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"العدالة  شعارتحت ، بالرباط 2019 ماي 4و 3 يوميلجبايات، المزمع تنظيمها حول ا الثالثة المناظرة الوطنية نعقدت

التنموي  مستقبل النموذجعميق حول جماعي تفكير  بانطالق، المستوى الوطنيعلى  يتميزفي سياق استثنائي،  الجبائية"،

 فيملموس  صلببت، الدولي المستوىوعلى ، التوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ، في ظلالوطني

  .الضريبيقواعد االمتثال 

تفكير  ر إعمالعب وطني،الضريبي اللنظام لتجديد االخطوط العريضة  رغبة في تحديدتنظيم هذه الدورة هو الالدافع الرئيسي ل إن

لجبائية المبادئ العالمية للحكامة ا يستوعبالتنمية و يخدم، فعال، تنافسي، أكثر إنصافانظام من أجل جماعي ومقاربة تشاورية، 

  .الجيدة

إلصالح الضريبي لحول الجبايات من أجل وضع المبادئ الرئيسية  إطار-قانونهذه المناظرة، سيتم إعداد مشروع  وعقب

في هذا  التزامات المغربأهم تنزيل  قصد، 2020ابتداء من سنة  سنوات 5 امتداد ، علىبرمجة دقيقةوضع  وكذا،المرتقب 

 .المجال
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 ي تمنعهوالت، والمساواةالمردودية  ضعفاستمرار مظاهر الجبائي الحالي عن  وأداء النظاماشتغال مط التحليل الدقيق لنيكشف 

بي تنمية االقتصاد المغرلكرافعة و، أمثل لمخرجات عملية االنتاج وإعادة توزيع على االستثمار تحفيزكالأهدافه  تحقيقمن 

يصها، وجب تشخ اختالالتكلها  .االستدامة البيئيةمتطلبات لة مواكب كعنصر، ودماج االجتماعيقدرته على االالتحسين من و

 .الضريبي ومتجددة لإلصالحرؤية مشتركة إطار  ومعالجتها فيبشكل جماعي، 

اط الضعف نقمعالجة  لكي يساهم في، ذكية، بطريقة ائيجبالنظام تصور ال إعادة، ينبغي واالجتماعيعلى المستوى االقتصادي 

، يةات االجتماعية والمجالأشكال التفاوت تفاقموكذا  والخريجينعطالة الشباب بالخصوص و، نموذجنا التنموي التي تعتري

 .معدل النمو وعدم انتظامضعف بفعل  تستفحلأصبحت هيكلية  وهي إكراهات

هنة، في ظل الظروف الرا امن الوظائف، يمكن تحقيقه الموفرة لعدد كافو، ةإنتاجيكثر األ اتتشجيع االستثمارإن الحاجة إلى 

موجه نحو و، شامليمكن من رفع الجودة والحفاظ على انتظام النمو، نمو ، عدالة الجبائيةنظام قائم على ال وضععن طريق 

 .الصناعة

 مذكرة تأطير

 

 
       

 لجباياتالمناظرة الوطنية الثالثة حول ا
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لسياسة ا والعالقة بين اقتصادي استدامة اإلطار الماكروإشكالية ثير مو االقتصادي توالن كما أن العالقة بين النظام الجبائي

 .عجز الخزينة التحكم فيفيما يتعلق بضرورة  النفقات العموميةو الجبائية

 قاتلنفاالتجربة قد أثبتت أن ، ألن استقرار اإلطار الماكرو اقتصاديعلى  إصالح ضريبي فعالأي يؤثر  نينبغي أ إذ ال

دم وع تفاوتات االجتماعيةاألزمات، مما يثير مرة أخرى مشاكل ال عند وقوع لخفض الميزانيةيخضع  اأول مهي  ةاالجتماعي

 . الطبقات االجتماعيةمختلف وتفاقم الهوة بين  ،المساواة

 الضرائب استخالصعلى  المصدر الرئيسي إلضفاء الشرعية بمثابة المقدمة الخدمات العمومية جودة تعتبرباإلضافة إلى ذلك، 

 .الملزمينمن 

من ، لملتزما والتحليل لآلراء المجدي والتبادل البناء شامتميزا للنق موعداينبغي التأكيد على أن مناظرة الجبايات تشكل  ا،ولذ

 مع ،عقالنيةو مؤطرة، وأن هذه المشاورات الجماعية يجب أن تظل مستقبلهوالنظام الضريبي الوطني بشأن  التشاور أجل

 ،البأي حال من األحو ،اعتبارها كما ال ينبغي. واستحضار مشاكل ومعيقات المالية العمومية تغليب الرؤية المتوازنةضرورة 

ة السلطات العمومي إكراهاتشامل، ودون مراعاة  ناسق، دون تمصالح قطاعية بحتة تحقيقأو  مطالب الخاصةلتقديم المناسبة 

 .الوطني والدولي حيطوكذا تطور الم

 ةمطروحة للنقاش خالل المناظرة الوطنية الثالثستكون أداء النظام الضريبي الحالي،  تحليل، ناشئة عن أخرى هامةتساؤالت 

 : الجباياتحول 

 

 لى اقتصاد قائم ع إطار في البحثو االبتكار، واالستثمار، والتنافسيةو، اإلنتاجيةلتحسين  ما هي النظم المحفزة

 ؟(التكنولوجيا الحيوية، الروبوتات والذكاء االصطناعي) المعرفةعلى  أكثر اعتماداو أكثر رقمنة، العولمة

 

 لقيمة المضافةاإنتاج القيمة المضافة الوطنية؟ وبما أن  ىعل تأثيرهاتقييم عن طريق  كيفية ترشيد النفقات الضريبية 

هذين  داءأتوازن معين في  لضمان ،جبائيا ،تشجيع العمل، فكيف يمكن العملو الرأسمالعاملي بإنتاجية أساسا  تعلقت

 العاملين؟

 

   عدالةلامبدأ ) الحقيقية "تيةاالمساهم" تهلقدرو كل ملزمالستطاعة  كيفية التوزيع السليم للعبء الجبائي وفقا 

ادماج ، ونالضريبيللغش والتهرب المكافحة الفعالة و، يتوسيع قاعدة الوعاء الضريب، وذلك بفضل (والتضامن

 ؟ مهيكلاللقطاع غير ا

 

  ؟ السليم هاتوزيعو الثروة خلق تعزيزمن أجل  االقتصاديين توسيع قاعدة الفاعلينكيفية 

 

  ؟ وعدم المساواة الحد من الريعكيف يمكن 

 

  ؟ الجبائية الدولية االمتثال لاللتزاماتومبادئ قواعد  ، على الوجه األفضل،األخذ بعين االعتباركيف يمكن 

 

حقيق تو كيفية مدى البحث عن  ، أوال وقبل كل شيء،يرومإن التعمق في دراسة هذه اإلشكاليات، خالل فعاليات هذه المناظرة، 

ب الدور من لع لنظام الجبائيا يمكنان  هدفالمن شأن تحقيق هذا  إذ والواقعي،القانوني على المستويين ، الجبائية عدالةالمبدأ 

 . واالجتماعيةالتنمية االقتصادية المنوط به من أجل تحقيق 
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 المقاربة المنهجية .2

 

عقالني اء انتقالوطنية المرتقبة، على  ةخالل المناظرالمناقشات المزمع إجرائها يستند نهج اصالح النظام الضريبي، في ضوء 

 .عها في هذا اإلطاريجمت سيتمللمقترحات والتوصيات التي  ذكيو

 .تطبيقية وسائلو وقواعد مبادئو أسسيعتمد هذا االنتقاء على 

 

 :رعب ،يواكب دينامية االقتصادنظام  وضعاإلصالح، من  هذا عليها التي سيرتكز األسسستمكن 

  ؛النمودعم 

 ؛المنتجاالستثمار  تشجيع 

 ؛الريعاقتصاد  عدم تشجيع 

 ؛المستدامة لشغلارص ف دعم 

 االجتماعي دالبع قويةت. 

 

 : فهي كالتالي ،اإلصالح هذاالمرتقب اعتمادها خالل  ،النظام الجديد وآليات وقواعدلمبادئ بالنسبة 

 ؛حيادية الضريبة على القيمة المضافة 

 ؛العبء الضريبيتقليص  أجل من الوعاءتوسيع :  مكافحة الغش الضريبي 

 ؛ملزمكل ل بالقدرة المساهماتيةمرتبطة ضريبة ال التأكد من أن 

 ؛رأس المال دخل والضريبة على العمل دخل لىبين الضريبة ع اعادة التوازن 

 ؛المضاربة عوض الطويل األمد االدخار التشجيع على 

 توسيع وعاء المساهمات االجتماعيةمع  توسيع الوعاء الضريبيعملية  تنسيق. 

 

 :بر علضمان تنفيذ ناجع لهذه المبادئ  الضرورية يتوجب توفير الوسائل واآلليات ،التطبيقي لإلصالح اإلطارفيما يخص 

 ؛الحكامة الجيدة 

  ؛الموارد البشريةجودة 

 ؛ةمعلوماتيأنظمة و وسائل تكنولوجية 

  الضريبي االمتثالاستراتيجية. 

 

وذلك  ،حةالمقتر ائيةبدقيق لجميع المقاربات الج تحليليتوجب  ،لإلصالح مفاهيميةال الوحدةو البنيوي طاراإلا ذه وعلى ضوء

 .الذكرلتأكد من خضوعها للمتطلبات السالفة ل
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 اقتراح مجموعات العمل الموضوعاتية .3

 

 : وفقا للمواضيع التالية حول الجبايات ةالثالث ةالوطني مناظرةسوف يتم العمل التحضيري لل
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