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)))أ  القعدة) ذي) ص) في) صادر) أ).)7)) رقم) الداخلية) لأزي4) ق4ار)

))أ)يأنيأ)أ)4)()بكحديد)مؤش4ات)تقييم)وداء)امل4اتز)الجهأية)

لالستثمار.

وزير الداخلية،

 1440 11 من شعبان  في  2.19.67 الصادر  بناء على املرسوم رقم 

)17 أبريل 2019( بتطبيق القانون رقم 47.18 املتعلق بإصالح املراكز 

لالستثمار  املوحدة  الجهوية  اللجان  وبإحداث  لالستثمار  الجهوية 

وال سيما املادة 4 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد مؤشرات تقييم أداء املراكز الجهوية لالستثمار خالل الفترة 

املعنية، املنصوص عليها في املادة 4 من املرسوم رقم 2.19.67 املشار 

إليه أعاله، كما يلي :

1 - األجل املتوسط ملعالجة ملف استثماري تم إيداعه كامال لدى 

املوحدة  الجهوية  اللجنة  على  وإلحالته  لالستثمار  الجهوي  املركز 

لالستثمار ؛

وإحالتها  معالجتها  تمت  التي  االستثمار  مللفات  املئوية  النسبة   -  2

املوحدة  الجهوية  اللجنة  على  لالستثمار  الجهوي  املركز  طرف  من 

لالستثمار في أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع هذه امللفات 

كاملة لدى املركز املذكور ؛

قرار  واتخاذ  االستثمار  ملفات  لدراسة  املتوسط  األجل   -  3

بخصوصها من طرف اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار ؛

4 - النسبة املئوية مللفات االستثمار التي تمت دراستها واتخاذ قرار 

أجل  في  لالستثمار   املوحدة  الجهوية  اللجنة  طرف  من  بخصوصها 

أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إحالة امللفات على اللجنة املذكورة من 

طرف املركز الجهوي لالستثمار ؛

5 - النسبة املئوية مللفات االستثمار  املصادق عليها من قبل اللجنة 

الجهوية املوحدة لالستثمار ؛

للمشاريع االستثمارية املصادق عليها من قبل  املبلغ اإلجمالي   -  6

اللجنة  الجهوية املوحدة لالستثمار؛

7 - عدد مناصب الشغل املباشرة والقارة املتوقع إحداثها من خالل 

املشاريع االستثمارية املصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية املوحدة 

لالستثمار  ؛

املشاريع  برسم  املبرمجة  لالستثمارات  املئوية  النسبة   -  8

الجهوي  املركز  قبل  من  وتتبعها  مواكبتها  يتم  التي  االستثمارية 

لالستثمار، التي تم إنجازها فعليا ؛

إطار   في  املبرمجة  الشغل  مناصب  لتحقيق  املئوية  النسبة   -  9

املركز  طرف  من  وتتبعها  مواكبتها  يتم  التي  االستثمارية  املشاريع 

الجهوي لالستثمار  ؛

10 - عدد املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا، في طور 

املركز  طرف  من  مواكبتها  تمت  التي  بالجهة،  الناشطة  أو  اإلحداث 

الجهوي لالستثمار  ؛

11 - عدد املقترحات املقدمة من طرف املركز الجهوي لالستثمار 

تحفيز  وإلى  باالستثمار  املتعلقة  اإلدارية  املساطر  تبسيط  إلى  الرامية 

السلطات  على  إحالتها  تمت  والتي  بالجهة،  االستثمارات  وإنعاش 

الحكومية املعنية.

املادة الثانية

األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  املؤشرات  احتساب  كيفية  تحدد 

أعاله بالجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1442 )14 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

نصأص)عامة

*
*    *
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 تي ية)احتساب)مؤش4ات)تقييم)وداء)امل4اتز)الجهأية)لالستثمار
خالل)ال ترة)املعنية

ط4يقة)احتساب)املؤش4

مل ات لدراسة) املكأسط)  األجل)
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اإلجمالياإلجمالي

اإلجمالي

الناشطة  عدد)املقاوالت)الصغ4ى)واملكأسطة)والصغيرة)جدا،)في)طأر)اإلحداث)وو)
لالستثمار)خالل الجهأي) امل4تز) منها)من)ط4ف) بطلب) تمت)مأاتبتها) التي)  بالجهة،)

ال ترة)املعنية

 عدد)املقترحات)املقدمة)من)ط4ف)امل4تز
تبسيط إلى) ال4امية) لالستثمار)  الجهأي)
 املساط4)اإلدارية)املكعلقة)باالستثمار)وإلى
بالجهة، االستثمارات) وإنعاش)  تح يز)
السلطات على) إحالتها) تمت)  والتي)

الحكأمية)املعنية

تبسيط إلى) ال4امية) لالستثمار) الجهأي) امل4تز) ط4ف) من) املقدمة) املقترحات)  عدد)
 املساط4)اإلدارية)املكعلقة)باالستثمار)وإلى)تح يز)وإنعاش)االستثمارات)بالجهة،)والتي
 تمت)إحالتها)على)السلطات)الحكأمية)املعنية)خالل)ال ترة)املعنية،)بم4اسلة)رسمية
 ملدي4)امل4تز)الجهأي)لالستثمار)مؤش4)عليها)من)قبل)والي)الجهة)ومأجهة)تحت)إش4اف

السلطة)الحكأمية)الأصية

الصغ4ى

.

إحداثها

.

.

واملكأسطة) الصغ4ى) املقاوالت) عدد) (-
اإلحداث) طأر) في) جدا،) والصغيرة)
وو)الناشطة)بالجهة،)التي)تمت)مأاتبتها)

من)ط4ف)امل4تز)الجهأي)لالستثمار.


