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أرضية الندوة:

تمكععن المغععرب يخل ل السععنوات اليخيععرة مععن تحقيععق نتائععج ملموسععة ومهمععة فيمععا يخععص تنميععة وإنعععاش
الستثمارات التي شكلت السبيل الذي ل منععاص منععه لتحقيععق التنميععة التقتصععادية والتجتماعيععة. غيععر أنععه،
وبالرغم مععن التقععدم الحاصععل فععي هععذا المجععا ل، بفضععل السياسععات والبرامععج المعتمععدة مععن تقبععل السععلطات
العمومية، هناك العديد من المعيقات التي تحو ل دون تقوية هذه الستثمارات على المدى الطويععل. مععن بيععن

 هده المعيقات تلك المرتبطة بما يلي:

الكراهات الماكرو-اتقتصادية المرتبطة ببنية التقتصاد الوطني ومستوى التقدم العلمي والتقني

 البنيععات التحتيععةضعععف وهشاشععة القطععاع غيععر المهيكععل وهيمنععةوارتفععاع تكلفععة النتععاج و

وغيرها...

الكراهات ذات الطبيعة السياسية والتجتماعية والثقافية المرتبطة أساسا بمدى ترسععيخ مبععادئ

دولة الحق والقانون والتفاوتات التجتماعية وايختللت منظومة التربية والتكوين .....

إكراهععات ذات طبيعععة تشععريعية وتنظيميععة مرتبطععة بطبيعععة المنظومععة القانونيععة المععؤطرة

للستثمارات واليختللت التي تشوبها.

المسععاطر الداريععة وبنيععات وسععلوكات الدارة العموميععة وطععرق تععدبيرها للملفععات الخاصععة

بالستثمارات.

فيما يخص هذا العنصر اليخير المرتبط بالمعيقات ذات الطبيعة الدارية، فالمر يتعلق أساسا           

بضعف انخراط الدارة والتزامها بإنعاش الستثمارات وبمبععادئ الحكامععة الجيععدة للصععفقات العموميععة مععن



حيث احترام مبادئ الشفافية والمساواة في الولوج للطلبيات العمومية والمنافسة الشريفة. في نفعس السعياق،

فالمسثمرون يواتجهون صعععوبات تجمععة مرتبطععة أيضععا بتعقععد وبطععء المسععاطر الداريععة الععذي يعيععق تنميععة

التقتصاد الوطني والنهوض بتقوية الخدمات التجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر.

إذ بالرغم من المجهودات المبذولة من تقبل السلطات العمومية على مستوى تقوية البنيات التحتية           

ويخلق إطار ملئم من شأنه تجذب المزيد من الستثمارات مععن يخل ل تحسعين منعاخ العمععا ل، فهعي مطالبععة

بمراتجعة طرق تدبيرها وسيرها سواء تعلق المر بالدارات المركزية أوالترابية.

 إطار مشجع وملئم بالرغم من وتجود القانون الطارغيابفالمستثمرون مازالوا يعانون من             

والطار القانوني والتنظيمي للصفقات العمومية واستحداث 1995المشكل لميثاق الستثمار والصادر سنة 

 حععو ل التععدبير2002المراكععز الجهويععة للسععتثمار بعععد الرسععالة الملكيععة الموتجهععة للععوزير الو ل سععنة 

متمركز للستثمار والرامية إلى تبسيط المساطر.  إذ أن تعدد المتذيخلين في مجععا ل السععتثمارات وبطععءلال

المسععاطر الداريععة وتفشععي بعععض الممارسععات المنافيععة ليخلتقيععات المرفععق العععام كلهععا عوامععل تزيععد مععن

الصعوبات التي يواتجههعا المسعتثمرون. وتقعد تجعاء فعي الرسعالة الملكيعة المشعار إليهعا أعله أن "الصعل ح

الداري المنشود  يستوتجب تحديدا تجديععدا للهععداف المتعيععن علععى الجهععاز الداري تحقيقهععا بععالموازاة مععع

إصععل ح المسععاطر الععتي يتبعهععا، وتأهيععل القععائمين علععى هععذه المسععاطر مععن يخل ل إعععادة تكععوينهم وصععقل

.يخبرتهم"

بعد مرور أربعة عشر سنة على توتجيه هذه الرسالة للوزير الو ل، وفي يخطابه أمام نواب المة في         

، تناو ل تجللة الملك  اليختللت التي مازالت تشوب عمل الدارة، بل و تراتجععع دورهععا2016 أكتوبر 14

زالت تعترضععهم تعقيععداتمعاافي تسععهيل مأموريععة المسعتثمرين معن يخل ل تأكيععده علعى كععون المسععتثمرين 

وإكراهات متعددة رغم استحداث المراكز الجهوية للستثمار ورغم التدابير اليخرى المتخذة.

هكذا، يمكن القو ل إن الستثمار ل يمكععن أن يشععكل دعامععة اسععتراتيجية للتنميععة التقتصععادية          

والتجتماعية إل من يخل ل تحسين مناخ العما ل ووتجود إدارة مواطنععة وعصععرية ووتجععود مخععاطب وحيععد

على المستوى الجهوي. في نفس السياق، فالدارة القريبة والفعالة والناتجعة والشفافة هي التي من شأنها أن

تشكل الدعامة الساسية لتقوية دينامية الستثمارات.

حقيقية في مجا ل اللتركيز وتعدد المتديخلينعمومية إن بطء المساطر الدارية وغياب سياسة            

كلها عوامل تشكل حسععب عععدد...إلخ؛ وتفشي ممارسات منافية ليخلتقيات المرفق العام في دواليب الدارة 

 معيقات حقيقية في طريععق تحسععين منععاخ العمععا ل. هكععذا، الرسمية وغير الرسميةمن التقارير والدراسات



فتحقيق هذا الهدف، يستوتجب وتجود إدارة ملتزمة وشفافة ومنفتحة وناتجعة من يخل ل موارد بشععرية مؤهلععة

وتقادرة على أداء مهامها بفعالية كبيرة. هذه الدارة ل يمكن تصورها بهذا الشكل إل في إطععار دولععة الحععق

والقانون.

في هذا السياق إذن، يندرج هذا النشاط العلمي الذي يهدف إلى تحليل موضوع الدارة وعلتقتها          

بالستثمار. وهو موضوع يثير العديد من التساؤلت التي يمكن أن تشكل محاور للتفكير والبحععث والنقععاش

فالندوة تهدف إلى:، بين الباحثين والممارسين.

إتاحة الفرصة للباحثين والممارسين والمنتخبين لمناتقشة الموضوع وتبععاد ل الراء والفكععار حععو ل

الدارة العمومية ورهانات إنعاش الستثمارات.

.عرض التجارب الخاصة بمختلف الفاعلين المؤسساتيين في مجا ل تدبير ملفات الستثمار

مناتقشة الشروط الضرورية والبحث في المقاربة الكفيلة لجعل الدارة في يخدمة حاتجيععات المغععرب

في مجا ل إنعاش الستثمار.

.صياغة توصيات في موضوع الدارة العمومية والستثمارات

لتحقيق هذه الهداف ومناتقشة مختلف الشكالت المطروحة، يقتر ح المنظمون المحاور التالية مععع إمكانيععة

اتقترا ح مواضيع أيخرى مرتبطة بها:

.الطار القانوني والتنظيمي للستثمارات

.الوظائف الستراتيجية للدارات العمومية في مجا ل إنعاش الستثمارات

.التحديات الكبرى التي تواتجه الدارة في مجا ل إنعاش الستثمارات

.التدبير اللمتمركز للستثمارات: الواتقع والفق

المراكز الجهوية للستثمار ورهانات تبسيط المساطر

.الدارة والمقاولة الخاصة والستثمارات

.الدولة كمستثمر أو ل في المشاريع الستثمارية الكبرى

 إنعاش الستثمارات الجهوية.وتقضايا الجهة 



.مسؤوليات الجماعات في مجا ل الستثمار في يخدمات القرب

.المؤسسات العمومية وإنعاش الستثمارات

الستثمارات. تبسيط مساطرالدارة اللكترونية ورهان 

 تجلب الستثمارات.رهان والعمومية تخليق الدارة

.الحكامة الجيدة للصفقات العمومية وإنعاش الستثمارات

الدارة وتدبير الوعاء العقاري كدعامة للستثمار

:الجدولة الزمنية

2017 مارس  4العل ن عن الندوة

2017 مارس 25) كلمة500آخر أتجل لتلقي الملخصات (

2017 مارس 30 الخبار بجواب اللجنة العلمية

 صفحات) وتأكيد10تلقي النسخة النهائية للمقال(
المشاركة في الندوة

2017أبريل 30

 بأكادير2017 ماي 17 و 16تاريخ ومكا ن تنظيم الندوة

يحدد التاريخ لقحقانشر أشغال الندوة

:ترسل الملخصات والمقالت إلى العنوان اللكتروني التالي

 colloque.investissement@gmail.com

ملقحظات هامة:
المساهمة في النقاش  ييشترط في المتديخلين حضور تجميع أشغا ل الندوة دون استثناء، وذلك من أتجل -   

وتباد ل الفكار.
تتكففل الجهة الداعمة بتغطية نفقات التقامة والضيافة للمشاركين. - 
.ل يتم التعويض على المدايخلت-  

تنسيق أشغا ل الندوة: د.الحسين الرامي: أستاذ القععانون العععام بكليععة الحقععوق ابععن زهععر/ د. هشععام الهععداتجي:
الكاتب العام لمركز تكامل للدراسات والبحاث

           
 :اللجنة التنظيمية

ككوري- ذ.عبد العالي ما
ذ.عبد الرحيم العلم-
ذ. محمد المساوي-

mailto:colloque.investissement@gmail.com


ذ. محمد بهناسي-
ذ.ادريس بوزفور-
ذ. رضا الفل ح-
ذ.محمد المجني-
ذ. سعيد الحاتجي -
ذ. فريد أبو عالي-

اللجنة العلمية:

مؤتسسة النتماء التسم

كلية الحقوق السويسي الرباط ذ.عبد الرقحما ن زنا ن 

كلية الحقوق السويسي الرباط ذ.أمال مشرفي 

كلية الحقوق مراكش . رشيد علمي الردريسي:ذ

كلية الحقوق السويسي الرباط ذ.محمد بلحاج

كلية الحقوق مراكش ذ.عبد اللطيف لعطروز

محامي ورئيس غرفة تسابق بالمجلس العلى للحسابات الرباط ذ.محمد بوتجيدة

كلية الحقوق السويسي الرباط ذ.محمد رشيد لعسري

كلية الحقوق تسطات ذ.عبد الجبار عراش

كلية الحقوق وتجدة ذ.عبد ال الدريسي 

كلية الحقوق أكادير م.ابراهيم كومغار

كلية الحقوق السويسي الرباط ذ.عمر قحنيش 

كلية الحقوق أكادير ذ.ادريس بوزافور 

كلية الحقوق أكادير  ذ.محمد بهناتسي 

كلية الحقوق القنيطرة ذ.طارق زائر 

المدرتسة الوطنية للتجارة والتسيير أكادير ذ.لحسن عبدي 

عميد كلية العلوم الدارية والتقتصححادية تجامعححة القححدس المفتوقحححة
فلسطين

.يوتسف ابو فارةذ

كلية العلوم الدارية والتقتصادية تجامعة القدس المفتوقحة فلسطين  . محمد تللوةذ

كلية الحقوق أكادير ذ. عبد الله أمين

كلية الحقوق مراكش ذ. قحسن صحيب

كلية الحقوق أكادير ذ. ابراهيم ولتيت


