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المسارالعلمي
ـ أستاذ التعليم العالي :تخصص المالية العامة والجباية ـ القسم الفرنسي ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية أكدال الرباط
ـ عضو بالمجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف العامة
ـ منسق دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المالية العامة والجباية  ASEDبكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية أكدال الرباط
ـ منسق دبلوم الدراسات العليا المتخصصة  ASEEفي التدبير المالي والجبائي بكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية أكدال الرباط
ـ مدير الدراسات سابقا بالمدرسة الوطنية لإلدارة بالرباط
ـ أستاذ بالمدرسة الوطنية لإلدارة بالرباط
ـ أستاذ بالمعهد الملكي لإلدارة الترابية بالقنيطرة
ـ أستاذ بالمجلس األعلى للحسابات
ـ أستاذ بالمعهد العالي لإلدارة بالرباط
ـ أستاذ بالجامعة الدولية للرباط
ـ أستاذ بالمعهد الدراسات القضائية بالرباط
ـ أستاذ بمعهد التكوين التابع للمصالح االجتماعية للقوات الملكية المسلحة بالرباط
ـ مدير مجلة المالية والجباية
ـ متقاعد منذ 2017المؤهالت العلمية
ـ دكتوراة الدولة في المالية العامة ـ يناير سنة  1987ـ جامعة باريس  ( e@r MV d@saVباريس )IXX
ـ دكتوراة في الجباية ـ ماي سنة  1981ـ جامعة القانون و االقتصاد والعلوم االجتماعية باريس )I@sor XX( 2
ـ دبلوم الدراسات المعمقة ( ) ASDفي المالية و الجباية ـ يونيو سنة  1978ـ جامعة القانون و االقتصاد والعلوم
االجتماعية باريس )I@sor XX( 2
ـ دبلوم اإلجازة في القانون ــ يونيو سنة  1976ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ـ أكدال الرباط
الخبرات واالستشارات
البنك الدولي
وكالة التنمية االمريكية
مجلس المستشارين ـ المغرب
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
الشركة الوطنية للطرق السيارة
المنظمة اإلسالمية للعلوم والثقافة ـ الرباط
مجموعة مكاتب للدراسات
األبحاث والدراسات
ـ سياسة الالمركزية بالمغرب ـ البنك الدولي ـ 2004
-– Régional Activity Centre for the Priority Actionsاقتراح أدوات اقتصادية لمواجهة ثلوث البحار
 -Programmeـ دليل تحليل قانون المالية ـ 6EDXA 2006
ـ إنشاء مكتب المساعدة الستيعاب الميزانية بالبرلمان المغربي ـ USAID- 2006
دراسة حول خدمات الجماعات المحلية ـ البنك الدولي 2005
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تحليل محفظة استثمارات الجماعات المحلية بالمغرب ـ 6EDXA 1998
تمويل التعليم في الدول العربية ـ اإليسسكوـ الرباط ـ 2000
إنشاء الجامعة االفتراضية في الدول اإلسالميةـ اإليسسكوـ الرباط 2007
تطوير مالية الجماعات المحلية :الممارسات الشائعة ـ 6EDXA 1997
التمويل والتحكم في كلفة التعمير ـ وزارة السكنى والتعميرـ 2005
كلفة األجور بالمغرب ـ وزارة الشؤون اإلدارية ـ 2003
تطوير قطاع الصرف الصحي ـ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ـ 1997
المسؤولية في قطاع الطرق السيارة بالمغرب ـ الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 1999
المقاالت:
ـ تقييم تجربة الالمركزية الجبائية ـ مجلة المالية والجباية ـ 2003
ـ التكامل بين الرقابة القانونية ورقابة التدبيرـ مجلة المالية والجباية ـ 2007
ـ الالمركزية المالية في إفريقيا ـ المعهد الدولي لإلدارة العمومية ـ باريس 1996
ـ الجوانب المالية للجهوية ـ المعهد الجامعي للبحث العلمي ـ 2004
ـ عقلنة تدبير الموارد المحلية ـ وزارة األشغال العمومية ـ 1992
ـ المالية المحلية بين االستقاللية والتبعية ـ 9dS1D 1989
ـ إصالح الجباية المحلية :محاولة تقييم ـ مجلة اإلدارة المحلية والتنمية ـ 1993
ـ السلطة االقتصادية و المالية للبرلمان  :تدعيم تدريجي ـ جريدة 97/11/-rV d@aoa 7
ـ المنغرافية البيئية لجهة الدار البيضاء ـ وزارة البيئة 1998
المداخالت العلمية
ـ اآلثار الجبائية النضمام المغرب التفاقات الشراكة مع االتحاد األوروبي ـ جامعة تونس ـ  19و 20نونبر 2008
ـ المنازعات الضريبية بالمغرب ـ جامعة تونس 2007
ـ دراسة حول الدور االقتصادي للمتدخلين في مجال السكن ـ وزارة السكنى والتعمير ـ 2006
ـ الجباية المغربية والعولمة ـ جامعة تونس ـ 2005
ـ الالمركزية الجبائية :التجربة المغربية ـ بيروت ـ يناير 2002
ـ الخوصصة والدور الجديد للدولة ـ مناظرة بالمدرسة الوطنية لإلدارة ـ الرباط
ـ التنمية االقتصادية المستدامةـ المدرسة الوطنية لإلدارة بتونس ـ  1و 2نونبر 1995
ـ إشكالية تدبير الموارد البشرية على المستوى المحلي ـ المدرسة الوطنية لإلدارة بتونس ـ يونيو ـ 1996
ـ محدودية عملية تخفيف األعباء الضريبية من خالل قانون المالية لسنة  1994المدرسة الوطنية لإلدارة ـ الرباط
ـ رقابة تصريح الملزم بالضريبة من خالل المظاهر الخارجية ـ المدرسة الوطنية لإلدارة ـ الرباط ـ 1992
ـ المتغيرات الديموغرافية واالختيارات المالية ــ المدرسة الوطنية لإلدارة ـ الرباط ـ  8أبريل 1994
ـالجباية المحلية بالمغرب ـ يوم دراسي خول التدخالت االقتصادية للجماعات الترابية ـ فاس  8فبراير 1992
ـ االصالح اإلداري أي نتيجة ألي آفاق؟ المعهد الدولي لإلدارة العمومية بباريس والمدرسة الوطنية لإلدارة ـ
الرباط 1995
ـ الخوصصة ،كيف؟ المدرسة الوطنية لإلدارة ـ الرباط والمدرسة الوطنية لإلدارة ـ بكيبيك ـ الرباط 1994
ـ الجهوية و التنمية ـ جامعة مابوليي (فرنسا) والمدرسة الوطنية لإلدارة ـ الرباط 1995
المنشورات
المؤلفات باللغة الفرنسية:
ـ تدبير الميزانية ـ دار النشر :الرباط نت ـ 2007
ـ الميزانية الجماعية ـ دار النشر :فضالة 1994
ـ تدبير الميزانية المحلية ـ دار النشر :بابل ـ 1992
الخبرات التدريسية
ـ تأطير دورات تكوينية بالبرلمان المغربي لفائدة المنتخبين واألطر اإلدارية حول تحليل الميزانية 2018
ـ تنشيط دورات تكوينية بالمدرسة الوطنية لإلدارة بباريس 1999
ـ تنشيط دورات تكوينية بالمعهد الدولي لإلدارة العمومية بباريس 1998
ـ تنشيط ندوات حول الجماعات المحلية ببيروت ـ لبنان ـ 2002
ـ إلقاء محاضرات حول النظام الجبائي المغربي بجامعة باليرمو  I@rVshVبإطاليا 2007
ـ المشاركة في لقاءات علمية منتظمة حول المالية واألنظمة الضريبية بجامعة الصفاقص بتونس
ـ تقديم ورقات علمية في لقاءات متعددة بجامعة باريس  2و بمدينة رين 1VaaVr
ـ عضو في لجن مناقشة أطروحات بجامعة باريس 1
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ـ عضو في لجن انتقاء بالمدارس والمعاهد العليا
ـ تأطير أطروحات الدكتوراة ورسائل الماستر
النشاط الجمعوي
ـ رئيس الجمعية المغربية للمالية والجباية
ـ عضو مؤسس للمعهد الدولي الجبائي بباريس
ـ عضو بمركز الدراسات الجبائية بالصفاقس ـ تونس
ـ عضو بجمعية أبي رقراق بسال
 عضو بجمعية قدماء تالميذ مدرسة الصور بسالاللغات:
ـ العربية ،الفرنسية ،اإلنجليزية
اإلعالميات:
oaaohsME S Vr EIh,Vsoh
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