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اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....
▪ اجتماع رقم 2022-2021/06
ليوم اإلثنين  15نونبر 2021
-بالغ-

عقد مك تب مجلس المستشارين يوم اإلثنين  15نونبر  2021اجتماعا برائسة رئيس المجلس السيد النعم
ميارة ،خصص للتداول في جدول اعمال المجلس برسم السبوع الجاري.
في مستهل هذا االجتماع ،توقف السيد رئيس المجلس والسادة اعضاء المك تب عند الجدولة الزمنية
لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة  ،2022على إثر إحالة هذا الخير من لدن مجلس النواب يوم الحد  14نونبر
 .2021وعليه ،فقد تقرر إفراد  7ايام للجنة المالية والتخطيط والتنمية القتصادية لمناقشة المشروع ،وتخصيص 11
يوما الموالية لمجموع اللجان الدائمة من اجل تدارس الميزانيات الفرعية ،على ان تتم الدراسة والتصويت على مشروع
قانون المالية في جزايه الول والثاني امام الجلسات العامة ،من حيث المبدا ،يومي الجمعة  3والسبت  4من شهر
دجنبر المقبل ،وذلك في افق عرض الموضوع على اجتماع لحق لندوة الرؤساء.
وعلى صعيد العالقات مع المؤسسات الدستورية ،فقد اخذ مك تب المجلس علما بانعقاد دورة استثنائية
للمجلس القتصادي والجتماعي والبيئي يوم الثالثاء  16نونبر  2021على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال
للمصادقة على مشروع الراي في موضوع "من اجل مقاربة جديدة ومندمجة لتسويق المنتوجات الفالحية ،ومشروع
الراي في موضوع "اإلدماج القتصادي والجتماعي للباعة المتجولين.
أ
وعلى مستوى االسئلة الشفهية ،وافق مك تب المجلس على جدول اعمال جلسة السئلة الشفهية ليوم
الثالثاء  16نونبر  2021على الساعة الثالثة بعد الزوال ،والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه لوزارة
الشباب والثقافة والتواصل حول "استراتيجية تفعيل دور الشباب".
كما تداول مك تب المجلس في توزيع حصص السئلة الشفهية خالل الجلسات السبوعية في ضوء مداولت
ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الثالثاء  09نونبر  ،2021حيث تقرر اعتماد مقاربة السئلة المحورية (سؤال محوري لكل
جلسة) طيلة الدورة الجارية ،مع مراعاة مبدا التمثيلية النسبية في توزيع الحصص الزمنية.
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وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية ،اطلع مك تب المجلس على المحاور المقترحة من لدن الفرق
والمجموعات البرلمانية للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية ،حيث تقرر إسناد تجميعها وتبويبها
لنفس اللجينة المنبثقة عن المك تب ،التي عهد إليها باستشراف نمط جديد لعقد جلسات السئلة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية ،اطلع اعضاء المك تب على قائمة الشعب الوطنية لمجلس
المستشارين لدى التحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية واإلقليمية والدولية ومجموعات الخوة والصداقة مع
البرلمانات الوطنية ،حيث تقرر تعبئة الفرق والمجموعات البرلمانية من اجل البت في تشكيل الشعب والمجموعات
آ
في اقرب الجال.

مجلس المستشارين
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▪ اجتماع رقم 2022-2021/05
ليوم اإلثنين  08نونبر 2021

عقد مك تب مجلس المستشارين يوم اإلثنين  08نونبر  2021اجتماعا برائسة رئيس المجلس
السيد النعم ميارة ،ومشاركة العضاء السادة:
أ
الخليفة االول للرئيس؛
:
▪ محمد حنين
أ
الخليفة الثاني للرئيس؛
:
▪ احمد اخشيشن
▪ فؤاد القادري
الخليفة الثالث للرئيس؛
:
الخليفة الرابع للرئيس؛
:
▪ المهدي عثمون
▪ عبد السالم بلقشور
الخليفة الخامس للرئيس؛
:
محاسب المجلس؛
:
▪ محمد سالم بنمسعود
محاسب المجلس؛
:
▪ ميلود معصيد
محاسب المجلس؛
:
▪ عبد ا إال له حفظي
أ
امين المجلس؛
:
▪ مصطفى مشارك
أ
امين المجلس.
:
▪ جواد الهاللي
فيما اعتذرت عن المشاركة في هذا الجتماع ،السيدة:
أ
امينة المجلس.
:
▪ صفية بلفقيه
وقد انعقد هذا الجتماع بحضور السيد عبد الوحيد خوجة ،المين العام للمجلس.

مجلس المستشارين
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القرارات الصادرة عن االجتماع

❖شؤون تنظيمية
 قرار رقم  2022-2021/05/01بفتح المجال امام كل مكونات المك تب لتناول
الكلمة ،بصفة استثنائية ،ضمن جلسة السئلة الشفهية ليوم الثالثاء  09نونبر  ،2021في إطار
التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الحتفال بالذكرى  46للمسيرة الخضراء.
 قرار رقم  2022-2021/05/02بالدعوة إلى عقد اول اجتماع للجنة التنسيق مع
مجلس النواب للتداول في اربع قضايا ذات راهنية :تعديل النظامين الداخليين للمجلسين،
والدبلوماسية البرلمانية ،وبرمجة الجلسات الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول
السياسة العامة ،والتدابير المرتبطة بإحداث القناة البرلمانية.
 قرار رقم  2022-2021/05/03بانتداب عضو المك تب السيد عبد اإلله حفظي
للعمل ،بمعية الخليفة الثاني للرئيس السيد احمد اخشيشن ،على إعداد تصور عام بشان مواصلة
تنظيم فعاليات المنتدى البرلماني للعدالة الجتماعية والملتقى البرلماني للجهات ،وإحداث
فعاليات حوارية اخرى بشراكة مع الغرف المهنية والتحاد العام لمقاولت المغرب.
 قرار رقم  2022-2021/05/04إباقرار تقليد يقضي بعرض تقارير الوفود التي
تشارك في مهام دبلوماسية باسم المجلس امام اعضاء المك تب ،لمناقشتها عقب كل مشاركة.
❖العالقات الخارجية
 قرار رقم  2022-2021/05/05باعتماد خالصات وتوصيات تقرير الوفد الذي
شارك ،باسم المجلس ،في اشغال الجمعية العامة للبرلمان النديني وفعاليات الذكرى 42
لتاسيسه ،التي احتضنتها جمهورية كولومبيا خالل الفترة الممتدة من  25إلى  29اك توبر ،2021
وبالموافقة على احتضان فعاليات الجمعية العامة للبرلمان النديني او عقد اجتماع مشترك
لمك تب المجلس مع المك تب التنفيذي للبرلمان النديني ،ووضع برنامج عمل مشترك لتعزيز
التعاون المشترك بين المجلس وبرلمان النديز.

مجلس المستشارين
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❖العالقة مع المؤسسات الدستورية
 قرار رقم  2022-2021/05/06بتعميم
الدراسة التي انجزها المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي ،بطلب من مجلس المستشارين،
في موضوع "التعويض عن فقدان الشغل :اية بدائل في ضوء مقتضيات القانون اإلطار المتعلق
بالحماية الجتماعية" ،إلى جانب الراي الصادر عن مجلس المنافسة حول "وضعية المنافسة في
قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب" ،على الفرق والمجموعات البرلمانية ،في افق تنظيم يومين
دراسيين بتنسيق مع اللجنتين الدائمتين المختصتين ،قصد تملك محتواهما واستثمار
مخرجاتهما في مبادرات تشريعية ورقابية.
أ
❖جلسة االسئلة الشفهية
 قرار رقم  2022-2021/05/07بالموافقة على جدول اعمال جلسة السئلة
الشفهية ليوم الثالثاء  09نونبر  2021على الساعة الثالثة بعد الزوال ،برائسة الخليفة الثاني
للرئيس السيد احمد اخشيشن ،والسيد جواد الهاللي في امانة الجلسة.
أ
❖المحاور المقترحة لجلسة االسئلة الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة
 قرار رقم  2022-2021/05/08بالموافقة على اقتراحات اللجينة التي عهد لها
تجميع وتبويب المحاور المقترحة من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية للجلسة الشهرية
لمساءلة السيد رئيس الحكومة ،وذلك من خالل اعتماد المحاور الربع التالية:
• الحماية الجتماعية رافعة لتحقيق السلم الجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين؛
• الراسمال البشري وتحديات النموذج التنموي؛
• تحسين تنافسية القتصاد الوطني وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية؛
• اإلصالح اإلداري وتحديات الرقمنة وترسيخ قيم الشفافية.
❖سيناريوهات مناقشة مشروع قانون المالية
 قرار رقم  2022-2021/05/09بالدعوة إلى عقد لقاء تنسيقي مع السادة رؤساء
اللجان الدائمة يوم الثالثاء  9نونبر  2021على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا للتداول
حول الترتيبات اإلعدادية لدراسة مشروع قانون المالية لسنة  ،2022لسيما تداخل الختصاص
في دراسة مشاريع ثالث ميزانيات فرعية.
مجلس المستشارين
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 قرار رقم  2022-2021/05/10بعرض
سيناريوهات مناقشة مشروع قانون لسنة  2022ومخرجات
اللقاء التنسيقي مع رؤساء اللجان في الموضوع على ندوة
الرؤساء يوم الثالثاء 9نونبر 2021على الساعة الثانية عشر زوال( .تم التفاق على تخصيص  6ايام
للجنة المالية 13-11 ،يوم للجان الدائمة من اجل مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية ،ويومين
للجلسات العامة).
❖شراكات
 قرار رقم  2022-2021/05/11بتوجيه مراسالت إلى رؤساء الفرق ومنسقي
المجموعات من اجل انتداب اعضاء للمشاركة في الدورة التكوينية التي ينظمها المجلس في اطار
برنامج التوامة المؤسساتية التي تربط المجلس بمجلس الشيوخ الفرنسي ،في موضوع "التخطيط
الستراتيجي".
أ
❖انشطة إاشعاعية
 قرار رقم  2022-2021/05/12بالموافقة على احتضان فعاليات ندوة يوم الثالثاء
 09نونبر  2021على الساعة الخامسة والنصف مساء ،لتقديم ك تاب "الصحراء :افول الشمولية"،
لمؤلفه الكاتب اإلسباني " ،"José María Lizundiaبحضور السيد المندوب السامي لقدماء
المقاومين واعضاء جيش التحرير.

قضايا للمتابعة
• النصوص المتبقية قيد الدرس من المجلس المنتهية وليته (مشاريع
القوانين ،ومقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب)؛
• وجوب تصريح اعضاء المجلس بممتلكاتهم داخل اجل  90يوما من تاريخ
افتتاح الولية التشريعية الحالية ،طبقا لحكام القانون التنظيمي رقم  51.07يقضي بتتميم
القانون التنظيمي رقم  32.97المتعلق بمجلس المستشارين؛
• تصريح كل عضو من اعضاء المجلس بمجموع النشطة المهنية والمهام
النتخابية التي يزاولها ،خالل اجل  30يوما الموالية لفتتاح الولية التشريعية او لك تساب
صفة عضو بمجلس المستشارين (المادة  5من النظام الداخلي).
مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة....

والمؤقتة....
لجنة المالية والتخطيك والتنمية االقتصادية.

شرعت اللجنة امس اإلثنين  15نونبر  2021في دراسة مشروع قانون المالية رقم  76.21للسنة
المالية  ،2022حيث عقدت لهذا الغرض اجتماعا خصص لتقديم المشروع من طرف وزيرة القتصاد
والمالية السيدة نادية فتاح العلوي.
وستنكب اللجنة على المناقشة العامة للمشروع ابتداء من الجتماع المقرر انعقاده غدا الربعاء
على الساعة الثانية عشرة زوال.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة....
لجنة المالية والتخطيك والتنمية االقتصادية.
والمؤقتة....

• االربعاء  17نونبر 2021
الساعة الثانية عشرة زوال :الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022
الساعة الثالثة بعد الزوال :مواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية.
• الجمعة  19نونبر 2021
الساعة العاشرة صباحا  :مواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية
لساعة الثالثة بعد الزوال :جواب السيدة الوزيرة ،والشروع في مناقشة المواد
• االثنين 22نونبر 2021
الساعة العاشرة صباحا  :مواصلة مناقشة المواد
الساعة الثالثة بعد الزوال :مواصلة مناقشة المواد
• الثالثاء  23نونبر : 2021
بعد جلسة السئلة الشفهية :مواصلة مناقشة المواد

أ
• االربعاء  24نونبر2021
الساعة العاشرة صباحا :دراسة مشروعي الميزانيتين الفرعيتين للبالط الملكي ورائسة الحكومة.
الساعة الثالثة بعد الزوال :دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس القتصادي والجتماعي والبيئي.
• الخميس  25نونبر2021
الساعة العاشرة صباحا  :دراسة مشروعي الميزانيتين الفرعيتين لمجلس النواب ومجلس المستشارين
الساعة الثالثة بعد الزوال :دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف
بالستثمار واللتقائية وتقييم السياسات العمومية.
• الجمعة  26نونبر 2021
الساعة العاشرة صباحا  :دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة القتصاد والمالية
الساعة الثالثة بعد الزوال:دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط
• االثنين  29نونبر 2021
على الساعة الثانية عشرة زوال)(12h00
 آاخر اجل إليداع التعديالت بمصلحة اللجنة
• الثالثاء  30نونبر :2021
بعد جلسة السئلة الشفوية :البت في التعديالت والتصويت على الجزء الول من مشروع القانون المالي
لسنة .2022
مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

▪

استقبال وفد عن ائتالف "المناصفة دبا" .

استقبل رئيس مجلس المستشارين ،السيد
النعم ميارة ،وفدا عن ائ تالف "المناصفة دبا" ،وذلك
يوم الربعاء  10نونبر  2021بمقر المجلس.
حيث اكد اعضاء الوفد في بداية اللقاء  ،في
إطار ترافعي ،حول قانون إطار من اجل تحقيق
المناصفة بين النساء والرجال ،على ضرورة النتقال إلى
آ
إقرار اليات اك ثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق
المناصفة في كافة مناحي تاطير حضور المراة ،سواء على
مستوى التشريعات او المؤسسات او السياسات
العمومية ،مع ضمان التزام جميع الفاعلين في الحياة السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية بتبني
المناصفة ك قاعدة قانونية ملزمة وموجهة ،و توحيد رؤية المشرع لحقوق المراة وللمناصفة التي يجب ان
تسود بين المراة و الرجل في كافة المجالت ،وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الولى من الفصل 19
من دستور.2011
كما قدم الوفد الخطوط العريضة للوثيقة المرجعية لقانون إطار ،باعتبارها نتاج مجهود
تشاركي ونقاش موسع التفت حوله مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية والتنموية والنسائية
والشخصيات المدافعة عن حقوق النساء ،والتي تنطلق من عدد من المرجعيات الدولية والوطنية،
المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء ،وتستحضر عددا من المبادئ الكونية المكرسة لها ،وترسم
آ
الهداف المتوخى تحقيقها ،كما تحدد المجالت التي تشملها ،وكذا ال ليات الك فيلة بتفعيلها.
واوضح الوفد الممثل لئ تالف "المناصفة دابا" ان قانون اإلطار يهدف إلى تقوية وظيفة
البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالت
واستدراك النقص الحاصل في ترسانة حماية المناصفة ،رغم إقرارها في دستور .2011

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  16 /634نونبر 2021
10

وخالل هذا اللقاء نوه رئيس مجلس المستشارين السيد النعم
ميارة ،بعمل ائ تالف" المناصفة دبا" والذي يعتبر احد الداعمين له منذ
انطالقه ،واكد ان تحقيق التنمية المستدامة ،ل يمكن ان تفعل إل
بوجود ك فاءات من النساء والرجال على قدر المساواة.
كما ابرز رئيس المجلس المكانة الهامة التي اصبحت تحظى بها المراة المغربية ،والتي جسدها
دستور  2011من خالل تنصيصه على مبدا المناصفة ،ما ترتب عن تصديق المغرب على عدد من
التفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع.
كما اكد السيد الرئيس ان مجلس المستشارين يضع جميع هيائته وهياكله رهن إشارة ائ تالف
"المناصفة دبا" ،في كل ما يتطلبه المر من خبرة مطلوبة ،بما يحقق افق المساواة والمناصفة ،ك قضية
تظل نقطة مركزية في اهتمامات وانشغالت المجلس ،حيث جدد التاكيد على ان مجلس المستشارين
سيعمل بمختلف واجهاته التنظيمية والسياسية والتشريعية ،على الترافع من اجل المناصفة في المجال
السياسي والمؤسساتي ودعم مطالب الحركة النسائية الرامية إلى تقوية وتعزيز المؤسسات من خالل تجويد
مضامين القوانين والنصوص التشريعية بما يسمح بولوج امثل للمراة إلى الحياة العامة والسياسية.
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▪

رئيس المجلس يؤكد أن التوأمة المؤسساتية المغرب -االتحاد
األوروبي تهدف إلى تعزيز كف اءة اإلدارة البرلمانية .

اكد رئيس مجلس المستشارين
السيد النعمة ميارة ،يوم الربعاء  10نونبر
 ،2021ان التوامة المؤسساتية بين
المغرب والتحاد الوروبي تهدف إلى تعزيز
فعالية وك فاءة اإلدارة البرلمانية وتطوير
الداء والدعم المقدم للمستشارين
البرلمانيين.
وقال السيد ميارة ،في كلمة القاها
في افتتاح ندوة لمهمة خبرة تحت عنوان
"صياغة وتفعيل استراتيجية برلمانية،
تجربة مجلس الشيوخ الفرنسي" ،إن هذه المهمة ل يمكن إل ان تكون "مجدية" على اك ثر من صعيد،
وهي تندرج في إطار المحور رقم  1من التوامة المؤسساتية بين المغرب والتحاد الوروبي بعنوان "دعم
مجلس المستشارين بالمملكة المغربية".
واضاف ان "مهمة الخبرة هاته ،تاتي في الوقت المناسب بهدف صياغة وتنفيذ مخطط
استراتيجي يغطي مجالت عمل مجلس المستشارين للفترة ."2023-2021
وجدد رئيس مجلس المستشارين التزامه الراسخ بتفعيل التوامة بين المغرب والتحاد
الوروبي ،معربا عن امله في ان تمكن هذه المهمة من تبادل الخبرات واعتماد التوصيات التي تستجيب
لحتياجات المجلس ،استنادا ،بشكل خاص ،على الخبرة والتجربة التي راكمها مجلس الشيوخ
الفرنسي.
واعتبر في هذا السياق ،ان التنسيق مع مختلف الهيائت في برلمانات بلدان التحاد الوروبي
سيتيح استيعابا افضل للرهانات وتقديم الحلول المتعلقة بالستراتيجيات التنظيمية ،وهو موضوع
المهمات المستقبلية للخبرة في فبراير .2022
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من جهة اخرى ،ابرز السيد ميارة ان مجلس المستشارين
"دشن ولية تشريعية جديدة بهياكل منتخبة حديثا وتحديات ورهانات
كبرى يتعين رفعها لمواكبة الوراش السوسيو -اقتصادية التي اطلقها
جاللة الملك محمد السادس".
واكد ان المجلس ،بتركيبته التعددية ،عازم اك ثر من اي وقت مضى على تقديم مساهمته
والضطالع بدوره الكامل من حيث التشريع ومراقبة وتقييم السياسات العمومية وتعزيز الدبلوماسية
البرلمانية.
من جهته ،اشار المين العام الشرفي لمجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية ،جان لوي شروت
جيرار ،إلى ان هذه التوامة المؤسساتية تمت في إطار برنامج لالتحاد الوروبي ،مشيرا إلى انها تعكس
التعاون القائم بين البرلمانين المغربي والفرنسي بشكل عام ،وبين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ
الفرنسي ،على وجه الخصوص.
وقال ،في تصريح لوكالة المغرب العربي لالنباء ،إن هذا اللقاء ،الذي حضره اعضاء مك تب
مجلس المستشارين ورؤساء الفرق النيابية" ،يروم استعراض اإلصالحات التي نفذها مجلس الشيوخ
الفرنسي منذ سنة ."2008
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مجلس المستشارين يحتضن ندوة لتقديم
كتاب "الصحراء :أفول الشمولي".
"

تراس السيد النعم ميارة رئيس مجلس
المستشارين يوم الثالثاء  09نونبر  2021ندوة فكرية
لتقديم ك تاب "الصحراء :افول الشمولية" لمؤلفه
الصحفي والكاتب اإلسباني خوسي ماريا ليزونديا،
وذلك بحضور السيد مصطفى الك ثيري ،المندوب
السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ،واعضاء مك تب المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية وممثلي
وسائل اإلعالم الوطنية وعدد من ال كاديميين والمهتمين.
وخالل كلمة له بالمناسبة عبر السيد النعم مياره عن اعتزازه باستضافة كاتب اسباني كرس ك تبه
لستجالء الحقائق الدامغة حول المجال الصحراوي وقناعته بافول اطروحة النفصال ووهم الشمولية في
ظل المستجدات التي تعرفها القضية الوطنية وما تحشده من دعم دولي يغيظ الخصوم.
وشدد السيد الرئيس على ان مضمون الك تاب يمثل حقيقة ل غبار عليها فيما يخص مغربية
الصحراء ،حيث يعد شهادة ناطقة عن الشرعية التاريخية والجغرافية لالقاليم الجنوبية ،تدحض
الطروحات التي تستهدف زعزعة المغرب ،والتي يميزها اندماج فسيفسائي بشري انصهر في الهوية
المغربية منذ قرون.
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أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية...

▪

االتحاد المغربي للشغل ينظم بشراكة مع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين لق اء دراسيا حول
مشروع الق انون المالي لسنة .2022

نظم فريق التجمع الوطني لالحرار
بمجلس المستشارين يوم الثالثاء  09نونبر
 2021يوما دراسيا حول موضوع " مشروع
آ
قانون المالية  2022واثاره الجتماعية
والقتصادية على المجتمع" وذلك بمشاركة
عدد من الخبراء والمهتمين.
وتميزت اشغال هذا اليوم بالكلمة
الفتتاحية لرئيس فريق التجمع الوطني
لالحرار بمجلس المستشارين السيد محمد
البكوري التي استعرض من خاللها اهمية هذا الموضوع وراهنيته.
كما القى المستشار عن فريق التحاد العام لمقاولت المغرب ،السيد رضى لحميني رئيس المنظمة
الوطنية للخبراء المحاسبين التجمعيين ،مداخلة ذكر من خاللها بمسطرة اعداد ومناقشة والتصويت على
مشروع قانون المالية مستعرضا اهم التدابير الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة .2022
فيما تطرق السيد انس زويتن الخبير المحاسبتي إلى مختلف المستجدات الجمركية الواردة في
ذات المشروع واهدافها ،بينما احاط السيد سعيد عسال ،الستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
بالقنيطرة ،بالبعاد الجتماعية والقتصادية لهذا المشروع.
وشكل هذا اليوم الدراسي ،الذي توج بتبني عدد من المخرجات والتوصيات ،فرصة عبر من
خاللها السيدات والسادة المستشارين اعضاء الفريق عن وجهات نظرهم بخصوص هذا المشروع مثيرين
عددا من اإلشكالت المرتبطة به.
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
قسم الإعالم؛
مصلحة التواصل واليقظة الإعالمية.

الهاتف(+212) 53728134:
الفاكس(+212)537728134:
البيد الإلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
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