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 مركز تكامل للدراسات واألبحاثینظم 

 في موضوع:  وطنیةندوة علمیة 

 

 16hابتداء من الساعة  2021 غشت 01و یولیوز  31 یومي
 

 
 

 201یولیوز  31السبت الیوم األول: 

 16H30 –16H00استقبال المشاركین:  •
 

 17H00 – 16H30 الجلسة االفتتاحیة:
 كلمة المنظمین: •
 (ة) مركز تكامل للدراسات واألبحاث؛ السید(ة) ممثل 
  (ة)اللجنة التنظیمیة(ة) ممثلالسید . 

 
  : 17H0 – 18:30الجلسة األولى

 مراكش الحقوقأستاذ التعلیم العالي، بكلیة  ؛ يمحمد الغال. د: الجلسة رئاسة

 ــتاذ التعلیم العالي، كلیة الحقوق، جامعة    د.ســـعید جفري؛ ــنأسـ األول،   الحسـ

 سطات:

 "اإلصالح الجبائي والنموذج التنموي الجدید: قراءة في السیاق"
 .أـستاذ التعلیم العالي مؤھل بكلیة العلوم القانونیة واالقتـصادیة  مكاوي؛  یرنصـ د

 الرباط:-السویسيواالجتماعیة  
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 "التوازنات الدستوریة وانعكاساتھا على قانون اإلطار المتعلق باإلصالح الجبائي" 

   أســــــتاذ ـباـحث في الـقانون الـعام، المركز الـجامعي لقلـعة  د.ســـــعـید بوفریوى؛

 مراكش: -السراغنة، جامعة القاضي عیاض
 باإلصالح الجبائي"المتعلق  19.69قراءة أولیة في القانون اإلطار رقم "

 .دكتور في القانون العام والعلوم السیاسیة احمتو بن شود؛د: 
 "اإلصالح الضریبي لبناء دولة مواطنة" 

 20H00 – 19H00 مناقشة:  •

 وجبة عشاء •

 2021غشت  01الیوم الثاني: األحد  •
 

  11H30 – 10H00الجلسة الثانیة:
 بكلیة الحقوق، مراكش أستاذ باحث ؛ عبد المالك الوزانيد.رئاسة:  

 

 .تاذ التعلیم العالي،    عبد النبي اضـریف؛د كلیة العلوم القانونیة واالقتصـادیة  بأـس

 جامعة الحسن الثاني: ،واالجتماعیة عین السبع

 ع أم اإلدارة الُمشرعة" "مصادر المنظومة الضریبیة بالمغرب: القاضي الُمشرّ 

 .أســــــتاذ التعلیم الـعالي، كلـیة العلوم الـقانونـیة واالقتصـــــادـیة  ؛  حمـید النھريد

 طنجة:واالجتماعیة ، 

  "آفق السیاسة الضریبیة في ضوء قانون اإلطار الجدید" 
 أســتاذة التعلیم العالي بكلیة العلوم القانونیة واالقتصــادیة  ؛  .الســعدیة بورایتدة

 واالجتماعیة مراكش، جامعة القاضي عیاض:
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 اشكاالت االقتطاعات عند المنبع"  : الدخل "الضریبة على 

   ة واالقتصــــادیة  أســــتاذة التعلیم العالي بكلیة العلوم القانونیدة. نجاة العماري؛

 :واالجتماعیة مراكش
 "الضریبة ومساواة النوع"

 جامعة القاضي عیاض:في القانون العامباحث  د.عبد الرحمان فضالوي؛ ،  
  "التقنیناإلدارة الضریبیة: مداخل "فقھ  

 12H30 – 11H30 مناقشة:  •

 استراحة شاي •

 /  14H30 – 13H00الجلسة الثالثة:

 بكلیة الحقوق، مراكش أستاذ باحث ؛ الرحیم العالمعبد د.  رئاسة:

   أـستاذ باحث في المالیة العامة والتدبیر العمومي بكلیة العلوم  د.ھـشام الحـسكة؛

   مراكش:  ،القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة

المتعلق باإلصالح  69,19"تدبیر النفقات الجبائیة على ضوء القانون اإلطار رقم 
 الجبائي" 

 .الرباط:باحثة في القانون العام، جامعة محمد الخامس،    حنان أشھبون؛ذ 

 ن عراقیل التحصیل وآفاق اإلصالح" "الدین الضریبي بی 

 .جامعة القاضي عیاض:في القانون العام،  باحثة  ؛ بوالھیثمأھند ذة   
 "التنظیم الجبائي الجدید ودور الجماعات الترابیة في التنمیة" 

 .باحث في القانون العام، جامعة القاضي عیاض:عبد الحلیم العبدالوي؛ ذ 
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 "االصالح الجبائي الجدید والنموذج التنموي الجدید" 

 15H00 – 14H30 مناقشة:  •

    15H30 – 15H00الجلسة الختامیة:   •

التركیبيعرض   باحثانللندوة  التقریر  الحرش،  وطارق  عابد  أناس  القانون    :  في 
 العام. 

 

 أشغال الندوة: وتنظیم تنسیق 

 ذة. نجاة العماري؛ ذ. عبد الرحیم العالم؛  

 .سعید بوفریوى ذ. ھشام الحسكة؛ذ.


