
مناظرة وطنية 
. موضوع

"السياسة العقارية للدولة ودورها . التنمية
االقتصادية واالجتماعية"

الDنامج



 
استقبال وتسجيل املشاركني  : 09.30 08.30-

09.30 - 11.30 :  اجللسة االفتتاحية
كلمة افتتاحية   •

احملطات  خالصات  وأبرز  للمناظرة،  اإلعداد  منهجية  حول  العلمية  اللجنة  عرض   •
التشاورية والتشخيصية: السيد عبد اجمليد غميجة، عضو اللجنة العلمية للمناظرة

آرند  رديغر  السيد  العقارية:  السياسة  مجال  في  الدولية  التجارب  بعض  عرض   •
والتنمية  التعاون  منظمة  لدى  احلضرية  السياسات  برنامج  مدير   ،«Rudiger AHREND»

االقتصادية "OCDE" وخبير في مجال استغالل األراضي
التنمية  أجل  من  وتعبئته  العقار  إصالح  مجال  في  الدولية  التجارب  بعض  عرض   •
برنامج  مدير   ،«Andrea LIVERANI» ليفيراني  أندري  السيد  واالجتماعية:  االقتصادية 

مبكتب البنك الدولي في املغرب

استراحة شاي  : 11.45 - 11.30
جلسة عامة   : 13.30 - 11.45

أية سياسة عقارية للدولة؟
رئيس اجللسة: السيد عبد الواحد فيكرات، الكاتب العام للوزارة املكلفة بالبيئة املنتدبة لدى  

           وزارةالطاقة واملعادن واملاء والبيئة
املداخالت:

عرض التجربة التركية في مجال تدبير العقار: السيد عمر بولوت «Ömer BULUT»، نائب   •
(TOKI) رئيس إدارة تنمية اإلسكان بتركيا

واقع السياسة العقارية باملغرب: السيد محمد خيري، نائب برملاني ومحام بهيئة الدار   •
البيضاء

آفاق مستقبلية لسياسة عقارية مندمجة في املغرب: السيد سعيد الدغيمر، أستاذ   •
التعليم العالي بكلية احلقوق أكدال-الرباط

مناقشة عامة 
استراحة الغذاء  :15.00  - 13.30

الثالثاء 8 دجن/ 2015
15.00 - 16.30 :  ورشات العمل

ورشة العمل اNوM : البنية العقارية بني إكراهات الواقع ومتطلبات ا?صالح
منشط الورشة: السيد محمد ليديدي، الكاتب العام ملؤسسة الوسيط

مقرر الورشة    : السيد حميد الربيعي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلـون: 

السيد إبراهيم بحماني، رئيس غرفة مبحكمة النقض  •
السيد محمد الكوراري، مدير األوقاف بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  •

السيد عبد اللطيف أوعمو، محام بهيئة أكادير، عضو مجلس املستشارين  •
السيد أحمد الشحيتي، محافظ عام، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح   •

العقاري واخلرائطية
السيد عصام زين الدين، أستاذ التعليم العالي بكلية احلقوق مبكناس  •

«I&I Law Firm» السيد جواد عراقي، شريك مسير مبكتب االستشارات القانونية  •

استراحة شاي  : 16.45 - 16.30
تتمة املداخالت - مناقشة   : 18.00 - 16.45

 ورشة العمل الثانية: اNمن العقاري
منشط الورشة: السيد محمد حمومي، املستشار القانوني للسيد رئيس احلكومة 

مقرر الورشة: السيد جنيب بنزوينة، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد عبد اإلله فونتير، املدير العام للتشريع باألمانة العامة للحكومة  •
السيد محمد القصري، الوكيل القضائي للمملكة  •

السيد محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول   •
السيد أحمد أمني التهامي الوزاني، رئيس اجمللس الوطني لهيئة املوثقني باملغرب  •

السيد محمد اشرورو، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسني املساحني الطبغرافيني  •
السيد محمد أوزيان، عضو مختبر الدراسات القانونية واملدنية والعقارية بكلية احلقوق   •

مبراكش
استراحة شاي  : 16.45 - 16.30

تتمة املداخالت - مناقشة  : 18.00 - 16.45

ورشة العمل الثالثة: دور العقار T إرساء العدالة االجتماعية واجملالية

منشط الورشة: السيد عبد العزيز عديدي، مدير املعهد الوطني للتهيئة والتعمير
مقرر الورشة: السيد عبد اهللا أمهوض، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد محند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس-مكناس  •

السيد عبد الصمد السكال، رئيس مجلس  جهة الرباط-سال-القنيطرة  •
السيد هشام برة، مدير سياسة املدينة بوزارة السكنى وسياسة املدينة  •

السيدة خدوج كنو، مديرة الوكالة احلضرية للقنيطرة-سيدي قاسم  •
•    السيد عزيز الوهابي، مهندس معماري أستاذ، مدير مساعد باملدرسة الوطنية 

للهندسة املعمارية
السيد محمد متيم، أستاذ التعليم العالي باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير  •

استراحة شاي  : 16.45 16.30
تتمة املداخالت - مناقشة  : 18.00 16.45

ورشة العمل الرابعة : حكامة العقار العمومي
منشط الورشة: السيد نور الدين بوطيب، الكاتب العام لوزارة الداخلية 
مقرر الورشـة: السيد محمد الطبز، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد عبد اجمليد احلنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية  •

السيد عبد الهادي خيرات، عضو جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والسكنى وسياسة   •
املدينة مبجلس النواب

السيد محمد كمو، الوكيل القضائي للمملكة سابقا  •
السيد أحمد الزجاري، مدير التشريع والتنظيم باألمانة العامة للحكومة  •

السيد العربي محمد مياد، رئيس مصلحة األنظمة العقارية مبديرية أمالك الدولة  •
استراحة شاي  : 16.45 - 16.30

تتمة املداخالت  - مناقشة   : 18.00  -16.45

09.00 - 12.00 :  ورشات العمل

X[ال التعم] والتخطيط العمرا T ورشة العمل اخلامسة : موقع العقار
منشط الورشة: السيد توفيق بنعلي، مدير التعمير بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

مقرر الورشة: السيد عبد الرحيم إد الرايس، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد محمد األوزاعي، العامل، مدير الوكالة احلضرية بالدار البيضاء   •
السيدة إميان بناني، مديرة مدرسة الهندسة املعمارية باجلامعة الدولية للرباط  •

السيد محمد الوكاري، أستاذ التعليم العالي باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير  •
العقارية  العمومية  املؤسسة  العام  املدير   ،«Gilles BOUVELOT» بوفلو  جيل  السيد   •

(EPF Ile de France) بفرنسا
مناقشة

 ورشة العمل السادسة : العقار والسكن

منشط الورشة: السيدة فاطمة شهاب، الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة املدينة 
مقرر الورشـة: السيد بهلول الطيبي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني  •

السيد بدر كانوني، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية جملموعة العمران  •
السيد يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشني العقاريني  •

 EPF Ile de) العقارية  العمومية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  عفان،  هشام  السيد   •
France) بفرنسا

(TOKI) نائب رئيس إدارة تنمية اإلسكان بتركيا ،« Ahmed ŞAHIN » السيد أحمد شاهني  •
مناقشة

ورشة العمل السابعة : دور العقار T التنمية الفالحية والقروية
منشط الورشة: السيد عبد العظيم احلافي، املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر

مقرر الورشة: السيد محجوب حلراش، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للقرض الفالحي  •
السيد محمد الكروج، املدير العام لوكالة التنمية الفالحية  •

السيد املهدي الريفي، مدير املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي للغرب  •
السيد العربي الزكدوني، أستاذ مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة  •

لوس  جامعة  العقار،  تدبير  في  دولي  خبير   ،«Daniel PAEZ» باييز  دانيال  السيد   •
آنديس-بوغوتا، كولومبيا

مناقشة 

ورشة العمل الثامنة : دور العقار T دعم االستثمار
العام  القطاعني  بني  والشراكة  األعمال  مناخ  جلنة  رئيس  رحو،  أحمد  السيد  الورشة:  منشط 

واخلاص والولوج للصفقات العمومية لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب
مقرر الورشة: السيدة عاطفة البالي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
واالستثمار  والتجارة  الصناعة  لوزارة  العامة  الكاتبة  الشهابي،  لطيفة  السيدة   •

واالقتصاد الرقمي
السيد عماد برقاد، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للشركة املغربية للهندسة السياحية   •

"SMIT"
"TFZ" السيد املهدي التازي الريفي، املدير العام لشركة املنطقة احلرة لطنجة  •

"MEDZ" السيد محسن السمار، عضو مجلس اإلدارة اجلماعية لشركة ميدزيد  •
السيد عبد اهللا شاطر، مدير املركز اجلهوي لالستثمار بالدار البيضاء  •

االقتصاد  -وزارة  الدولة  أمالك  مبديرية  االستثمار  قسم  رئيس  العسري،  طارق  السيد   •
واملالية

مناقشة 

ورشة العمل التاسعة : اجلوانب املالية لتدب] العقار: النظام اجلبائي، والتمويل العقاري
منشط الورشة: السيد إدريس الكراوي، األمني العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

مقرر الورشة: السيد عبد اللطيف بوجيدة، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد إسماعيل الديوري، مدير عام بالتجاري وفابنك  •
العامة  باملديرية  اخلارجية  والعالقات  والدراسات  التشريع  مدير  زازو،  خالد  السيد   •

للضرائب-وزارة االقتصاد واملالية
السيد يونس الزبير، مدير القطب املالي بالقرض العقاري والسياحي  •

السيد عبد القادر بوخريص، رئيس جلنة الضرائب لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب  •
السيد محمد بنقدور، رئيس اجلامعة الوطنية جلمعيات املستهلكني باملغرب  •

مناقشة
استراحة شاي   : 13.30 -  12.00

اجللسة اخلتامية  : 14.30 -  13.30

عرض التقرير اخلتامي للمناظرة   •
تالوة برقية الوالء واإلخالص املرفوعة إلى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهللا  •

وجبة الغذاء   :         14.30
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السيد عبد اجمليد احلنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية  •

السيد عبد الهادي خيرات، عضو جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والسكنى وسياسة   •
املدينة مبجلس النواب

السيد محمد كمو، الوكيل القضائي للمملكة سابقا  •
السيد أحمد الزجاري، مدير التشريع والتنظيم باألمانة العامة للحكومة  •

السيد العربي محمد مياد، رئيس مصلحة األنظمة العقارية مبديرية أمالك الدولة  •
استراحة شاي  : 16.45 - 16.30

تتمة املداخالت  - مناقشة   : 18.00  -16.45

09.00 - 12.00 :  ورشات العمل

X[ال التعم] والتخطيط العمرا T ورشة العمل اخلامسة : موقع العقار
منشط الورشة: السيد توفيق بنعلي، مدير التعمير بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

مقرر الورشة: السيد عبد الرحيم إد الرايس، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد محمد األوزاعي، العامل، مدير الوكالة احلضرية بالدار البيضاء   •
السيدة إميان بناني، مديرة مدرسة الهندسة املعمارية باجلامعة الدولية للرباط  •

السيد محمد الوكاري، أستاذ التعليم العالي باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير  •
العقارية  العمومية  املؤسسة  العام  املدير   ،«Gilles BOUVELOT» بوفلو  جيل  السيد   •

(EPF Ile de France) بفرنسا
مناقشة

 ورشة العمل السادسة : العقار والسكن

منشط الورشة: السيدة فاطمة شهاب، الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة املدينة 
مقرر الورشـة: السيد بهلول الطيبي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني  •

السيد بدر كانوني، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية جملموعة العمران  •
السيد يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشني العقاريني  •

 EPF Ile de) العقارية  العمومية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  عفان،  هشام  السيد   •
France) بفرنسا

(TOKI) نائب رئيس إدارة تنمية اإلسكان بتركيا ،« Ahmed ŞAHIN » السيد أحمد شاهني  •
مناقشة

ورشة العمل السابعة : دور العقار T التنمية الفالحية والقروية
منشط الورشة: السيد عبد العظيم احلافي، املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر

مقرر الورشة: السيد محجوب حلراش، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للقرض الفالحي  •
السيد محمد الكروج، املدير العام لوكالة التنمية الفالحية  •

السيد املهدي الريفي، مدير املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي للغرب  •
السيد العربي الزكدوني، أستاذ مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة  •

لوس  جامعة  العقار،  تدبير  في  دولي  خبير   ،«Daniel PAEZ» باييز  دانيال  السيد   •
آنديس-بوغوتا، كولومبيا

مناقشة 

ورشة العمل الثامنة : دور العقار T دعم االستثمار
العام  القطاعني  بني  والشراكة  األعمال  مناخ  جلنة  رئيس  رحو،  أحمد  السيد  الورشة:  منشط 

واخلاص والولوج للصفقات العمومية لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب
مقرر الورشة: السيدة عاطفة البالي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
واالستثمار  والتجارة  الصناعة  لوزارة  العامة  الكاتبة  الشهابي،  لطيفة  السيدة   •

واالقتصاد الرقمي
السيد عماد برقاد، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للشركة املغربية للهندسة السياحية   •

"SMIT"
"TFZ" السيد املهدي التازي الريفي، املدير العام لشركة املنطقة احلرة لطنجة  •

"MEDZ" السيد محسن السمار، عضو مجلس اإلدارة اجلماعية لشركة ميدزيد  •
السيد عبد اهللا شاطر، مدير املركز اجلهوي لالستثمار بالدار البيضاء  •

االقتصاد  -وزارة  الدولة  أمالك  مبديرية  االستثمار  قسم  رئيس  العسري،  طارق  السيد   •
واملالية

مناقشة 

ورشة العمل التاسعة : اجلوانب املالية لتدب] العقار: النظام اجلبائي، والتمويل العقاري
منشط الورشة: السيد إدريس الكراوي، األمني العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

مقرر الورشة: السيد عبد اللطيف بوجيدة، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد إسماعيل الديوري، مدير عام بالتجاري وفابنك  •
العامة  باملديرية  اخلارجية  والعالقات  والدراسات  التشريع  مدير  زازو،  خالد  السيد   •

للضرائب-وزارة االقتصاد واملالية
السيد يونس الزبير، مدير القطب املالي بالقرض العقاري والسياحي  •

السيد عبد القادر بوخريص، رئيس جلنة الضرائب لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب  •
السيد محمد بنقدور، رئيس اجلامعة الوطنية جلمعيات املستهلكني باملغرب  •

مناقشة
استراحة شاي   : 13.30 -  12.00

اجللسة اخلتامية  : 14.30 -  13.30

عرض التقرير اخلتامي للمناظرة   •
تالوة برقية الوالء واإلخالص املرفوعة إلى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهللا  •

وجبة الغذاء   :         14.30



 
استقبال وتسجيل املشاركني  : 09.30 08.30-

09.30 - 11.30 :  اجللسة االفتتاحية
كلمة افتتاحية   •

احملطات  خالصات  وأبرز  للمناظرة،  اإلعداد  منهجية  حول  العلمية  اللجنة  عرض   •
التشاورية والتشخيصية: السيد عبد اجمليد غميجة، عضو اللجنة العلمية للمناظرة

آرند  رديغر  السيد  العقارية:  السياسة  مجال  في  الدولية  التجارب  بعض  عرض   •
والتنمية  التعاون  منظمة  لدى  احلضرية  السياسات  برنامج  مدير   ،«Rudiger AHREND»

االقتصادية "OCDE" وخبير في مجال استغالل األراضي
التنمية  أجل  من  وتعبئته  العقار  إصالح  مجال  في  الدولية  التجارب  بعض  عرض   •
برنامج  مدير   ،«Andrea LIVERANI» ليفيراني  أندري  السيد  واالجتماعية:  االقتصادية 

مبكتب البنك الدولي في املغرب

استراحة شاي  : 11.45 - 11.30
جلسة عامة   : 13.30 - 11.45

أية سياسة عقارية للدولة؟
رئيس اجللسة: السيد عبد الواحد فيكرات، الكاتب العام للوزارة املكلفة بالبيئة املنتدبة لدى  

           وزارةالطاقة واملعادن واملاء والبيئة
املداخالت:

عرض التجربة التركية في مجال تدبير العقار: السيد عمر بولوت «Ömer BULUT»، نائب   •
(TOKI) رئيس إدارة تنمية اإلسكان بتركيا

واقع السياسة العقارية باملغرب: السيد محمد خيري، نائب برملاني ومحام بهيئة الدار   •
البيضاء

آفاق مستقبلية لسياسة عقارية مندمجة في املغرب: السيد سعيد الدغيمر، أستاذ   •
التعليم العالي بكلية احلقوق أكدال-الرباط

مناقشة عامة 
استراحة الغذاء  :15.00  - 13.30

15.00 - 16.30 :  ورشات العمل

ورشة العمل اNوM : البنية العقارية بني إكراهات الواقع ومتطلبات ا?صالح
منشط الورشة: السيد محمد ليديدي، الكاتب العام ملؤسسة الوسيط

مقرر الورشة    : السيد حميد الربيعي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلـون: 

السيد إبراهيم بحماني، رئيس غرفة مبحكمة النقض  •
السيد محمد الكوراري، مدير األوقاف بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  •

السيد عبد اللطيف أوعمو، محام بهيئة أكادير، عضو مجلس املستشارين  •
السيد أحمد الشحيتي، محافظ عام، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح   •

العقاري واخلرائطية
السيد عصام زين الدين، أستاذ التعليم العالي بكلية احلقوق مبكناس  •

«I&I Law Firm» السيد جواد عراقي، شريك مسير مبكتب االستشارات القانونية  •

استراحة شاي  : 16.45 - 16.30
تتمة املداخالت - مناقشة   : 18.00 - 16.45

 ورشة العمل الثانية: اNمن العقاري
منشط الورشة: السيد محمد حمومي، املستشار القانوني للسيد رئيس احلكومة 

مقرر الورشة: السيد جنيب بنزوينة، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد عبد اإلله فونتير، املدير العام للتشريع باألمانة العامة للحكومة  •
السيد محمد القصري، الوكيل القضائي للمملكة  •

السيد محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول   •
السيد أحمد أمني التهامي الوزاني، رئيس اجمللس الوطني لهيئة املوثقني باملغرب  •

السيد محمد اشرورو، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسني املساحني الطبغرافيني  •
السيد محمد أوزيان، عضو مختبر الدراسات القانونية واملدنية والعقارية بكلية احلقوق   •

مبراكش
استراحة شاي  : 16.45 - 16.30

تتمة املداخالت - مناقشة  : 18.00 - 16.45

ورشة العمل الثالثة: دور العقار T إرساء العدالة االجتماعية واجملالية

منشط الورشة: السيد عبد العزيز عديدي، مدير املعهد الوطني للتهيئة والتعمير
مقرر الورشة: السيد عبد اهللا أمهوض، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد محند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس-مكناس  •

السيد عبد الصمد السكال، رئيس مجلس  جهة الرباط-سال-القنيطرة  •
السيد هشام برة، مدير سياسة املدينة بوزارة السكنى وسياسة املدينة  •

السيدة خدوج كنو، مديرة الوكالة احلضرية للقنيطرة-سيدي قاسم  •
•    السيد عزيز الوهابي، مهندس معماري أستاذ، مدير مساعد باملدرسة الوطنية 

للهندسة املعمارية
السيد محمد متيم، أستاذ التعليم العالي باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير  •

استراحة شاي  : 16.45 16.30
تتمة املداخالت - مناقشة  : 18.00 16.45

ورشة العمل الرابعة : حكامة العقار العمومي
منشط الورشة: السيد نور الدين بوطيب، الكاتب العام لوزارة الداخلية 
مقرر الورشـة: السيد محمد الطبز، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد عبد اجمليد احلنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية  •

السيد عبد الهادي خيرات، عضو جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والسكنى وسياسة   •
املدينة مبجلس النواب

السيد محمد كمو، الوكيل القضائي للمملكة سابقا  •
السيد أحمد الزجاري، مدير التشريع والتنظيم باألمانة العامة للحكومة  •

السيد العربي محمد مياد، رئيس مصلحة األنظمة العقارية مبديرية أمالك الدولة  •
استراحة شاي  : 16.45 - 16.30

تتمة املداخالت  - مناقشة   : 18.00  -16.45

09.00 - 12.00 :  ورشات العمل

X[ال التعم] والتخطيط العمرا T ورشة العمل اخلامسة : موقع العقار
منشط الورشة: السيد توفيق بنعلي، مدير التعمير بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

مقرر الورشة: السيد عبد الرحيم إد الرايس، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد محمد األوزاعي، العامل، مدير الوكالة احلضرية بالدار البيضاء   •
السيدة إميان بناني، مديرة مدرسة الهندسة املعمارية باجلامعة الدولية للرباط  •

السيد محمد الوكاري، أستاذ التعليم العالي باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير  •
العقارية  العمومية  املؤسسة  العام  املدير   ،«Gilles BOUVELOT» بوفلو  جيل  السيد   •

(EPF Ile de France) بفرنسا
مناقشة

 ورشة العمل السادسة : العقار والسكن

منشط الورشة: السيدة فاطمة شهاب، الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة املدينة 
مقرر الورشـة: السيد بهلول الطيبي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني  •

السيد بدر كانوني، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية جملموعة العمران  •
السيد يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشني العقاريني  •

 EPF Ile de) العقارية  العمومية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  عفان،  هشام  السيد   •
France) بفرنسا

(TOKI) نائب رئيس إدارة تنمية اإلسكان بتركيا ،« Ahmed ŞAHIN » السيد أحمد شاهني  •
مناقشة

ورشة العمل السابعة : دور العقار T التنمية الفالحية والقروية
منشط الورشة: السيد عبد العظيم احلافي، املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر

مقرر الورشة: السيد محجوب حلراش، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للقرض الفالحي  •
السيد محمد الكروج، املدير العام لوكالة التنمية الفالحية  •

السيد املهدي الريفي، مدير املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي للغرب  •
السيد العربي الزكدوني، أستاذ مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة  •

لوس  جامعة  العقار،  تدبير  في  دولي  خبير   ،«Daniel PAEZ» باييز  دانيال  السيد   •
آنديس-بوغوتا، كولومبيا

مناقشة 

ورشة العمل الثامنة : دور العقار T دعم االستثمار
العام  القطاعني  بني  والشراكة  األعمال  مناخ  جلنة  رئيس  رحو،  أحمد  السيد  الورشة:  منشط 

واخلاص والولوج للصفقات العمومية لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب
مقرر الورشة: السيدة عاطفة البالي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
واالستثمار  والتجارة  الصناعة  لوزارة  العامة  الكاتبة  الشهابي،  لطيفة  السيدة   •

واالقتصاد الرقمي
السيد عماد برقاد، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للشركة املغربية للهندسة السياحية   •

"SMIT"
"TFZ" السيد املهدي التازي الريفي، املدير العام لشركة املنطقة احلرة لطنجة  •

"MEDZ" السيد محسن السمار، عضو مجلس اإلدارة اجلماعية لشركة ميدزيد  •
السيد عبد اهللا شاطر، مدير املركز اجلهوي لالستثمار بالدار البيضاء  •

االقتصاد  -وزارة  الدولة  أمالك  مبديرية  االستثمار  قسم  رئيس  العسري،  طارق  السيد   •
واملالية

مناقشة 

ورشة العمل التاسعة : اجلوانب املالية لتدب] العقار: النظام اجلبائي، والتمويل العقاري
منشط الورشة: السيد إدريس الكراوي، األمني العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

مقرر الورشة: السيد عبد اللطيف بوجيدة، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد إسماعيل الديوري، مدير عام بالتجاري وفابنك  •
العامة  باملديرية  اخلارجية  والعالقات  والدراسات  التشريع  مدير  زازو،  خالد  السيد   •

للضرائب-وزارة االقتصاد واملالية
السيد يونس الزبير، مدير القطب املالي بالقرض العقاري والسياحي  •

السيد عبد القادر بوخريص، رئيس جلنة الضرائب لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب  •
السيد محمد بنقدور، رئيس اجلامعة الوطنية جلمعيات املستهلكني باملغرب  •

مناقشة
استراحة شاي   : 13.30 -  12.00

اجللسة اخلتامية  : 14.30 -  13.30

عرض التقرير اخلتامي للمناظرة   •
تالوة برقية الوالء واإلخالص املرفوعة إلى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهللا  •

وجبة الغذاء   :         14.30



 
استقبال وتسجيل املشاركني  : 09.30 08.30-

09.30 - 11.30 :  اجللسة االفتتاحية
كلمة افتتاحية   •

احملطات  خالصات  وأبرز  للمناظرة،  اإلعداد  منهجية  حول  العلمية  اللجنة  عرض   •
التشاورية والتشخيصية: السيد عبد اجمليد غميجة، عضو اللجنة العلمية للمناظرة

آرند  رديغر  السيد  العقارية:  السياسة  مجال  في  الدولية  التجارب  بعض  عرض   •
والتنمية  التعاون  منظمة  لدى  احلضرية  السياسات  برنامج  مدير   ،«Rudiger AHREND»

االقتصادية "OCDE" وخبير في مجال استغالل األراضي
التنمية  أجل  من  وتعبئته  العقار  إصالح  مجال  في  الدولية  التجارب  بعض  عرض   •
برنامج  مدير   ،«Andrea LIVERANI» ليفيراني  أندري  السيد  واالجتماعية:  االقتصادية 

مبكتب البنك الدولي في املغرب

استراحة شاي  : 11.45 - 11.30
جلسة عامة   : 13.30 - 11.45

أية سياسة عقارية للدولة؟
رئيس اجللسة: السيد عبد الواحد فيكرات، الكاتب العام للوزارة املكلفة بالبيئة املنتدبة لدى  

           وزارةالطاقة واملعادن واملاء والبيئة
املداخالت:

عرض التجربة التركية في مجال تدبير العقار: السيد عمر بولوت «Ömer BULUT»، نائب   •
(TOKI) رئيس إدارة تنمية اإلسكان بتركيا

واقع السياسة العقارية باملغرب: السيد محمد خيري، نائب برملاني ومحام بهيئة الدار   •
البيضاء

آفاق مستقبلية لسياسة عقارية مندمجة في املغرب: السيد سعيد الدغيمر، أستاذ   •
التعليم العالي بكلية احلقوق أكدال-الرباط

مناقشة عامة 
استراحة الغذاء  :15.00  - 13.30

اNربعاء 9 دجن/ 2015

15.00 - 16.30 :  ورشات العمل

ورشة العمل اNوM : البنية العقارية بني إكراهات الواقع ومتطلبات ا?صالح
منشط الورشة: السيد محمد ليديدي، الكاتب العام ملؤسسة الوسيط

مقرر الورشة    : السيد حميد الربيعي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلـون: 

السيد إبراهيم بحماني، رئيس غرفة مبحكمة النقض  •
السيد محمد الكوراري، مدير األوقاف بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  •

السيد عبد اللطيف أوعمو، محام بهيئة أكادير، عضو مجلس املستشارين  •
السيد أحمد الشحيتي، محافظ عام، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح   •

العقاري واخلرائطية
السيد عصام زين الدين، أستاذ التعليم العالي بكلية احلقوق مبكناس  •

«I&I Law Firm» السيد جواد عراقي، شريك مسير مبكتب االستشارات القانونية  •

استراحة شاي  : 16.45 - 16.30
تتمة املداخالت - مناقشة   : 18.00 - 16.45

 ورشة العمل الثانية: اNمن العقاري
منشط الورشة: السيد محمد حمومي، املستشار القانوني للسيد رئيس احلكومة 

مقرر الورشة: السيد جنيب بنزوينة، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد عبد اإلله فونتير، املدير العام للتشريع باألمانة العامة للحكومة  •
السيد محمد القصري، الوكيل القضائي للمملكة  •

السيد محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول   •
السيد أحمد أمني التهامي الوزاني، رئيس اجمللس الوطني لهيئة املوثقني باملغرب  •

السيد محمد اشرورو، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسني املساحني الطبغرافيني  •
السيد محمد أوزيان، عضو مختبر الدراسات القانونية واملدنية والعقارية بكلية احلقوق   •

مبراكش
استراحة شاي  : 16.45 - 16.30

تتمة املداخالت - مناقشة  : 18.00 - 16.45

ورشة العمل الثالثة: دور العقار T إرساء العدالة االجتماعية واجملالية

منشط الورشة: السيد عبد العزيز عديدي، مدير املعهد الوطني للتهيئة والتعمير
مقرر الورشة: السيد عبد اهللا أمهوض، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد محند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس-مكناس  •

السيد عبد الصمد السكال، رئيس مجلس  جهة الرباط-سال-القنيطرة  •
السيد هشام برة، مدير سياسة املدينة بوزارة السكنى وسياسة املدينة  •

السيدة خدوج كنو، مديرة الوكالة احلضرية للقنيطرة-سيدي قاسم  •
•    السيد عزيز الوهابي، مهندس معماري أستاذ، مدير مساعد باملدرسة الوطنية 

للهندسة املعمارية
السيد محمد متيم، أستاذ التعليم العالي باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير  •

استراحة شاي  : 16.45 16.30
تتمة املداخالت - مناقشة  : 18.00 16.45

ورشة العمل الرابعة : حكامة العقار العمومي
منشط الورشة: السيد نور الدين بوطيب، الكاتب العام لوزارة الداخلية 
مقرر الورشـة: السيد محمد الطبز، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد عبد اجمليد احلنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية  •

السيد عبد الهادي خيرات، عضو جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والسكنى وسياسة   •
املدينة مبجلس النواب

السيد محمد كمو، الوكيل القضائي للمملكة سابقا  •
السيد أحمد الزجاري، مدير التشريع والتنظيم باألمانة العامة للحكومة  •

السيد العربي محمد مياد، رئيس مصلحة األنظمة العقارية مبديرية أمالك الدولة  •
استراحة شاي  : 16.45 - 16.30

تتمة املداخالت  - مناقشة   : 18.00  -16.45

09.00 - 12.00 :  ورشات العمل

X[ال التعم] والتخطيط العمرا T ورشة العمل اخلامسة : موقع العقار
منشط الورشة: السيد توفيق بنعلي، مدير التعمير بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

مقرر الورشة: السيد عبد الرحيم إد الرايس، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد محمد األوزاعي، العامل، مدير الوكالة احلضرية بالدار البيضاء   •
السيدة إميان بناني، مديرة مدرسة الهندسة املعمارية باجلامعة الدولية للرباط  •

السيد محمد الوكاري، أستاذ التعليم العالي باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير  •
العقارية  العمومية  املؤسسة  العام  املدير   ،«Gilles BOUVELOT» بوفلو  جيل  السيد   •

(EPF Ile de France) بفرنسا
مناقشة

 ورشة العمل السادسة : العقار والسكن

منشط الورشة: السيدة فاطمة شهاب، الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة املدينة 
مقرر الورشـة: السيد بهلول الطيبي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني  •

السيد بدر كانوني، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية جملموعة العمران  •
السيد يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشني العقاريني  •

 EPF Ile de) العقارية  العمومية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  عفان،  هشام  السيد   •
France) بفرنسا

(TOKI) نائب رئيس إدارة تنمية اإلسكان بتركيا ،« Ahmed ŞAHIN » السيد أحمد شاهني  •
مناقشة

ورشة العمل السابعة : دور العقار T التنمية الفالحية والقروية
منشط الورشة: السيد عبد العظيم احلافي، املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر

مقرر الورشة: السيد محجوب حلراش، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للقرض الفالحي  •
السيد محمد الكروج، املدير العام لوكالة التنمية الفالحية  •

السيد املهدي الريفي، مدير املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي للغرب  •
السيد العربي الزكدوني، أستاذ مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة  •

لوس  جامعة  العقار،  تدبير  في  دولي  خبير   ،«Daniel PAEZ» باييز  دانيال  السيد   •
آنديس-بوغوتا، كولومبيا

مناقشة 

ورشة العمل الثامنة : دور العقار T دعم االستثمار
العام  القطاعني  بني  والشراكة  األعمال  مناخ  جلنة  رئيس  رحو،  أحمد  السيد  الورشة:  منشط 

واخلاص والولوج للصفقات العمومية لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب
مقرر الورشة: السيدة عاطفة البالي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
واالستثمار  والتجارة  الصناعة  لوزارة  العامة  الكاتبة  الشهابي،  لطيفة  السيدة   •

واالقتصاد الرقمي
السيد عماد برقاد، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للشركة املغربية للهندسة السياحية   •

"SMIT"
"TFZ" السيد املهدي التازي الريفي، املدير العام لشركة املنطقة احلرة لطنجة  •

"MEDZ" السيد محسن السمار، عضو مجلس اإلدارة اجلماعية لشركة ميدزيد  •
السيد عبد اهللا شاطر، مدير املركز اجلهوي لالستثمار بالدار البيضاء  •

االقتصاد  -وزارة  الدولة  أمالك  مبديرية  االستثمار  قسم  رئيس  العسري،  طارق  السيد   •
واملالية

مناقشة 

ورشة العمل التاسعة : اجلوانب املالية لتدب] العقار: النظام اجلبائي، والتمويل العقاري
منشط الورشة: السيد إدريس الكراوي، األمني العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

مقرر الورشة: السيد عبد اللطيف بوجيدة، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد إسماعيل الديوري، مدير عام بالتجاري وفابنك  •
العامة  باملديرية  اخلارجية  والعالقات  والدراسات  التشريع  مدير  زازو،  خالد  السيد   •

للضرائب-وزارة االقتصاد واملالية
السيد يونس الزبير، مدير القطب املالي بالقرض العقاري والسياحي  •

السيد عبد القادر بوخريص، رئيس جلنة الضرائب لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب  •
السيد محمد بنقدور، رئيس اجلامعة الوطنية جلمعيات املستهلكني باملغرب  •

مناقشة
استراحة شاي   : 13.30 -  12.00

اجللسة اخلتامية  : 14.30 -  13.30

عرض التقرير اخلتامي للمناظرة   •
تالوة برقية الوالء واإلخالص املرفوعة إلى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهللا  •

وجبة الغذاء   :         14.30
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09.30 - 11.30 :  اجللسة االفتتاحية
كلمة افتتاحية   •

احملطات  خالصات  وأبرز  للمناظرة،  اإلعداد  منهجية  حول  العلمية  اللجنة  عرض   •
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آرند  رديغر  السيد  العقارية:  السياسة  مجال  في  الدولية  التجارب  بعض  عرض   •
والتنمية  التعاون  منظمة  لدى  احلضرية  السياسات  برنامج  مدير   ،«Rudiger AHREND»

االقتصادية "OCDE" وخبير في مجال استغالل األراضي
التنمية  أجل  من  وتعبئته  العقار  إصالح  مجال  في  الدولية  التجارب  بعض  عرض   •
برنامج  مدير   ،«Andrea LIVERANI» ليفيراني  أندري  السيد  واالجتماعية:  االقتصادية 

مبكتب البنك الدولي في املغرب

استراحة شاي  : 11.45 - 11.30
جلسة عامة   : 13.30 - 11.45

أية سياسة عقارية للدولة؟
رئيس اجللسة: السيد عبد الواحد فيكرات، الكاتب العام للوزارة املكلفة بالبيئة املنتدبة لدى  

           وزارةالطاقة واملعادن واملاء والبيئة
املداخالت:

عرض التجربة التركية في مجال تدبير العقار: السيد عمر بولوت «Ömer BULUT»، نائب   •
(TOKI) رئيس إدارة تنمية اإلسكان بتركيا

واقع السياسة العقارية باملغرب: السيد محمد خيري، نائب برملاني ومحام بهيئة الدار   •
البيضاء

آفاق مستقبلية لسياسة عقارية مندمجة في املغرب: السيد سعيد الدغيمر، أستاذ   •
التعليم العالي بكلية احلقوق أكدال-الرباط

مناقشة عامة 
استراحة الغذاء  :15.00  - 13.30

15.00 - 16.30 :  ورشات العمل

ورشة العمل اNوM : البنية العقارية بني إكراهات الواقع ومتطلبات ا?صالح
منشط الورشة: السيد محمد ليديدي، الكاتب العام ملؤسسة الوسيط

مقرر الورشة    : السيد حميد الربيعي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلـون: 

السيد إبراهيم بحماني، رئيس غرفة مبحكمة النقض  •
السيد محمد الكوراري، مدير األوقاف بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  •

السيد عبد اللطيف أوعمو، محام بهيئة أكادير، عضو مجلس املستشارين  •
السيد أحمد الشحيتي، محافظ عام، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح   •

العقاري واخلرائطية
السيد عصام زين الدين، أستاذ التعليم العالي بكلية احلقوق مبكناس  •

«I&I Law Firm» السيد جواد عراقي، شريك مسير مبكتب االستشارات القانونية  •

استراحة شاي  : 16.45 - 16.30
تتمة املداخالت - مناقشة   : 18.00 - 16.45

 ورشة العمل الثانية: اNمن العقاري
منشط الورشة: السيد محمد حمومي، املستشار القانوني للسيد رئيس احلكومة 

مقرر الورشة: السيد جنيب بنزوينة، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد عبد اإلله فونتير، املدير العام للتشريع باألمانة العامة للحكومة  •
السيد محمد القصري، الوكيل القضائي للمملكة  •

السيد محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول   •
السيد أحمد أمني التهامي الوزاني، رئيس اجمللس الوطني لهيئة املوثقني باملغرب  •

السيد محمد اشرورو، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسني املساحني الطبغرافيني  •
السيد محمد أوزيان، عضو مختبر الدراسات القانونية واملدنية والعقارية بكلية احلقوق   •

مبراكش
استراحة شاي  : 16.45 - 16.30

تتمة املداخالت - مناقشة  : 18.00 - 16.45

ورشة العمل الثالثة: دور العقار T إرساء العدالة االجتماعية واجملالية

منشط الورشة: السيد عبد العزيز عديدي، مدير املعهد الوطني للتهيئة والتعمير
مقرر الورشة: السيد عبد اهللا أمهوض، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد محند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس-مكناس  •

السيد عبد الصمد السكال، رئيس مجلس  جهة الرباط-سال-القنيطرة  •
السيد هشام برة، مدير سياسة املدينة بوزارة السكنى وسياسة املدينة  •

السيدة خدوج كنو، مديرة الوكالة احلضرية للقنيطرة-سيدي قاسم  •
•    السيد عزيز الوهابي، مهندس معماري أستاذ، مدير مساعد باملدرسة الوطنية 

للهندسة املعمارية
السيد محمد متيم، أستاذ التعليم العالي باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير  •

استراحة شاي  : 16.45 16.30
تتمة املداخالت - مناقشة  : 18.00 16.45

ورشة العمل الرابعة : حكامة العقار العمومي
منشط الورشة: السيد نور الدين بوطيب، الكاتب العام لوزارة الداخلية 
مقرر الورشـة: السيد محمد الطبز، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد عبد اجمليد احلنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية  •

السيد عبد الهادي خيرات، عضو جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والسكنى وسياسة   •
املدينة مبجلس النواب

السيد محمد كمو، الوكيل القضائي للمملكة سابقا  •
السيد أحمد الزجاري، مدير التشريع والتنظيم باألمانة العامة للحكومة  •

السيد العربي محمد مياد، رئيس مصلحة األنظمة العقارية مبديرية أمالك الدولة  •
استراحة شاي  : 16.45 - 16.30

تتمة املداخالت  - مناقشة   : 18.00  -16.45

09.00 - 12.00 :  ورشات العمل

X[ال التعم] والتخطيط العمرا T ورشة العمل اخلامسة : موقع العقار
منشط الورشة: السيد توفيق بنعلي، مدير التعمير بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

مقرر الورشة: السيد عبد الرحيم إد الرايس، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد محمد األوزاعي، العامل، مدير الوكالة احلضرية بالدار البيضاء   •
السيدة إميان بناني، مديرة مدرسة الهندسة املعمارية باجلامعة الدولية للرباط  •

السيد محمد الوكاري، أستاذ التعليم العالي باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير  •
العقارية  العمومية  املؤسسة  العام  املدير   ،«Gilles BOUVELOT» بوفلو  جيل  السيد   •

(EPF Ile de France) بفرنسا
مناقشة

 ورشة العمل السادسة : العقار والسكن

منشط الورشة: السيدة فاطمة شهاب، الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة املدينة 
مقرر الورشـة: السيد بهلول الطيبي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
السيد عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني  •

السيد بدر كانوني، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية جملموعة العمران  •
السيد يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشني العقاريني  •

 EPF Ile de) العقارية  العمومية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  عفان،  هشام  السيد   •
France) بفرنسا

(TOKI) نائب رئيس إدارة تنمية اإلسكان بتركيا ،« Ahmed ŞAHIN » السيد أحمد شاهني  •
مناقشة

ورشة العمل السابعة : دور العقار T التنمية الفالحية والقروية
منشط الورشة: السيد عبد العظيم احلافي، املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر

مقرر الورشة: السيد محجوب حلراش، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للقرض الفالحي  •
السيد محمد الكروج، املدير العام لوكالة التنمية الفالحية  •

السيد املهدي الريفي، مدير املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي للغرب  •
السيد العربي الزكدوني، أستاذ مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة  •

لوس  جامعة  العقار،  تدبير  في  دولي  خبير   ،«Daniel PAEZ» باييز  دانيال  السيد   •
آنديس-بوغوتا، كولومبيا

مناقشة 

ورشة العمل الثامنة : دور العقار T دعم االستثمار
العام  القطاعني  بني  والشراكة  األعمال  مناخ  جلنة  رئيس  رحو،  أحمد  السيد  الورشة:  منشط 

واخلاص والولوج للصفقات العمومية لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب
مقرر الورشة: السيدة عاطفة البالي، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة

املتدخلون: 
واالستثمار  والتجارة  الصناعة  لوزارة  العامة  الكاتبة  الشهابي،  لطيفة  السيدة   •

واالقتصاد الرقمي
السيد عماد برقاد، رئيس مجلس اإلدارة اجلماعية للشركة املغربية للهندسة السياحية   •

"SMIT"
"TFZ" السيد املهدي التازي الريفي، املدير العام لشركة املنطقة احلرة لطنجة  •

"MEDZ" السيد محسن السمار، عضو مجلس اإلدارة اجلماعية لشركة ميدزيد  •
السيد عبد اهللا شاطر، مدير املركز اجلهوي لالستثمار بالدار البيضاء  •

االقتصاد  -وزارة  الدولة  أمالك  مبديرية  االستثمار  قسم  رئيس  العسري،  طارق  السيد   •
واملالية

مناقشة 

ورشة العمل التاسعة : اجلوانب املالية لتدب] العقار: النظام اجلبائي، والتمويل العقاري
منشط الورشة: السيد إدريس الكراوي، األمني العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

مقرر الورشة: السيد عبد اللطيف بوجيدة، عضو اللجنة التحضيرية للمناظرة
املتدخلون: 

السيد إسماعيل الديوري، مدير عام بالتجاري وفابنك  •
العامة  باملديرية  اخلارجية  والعالقات  والدراسات  التشريع  مدير  زازو،  خالد  السيد   •

للضرائب-وزارة االقتصاد واملالية
السيد يونس الزبير، مدير القطب املالي بالقرض العقاري والسياحي  •

السيد عبد القادر بوخريص، رئيس جلنة الضرائب لدى االحتاد العام ملقاوالت املغرب  •
السيد محمد بنقدور، رئيس اجلامعة الوطنية جلمعيات املستهلكني باملغرب  •

مناقشة
استراحة شاي   : 13.30 -  12.00

اجللسة اخلتامية  : 14.30 -  13.30

عرض التقرير اخلتامي للمناظرة   •
تالوة برقية الوالء واإلخالص املرفوعة إلى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهللا  •

وجبة الغذاء   :         14.30


