 .املعنيني

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

لكية ات املإن اإلطار القانون املقرتح يتماشى والتوجيه
السامية بتسهيل اإلستثمار وأتمني مؤهالت اجلهوية جلذب 

اإلستثمارية املنتجة للقيمة املضافة واحملدثة ملناصب  املشاريع،
الشغل، وذلك بغاية التنمية اجلهوي املستدامة تضمن الكرامة 
ا وتوفر ظروف العيش الكرمي لرعااي جاللته األوفياء، وفقنا هللا مجيع

وطننا حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة، امللك  ملا فيه خري
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حممد السادس، نصره هللا وأيده، وقر عينه بويل العهد صاحب 
السمو املكلي االمري احملمود موالي احلسن، وشد أزره بشقيقه 
صاحب السمو امللكي موالي الرشيد وبسائر أفراد األسرة امللكية 

ة ، والسالم عليكم ورمحالشريفة، إنه سامع الدعاء وحمقق الرجاء
 .هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

ذلك مجيعا ك شكرا للسيد وزير الداخلية، وأشكر إبمسكم
السيد النائب املقرر نور الدين رفيق مقرر جلنة الداخلية واجلماعات 
الرتابية والسكىن وسياسة املدينة ملا قام به يف إطار أشغال هذه 
اللجنة فيما خيص مشروع القانون الذي تقدم به السيد وزير 
الداخلية، نفتح اآلن ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم فريق 

 .والتنمية للسيد النائب حممد إدعمارالعدالة 

 :النائب السيد حممد إدعمار

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
 41.02نعترب يف فريق العدالة والتنمية تقدمي مشروع 

وحدة املتعلق ابملراكز اجلهوية لإلستثمار وإحداث اللجن اجلهوية امل
لالستثمار من طرف احلكومة تنفيذا للتعليمات امللكية السامية 
وتنفيذا إللتزام الربانمج احلكومي، حداث متميزا يندرج ضمن 
جمموعة من األوراش املهيكلة اليت فتحتها بالدان لتطوير وإصالح 
وعصرنة املؤسسات والقطاعات وجعلها تساير احلاجيات 

 .وتطلعات اجملتمع املغريب

حتويل املراكز اجلهوية إىل مؤسسة عمومية وإحداث إن 
اللجن اجلهوية لإلستثمار ومتتيعها بصالحيات تقريرية واسعة يف 
اجملال ال ميكن فصله عن سياق األوراش املفتوحة لتنزيل اجلهوية 

املتقدمة، وورش الال متركز اإلداري الذي ينبغي إصدر املرسوم 
اجمللس  رب وقت بعد مصادقةاملتعلق به ابجلريدة الرمسية يف أق

احلكومي عليه، والعمل على تنزيله حيث بدون تنزيله لن يكون 
من السهل تنزيل مقتضيات وحتقيق تطلعات هذا القانون الذي 
يروم التدبري الال متمركز لإلستثمار، كما نعترب تشكيل جملس 
املنافسة مؤخرا ابإلضافة إىل جمموعة من املبادرات والقرارات اليت 

شتغل عليها احلكومة دعامة استباقية هلذا اإلصالح شكال ت
ومضموان، كالقانون اإلطار املتعلق مبيثاق اإلستثمارات ومنصة 
اإلنصات للمستثمرين وحتسن اإلستثمارات األجنبية واجملهودات 
املبذولة يف حتسن مناخ األعمال املتوج ابنتقال املغرب من رتب 

سنة  91، إىل الرتبة 1100 سنة 004مناخ األعمال من الرتبة 
، وقررت مؤسسات الدولة واجلماعات الرتابية الحرتام 1101

آجال أداء مستحقات املقاوالت وغريها من اإلجراءات اليت فصل 
جللسة الدكتور سعد الدين العثماين يف ا فيها السيد رئيس احلكومة

 .الشهرية األخرية

ا هبيكلتها وصالحياهت إن املراكز اجلهوية لإلستثمار
واختصاصاهتا املستوحاة من تطبيق الرسالة امللكية املوجهة للوزير 

، قد استنفذت أغراضها وجتاوزهتا 1111يناير  1األول يف 
الدينامية اإلصالحية والتنموية اليت تعرفها بالدان، الشيء الذي 
جعلها تظهر حاليا كعائق أمام عملية اإلستثمار عوض تسهيله 

عه وبدل أن تشكل آلية للتحفيز وحلل مشاكل املستثمرين وتسري
 .1101على املستوى اجلهوي كما جاء يف خطاب العرش لسنة 

 ن مالحظات وتوصيات اجمللس األعلىإ
املكاتب اجلهوية اإلستثمار ال ميكن اجلواب  عدل للحساابت

عنها إال من خالل هذا النوع من اإلصالح اجلذري الذي نعتربه 
قانون املؤسس جليل جديد من املؤسسات اجلهوية املعززة مبثابة ال

للجنة جهوية موحدة جتمع كل اللجن احمللية واجلهوية، وتتمتع 
ابختصاصات حقيقة لتحفيز ودعم اإلستثمار من خالل املعاجلة 
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املندجمة مللفات ذات عالقة واملواكبة الشاملة للمقاوالت الصغرى 
اعات لى التسوية الودية للنز واملتوسطة والصغرية جدا، والسهر ع

الناشئة بني اإلدارات واملستثمرين وغريمها وهو ما يتماشى مع 
تطلعات املهنيني واملختصني يف اجملال، أن اخنراط فريق العدالة 
والتنمية لإلجناز يف خمتلف مراحل دراسة ومناقشة هذا املشروع 
 داخل جلنة الداخلية جعلنا نسجل النفس اإلجيايب السائد يف
أشغال اللجنة ووعي اجلميع أغلبية ومعارضة وحكومة أبمهية 

 .املوضوع وما سيكون له من آاثر اجيابية يف جمال اإلستثمار ببالدان

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
إن جناح هذا اإلصالح بشكل عام يتأسس على جمموعة 
من الشروط واملعطيات الشكلية واملوضوعية املرتبطة بوضعية 
املؤسسات املقبلة وخاصة استقالليتها يف القرار وتركيبة اجمللس 
اإلداري واملهام واإلختصاصات املوكولة هلا من جهة األخرى وعلى 

 :وجه اخلصوص

ية للمراكز اجلهوية كمؤسسة االستقاللية الفعل :أوال
عمومية إن املستجّدات األساسية اليت جاء هبا هذا اإلصالح 
بشكل عام مقتضى حتويل املراكز اجلهوية لإلستثمار إىل 
مؤسسات عمومسة تتمتع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل 
وتوسيع مهامها، غري أن تركيبة جمالسها اإلدارية وتبعيتها ملؤسسة 

جلهات وهيمنة اللجن احلهوية على مهامها وعملها قد تكون والة ا
سببا يف جناحها ملا للوالة من سلطة معنوية على املصاحل الال 
ممركزة، كما قد تستبطن هذه الرتكيبة جزءا من العوامل اليت أفرزت 

 جتربة املراكز احلالية ومنها على اخلصوص قطبية القرار؛

اجلهات واجلماعات الرتابية يف نص هذا  موقع-اثنيا
املشروع، يعترب التنصيص على عضوية رؤساء اجلهات ضمن 

اجملالس اإلدارية للمراكز اجلهوية لإلستثمار، من بني أهم 
وخاصة أن حتفيز اإلستثمار ودعم  .مستجدات هذا املشروع

املقاوالت أصبح من أهم اإلختصاصات الذاتية للجهات مبوجب 
، ولكن 000.04من القانون التنظيمي  21ملادة مقتضيات ا

توسيع املشروع بشكل كبري من اختصاصات اللجن اجلهوية 
املوحدة لإلستثمار، وجعلها مبثابة اجلهاز التقريري يف عدد من 
اإلختصاصات اليت منحها القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية، 

لقانون اوخاصة يف جمال التعمري وهو اختصاص حصري مبقتضى 
املتعلق ابجلماعات جيعلنا ندعو إىل ضرورة  04..00التنظيمي 

ام احلفاظ على الرتاتبية الدستورية للنصوص التشريعية والتوجه الع
 .لتقوية املؤسسات الالمركزية، وتعزيز جمال تدخلها يف هذا القانون

، بعض املالحظات من املتوقع أن تفرض نفسها يف وأخريا-اثلثا
 .هذا املشروعسياق تنزيل 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
الشك أن مشروع هذا القانون يبقى مشروعا طموحا يتوخى     

بالدان، ل النهوض ابإلستثمار الناجع يف تقوية النسيج اإلقتصادي
وتشجيع ومصاحبة املقاوالت الصغرى والصغرى جدا واملتوسطة، 
عرب تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية املتعلقة ابإلستثمار، 
وأيضا السرعة يف اختاذ القرارات الالزمة لتمكني املستثمرين من 

 .إجناز مشاريعهم يف أفضل اآلجال

لى اية عورغم أن مواد هذا املشروع حرصت بكل دقة وعن
رفض ما يلزم من من نصوص وآليات لتحقيق هذه األهداف، 
فإننا ومن ابب استحضار حجم االنتظارات املعلقة على املشروع، 
نؤكد عن بعض املالحظات اليت ينبغي استحضارها لضمان 

 :سالسة مقتضيات التنزيل ومنها على اخلصوص
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حتديد طريقة تدبري العقار العمومي اخلاص املعد  :أوال
لإلستثمار، حيث هناك تداخل بني إختصاصات بعض املصاحل 
املختصة املشرفة على هذا العقار كامللك اخلاص للدولة، وامللك 

 اجلماعي وأراضي احلبوس وأراضي هذه املياه والغاابت؛

النظر يف تكييف متثيلية بعض القطاعات اليت ال  :اثنيا
للجهات، كوكالة  تتوفر على متثيلية جهوية مطابقة للتقسيم الرتايب

 حوض املاء مثال؛

النظر يف نقل السلط املتعلقة ابإلستثمار للرخص  :اثلثا
 اإلدارية القطاعية من اإلدارات املركزية إىل املستوى اجلهوي؛

معاجلة التدخل املفرتض بني اختصاصات اللجان  :رابعا
اجلهوية املوحدة لإلستثمار وهيئات أخرى متكلفة بتحفيز 

 وخاصة الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار؛اإلستثمار، 

مراقبة املؤسسات اجلهوية من طرف مندوب  :خامسا
احلكومة، وما يشكله من استثناء على خالف ابقي املؤسسات 

 العمومية؛

لضمان جناعة هذا املشروع البد من  :سادسا وأخري
التكامل واإللتقائية بني مقتضيات هذا املشروع، وابقي مشاريع 

ح اليت تشتغل عليه احلكومة حاليا، كميثاق الال متركز، اإلصال
وميثاق اإلستثمار، والشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص 

 .واإلصالح اإلداري وغريها، والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة ابسم فريق األصالة واملعاصرة للسيد 
 .النائب حممد احلجرية

 :احلجريةالنائب السيد حممد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

أتشرف بتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة 
املتعلق إبصالح املراكز اجلهوية  41.02خبصوص مشروع قانون 

  لإلستثمار، وهي حلظةلإلستثمار وإحداث جلنة جهوية موحدة 
 كنا ننتظرها طبعا منذ تقريبا سنوات على اعتبار أن التجربة احلالية

اليت نعيشها أعطت ما أعطت من نتائج وحققت ما حققت من 
نتائج ووصلت إىل سقفها، إن مل نقل أن يف بعض اجلهات مل تعط 
ما كان منتظرا منها وهدران بذلك زمنا كان ممكنا أن نستغله يف 

 .حملور األساسي من تنمية البالد واإلقالع هبا اقتصادايهذا ا

سأبدأ مداخليت مبقتطف من الرسالة امللكية السامية 
على إجناح ثالث أوراش أساسية أوهلا إصدار  حيث قال جاللته

ميثاق الالتركيز اإلداري واثنيها اإلسراع إبخراج امليثاق اجلديد 
متكينها من ية لالستثمار و لإلستثمار وبتفعيل إصالح املراكز اجلهو 

الصالحيات الالزمة للقيام بدورها، مثل املوافقة على القرارات 
أبغلبية األعضاء عوض اإلمجاع الذي كان معموال به حاليا، 
واإلمجاع عندما نبحث على اإلمجاع يف التجربة مبعىن يصعب أن 
مترر مشروع ميكن أن ينتج الثروة ويشغل، ولكن اآلن عندما ننظر 

تفاصيل املشروع هنا املستجد، هو أنه اآلن هناك منهجية  يف
أخرى تتعلق ابلتصويت على القرار املتعلق أو الذي جيب أن يتخذ 

 يف اإلجتماع املعين ابستثمار معني يف أي قطاع كيفما كان؛

من جهة اثنية وهذا هو األهم، يظهر أنه إعطاء مفهوم 
حات اليت أتيت و املقرت للوقت حبيث أنه يف السابق كانت املشاريع أ

هبذه املراكز اجلهوية رمبا أتخذ سنوات وسنوات، ألن اللجنة جتتمع 
وجتتمع جلان خمتلفة جيتمع هذا األطراف هنا ويكون غائبا هنا، 

 01أما اآلن وفق املنهجية اجلديدة فهناك تصور واضح هناك أايم 
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مع  نيوما إىل آخره، هناك يعين بناء يف منهجية التعاو  1.أايم، 
املرتفقني من مستثمرين وخصوصا عندما نتكلم عن املستثمرين يف 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا، وابلتايل ألن املقاولة 
الكبرية كما نعرف جيدا قاّدة بشغاالهتا وتتقدر توّجد أمورها 
ابلشكل، ألن عندها اخلربة عندها املال ميكن ابلسرعة الالزمة 

ة روع دايهلا وهاذ اإلمكانية ما كتوفرش عند الغالبيميكن تنجز املش
دايل النسيج اإلقتصادي الوطين، اللي غالبيتو فيه مقاوالت 
صغرى وصغرية وهي اللي كتشّغل أكثر، وأكثر من ذلك عندما 
ننظر إىل النتائج وهذا يعين كلنا جيب أن ننظر إىل رقم املقاوالت 

لن أبهنا رقم الس أو تعاليت تغلق يعين عندك الفاييت يعين اإلف
، هاذ األرقام يعين عندما 01111، 1111، 2111خميف 

ننظر إىل أبواب املشروع يظهر أنه هناك املواكبة، هاذ املواكبة هي 
اللي ماكانتش يف السابق كتعطيه املشروع كتقولو سري إيال عرف 

يضرب يف احليط، هاذ الشي عندما نطلع  si non ينجح ينجح
روع وكيف مت بناءه يظهر أبنه عملية املواكبة على أبواب املش

أساسية ألنه الطفل عندما خيلق البد ما نواكبوه واحد العامني 
واّلشى حاجة حىت يقدر ميشي وآنذاك سينطلق، وابلتايل نرى أبنه 
هو مفهوم الوقت أساسي أيضا مفهوم الدفاع عن املقاولة اليت 

ندها نة املوحدة وعترى أهنا ظلمت يف القرار الذي اختذته اللج
الطرق والوسائل ابش ميكن تلتجئ إما على مع املستوى اجلهوي 
 الرتايب، إدن التظلم للسلطة اليت متثل الدولة على املستوى اجلهوي
والسيد الوايل وهنا نعترب أبن هاد املؤسسة دورها أساسي ألنه فيها 
اإللتقائية دايل واحد اجملموعة دايل املصاحل على املستوى 

لالمركزي وعلى مستوى دايل التمثيلية دايل القطاعات الوزارية ا
على املستوى اجلهوي، والتايل كاينة هاد اإلمكانية، أيضا كاين 
هناك جلنة وزارية على مستوى القيادة وهذا يف حد ذاهتا يعطي 
اإلمكانية أنه ابإلضافة لالختصاصات اللي جا هبا القانون، هناك 

حىت إيال كان هناك تظلم معني ميكن إمكانية أخرى دايل أنه 
 .اللجوء من أجل البحث عن االنصاف

بداية ال ميكننا إال أن نثمن ابجملهودات اليت بذلت يف اإلعداد     
وكذلك يف عمل اللجنة والذي جاء طبعا كما قلت منذ بداية 
إلصالح األوضاع اليت تعرفها املراكز اجلهوية، ألنه العمق يف كل 

طاب امللكي أو اخلطب امللكية اليت ما فتئت تقرر هذا كان هو اخل
وتعيد العناية ابإلستثمار، مث الشغل، مث الشباب وكلها ملفات 
متقاطرة وهذا هو املدخل يف نظران من أجل أن نعمل من خالل 
فتح الباب وتشجيع اإلستثمار هبذه الطريقة، من أجل خلق الثروة 

 .وخلق فرص الشغل

د الوزير، من خالل عرضكم الذي ومن خالل عرض السي    
ا نوهتم فيه ابلدور الفعال الذي ستستطيع به هذه املراكز يف حلته

اجلديدة وانعكاساهتا على النسيج املقاواليت وتشجيع طبعا 
اإلستثمار لتجاوز كما قلت يف الوضعية احلالية، وتدارك مخس 
سنوات ضاعت واآلن سنتني، واملتمثلة يف عدم مواكبة املراكز 
اجلهوية يف الصيغة القدمية، وتبديد كل الصعاب ال املوضوعية وال 
الذاتية اليت كانت تعرتض املراكز اجلهوية سابقا، حنن يف الفريق 
نؤكد على أن املراكز اجلهوية لإلستثمار وإحداث جلنة جهوية 
موحدة لإلستثماريف حاجة ماسة إىل الدعم واملساندة واحلكامة 

شاركية وهذا لن يتأتى إال ابعتماد مقاربة تيف التدبري والتسيري، 
متجانسة ومتناغمة يف التصورات واألهداف واختاذ القرار، وأيضا 
يف التبسيط الشامل للمساطر ومعاجلة كل اإلشكال أو أشكال 

 .اإلختالالت اليت عاقت وتعيق التجربة احلالية

رد جطبعا كان اخنراطنا ابلسرعة الالزمة وابلتجاوب يف حينه مب    
ما جاء املشروع اخنرطنا ألنه يف عمقه يتجاوب مع مضامني 
اخلطاب امللكي السامي، الذي يعترب املرجعية األساسية له. 
صحيح أن الوقت ال يسعفنا يف الوقوف على كل املقرتحات 
 والتعديالت اليت طبعا تناقشناها وفق تصور مشرتك ما بني خمتلف
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توصيات التقوميية مكوانت اللجنة، أيضا تضمن املشروع ل
للمجلس األعلى للحساابت الذي أقر ابلعديد من اإلختالالت 

ق اليت عرفتها كما قلت التجربة السابقة، غري أننا اهتدينا يف الفري
ابلنظر ألمهية هذه اللحظة وحاجة بالدان لدفعة قوية لإلستثمارات 
وإنعاش الشغل واملقاوالت الصغرية والصغرى جدا واملتوسطة 

 .ة إبجيابية من أجل إخراج هذا املشروعللمسامه

أيضا نريد أال يكون العمل أو التجاوب مع هذه املؤسسة أو     
مواكبة هذه املؤسسة بنفس الطريقة اليت كانت يف املاضي، حيث 
أنه طيلة اخلمس سنوات كما قلت، هذه املراكز اجلهوية مل تعط 

يكون فقط هذا هلا اإلهتمام الالزم من أجل أن نتجاوز أو أن ال 
املشروع فقط خطاب للنوااي كي ال نعود إىل نفس النقط أو نفس 

ان أعمال العقالء طبعا تص احلالة اليت عليها اآلن، لكن أان أقول
عن العبث، هناك إرادة على مستوى عال وابلتايل اإلخنراط فيها 
أصبح يعين ضرورة من أجل كما قلت منذ البداية التطبيق أوال 

ضيات املشروع وكذلك جتاوز العيوب والنواقص اليت السليم ملقت
تعرتيه إن كانت هناك، خصوصا السيد الوزير كرر مرارا أن هناك 
انفتاح بعد أن نقوم ابلعملية دايل التجربة وإطالق العملية إذا 
ظهرت هناك أشياء تستدعي أن تقوم فأكيد هناك سيكون 

ه املناسبة غل هذالتجاوب يف السرعة الالزمة، ويف ذات الوقت نست
لنؤكد على ضرورة القطع بشكل هنائي وال رجعة فيه مع كل 
الشوائب اليت كانت يف املاضي اليت كانت تعرفها معاجلة امللفات 

يت تضيع معها وال املعروضة على اللجن اجلهوية يف صيغتها احلالية
آمال ومستقبل الشباب املغريب الذي يعاين من البريوقراطية وعدم 

ساطر واإلجراءات املعمول هبا واليت هي معقدة أصال، وضوح امل
واإلبتعاد عن كل القرارات الغري مؤطرة قانوان واليت كثريا ما تطرح 
أسئلة ومشاكل متعددة وهو ما مساه املشروع ابإلمتيازات املمنوحة 
يف إطار املنظومة التحفيزية لإلستثمار، وهنا أقول جيب على األقل 

ة كل الضماانت النزاهة والشفافية والدميقراطيإحاطة هذه العملية ب

وكذلك حماربة الريع واإلثراء الغري املشروع، كما أننا لنا ثقة كربى 
يف األطر والكفاءات املغربية اليت طبعا النزهراء و الغيورين على 
املصبحة العليا لبلدهم والذين يسامهون يف البحث عن أجنع احللول 

 ت الصعبةمن أجل معاجلة هذه اإلشكاال

إن اإلشكال الذي تعاين منه هذه املؤسسات العمومية اليوم 
خصوصا وحنن نناقش اليوم مشروع مؤسسة عمومية طبعا هو 
مراقبة ولكن يظهر أبن حىت اإلمكانيات اليت سرتصد هلذه 
املؤسسات إمكانيات حمدودة وابلتايل حبث اآلليات يعين الدائمة 

تحقق ممكن أن ي من أجل البحث عن الفعالية ويف غالب األحيان
هذا واألمر يتعلق طبعا كما قلت ابإلستثمار وتوفري فرص الشغل 
ومعاجلة ظاهرة اإلحتقان اإلجتماعي اليت تظهر يف بعض األحيان 
هنا وهناك، اليت ابتت تكرس ختاما واقتناعا منا يف فريق األصالة 
 اواملعاصرة وابألمهية البالغة هلذا املشروع فإننا حاولنا اإلبتعاد م

أمكن طبعا عن كل ما من شأنه أن يعطل مثل هذه املشاريع اليت 
نعتربها مهيكلة يف إنتاج الثروة وخلقها وطبعا سنتعامل معه 
ابإلجياب ونصوت عليه، أخريا أخريا السيد رئيس أود أن اديل 
أبننا كنا أيضا ننتظر بنفس احلماسة ميثاق اإلستثمارات وهذا 

رب، اليت ننتظرها بفارغ طبعا الص أيضا ورش من األوراش املهيكلة
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن إبسم فريق التجمع الدستوري 
 .للسيد النائب عبد هللا املسعودي

 :النائب السيد عبد هللا املسعودي

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،أخوايت إخواين النواب احملرتمني
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يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري 
املتعلق إبصالح  41.02وذلك يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم

املراكز اجلهوية لإلستثمار وإحداث اللجن اجلهوية املوحدة 
لإلستثمار، هذا املشروع الذي حظي إبمجاع مجيع الفرقاء داخل 

ما  ة بعدىن وسياسة املدينجلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسك
عرف نقاشا عميقا ومثمرا وتعاوان بناءا بني احلكومة والربملان، يف 
تعزيز فعلي وعملي ملبدأ التعاون السلط وتكاملها خاصة وأنه جاء 
ملعاجلة جمموعة من األعطاب اليت تعاين منها هذه املراكز بعدما 

  ن مأصبحت غري قادرة على القيام أبدوارها، بل إن الكثري
 .أهدافها اليت أحدثت من أجلها مل يتم حتقيقها

 السيد الرئيس احملرتم،

إننا يف فريق التجمع الدستوري وحنن نناقش هذا املشروع 
نستحضر الرؤية امللكية اإلصالحية هلذه املراكز ورهان جاللة 
امللك، أيده هللا، على أدوارها يف إنعاش اإلستثمار وتبسيط 

رة لنموذج اإلدارة اجليدة اخلادمة للمواطن املساطر وإعطاء الصو 
واجلاذبة لإلستثمار واملسامهة يف التنمية، وذلك بعد بروز جمموعة 
من اإلختالالت حالت دون قيامها ابملهام اليت حددهتا الرسالة 

، بشأن 1111يناير  1املؤرخة يف  امللكية السامية للوزير األول
حلقيقي دها عن لعب دورها االتدبري الال متمركز لإلستثمار وابتعا

يف تشجيع اإلستثمار على الصعيدين الوطين واجلهوي، وكذا تقدمي 
املعلومات للفاعلني االقتصاديني واملسامهة يف تسويق املؤهالت 
اإلقتصادية للجهات حيث أضحت حاجزا أمام عملية اإلستثمار 
وهو ما جاء بتأكيد من جاللة امللك، يف خطاب العرش لسنيت 

، من خالل حديثه عن ضرورة تفعيل إصالح 1102و 1101
هذه املراكز ومتكينها من الصالحيات الالزمة للقيام بدورها وجتميع  
كل اللجن املعنية ابإلستثمار يف جلنة جهوية موحدة، وذلك لوضع 
حد للعراقيل والتربيرات اليت تدفع هبا بعض القطاعات الوزارية، 

ر ئقا أمام عملية اإلستثمابعد أن أصبحت هذه املراكز متثل عا

عوض أن تكون آلية للتحفيز وحلل مشاكل املستثمرين على 
املستوى اجلهوي، وهو ما ينعكس سلبا على املناطق اليت تعاين 
من ضعف اإلستثمار اخلاص وأحياان من إنعدامها، ومن تدين 

 .مردودية القطاع العام مما يؤثر على ظروف عيش املواطنني

التجمع الدستوري وعلى غرار العديد  كما أننا يف فريق
من املالحظات اليت أاثرها تقرير اجمللس األعلى للحساابت 
خبصوص وضعية املراكز نؤكد إىل جانب ذلك أبن جل هذه املراكز 
مل تتمكن من التأقلم مع اخلصوصيات اجلهوية، ومل تستطع كسب 

تدعى سالرهان على القطاعات األساسية للتنمية الرتابية، وهو ما ا
األمر معه ضرورة إعادة التفكري يف أدوارها والتحديد الدقيق 
لعالقاهتا وتقاطعاهتا مع املهام التنموية املسندة للجهات 
واجلماعات الرتابية األخرى، ضماان للفعالية واحلكامة اجليدة 
وتطوير األداء وترشيد النفقات خاصة أمام الرهاانت املعقودة 

جلهوية املتقدمة واعتماد سياسة عليها يف ظل تنزيل ورش ا
الالمتركز، وهو ما حدا بفريقنا يف حينه إىل تقدمي طلب للجنة 
الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة من أجل 
القيام مبهمة استطالعية مؤقتة للمراكز اجلهوية لإلستثمار للعمل 

ستثمار إلعلى تقييم أدائها ومسؤوليتها يف التسريع من وترية ا
والدفع به يف إطار ورش اجلهوية املتقدمة، وذلك من خالل طرحنا 
جملموعة من األسئلة واإلشكاالت اجلوهرية حول إسرتاتيجية عمل 
هذه املراكز ومدى اضطالعها ابملهام املسندة إليها وإستجالء 
العراقيل والصعوابت اليت حتول دون قيامها أبدوارها وواجباهتا إىل 

 .التساؤالت األساسية واجلوهرية غري ذلك من

 السيد الرئيس احملرتم،

سعيا جلعل هذه املراكز فاعال متميزا يف تنشيط وتسهيل 
اإلستثمار ومواكبة النسيج املقاواليت جاء هذا املشروع بعدد من 
املقتضيات املهمة، اليت تصب يف اجتاه إصالح منظومة التدبري 

، بتوسيعه ملهام واختصاصات هذه املراكز الالمتمركز لإلستثمار
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وذلك عرب حتويلها ملؤسسات عمومية وكذا توسيع نطاق 
صالحياهتا لتشمل املواكبة الشاملة للشركات وخاصة الصغرى 
والصغرية جدا واملتوسطة منها، واملسامهة يف بلورة وتنزيل 

عروض التنمية و  اإلسرتاتيجيات املتعلقة إبنعاش اإلستثمار اجلهوي
املندجمة، واملسامهة يف ختطيط وتدبري الدعم املايل املقدم من الدولة 
للمستثمرين، ابإلضافة إىل التسوية الودية للخالفات الناشئة بني 
اإلدارة واملستثمرين، وذلك إىل جانب إحداث اللجنة اجلهوية 
املوحدة لإلستثمار اليت حتل حمل كافة اللجان اجلهوية احلالية 

اسة بري اإلستثمار، لتشكل إطارا وحيدا لتقييم ودر املتدخلة يف تد
ومعاجلة ملفات اإلستثمار مبا يف ذلك البت وإبداء الرأي حول 
الطلبات املتعلقة ابلقرارات اإلدارية والرخص الضرورية إلجناز 
املشاريع اإلستثمارية، وأيضا تبسيط املساطر واإلجراءات املرتبطة 

عالوة على  .هوي واملركزيمبلفات اإلستثمار على املستوى اجل
إحداث جلنة وزارية للقيادة برائسة رئيس احلكومة تتكلف بقيادة 
مشروع إصالح مراكز اإلستثمار وتتبع تنفيذه، كما تتوىل هذه 
اللجنة البت يف الطعون والنظر يف اقرتاحات املراكز الرامية إىل 

 .تسوية الصعوابت، وكذا املتعلقة بتبسيط املساطر

يف فريق التجمع الدستوري، وإمياان منا أبن هذه وإذا كنا 
ية املراكز رافعة أساسية للتنمية الوطنية واجلهوية، فقد اخنرطنا إبجياب

سواء داخل جلنة الداخلية أو اللجنة الفرعية اليت مت إحداثها إلعادة 
صياغة بعض مقتضيات هذا املشروع قانون من خالل تقدمينا 

ق التقدم ا نعترب أن اإلستمرار يف حتقيجملموعة من التعديالت، فإنن
يف تصنيف مناخ األعمال، والذي ميثل مرجعا مهما لتحديد 
اختيارات وقرارات املستثمرين الدوليني يستلزم تبين جمموعة من 
اإلجراءات والتدابري اليت نراها أساسية وضرورية حىت تصبح هذه 

ة اتصال قاملراكز منصات تسويقية للمنتوج اإلستثماري وتكون حل
بني خمتلف الفاعلني املتدخلني يف هذا اجملال، وذلك من خالل 

 :نقط .

إبخراج ميثاق جديد لإلستثمار مبا يسهم  التعجيل-أوال
يف الرفع من جاذبية بالدان لإلستثمارات األجنبية ويوطد ثقة 

لرايدة على ويكسب املقاولة املغربية ا خمتلف الفاعلني اإلقتصاديني
 املستوى اجلهوي والقاري والعاملي؛

ابإلخراج النهائي مليثاق الالمتركز اإلداري،  اإلسراع-اثنيا
اس علما أبن جتربة التدبري الالمتمركز اإلستثمار متثل أرضية لالستئن

 هبا واستخالص الدروس والعرب منها مبناسبة إعداد هذا امليثاق؛

يف املوارد البشرية العاملة يف هذا  اإلستثمار-اوأخري 
املشروع اهلام، والذي حيتاج ملسؤولني إداريني مؤهلني، فإذا كان 
ورش الالتركيز اإلداري يتطلب هذه العينة من املسؤولني، فاألمر 
يطرح بشكل أكرب ابلنسبة للمراكز اجلهوية لإلستثمار ابلنظرا 

ختاما، فإننا وتعدد خماطبيها و  للطبيعة األفقية لوظيفتها ولنوعية
 .سنصوت ابإلجياب على هذا املشروع القانون، والسالم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .الكلمة للسيد النائب احلسني أزوكاغ

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

ادلية، أن للوحدة والتع يسعدين، إبسم الفريق اإلستقاليل
أتدخل يف مناقشة مشروع القانون املتعلق إبصالح املراكز اجلهوي 
اإلستثمار وإبحداث اللجن اجلهوية املوحدة لالستثمار، البد أن 
أثري أننا من خالل املناقشة العامة داخل اللجنة قد أثران جمموعة 

فس يف نو ، من املالحظات، أمهها مدى وجاهة إسناد رائسة املراكز
الوقت اللجان اجلهوية للوالة؛ أما املالحظة التالية هو إعداد نص 
لكل من املراكز اجلهوية لالستثمار ونص آخر لللجان اجلهوية 
املوحدة لالستثمار لتفادي التداخل التنظيمي بني املراكز واللجان، 
املالحظة الثالثة هو الغموض اليت يكتنف موقع رؤساء اجلهات 
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جلهاز الالمركزي داخل هذين اجلهازين الالممركزين؛ وتذويب هذا ا
املالحظة الرابعة كانت أنه كان من املفروض تنزيل ميثاق 
االستثمارات ليشكل اإلطار املوجه هلذه املراكز واللجان اجلهوية 
املوحدة؛ املالحظة اخلامسة احتواء مهام اختصاصات اللجان 

صوصا اجلهوية واستيعاب اختصاصات مؤسسات أخرى وخ
 .املراكز اجلهوية واجلماعات احمللية

هذا املشروع الذي جاء من أجل إعادة النظر يف القانون 
بعدما أابنت  1111املنظم للمراكز اجلهوية لالستثمار لسنة 

املمارسة عن فشل جزء كبري من هذه املراكز يف القيام مبهمة حتفيز 
قف حجر ت االستثمار وتشجيعه وجتاوز العراقيل والصعوابت اليت

عثرة أمام تسريع وترية العمليات االستثمارية ببالدان كما جاء يف 
اخلطاب امللكي الفتتاح السنة التشريعية السابقة، هذا املشروع 
الذي أييت من أجل متكني هذه املراكز من املسامهة يف تنفيذ 
سياسة الدولة يف جمال تنمية االستثمارات وحتفيزها وتشجيعها 

الصعيد اجلهوي ومواكبة املقاوالت الصغرى وإنعاشها على 
واملتوسطة على اخلصوص، وذلك من خالل مساعدة املستثمرين 
فيما خيص املسامهة واإلجراءات اإلدارية املطلوبة إلحداث 
مقاولتهم ومواكبتهم وحصوهلم على الرتاخيص والقرارات اإلدارية 

 .الالزمة وإجناز مشاريعهم االستثمارية

حملرتم، لقد تعامل الفريق االستقاليل السيد الرئيس ا
إبجيابية مع هذا املشروع ابعتباره خطوة مهمة حنو إصالح املراكز 
اجلهوية لالستثمار حىت تشكل ابلفعل مدخال أساسيا للنهوض 
ابالستثمار على املستوى الوطين واجلهوي، خاصة فيما يتعلق 

من  %19ابملقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت متثل أكثر من 
النسيج االقتصادي الوطين، هذا اإلصالح الذي جيب أن يندرج 
يف إطار اجلهوية املتقدمة والالمتركز اإلداري مبا يضمن التنزيل 
الفعلي للتدبري الالممركز لالستثمار من أجل مواكبة متطلبات 
النسيج املقاواليت وإنعاش استثمارات وتشكيل فضاء استثماري 

التكامل والتنسيق والشراكة بني منسجم مبين على التعاون و 
القطاعني العام واخلاص يف إطار مقاربة مندجمة مبنية على الشفافية 
والنزاهة ومواكبة املقاوالت وتتبعها قصد جتد ابالستثمارات 
التنموية وجتاوز كل املعيقات اإلدارية املرتبطة ابلعقليات السلبية 

راكز أن جناح امل واألساليب البريوقراطية املتجاوزة، وهذا يعين
 اجلهوية لالستثمار يف القيام ابملهام املنوطة هبا على الوجه املطلوب
يقتضي إقرار المركزية إدارية حقيقية واعتماد البعد اجلهوي  
 كمسلسل وكصريورة يف تدبري السياسات العمومية والتفعيل السليم

مليثاق الال متركز اإلداري من خالل نقل حقيقي للسلط من 
رات املركزية إىل املصاحل الالممركزة ذات صالحيات وسلطات  اإلدا

كافية من أجل تسريع وترية التنمية الرتابية أببعادها احمللية 
واإلقليمية واجلهوية وضمان التوطني الرتايب للسياسات العمومية، 
وهذا يعين أيضا أن إصالح املراكز اجلهوية لالستثمار وإحداث 

د ستثمار جيب أن ال يعترب هدفا يف حاللجن اجلهوية املوحدة لال
ذاته بقدر ما يشكل آلية من آليات توفري مناخ مالئم وحمفز 
لالستثمار األمر الذي يقتضي ابلنسبة لنا من احلكومة القيام 

 ابإلجراءات املواكبة هلذا اإلطار القانون اجلديد واملتمثلة

 :أساسا على سبيل املثال

الت اجلهات الفقرية اليت ال ز  توسيع االستثمار العمومي حنو -
تعاين من مظاهر اإلقصاء والتهميش من أجل توسيع عادل 
لالستثمارات العمومية لتحقيق التوازن املنشود يف هذا اجملال يف 

 أفق تقليص التفاواتت اجملالية والفوارق االجتماعية؛

كرب تسريع وترية أتهيل البنيات التحتية اليت تساهم يف توزيع أ -
القطاع اخلاص وعلى سبيل املثال متديد اخلط السككي  لنشاط

 حنو األقاليم اجلنوبية عرب أكادير وحنو جهة درعة اتفياللت كمثال؛

دعم االستثمار يف القطاعات املنتجة والصناعة ذات القيمة  -
 املضافة العالية؛
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رفع العراقيل اإلدارية واملسطرية اليت حتد من جاذبية االستثمار  -
 د؛يف البال

إصدار النصوص التنظيمية املؤطرة للشراكة بني القطاعني العام  -
 واخلاص؛

تبسيط مساطر الولوج إىل العقار العمومي على أساس مبدأ  -
 الشفافية وتكافؤ الفرص؛

التعجيل ابإلصالح اجلبائي مبا يضمن االستقرار الضرييب وإقرار  -
 اإلنصاف اجلبائي؛

االستثمارات إىل حيز الوجود إبعادة التعجيل إبخراج ميثاق  -
 تقوميه وتعريف مضامينه؛

إعادة النظر يف مدونة الشغل حىت تستجيب ملتطلبات حتفيز  -
 االستثمار وترسيخ دعائم الثقة مع احلفاظ وترشيد املكتسبات؛

ضرورة اإلسراع إبخراج ميثاق املرافق العمومية الواردة يف الفصل  -
اعد احلكامة اجليدة اليت أفرد هلاد من الدستور لتعزيز قو  091

 ؛01اباب كامال الباب  1100دستور 

أتهيل املوارد البشرية القادرة على اإلندماج يف سوق الشغل  -
وتطوير اإلنتاج وحتسني املردودية وذلك بتسريع وترية تعميم 
مؤسسات التكوين املهين ابملناطق القروية واملناطق احلدودية األقل 

 حظا؛

ل اإلطار القانوين املنظم للحد من اإلمتيازات والريع استكما -
مادام تشجيع االستثمار يقتضي القطع مع كل مظاهر الفساد 

 .وتوفري اسرتاتيجية حقيقية للتصدي هلذه املظاهر

ويبقى أمل الفريق كبريا يف أن يشكل هذا املشروع لبنة 
دان أساسية إلعطاء انطالقة حقيقية لتوسيع قاعدة االستثمار ببال

وإنتاج الثروة خللق فرص الشغل وحتقيق التوازن اجملايل والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية الشاملة، وبناء أسس السلم االجتماعي 

والعيش املشرتك، ولكل هذه احليثيات وأخرى سيصوت الفريق 
 .على هذا املشروع، شكرا

 :السيد الرئيس

النائب  كلمة للسيدشكرا للسيد النائب، ابسم الفريق احلركي ال
 .حممد فضيلي

 :النائب السيد حممد فضيلي

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمني،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،
روع احلركي ملناقشة مشيشرفين أن أتدخل ابسم الفريق 

املتعلق إبصالح املراكز اجلهوية لالستثمار  41.02قانون رقم 
وإحداث اللجنة اجلهوية املوحدة لالستثمار، هذا املشروع الذي 
يعد جتسيدا لإلرادة املولوية السامية، لصاحب اجلاللة، امللك حممد 

 رالسادس، نصره هللا، الذي يويل أمهية ابلغة للنهوض ابالستثما
مبختلف أنواعها وفق رؤية تروم تشجيع انبثاق  ودعم املقاوالت

وتطوير أقطاب تنافسية جهوية متكن من اإلستفادة من مجيع 
إمكانيات القطاعات الواعدة، واإلعتماد على مؤهالت اجملال 
الرتايب وكذا وضع اإلختيارات اإلسرتاتيجية للقطاعات ذات 

ني طار مقاربة تشاركية باألولوية إن على مستوى اجلهة أو يف إ
ة خمتلف الفاعلني واملتدخلني، وحتديث الرتسانة القانونية املرتبط

 .هباذ املراكز

ويف هذا اإلطار جاء املشروع كخطوة إصالحية ابمتياز، 
تتجسد يف إعادة هيكلة املراكز اجلهوية لإلستثمار وإحداث 

ملساطر ، ابإلضافة إىل تبسيط االلجنة اجلهوية املوحدة لإلستثمار
 واإلجراءات املرتبطة ابلبت يف امللفات اإلستثمارية على املستويني
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اجلهوي واملركزي حىت تتمكن تلك املراكز اجلهوية يف حلتها 
اجلديدة من القيام بدورها األساسي يف تنشيط وتعبئة اإلستثمار 
على املستوى اجلهوي ومواكبة املقاوالت خاصة الصغرى 

 .املتوسطة وإسهاما يف تشجيع اإلستثمار واملبادرة احلرةو 

السيد الرئيس، إن احملرك والدافع لإلستثمار يكمن يف 
تية، هتيئة البنية التحتية املالئمة، فال يوجد اإلستثمار بدون بنية حت

وال جتهيزات أساسية، وهي متثل ابألساس القوي والثابت الذي 
بنية ستثمار واحملافظة على الميكن اجلميع من العمل بثقة، فاإل

التحتية يسهم مبا ال يدع جماال للشك يف تقدمي خدمات متقدمة 
ومشاريع متميزة وصناعات متعددة مما ينعكس على املستوى 
املعيشي للمواطن، وحتسني ظروف احلياة اإلجتماعية للمواطنني، 
فمتطلبات املعدلة تقتضي مساواة يف احلقوق والواجبات، كما أن 

ستثمار الوطين واألجنيب، واإلستثمار ذو العائد السريع اإل
والبطيء، ويف كافة اجملاالت يستلزم من احلكومة وضع سياسات 
إقتصادية مالئمة تتسم ابلوضوح واإلستقرار واإلنسجام مع 

فبالسياسة املالية واإلستثمارية  .القوانني والتشريعات املؤطرة هلا
 يا، إن اإلصالحات الكربى اليتعماد التنمية حمليا وجهواي ووطن

جاء هبا هاذ املشروع واليت ستمكن ال حمالة يف نطاق اختصاصات 
هذه املراكز اجلهوية ابلشكل الذي يتيح هلا القيام مبهامها وفق 
اجلهوية املتقدمة والالمتركز اإلداري، كما أن تنزيل هذا النص 

 .سيضع حدا للصعوابت اليت تواجه املستثمرين

ويف هذا اإلطار، فإن احلكومة مدعوة إىل وضع 
إسرتاتيجية وطنية من خالل إحداث شراكة جهوية بني القطاعني 
العام واخلاص، ومن خالل منح تسهيالت للمقاوالت لتشجيعها 
على اإلستقرار حمليا، واعتماد تدابري جبائية على أسس فعالة، 

ز اجلهات اليت يالفاعلية واإلنصاف، واإلستثمار املنتج وكذلك حتف
تتوفر على مؤهالت كبرية استقطاب املقاوالت ال سيما من خالل 
توفري الرصيد العقاري، وسن إعفاءات ضريبية لفائدهتا، وإشراك 

القطاع اخلاص من أجل تلبية بعض احلاجيات اإلستثمار يف 
البنيات التحتية والنقل، وخلق عدالة جمالية يف توزيع املشاريع 

يعقل أبدا أن يبقى اإلهتمام منصبا حول منطقة والربامج، فال 
معينة دون األخذ ابإلعتبار املناطق األخرى املتضررة، وملا ال 
السعي إىل خلق مناطق صناعية وخدماتية على مستوى كل مجاعة 

 .حملية، كل مجاعة ترابية

 عالوة على ما تقدم، فإن هاذ املراكز املوكول هلا كذلك
مكوان  الصغرى واملتوسطة والذي يعترب تعزيز تنافسية املقاوالت

هاما لنسيج اإلنتاج اجلهوي من خالل تسريع البت يف طلبات 
إحداثها ومواكبتها واحلرص على اندماجها اقتصاداي ورفع مجيع 
العراقيل أمامها وحتفيزها على خلق أقطاب وجمموعات مقاوالت 

الت و جهوية خللق نوع من التعاون بني املقاوالت الكربى واملقا
 .املتوسطة والصغرية والصغرية جدا

فمواكبة هذه املقاوالت أصبح ضرورة ملحة خالل 
املقاوالت حديثة النشأة خصوصا املقاوالت حديثة النشأة من 
أجل ضمان استمرارها ودعم قدراهتا من أجل االندماج واملنافسة، 
وابلتايل إحداث فرص للشغل وتشجيع املبادرات اخلاصة وتيسري 

اقتصادي اجتماعي تضامين قادر على املسامهة يف التنمية،  انبثاق
وكل ذلك يعين يتأتى إال بوجود أطر كفأة على رأس هذه املراكز 

 .قادرة على التعاطي مع مرامي وأهداف هذا املشروع

كما أننا يف الفريق احلركي ندعو إىل إحداث جهاز 
سؤولية م مركزي للتتبع واملواكبة حبيث أن مسؤولية االستثمار هي

مجاعية مسؤولية املنتخبني ابلدرجة األوىل مسؤولية احلكومة 
ومسؤولية الربملان. يف هذا اإلطار البد أن ننخرط مجيعا يف هاد 
التوجه والسهر على رعاية هذا املشروع ومن سيستفيد منه، ويف 
الواقع لنا منوذج حي وهي النموذج األورويب نعلم مجيعا أن يف 

مليون مقاولة صغرى ومتوسطة وتشغل  .1من  أورواب كاين أكثر
من اليد العاملة الشغيلة، كما توفر أزيد من  %91أكثر من 
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من املقاوالت  %11.24من فرص الشغل فضال عن  29%
 191األوروبية هي مقاوالت صغرى ومتوسطة تضم أقل من 

أجري، فالبد هاد النسيج املقاواليت الذي هو موجود والذي 
القانون أن نرعاه رعاية كربى وقصوى لكي سيحدث بفضل هاد 

ينجح، ألنه ال ميكن أن نضمن جلميع املقاوالت النجاح إال 
ابلرعاية والدعم واملواكبة وتيسري مهمتها هبذا سنكون قد وضعنا 
 لبنة كبرية جدا يف النسيج الصناعي املغريب اليت ستدوم إن شاء هللا

مىن إن الشغيلة، ونت وستنعكس إجيااب ال حمالة على اليد العاملة
 .شاء هللا أن نوفق يف هذا املشروع، وشكرا

 :السيد الرئيس

ئب ابسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيد النا ،شكرا للسيد النائب
 .حممد املالحي

 :النائب السيد حممد املالحي

 شكرا للسيد الرئيس احملرتم،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق االشرتاكي ملناقشة 

يتعلق إبصالح املراكز اجلهوية  41.02مشروع القانون رقم 
لالستثمار وإبحداث جلن جهوية املوحدة لالستثمار. إن مناقشة 

خطاب العرش األخري  هذا املشروع اهلام تستدعي استحضار
 ظفيها سواء من حيثالذي انتقد بشدة أداء اإلدارة العمومية ومو 

احلكامة أو مستوى النجاعة وجودة اخلدمات اليت تقدمها 
 للمواطنني واملرتفقني، ضاراب مثال ابملركز اجلهوية لإلستثمار اليت

أصبحت غالبيتها تشكل عائقا أمام عملية اإلستثمار، عوض أن 
، متثل آلية للتحفيز وحلل مشاكل املستثمرين على املستوى اجلهوي

ه حنو اعتماد سياسات إدارية تشجع املواطنني على خطاب موج
 .اإلستثمار وعلى االستفادة من عامل الزمن

 السيد الرئيس احملرتم،

إننا يف الفريق اإلشرتاكي، إذ نثمن هذا اإلصالح 
 اجلوهري املتمثل يف الرفع من وترية اإلستثمار وتشجيعه، فإننا يف

ات إىل تطلع الوقت ذاته نتطلع إىل أن يكون إصالحا يرقى
الشباب عرب مواكبتهم وتشجيعهم على خلق املقاولة، وتبسيط 

دف وتسريع التدابري املتعلقة ابإلستثمار وفق اسرتاتيجية تنموية هت
ابألساس إىل خلق منوذج تنموي متكامل ومندمج قائما على 
التضامن اإلجتماعي والعدالة الرتابية واهليكلة العقالنية واجلاذبية 

ة، كما نعترب أن ضم املراكز اجلهوية لإلستثمار واللجان اإلستثماري
اجلهوية املوحدة لالستثمار يف مشروع قانون واحد، قد خيلق نوعا 
من عدم التوازن يف النص كما وكيفا، سواء من خالل التفاوت 
بني املواد، حيث حظي القسم األول املتعلق إبصالح املراكز 

روع القانون، يف حني مادة يف مش 12اجلهوية لإلستثمار ب 
احنصر القسم املتعلق إبحداث اللجان اجلهوية املوحدة لالستثمار 

مادة، أما على مستوى الكيف فإن ذلك من شأنه أن حيد  01ب
من اإلحاطة جبميع اجلوانب، مما قد يساهم يف فرملة اهلدف 
األمسى الذي جاء به هذا القانون خاصة وأن مذكرة رئيس احلكومة 

اللة امللك، تضمنت بشكل صريح إعداد نصني املرفوعة جل
تشريعيني منفصلني يتعلق أحدمها إبصالح املراكز اجلهوية 
لإلستثمار لتصبح مؤسسات عمومية وآخر يهم توحيد اللجن 

 .اجلهوية لإلستثمار وتوحيد مهامها

السيد الرئيس، إننا اليوم أمام أرقام صادمة للبطالة وقلة 
إننا ية خاصة يف صفوف الشباب، وهلذا ففرص الشغل واملوارد املال

يف الفريق اإلشرتاكي، إذ نعترب أن هذا املشروع جاء منسجما مع 
توجهاتنا اإلشرتاكية الدميقراطية اليت تعترب أن اإلنسان هو أساس 

ار التنمية، فإننا ال خنفي ختوفنا من هيمنة فئات معينة على اإلستثم
خاصة لشبابنا، وهلذا  دون مراعاة الوضع اإلجتماعي جملتمعنا

نطالب أوال خبلق بنك عمومي لإلستثمار لتسهيل ولوج املقاوالت 
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املتوسطة والصغرى إىل متويل خاص، تلك اليت ستنشأ من طرف 
الشباب احلاصل للمشاريع، كما نشدد على إعادة دفرت حتمالت 
مع املستثمرين الكبار، تراعى يف جوهرها خلق فرص الشغل قادرة 

بنود واتفاقية قانون الشغل، وتراعى مقاربة النوع، كما  على احرتام
نؤكد يف نفس اإلجتاه إىل حتمل هذه املراكز واللجان كامل 
مسؤوليتها يف حالة اإلخالل أو الرتاخي يف معاجلة امللفات استنادا 
إىل الفصل األول من الدستور الذي يربط املسؤولية ابحملاسبة، 

ة ز ستصبح هي الشبابيك الوحيدخاصة مع اعتبار أن هذه املراك
اليت ستتكلف مبعاجلة املنهجية مللفات اإلستثمار، منذ وضع 
الطلبات املتعلقة هبا إىل غاية منح الرتاخيص والقرارات يف تعاون 

 .مع اإلدارة واهليئات العمومية املعنية

أما خبصوص الرقابة على املراكز احلهوية لإلستثمار فإنه 
كامة ومبدأ احل دستور ومبدأ احلكامة اجليدةهو ومتاشيا مع روح ال

اجليدة وابعتبار هذه املراكز مؤسسات عمومية، فإنه يتوجب 
 .إخضاعها للمراقبة اإلدارية واملالية

السيد الرئيس، لتنزيل هذا املشروع على أرض الواقع، 
البد من وجود إرادة سياسية حقيقية ومقاربة تشاركية لكافة 

 يضا إىل تضافر اجلهود من أجل طمس اهلوةالفاعلني، كما حنتاج أ
 بني القانون والواقع، أي بني النظري والتطبيقي، واإلنتقال ابلبالد
إىل ظروف العيش أفضل وزرع جرعات من األمل يف صفوف 
الشباب، من أجل خلق املقاولة والثقة يف املؤسسات واملشاركة يف 

عنا إال أن نعتز ال يس ،وختاما .العملية السياسية والتنمية للبالد
مبثل هذا النوع من القوانني، فلهذا سنصوت ابإلجياب على هذا 

 .املشروع، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، 
 .الكلمة للسيد النائب احلبيب حسيين

 :النائب السيد احلبيب حسيين

الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف بسم هللا 
 املرسلني،

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،السيدات والسادة النواب
يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم اجملموعة النيابية للتقدم 

يتعلق  41.02واإلشرتاكية يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 
موحدة  ن جهويةإبصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار وإبحداث جل

لإلستثمار، هذا املشروع أييت يف إطار إعادة هيكلة املراكز اجلهوية 
لإلستثمار من خالل حتويلها إىل مؤسسات عمومية، وهو األمر 
الذي سيمكنها من توفري آليات مؤسساتية ومالية جديدة، ومن 
إحداث قواعد حديثة للحكامة، كما يتعلق هذا املشروع كذلك 

اجلهوية املوحدة لإلستثمار من خالل دمج كافة إبحداث اللجان 
اللجان اجلهوية السابقة املرتبطة ابإلستثمار يف جلنة جهوية 
موحدة، وهو األمر الذي سينعكس إجيااب على التسريع بعملية 

 .معاجلة امللفات املرتبطة ابإلستثمار

إن هذه اإلجراءات والتدابري اليت جاء هبا مشروع قانون 
إىل بناء نسيج اقتصادي واجتماعي متني  يتعني أن هتدف

ومتضامن، وهو البناء الذي يتطلب إرساء قواعد اإلستثمار 
العمومي واخلاص عرب امليثاق اجلديد لإلستثمار وأدوار املراكز 
اجلهوية لإلستثمار، واحلرص على جعل اإلستثمار العمومي فرصة 

ملعيش اليومي ا لتحقيق العدالة اجلهوية واجملالية، وأن جيد أثره على
للمواطنات واملواطنني، وعلى التنمية البشرية وحتفيز اإلستثمار 
اخلصوصي لتوجيهه حنو املناطق اليت تعاين من العزلة اإلقتصادية 
واهلشاشة اإلجتماعية ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 

 .والصغرى جدا يف إجناز املشاريع ابلعامل القروي
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كل الطاقات واإلمكاانت   كما يتعني أيضا إستكشاف
اليت يتيحها اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين إلشراك أوسع الفئات 
والشرائح اإلجتماعية يف عملية اإلنتاج والتنمية، مع استحضار 
البعد اإليكولوجي يف اإلنتاج اإلقتصادي من خالل اعتماد قوي 
على الطاقات املتجددة، وتغيري أمناط اإلنتاج واإلستهالك مبا 
حيافظ على ثروات البالد، ويستلزم البناء اإلقتصادي واإلجتماعي 

داخلية حقيقي بني متطلبات السوق ال والوطين أيضا حتقيق توازن
ية واخلارجية للتحكم يف اإلنفتاح، وجتنب التبعية اجتاه األوساط املال

 .الدولية، وضمان استقاللية اإلقتصاد الوطين

لى طين متطور وقائم عالسيد الرئيس، إن بناء اقتصاد و 
تناغم كامل بني مجيع مرافق احلياة السياسية واإلقتصادية 
واإلجتماعية يتطلب تكريس وترسيخ قواعد دولة، دولة احلق 
والقانون وتقوية املؤسسات القائمة واليت من شأهنا تفكيك كل 
مظاهر اقتصاد الريع واإلحتكار واإلمتيازات الغري املربرة املخلة 

افسة الشريفة وتكافؤ الفرص، واليت تسيء للعملية مببدأ املن
اإلقتصادية وتسيء للممارسة السياسية السوية، واليت تساهم 
بشكل كبري يف تراجع منسوب الثقة لدى املواطنات واملواطنني، 
اليوم لدينا فرصة من أجل جعل املراكز اجلهوية لإلستثمار بشكلها 

اربة جلهات وفق مقاجلديد رافعة أساسية وحقيقية للتنمية اب
 تستحضر التفاواتت اجملالية الكبرية، ولنا الثقة يف قدرة الفاعلني

السياسيني واإلقتصاديني واإلجتماعيني على بلورة هذا التوجه 
اجلديد انطالقا من األولوية اليت يعطيها جاللة امللك، حممد 
السادس، نصره هللا، لإلستثمار ودعم النسيج املقاواليت الوطين، 

هلذه احليثيات كلها فإن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية و 
 .ستصوت ابإلجياب لصاحل هذا املشروع، وشكرا

 :السيد الرئيس

 شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت؛

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 ال أحداملمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة . أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9أعرض املادة  



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

16 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 داملمتنعون: ال أح

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 00أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 حداملمتنعون: ال أ

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة .0أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 04أعرض املادة 

 ملوافقون: اإلمجاعا

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 09أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 09أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد
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 أحداملمتنعون: ال 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 02أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01أعرض املادة 

 ملوافقون: اإلمجاعا

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 10أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 أحداملمتنعون: ال 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة .1أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 14أعرض املادة 

 ملوافقون: اإلمجاعا

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 19أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 19أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 داملمتنعون: ال أح

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11أعرض املادة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

18 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 12أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :كما للتصويت صادقت عليها اللجنة  1.أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0.أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 حداملمتنعون: ال أ

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1.أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة ..أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4.أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9.أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9.أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 حداملمتنعون: ال أ

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1.أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد
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 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2.أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1.أعرض املادة 

 وافقون: اإلمجاعامل

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 41أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 40أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 41أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة .4أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 44أعرض املادة 

 افقون: اإلمجاعاملو 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 49أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للجنةكما صادقت عليه ا أعرض للتصويت مشروع القانون برمته

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

يتعلق  81.74مشروع قانون رقم  جملس النواب علىصادق 
إبصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار وإبحداث اللجن اجلهوية 

 .املوحدة لالستثمار

شكرا لكم مجيعا، شكرا للسيد الوزير، وشكرا للسيد الوزير 
 .املنتدب لدى وزير الداخلية

 


