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باج          ات املك

  

ع   523رمق  اج
   2015 ماي 11لیوم االثنني 
  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس لس رئاسة  2015 ماي 11عقد مك س ا رئ

كتور محمد الشیخ بید هللا ع النقط التالیة.  ا ٔعامل هذا إالج دول    : وقد تضمن 
 

 

ب،امل )1 ع املك ىل قرارات اج  وافقة 
لس  تذكري )2 لم شطة الرمسیة  ٔ: 

 13 - 15  حتادیة والوفد :  2015ماي حتادیة لروسیا  لجمعیة  حتاد  سة جملس  رة  رمسیة لرئ ز
 .املرافق لها

 14 - 15  ظمها:  2015ماي ولیة اليت س ة لص الربملان املغريب الندوة ا ایة السام احب اجلال حتت الر
ٔیده و ٔبیض املتوسط  رشاكة معامللك محمد السادس نرصه هللا و لبحر ا  املوروثحامیة " موضوع حولامجلعیة الربملانیة 

لتدمريالثقايف   ".العاملي املهدد 
ستوریة  )3 لس مع املؤسسات ا  :القة ا

3.1 -  ٔ لس ا لم ٔول  س ا اقشة عرض السید الرئ د وطریقة م ٔمام جملس حتدید مو ت  لحسا ىل 
شار ٔربعاء املس ي قدمه یوم ا   .2015ماي  06ن ا

رشیع  )4  :ال
لس ا مرشوع قانون إ  - 4.1 ىل ا  : من جملس النوابدید 

  جلهات یتعلق 111.14 قانون تنظميي رمقمرشوع.  
ن  - 4.2 دید رشیعیني  ار بتوصل جملس النواب بنصني    :ٕاخ

 متمي القانون رمق 106.14 رمق مرشوع قانون داث  املتعلق 016.89 بتغیري و نة الهندسة املعامریة وٕا مبزاو 
ٔة املهندسني املعامریني الوطنیة  .هی

  ني املغاربة  قانون یقيضمقرتح اف ات والص اف لص عیة  ج ٔعامل  داث مؤسسة ا تقدم به بعض (ٕ
دة والتعادلیة لو ستقاليل   ).نواب الفریق 
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لجن )5  : ا

لجن - 5.1 ات ا مج اج   ر
رس - 5.2 د ا رشیعیة ق   النصوص ال

  
  

ٔسئ الشفهیة )6   ا
  

ٔربعاء   - 6.1 لسیاسة العامة، یوم ا س احلكومة املتعلقة  ٔجوبة رئ صصة  د انعقاد اجللسة الشهریة ا التذكري مبو

ا 2015ماي  20 ة احلادیة عرش صبا   .ىل السا
ء لس - 6.2 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 ماي 12ة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
  

  
  

ةالعالقا )7  : ت اخلارج

ٔوربیةرغبة  - 7.1 ة وا ٔول ووزرة الشؤون اخلارج ر ا س جملس الكرواتیة  ئبة الوز عقد لقاء مع السید رئ
شارن ةىل ال  2015 یونیو 15 یوم االثنني املس االعارشة والنصف  سا   .صبا

ار  - 7.2 دیدٕاخ ب  اب مك كوستاراك  نت رشیعیة  رٔسه السیدلجمعیة ال ي   Rafael Angel وا
Ortiz Fabriga یة املسیحیة املنمتي شرتا دة    .حلزب الو

ال وفد منمقرتح  - 7.3 ستق ة والتعاون  ني إالسبان  وزارة اخلارج اف ٔربعاءوذ یوم الطلبة الص  03 ا
ة  2015 یونیو ا العارشة والنصفىل السا   .صبا

عقد  MEDCOP21 حلضور لقاءدعوة  - 7.4 ي س   .2015یونیو  5و  4 یويم مبارسیلیاا
ٔورويب حولمرشوع  - 7.5 ٓفاق  تقرر الربملان ا ا و ٔوسط وشامل ٕافریق یة مبنطقة الرشق ا ٔم ت ا د الت

  .ستقرار السیايس
شارن يفر تقر - 7.6 ة ملوظفي  حول مشاركة ٕادارة جملس املس لشبكة إالفریق ذیة  لجنة التنف ٔشغال ا

ت  لالربملا ریل 29 ٕاىل 27 الغابون من -لیربوف ٔ 2015.  
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ع رمق    423اج
  2015 ماي 04لیوم االثنني 

  
شارن یوم  عقد ب جملس املس س  2015 ماي 04االثنني مك رئاسة رئ ا  كتور اج لس ا ا

   .محمد الشیخ بید هللا
      

ع ج   القرارات الصادرة عن 
  
 
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  ىل تلبیة دعوة حلضور ندوة من تنظمي جملس املنافسة ملوافقة  2015/234/01قرار رمق
لم "حتت عنوان  ة والقوانني اجلدیدة  صادي والسلطات العموم ق ء " نافسةالعامل   2015ماي  26یوم الثال

ا مبقر جملس املنافسة ة والنصف صبا ة الثام  .ىل السا
  

ٔسئ    :ا

 ء  ملوافقة 2015/234/02رمق  قرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   04ىل 
داب الز 2015ماي  س السید محمد فضیيل والسید  لرئ لسة، اليت سرئسها اخللیفة الثاين  ل ٔمني   .اري 

  

ة    :العالقات اخلارج

  ال  ملوافقة 2015/234/03 رمققرار ملغرب ىل استق لهجرة  ولیة  لمنظمة ا ر العام  املد
ء  شارن یوم الثال س جملس املس ة احلادیة عرشة والنصف  2015یونیو  02يف لقاء السید رئ ىل السا

ا   .صبا
  :شؤون ٕاداریة 

 ٔصا واملعارصة بتعیني لك من ىل ملوافقة  2015/234/04رمق  قرار مقرتح فریق ا
لفریق ام رئاسة مصلحتني  رس العاليل لتويل  ن عبد احلق الصدیقي و   .السید

  شارن وٕادارة الوسیط من  ملوافقة 2015/234/05 رمققرار ىل عقد لقاء بني جملس املس
ٔفق عقد سان يف  ميقراطیة وحقوق إال ل ا ة  ٔ لحصی احلكوم ة ملساء الشباب الربملاين  اجللسة اخلتام

ي تعزتم املؤسسة تنظميه بتارخي    .مبقر الربملان 2015ماي  29احلالیة وا



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین
 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 0537728134: الفاكس /           0537218371: الھاتف   اإلعالممصلحة / قسم اإلعالم والدراسات 

5

 
  قضا لالطالع

  
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
ت حول  -  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔول  س ا لس "لتذكري بعرض السید الرئ شطة ا  رمس سنةٔ

ٔربعاء " 2013 لس النواب 2015ماي  06وذ یوم ا ة اجللسات مب ا بقا ة احلادیة عرشة صبا   . ىل السا
يئ حول موضوع  - عي والب ج صادي و ق لس  ٔي ا ساء يف "تقرر ور متیزي ضد ال ٔشاكل ا

صادیة  ق   ".حقائق وتوصیات: احلیاة 
  
  

رشیع    :ال
ار بتوصل جملس  - لغرف املهنیة 24.15النواب مبرشوع قانون رمق ٕاخ   .یتعلق 

  
لجن    :ا

رس - د ا رشیعیة ق   .النصوص ال
ة    :العالقات اخلارج

دول  - ىل  اص حبامیة الرتاث الثقايف الفلسطیين  ضافة بند  ٕ لس الوطين الفلسطیين  مقرتح ا
ٔبیض املت لبحر ا لجمعیة الربملانیة  لجنة الثالثة  ململكة املغربیة یويم ٔعامل ا  15و  14وسط اليت ستعقد 

  .2015ماي 
س الغرفة السفىل  - ئبة رئ رئاسة  ة الصداقة الربملانیة البولونیة املغربیة  رة وفد عن مجمو مرشوع ز

لمملكة املغربیة من    .2015ماي  22ٕاىل  18لربملان البولوين 
دي - س جملس الشیوخ الك ار بوفاة رئ   .ٕاخ

  :رملانیة  شؤون
راهمي املايم  - شار امحد ا نتداب السید املس دة والتعادلیة  لو ستقاليل  ار من الفریق  ٕاخ

ة رشیعیة الكوستارك شارن وامجلعیة ال   .مكمثل يف جلنة التعاون والصداقة بني جملس املس
  :شؤون ٕاداریة 

ىل الفرق وا -  ة  یة حول توزیع معدات الهبة الصی لجنورقة تق ات وا   .مو
ٔويل   - رايس حول التقرر ا شاریة يف مشاریع القوانني التنظميیة "لیوم ا ميقراطیة ال ماكنة ا

ات الرتابیة مجلا   ".املتعلقة 
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ة   اجللسات العموم
  
  
  

ٔعامل  ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع ٕاىل عرض السید الرئ ة مشرتكة لٕالس لسة معوم
رمس سنة ا   2013لس 

  
  
شارن،    سا جمليس النواب واملس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ رٔس السیدان رشید الطاليب العلمي وا

ٔربعاء  ي تقدم به السید ادرس جطو  2015ماي  06یوم ا لعرض ا ع  ة مشرتكة خصصت  لٕالس لسة معوم

الص ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا رمس سنة الرئ ت  لحسا ة  وی الس ال ىل وا ٔ لس ا ٔشغال ا ة 
ضیات الفصل  2013 ستور 148تطبیقا ملق   . من ا

رشیعیة  ٔساسیة متكن السلطة ال شلك حمطة  لحظة  ٔن  ھذه ا وقد اعترب السید جطو يف مسهتل عرضه 

ام  ىل الق دھا  سا ت، ما  لحسا ىل  ٔ لس ا لام بعمل ا ذ  ٔ مي من ا ستوري املمتثل يف املساء والتق بدورھا ا
ة والزناھة يف تدبري املال العام وتفعیال ملبادئ احلاكمة اجلیدة اليت  د الشفاف وممارسة الرقابة ٕازاء احلكومة، ٕاعامال لقوا

ستور ماكنة ممتزية   .ٔوالھا ا
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لجن   ٔشغال ا
  

صاد   :یةجلنة املالیة والتخطیط والتمنیة إالق
  

ٔمس إالثنني  ا مساء  لجنة اج ال  دراسة مرشوع قانون رمق  2015ماي  11عقدت ا ا واصلت  اج
متمي القانون رمق  77.14 لمغرب 12.96یقيض بتغیري و صالح القرض الشعيب  ٕ   .القايض 

ة وتعزز ال مو و من من رٔسامل ا اب ا س كرس ا ٔن املرشوع یندرج يف ٕاطار  ر  طابع التعاضدي یذ
لمغرب، وميكن تلخیص اخلطوط العریضة لهذا املرشوع يف النقط الثالثة التالیة لقرض الشعيب    :والتعاوين 

    ة املتباد لرٔسامل البنك املركزي الشعيب والبنوك الشعبیة اجلهویة؛   املراق

    لقرض الشعيب؛   تطور احلاكمة اجلیدة 

    ٔح لغاء ا ٕ سیط القانون   .اكم إالنتقالیة اليت مل تعد ساریة املفعولت
  

عیة ة وإالج   :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
  

ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج ر إالتصال،  2015ماي  11عقدت ا حبضور  السید مصطفى اخللفي وز
ٔوىل والثانیة والعاملني فهيام ايت القطب العمويم ا الم العمويم خصص ملناقشة موضوع وضعیة رشكيت ق ٓفاق ٕاصالح إال   .و

افعة واملؤرة يف  ت وفرص قطاع إالتصال، والقوى ا ه عن حتد ر عرضىا حتدث ف ٔلقى السید الوز ملناسبة  و
الم وإالتصال  ات يف قطاع إال ن من إالصال ل  ٔسفرت عن واقع حيمت ٕاطالق ج شهدها واليت  التحوالت اليت 

ٔوىل حمطاته يف ة لٕالتصال السمعي البرصي، مربزا يف هذا  ملغرب، جتلت  دیدة لرشاكت العموم ر حتمالت  ة دفا صیا
ر يف رصها السید الوز ٔرض الواقع واليت اخ ىل  ٔولیة لتزنیلها  ٔن، والنتاجئ ا دها يف هذا الش  السیاق املقاربة اليت مت اع

اري والسیايس وتقویة التعددیة، تعزز احلاكم يل،ة، توسیع العرض إالخ ا ات  تقویة إالنتاج ا الق ٔ دید ل ٕارساء نظام 
لغوي   .وضامن التنوع ا

الل النقط التالیة ر من  ل املق فقد استعرضها السید الوز ٓفاق واملرا   :ٔما خبصوص ا

ة؛   رسیخ اخلدمة العموم

ٔهیل القانوين؛ ابعة الت   م

ٔهیل املؤسسايت؛   الت

إالخنراط يف العامل الرمقي؛  

حترر القطاعمواص .  
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ة  س/ العالقات اخلارج شطة السید الرئ ٔ  
  

ت املتوسطیة بلشبونة ٔشغال القمة الثانیة لرؤساء الربملا شارك  يف  شارن  س جملس املس   : رئ

ٔبیض  لبحر ا س امجلعیة الربملانیة  شارن ورئ س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ شارك ا
عقد املتوسط، يف مؤمت ل املتوسط اليت س ٔ لجمعیة الربملانیة لٕالحتاد من  ت التابعة  ر القمة الثاين لرؤساء الربملا

سة الربملان 2015ماي  11بلشبونة یوم  س، رئ ف ٔسوساو اس رمية من معايل السیدة مار دا  عوة  ، وذ تلبیة 
ل املت ٔ سة امجلعیة الربملانیة لٕالحتاد من    .وسطالربتغايل ورئ

ٔشغال هذه القمة اليت سیحتضهنا الربملان الربتغايل حول موضوع  متحور    ".سیاسة الهجرة"و
ٔساویة اليت  داث امل ٔ ري الشـرعیة وتفامق ا ٔمهیة انعقاد هذه القمة يف سیاق تنايم معض الهجرة  ٔيت  وت

  .لفهتا يف حوض املتوسط
  

لجمعیة   درايل  لس الف سة ا رة السیدة رئ درالیة لفدرالیة روسیا ٕاىل اململكة املغربیة ز   : الف

شارن، تقوم معايل السیدة  س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ  Valentinaبدعوة من ا
MATVIENKO درالیة لفدرالیة لجمعیة الف درايل  لس الف سة ا رة معل رمسیة ٕاىل اململكة املغربیة،  رئ ز روسیا، 

الل الفرتة املمتدة من  ىل رٔس وفد   .2015ماي  15ٕاىل  13هام، 
رة ٕاىل لجمعیة وهتدف هذه الز درايل  لس الف شارن املغريب وا لتعاون بني جملس املس دیدة  ٓفاق  ح   ف

ن والشعبني  رة كذ يف ٕاطار العالقات التارخيیة القامئة بني الب ل هذه الز درالیة، وتد روسیا الف درالیة  الف
  .الصدیقني

درالیة لفد لجمعیة الف درايل  لس الف سة ا ات مع  رالیةوستجري معايل رئ اح رة، م الل هذه الز روسیا 
ململكة املغربیة   .بار املسؤولني يف احلكومة والربملان 

  

ال وفد عن هیئة التوثیق    :جبمهوریة الصني الشعبیة  مبدینة شنغهاي  استق

شارن، وفدا عن هیئة التوثیق  س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا   ايمبدینة شنغه استق
رئاسة السید  لس الوطين  ZHENG Shanheجبمهوریة الصني الشعبیة  زور اململكة املغربیة بدعوة من ا ي  وا

س  ملغرب، وذ یوم امخل لس 2015  ماي 7لهیئة املوثقني    .مبقر ا
القات ذوره من  سمتد  ي  القات التعاون املمثر ا ٔشاد اجلانبان مبستوى  لقاء،  الل هذا ا رخيیة  و

ذرة جتمع رة يف تعزز هذه   م سامه هذه الز ٔن  ٔملهام يف  ربا عن  بني اململكة املغربیة ومجهوریة الصني الشعبیة، و
ن والشعبني الصدیقني لب لمصاحل املشرتكة  دمة    .العالقات وتطورها 
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ٔم شیط وت نة التوثیق يف ت ي تلعبه  ور ا ٔمهیة ا ىل  ٔكد اجلانبان  صاد و ٕالق ات واسعة  ني قطا

رات واملسامهة  س لب  ٔمن التعاقدي وضبط املعامالت واستقرارها وشجیع و ق ا ٔساسیة لتحق امة  عتبارها د
عیة ج صادیة و ق ق التمنیة    .يف حتق

هتايم الوزاين ٔمني ا ٔمحد  لس الوطين لهیئة املوثقني السید  س ا لقاء، رئ    .حرض ا
  

ل املتوسطرئ ٔ ٔمني العام لٕالحتاد من  ات مع ا اح لس جيري م   :س ا

ٔبیض  لبحر ا س امجلعیة الربملانیة  شارن ورئ س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا استق
ٔربعاء  ل املتوسط، یوم ا ٔ ٔمني العام لٕالحتاد من  لاميس، ا ح هللا الس قر مب 2015 ماي  6املتوسط، السید ف

لس   .ا
ٕالرهاب والتطرف والهجرة الســریة،  ة املرتبطة  یة املتنام ٔم ت ا د لقاء، تناول اجلانبان الت الل هذا ا و
ة هذا  ل املتوسط يف موا ٔ ٔبیض املتوسط وإالحتاد من  لبحر ا سیق بني امجلعیة الربملانیة  وسبل تعزز التعاون والت

ٔمن و    .إالستقرار هبذه املنطقةالثاليث املدمر مبا خيدم ا
  

ٔبیض املتوسط لبحر ا س امجلعیة الربملانیة  ئب رئ ال    استق

ٔبیض   لبحر ا س امجلعیة الربملانیة  شارن ورئ س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا استق
ٔبیض امل  Michel Vauzelleاملتوسط، السید  لبحر ا س امجلعیة الربملانیة  ئب رئ ء ،    ماي 5توسط، یوم الثال

لس 2015   .مبقر ا
ٔبیض املتوسط  لبحر ا م امجلعیة الربملانیة  ة من القضا موضوع اه لقاء، تناول اجلانبان مجمو الل هذا ا و

ٔمن واستقرار املنطقة املتوسطیة، كام توقفا عند معض الهجرة الرس  ىل  یة وانعاكساهتا  ٔم ت ا د ٔساسا الت یة مهنا 
نیة والعرشن  ول ال ٔن یلعبه الربملانیون يف ا ي جيب  ور ا ٔبیض املتوسط، وا رشق ووسط وغرب البحر ا

سانیة راما إال ٔبیض املتوسط ٕازاء هذه ا   .احملیطة حبوض البحر ا
  

ط، وكذا ا لر ٔبیض املتوسط  لبحر ا لجمعیة الربملانیة  لقاء املرتقب  ولیة وتطرق اجلانبان ٕاىل ا لندوة ا
ٔبیض املتوسط حول موضوع  لبحر ا رشاكة مع امجلعیة الربملانیة  رملان اململكة  ظمها  حامیة املوروث الثقايف "اليت س

لتدمري   .2015ماي  15و 14 یويم " العاملي املهدد 
م املشرتك ددا من القضا ذات إاله لقاء،  الل هذا ا   .وتداول اجلانبان، 
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ال یة استق ٔممیة إالشرتا   وفد عن بعثة ا

رئاسة     یة  ٔممیة إالشرتا شارن، وفدا عن بعثة ا س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا استق
لس 2015  ماي 4، یوم إالثنني  Juan Antonio Yanezالسید    .مبقر ا

مي منوذج ا ٔمهیة ا لس  س ا لقاء، استعرض السید رئ ت اململكة يف بدایة ا ي متك قراطي التمنوي ا
ة وإالستقرار بفضل حمكة وتبرص صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ٔن   .املغربیة من ٕارسائه يف جو من الطم

ات  شطة امجلا ٔ ٔمن واستقرار املنطقة بفعل تنايم  یة اليت هتدد  ٔم ت ا د لت س  ر السید الرئ وذ
ة واليت دراتإالرهابیة املسل ة وا ٔسل شـر وا ٔوطان، وشباكت إالجتار يف ال رة ل   ... تتغذى من اجلرمية املنظمة العا

ٔساس مقاربة  ىل  لجوء القامئة  لمملكة يف جمال الهجرة وا س ٕاىل السیاسة اجلدیدة  وتطرق السید الرئ
و ستور والقانون ا ضیات ا سانیة تضع البعد احلقويق يف جوهرها طبقا ملق لمغرب، والتعاون ٕا ولیة  لزتامات ا يل و

ٔطراف   .املتعدد ا
منوذج املغريب  ٔمن وإالستقرار يف اململكة املغربیة بفضل ا ٔمهیة ا یة  ٔممیة إالشرتا رز وفد بعثة ا ٔ ته،  ومن 

ولیني ٔمن والسمل ا اب ا   ودوره يف است
ددا من القضا ذات لقاء،  الل هذا ا م املشرتك وتناول اجلانبان،    .إاله

ٔول حلزب إالحتاد إالشرتايك  ي زار اململكة املغربیة بدعوة من الاكتب ا یة ا ٔممیة إالشرتا ومض وفد بعثة ا
 ClaudioوالسیدMustapha Ben Jaafar ، والسیدAdelia de Carvalhoالسیدة : لقوات الشعبیة

Herrera.  
  

سة ال رئ ميقر  من مؤسسة الوسیط استق ل ا سانٔ   :اطیة وحقوق إال

شارن،  س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا دجية املروازي،  استق السیدة 
سة سان، والوفد املرافق لها، یوم امجلعة  من مؤسسة الوسیط رئ ميقراطیة وحقوق إال ل ا مبقر  2015ماي   08ٔ
لس   .ا

ال لس  س ا ر السید رئ لقاء، ذ الل هذا ا متع املدين يف ٕاطار و ٔصبح یلعبه ا ي  ور ا ري وا اح الك نف
شاریة اليت یدعو لها صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ميقراطیة ال   .ا

سة رزت رئ ٔ هتا،  سان دور مؤسسهتا يف  من مؤسسة الوسیط ومن  ميقراطیة وحقوق إال ل ا ٔ
ىل صعی ة  دة ملفات حقوق ٔمم التعامل مع  لها مع مجیع املؤسسات الوطنیة ومع ا ات اململكة، وتفا د خمتلف 

سان رتام حقوق إال ميقراطیة وا كوینه يف جمال ا لشباب و م  دة يف جمال إاله   .املت
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شطة الفرق ٔ  
 

ميقراطي" الفریق إالستقاليل یناقش موضوع ت ورهان التحول ا ا   :يف یوم درايس" إالنت

لس رشاكة م دة والتعادلیة مب لو ٔساتذة التعلمي العايل إالستقاللیني، نظم الفریق إالستقاليل  ع رابطة 
ء  شارن یوم الثال ميقراطي" یوم دراسیا حول موضوع  2015ماي  05املس ت ورهان التحول ا ا مبشاركة " إالنت

ني ح ٔساتذة  لیة و ا   .رملانیني وممثل عن وزارة ا
ٔع ٔنصاري، وقد انطلقت  س الفریق السید محمد ا بیة للك من رئ للكمة الرتح رايس  امل هذا الیوم ا

ٔمني العام حلزب إالستقالل لسید محید شباط ا س الرابطة، تلهتا اللكمة التوجهيیة    .والسید محمد الررايك رئ
ىل العروض التالیة لقاء فقد توزعت    :ٔما حماور ا

  

 " ت القانونیة وال ابیة املقالضام       العامل   ٔمغاري  السید حسن  ،" قضائیة لٕالستحقاقات إالنت
ر          ت مد ا   .إالنت

 " ابیة سان يف مالحظة العملیة إالنت لس الوطين حلقوق إال لصة:  جتربة ا روس املست ر " ا  ، ند
راسات       ر ا ٔستاذ القانون جبامعة محمد اخلامس ومد لس الوطين  املومين،      والبحث والتوثیق 
سان         . حلقوق إال

 " ميقراطیة احمللیة دات الهندسة الرتابیة اجلدیدة وتعزز ا ٔستاذ "مست  ،  ، عبد الرحمي املصلو
ٔساتذة التعلمي العايل إالستقاللیني         ذي لرابطة  ب التنف   .القانون العام عضو املك

 "   متث ميقراطیة ا ىل املستوى الرتايبا شاریة  ميقراطیة ال ٔم تنافر؟:  یلیة وا  ، عبد احلافظ "اكمل 
ٔساتذة التعلمي العايل إالستقاللیني        س رابطة  ئب رئ ٔستاذ القانون العام  نو    .ٔدم

"ات الرتابیة لجام ٔ التدبري احلر  د ٔستاذ القانون العام جبامعة محمد ا"م   خلامس، عبد امحلید بنخطاب 

 "  ميقراطیة متثیلیة ا ت املهنیة ورهان ا ا ذي لٕالحتاد   دجية"  إالنت ب التنف   الزويم عضو املك
ملغرب          لشغالني    .العام 

 " دات  قراءة ت الغرف املهنیة  يف مست ا امعة غرف  ، عبد احلكمي الهیاليل، " انت ر   مد
ة التقلیدیة            .الصنا
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دة ال لو درايل  ميقراطیةفریق الف   وا

ة"ینظم یوما دراسیا حول  موضوع  یون العموم    "ٕاشاكلیة حتصیل ا

  
لول معلیة لها، نظم الفریق  رشیعیة والقانونیة، واملسامهة يف اقرتاح  بغیة مقارهتا من خمتلف اجلوانب ال

ء  درايل یوم الثال ةٕاشاكلی" یوم دراسیا حول  2015ماي  05الف یون العموم مبشاركة خمتلف املعنیني "  ة حتصیل ا
لرضائب، واخلزینة العامة  لجامرك وإالدارة العامة  صاد واملالیة ممث يف إالدارة العامة  ق ٔمر بوزارة  سواء تعلق ا

 ٔ ت احمللیة،  جلبا لیة ف یتعلق  ا ٔو وزارة ا داءات وزارة العدل ف خيص تدبري حتصیل الو لمملكة،  ٔ غرامات وا
ر واملصاریف القضائیة   .النقدیة والصوا

شارن  س جملس املس ع ٕاىل  لكامت السید رئ ٕالس ة، اليت متزيت  تاح الل تقدميه يف اجللسة إالف و
لیة والسید ممثل وزارة العدل  ا ر ا صاد واملالیة والسید وز ق ني بوزارة  س هیئة احملاسبني العموم والسید رئ

لقاء هيدف ٕاىل و  ٔن هذا ا ة،  س الفریق السید محمد دعید ٔكد رئ صاد واملالیة،  ق ت والسید ممثل وزارة  احلر
رشیعیة  ة، ومقاربة هذا املوضوع من خمتلف اجلوانب ال یون العموم تدارس العوائق اليت حتول دون حتصیل ا

لول معلیة لها، وذ يف الصه والقانونیة، واملسامهة يف اقرتاح  سارع يف جحم البايق است   .ظل التفامق امل
ي  لیة، السید الرشيق الرضس، ا ا ر ا ى وز ر املنتدب  شف فهيا الوز لقاء فرصة  واكن هذا ا
د مقاربة لتعزز العمل املشرتك بني اكفة  صاد واملالیة بصدد اع ق لیة و ا ٔن وزاريت ا لقاء،  حرض ٕاىل هذا ا

ٔطراف امللكف ل لهذا القطاعا ٔم ل تدبري  ٔ ت احمللیة، وذ من    .ة بتدبري اجلبا
ات العامة  ىل حتدید التو سهر  ىل املستوى املركزي  داث جلنة  ىل ٕا ٔن هذه املقاربة تقوم  ؤوحض 

ئق الرضوریة لبلورة هذه ا داد الو ات العملیة وٕا قرتا اء والتحصیل، وتقدمي  اتالكف بتحسني تدبري الو   .لتو
ع إالجراءات  ذ وت ىل تنف ٔو إالقلمي لٕالرشاف  ىل صعید العام  داث جلنة  ىل ٕا ركز هذه املقاربة  كام 
رامج العمل  ذ  ت اليت قد تعرتض تنف لجنة املركزیة، وكذا رفع تقارر خبصوص إالشاكلیات والصعو قة عن ا املن

  .احمللیة
ٔن هذه املبادرات إالس  ٔن من ش ٔضاف  ل اجلبائیة، ومن و ق املداخ سبة حتق هام شلك واحض يف الرفع من 

لیة لقدراهتا اجلبائیة  ة الرتابیة رؤیة واحضة ومستق لجام الصه مما سیعطي  ض جحم البايق است    .مث ختف
   

  
 

  


