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تقديم
ال ميكن وصف أي نظام رضيبي بالفعالية والعدالة ما مل يكن نظاما يتسم بالشفافية .ففي مجال املالية العمومية أولت «جمعية ترانسربانيس املغرب» منذ
أمد طويل اهتامما كبريا للنفقات العامة والسيام الشق املتعلق بالصفقات العمومية ،ويتعلق األمر هنا مبجال كانت فيه ظاهرة الرشوة ومازالت سائدة يف
املامرسة املتعلقة بالطلب العمومي.
وقد كانت للعمليات التي قامت بهاجمعية «ترانسربانيس املغرب» منذ عدة سنوات دورا رائدا يف هذا املضامر حيث ساهمت نسبيا يف اعتامد مبادئ جديدة
من شأنها تعزيز الشفافية وإدراج هذه املبادئ ضمن التنظيم املتعلق باملشرتيات العمومية.
ويف إطار سعيها الشامل والنظامي قامت جمعية «ترانسربانيس املغرب» بتوسيع نطاق عملها ليشمل كذلك املوارد العمومية ،و املراد هنا بصفة خاصة النظام
الرضيبي الذي مل يكن بدوره يف منأى عن ظاهرة الرشوة.
و الغرض من هذا العمل الذي يشكل اللبنة األوىل ملحاربة هذه اآلفة االجتامعية ،محاولة القيام بتفكري جامعي وتعبئة املواطنني ملواجهة واقع ميارس يوميا،
وإذا كان هذا الترصف يبدو يف الظاهر تقنيا إال أنه يف األساس يعترب سلوكا مجتمعيا ،وال ميكن تغيري هذا الواقع إال من خالل تطوير صفة املواطنة لدى الفئة
النشيطة من املواطنني بالعمل عىل إرساء القيم األساسية ومن بينها الشفافية.
وحيث أن املواطن يساهم يف التكاليف العمومية من خالل أدائه للرضيبة فإن إرشاكه يف املدرج املايل يعترب واجبا وحقا أساسيا ،لكنه يعد أيضا رضورة
حتمية ال غنى عنها ألجل بناء عقد اجتامعي جديد.
ذلك هو الهدف املتوخى من إعداد هذه املساهمة األوىل يف املجال الرضيبي ارتباطا بالشفافية املالية.
عبد العزيز املسعودي

مقدمة
يشكل هذا العمل تقدميا إلشكالية شفافية التدبري الجبايئ باملغرب .فالنقاش بني املهنيني يزداد حدة حول القطاع غري املهيكل والغش الرضيبي .ويثري الفاعلون
يف املجتمع املدين االنتباه إىل الوضع القانوين الهش للمواطن أمام مامرسة معينة وأمام مسلسل الترشيع الجبايئ ،ذلك أن الحصول عىل املعلومات وحضور
اإلدارة الجبائية يف مجال التواصل يظالن أمرا مقلقا .وبالتأكيد ،فقد شهد التواصل املؤسسايت انطالقته ،خصوصا مبناسبة الحملة املرتبطة بأداء املتأخرات
الجبائية مقابل اإلعفاء من أداء الغرامات سنة  ،2013لكن الطريق التي يجب قطعها إلقامة عالقة عادية بني اإلدارة الجبائية وامل ُل َزم (أو امل ُرتفق) ما تزال
طويلة.

أبرز التساؤالت
ترتبط أهم القضايا التي يتناولها هذا العمل باملعلومات الجبائية وبنيات استقبال امل ُل َزمني أو املرتفقني واستالم الشكايات ومعالجتها ،واملراقبة ومختلف
إشكالياتها ،والطعون الجبائية وتسليم الشهادات وتبسيط النصوص الجبائية .كام أنها قد تتطلب عدة مساهامت وإنجاز أبحاث ميدانية .وقد شكلت معظم
هذه القضايا موضوعا لدراسات ولعدة توصيات عند انعقاد املناظرة الوطنية حول الجبايات سنة  ،2013وأيضا يف أعامل أخرى مثل التي أنجزها املجلس
االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،ومجلس الحسابات ،وإدارة املالية ،وبعض اإلدارات واملجتمع املدين والجمعيات املهنية واملديرية العامة للرضائب .وسيحاول
هذا العمل تقييم التقدم الحاصل يف مختلف املجاالت املذكورة أعاله .فاألمر يتعلق بطرح أسئلة وبتسجيل ،بقدر اإلمكان ،االختالالت الحاصلة يف هذا املجال
وإبراز املكتسبات والجهود املبذولة لتحسني عالقات اإلدارة الجبائية مع مختلف الرشكاء أو املرتفقني.

■■الحق يف الحصول عىل املعلومات امليزانية والجبائية
يكرس الفصل  27من دستور  2011الحق يف الحصول عىل املعلومات بكيفية عامة:
“للمواطنني واملواطنات حق الحصول عىل املعلومات ،املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية ،واملؤسسات املنتخبة ،والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام .ال ميكن
تقييد الحق يف املعلومة إال مبقتىض القانون ،بهدف حامية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ،وحامية أمن الدولة الداخيل والخارجي ،والحياة الخاصة لألفراد،
وكذا الوقاية من املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها يف هذا الدستور ،وحامية مصادر املعلومات واملجاالت التي يحددها القانون بدقة”.
ولذلك ،ينبغي أن يشكل الحق يف الحصول عىل املعلومات القاعدة ،وأال يتم تضييقه إال بكيفية استثنائية مبوجب القانون.
فيام يتعلق بامليزانية واملجال الجبايئ ،يعترب حق الحصول عىل املعلومات أساسيا يف النظام الدميقراطي .فاملواطن يؤدي رضائبه وله عىل األقل حق معرفة
كيفية رصف املال العام.
والحال أن القانون التنظيمي ال يكرس رصاحة ،يف صيغته األخرية ،املبدأ الدستوري الذي ينص عليه القانون.
النصوص املنظمة للوظيفة العمومية والقانون الجنايئ بوضوح مفهو َم الرس املهني .وهو ما يشكل تهديدا بالنسبة ألي موظف يقوم بتبليغ معلومات،
ال تحدد
ُ
حتى ولو كانت ال تطرح أي إشكال فعيل يخص األمن أو الدفاع.
تم تعليق القانون الخاص بالحق يف الحصول عىل املعلومات.
الصف ،ميكن أن نسجل بصفة خاصة ما ييل:
يف املجال الجبايئ ِّ
•عتامة تكاد تكون شاملة يف منط إنتاج املعلومات اإلحصائية .وتجد هذه الوضعية تفسريها ،عىل وجه الخصوص ،يف الدور الهاميش للنظام اإلعالمي
يف إنتاج املعلومات اإلحصائية؛
•نرش تقرير سنوي حول النفقات الجبائية منذ  10سنوات ،لكنه غري شامل .فال وجود ألي مرجع بخصوص مناهج التقييم املعتمدة ،وليس هناك أي
تقييم يف ما يخص التأثري الفعيل لالستثناءات عىل املستوى السوسيو-اقتصادي وبالنسبة لألهداف املعلن عنها بكيفية رسمية؛
•املراقبة الجبائية :مساطر برمجة املراقبة الجبائية ليست محددة بوضوح ،مام ينتج عنه وجود سلطة تقديرية هامة ،وبالتايل مصدر النعدام الشفافية
وللمخاطر؛
•يرتتب عن ضعف تعميم النصوص الجبائية أن أغلبية امل ُل َزمني ليسوا عىل علم مبا فيه الكفاية بحقوقهم والتزاماتهم عىل املستوى الجبايئ .وهي ،عىل
وجه الخصوص ،حالة الخواص واملهنيني يف نظام الرضيبة الجزافية .إذ ميكن التالعب بهؤالء بسهولة عن طريق فرض رضائب جزافية مغلوطة وميكن
أن يكونوا ضحايا مامرسات تعسفية؛
•ال متَكِّن التعبئة الضعيفة لوسائل اإلعالم من تنمية إدراك جديد بالرضيبة وروح املواطنة الجبائية ،يف ظل النظام الجبايئ الترصيحي الحايل الذي ُوضع
منذ سنة 1984؛
•يرتتب عن لجوء اإلدارة الجبائية إىل استعامل اللغة الفرنسية بشكل كبري حصول غالبية السكان عىل املعلومات الجبائية بكيفية محدودة؛
•مرجعية أسعار نقل امللكية العقارية التي متت بدون استشارة امل ُل َزمني ،وجمعيات املستهلكني عىل وجه الخصوص؛
•غياب يكاد يكون كليا للنقاش بخصوص الجبايات؛
•الهوة الشاسعة بني املداخيل الجبائية والنفقات العمومية؛
ِ
“املواطنة” :مجرد أداة دعائية قبل كل يشء .الطابع االنتقايئ ملعلومات امليزانية املتضمنة يف هذه الوثيقة؛ والطابع املفرط لنعت “املواطنة”،
•امليزانية
باعتبار أن األمر يتعلق ببساطة بنرش بعض املعلومات املتعلقة بامليزانية واملنتقاة بعناية .فليست هناك معلومات حول ما يسمى باملؤسسات
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واملقاوالت االسرتاتيجية ،باإلضافة إىل تجزئة ميزانيات الدولة؛ وتعدد الرسوم املوازية للرضائب؛ واملعلومات غري املفصلة حول حسابات الخزينة
الخاصة ،وهي معلومات ال ميكن الحصول عليها؛
•عدم بناء ميزانيات عىل أساس اسرتاتيجيات للتنمية ،محددة بوضوح ومعلن عنها يف السياسات العمومية؛
•لقاءات حول الجبايات محصورة يف غالب األحيان يف نطاق الجمعيات املهنية :االتحاد العام ملقاوالت املغرب وهيئة الخرباء املحاسبيني؛ املوثقون
وغرف التجارة؛
•غياب االنسجام يف ما يتعلق مبساطر تسليم الشهادات .فكل مصلحة تفرض رشوطا ومعايري تختلف من مدينة إىل أخرى أو يف نفس املدينة أو الجهة،
من مصلحة إىل أخرى؛
•عدم نرش القرارات املتخذة يف املجال الرضيبي من طرف اللجان واملحكمة اإلدارية.

إنجاز دليل جبايئ موجه للمواطن
يتمثل طموح هذا العمل يف الوصول ،من خالل التشاور ،إىل إنتاج دليل جبايئ موجه للمواطن .وال يتعلق األمر بتاتا يف هذه الوثيقة باستنساخ املساطر
مفصلة بقدر اإلمكان للخطوات التي ميكن للمواطن اتباعها ملالءمة حقوقه ولالستعالم عىل نحو
ومختلف املقتضيات الجبائية ،وإمنا بوضع قامئة وجذاذات َّ
أفضل عن وضعيته الجبائية .وستمكن املناقشات مع مختلف املشاركني يف هذا الحوار من معرفة الحاجيات واالنتظارات بشكل أفضل ومن إغناء مكونات
مرشوع الدليل ،وكذا مختلف الوثائق التي ستصاحبه.

8

تقرير تشخييص — الشفافية والتدبري الجبايئ باملغرب

 .Iتطور املامرسة الجبائية باملغرب
 .1البيئة
يف بلد مثل املغرب ،يجب أن تضطلع اإلدارة العمومية بدور اسرتاتيجي يف التنمية االقتصادية واالجتامعية .وتقاس نوعية الخدمات املقدمة للمواطن
بالفعالية والنجاعة والجودة .فباعتباره فاعال يف املجتمع السيايس أو يف املجتمع املدين أو حتى باعتباره “كائنا برشيا” ،يعيش املواطن يف فضاء مندمج ،يف
وحدة وطنية ،وهو الشاهد الوحيد الذي باستطاعته أن يقيس دور اإلدارة العمومية .وبإمكان هذه األخرية أن تكون محركا ذا أداء جيد أو فاشل يف السباق
نحو التنمية االقتصادية واالجتامعية ،ويف خلق مناخ مالئم لألعامل والحفاظ عليه .وقد طبع منتصف التسعينات التاريخ الحديث للمغرب ،حيث كانت
فرتة أول لقاء بربامج التقويم الهيكيل ،مع مجموعة التدابري التي سيتم إدخالها يف حقول النفقات العمومية .فالصدمة كانت ستكون قوية والحكومة كانت
ستواجه التحديدات األوىل لقدرتها عىل الفعل بخصوص مجاالت التشغيل والحفاظ عىل نفقات التحويل ،خصوصا تلك التي لها صلة مبارشة بظروف عيش
الطبقات الهشة .وسيظهر مفهوم اإلصالح الهيكيل وستجد اإلدارة نفسها أمام معضلة حقيقية .فإما أن تقفز قفزة نوعية يف مجال التدبري العمومي أو أن
تنهار بفعل التمسك مباض ميثل سلبيات ثقيلة .وستعرف التسعينات تغريا كبريا يف مفهوم اإلدارة ،إذ أخذت منعطفا جديدا من كونها “إدارة املالية العمومية”
حارضة يف كل مكان وحاملة ملؤسسات ومامرسات ونصوص ،لكنها مل تجد بعد املسار املرن الذي ميكن أن تسلكه .وما تزال اإلدارة العمومية يف مركز كل
محاوالت اإلصالح وكل برامج السياسات ،مبا يف ذلك الربنامج الذي تحمله الحكومة الحالية .والحقيبة الوزارية التي تعود إليها مهمة إصالح اإلدارة تسمى
وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة .فاملهمة املنوطة بها كبرية واليزال املرء ينتظر عملها.

 .2املعطى الدستوري الجديد
يحمل الدستور الجديد لسنة  2011هذه الرسالة ويصوغها مبصطلحات قوية من خالل املادة  156التي تنص عىل أن “ تتلقى املرافق العمومية مالحظات
مرتفقيها ،واقرتاحاتهم وتظلامتهم ،وتؤمن تتبعها ”.ويكرس الباب السابع من الدستور املبادئ العامة للحكامة الجيدة يف املرافق العمومية .فاالنتظارات
الدستورية كبرية وتربز عالقة “االستامع إىل املرتفقني” و “تتبع مالحظاتهم .”...فهذه الرابطة التي يود الدستور تأسيسها هي رابطة عميقة للغاية وتدل عىل
العجز الحاصل يف عالقة املواطن بإدارته العمومية .ويتجىل مجيء هذا الدستور بكيفية بطيئة ونادرة يف عالقة املواطن مع ما يعتربه مبثابة “سلطة” .ذلك أننا
ما نزال بعيدين عن الصورة املثالية للمواطنة ،وذلك ألسباب سياسية وسوسيولوجية وإدارية وحتى سيكولوجية .فالخطط السياسية تتطلب مواكبة ثقافية
وسياسية غري متوفرة بشكل كامل يف حقول التدبري العمومي .وكل الوزراء يستعملون نفس مقتضيات الربنامج الحكومي ويؤكدون عزمهم عىل وضع جودة
الخدمات املقدمة للمواطنني يف مرتبة األولوية املطلقة.
توجد اإلدارة الجبائية يف صلب الحداثة املرجوة سياسيا منذ سنة  .1984والرضيبة كانت تعترب دامئا مبثابة رضيبة ِ
مواطنة ،لكنها كانت تعترب بصفة خاصة
مهمة للغاية لحياة الدولة ولتمكينها من مواجهة كل الوظائف التي تقع عىل عاتقها .وهي أيضا يف مركز سلطة كربى للضبط السيايس .فلم تعد املسألة
املتمثلة يف جعل كل واحد يدفع حسب قدرته الجبائية مسألة تتلخص يف إنتاج أفضل النصوص الجبائية ويف وضع أفضل البنيات الجبائية ،وهي أمر كان
يصطبغ دامئا مبيول السلطة السياسية .من سيؤدي؟ وكيف سيؤدي؟ هل سيؤدي دامئا أم بشكل مؤقت؟ هل سيخضع للمراقبة أم سيستفيد من تساهل
ما يف عالقته باإلدارة الجبائية؟ كانت هذه األسئلة مرتبطة دامئا بواقع الحال وكانت دامئا موضوع تعليقات ،سواء يف صالونات كربيات املجموعات املالية
والصناعية أو يف مقاهي األحياء الشعبية .وليست الصحوة مسألة ساعة حائطية مربمجة سلفا ،وإمنا هي مثرة وعي بأهمية دولة القانون يف تعزيز الوحدة
الوطنية والسلم االجتامعي .فلم يعد للقيادة املالية العليا للثامنينات والتسعينات تأثري يف مجال متلك أداة إصدار القرارات .ومل يعد من السهل اليوم ،كام
كان عليه األمر يف ما مىض ،مترير قرارات يف عتمة الكواليس الجبائية .فبعض وسائل اإلعالم تويل أهمية خاصة لحركات املالية العمومية وأصبحت حلقة وصل
يف مجال الحصول عىل املعلومة ،بل وحتى يف مجال معارضة اإلجراءات الجبائية “غري العادية”.
وأخريا ،يفتح الفصل  27من الدستور سبال جديدة نحو تنمية الشفافية يف العالقات بني مختلف الخاضعني للرضيبة أو امل ُل َزمني واإلدارة الجبائية.

 .3تحديث اإلدارة الجبائية أمر اسرتاتيجي
ميثل تحديد املادة الخاضعة للرضيبة وتصفيتها وتحصيلها املهام الرئيسية لإلدارة الجبائية .وال ميكن مجادلة من يجمع ما يكفي من املوارد لتمويل النفقات
العمومية؛ فقد يكون من الصعوبة مبكان انتقاد أو توجيه حكم سلبي بخصوص إدارة تعبئ املوارد يف إطار قانوين وتحرتم مبادئ اإلنصاف واملساواة أمام
الرضيبة .وقد كان ملختلف املراحل التي قطعتها املديرية العامة للرضائب منذ عدة سنوات تأثري إيجايب عىل املداخيل الجبائية .بيد أنه من املمكن ربط أبعاد
أخرى بوظيفة تعبئة املوارد .ويتعلق األمر بالبعد املاكرو-اقتصادي يف عالقته بتمويل املشاريع العمومية وعالقة دور الرضيبة يف تطوير املقاولة الخاصة أو
الحفاظ عليها عىل األقل .ذلك أن مستوى النشاط االقتصادي يح َّدد ،يف جزء كبري منه ،بالعتبة االقتصادية املعقولة للرضيبة .فالضغط الرضيبي عىل املقاولة
ميكن أن يخنقها أو أن يدفعها إىل الهجرة نحو القطاع غري املهيكل ،وإذن إىل الغش الرضيبي .والتوفيق بني أهداف دعم املداخيل العمومية واألهداف
املرتبطة بالنمو االقتصادي أمر صعب لكنه ممكن .وهو جوهر النقاش الذي دار عند انعقاد املناظرة الوطنية حول الجبايات يف أبريل .2013
يتحقق هذا التوفيق أساسا من خالل تقوية روح املواطنة الجبائية وتعميق اإلرتضاء إىل تسديد الرضيبة والرصاع من أجل إقامة “عدالة رضيبية” باملعنى
املؤسسايت للكلمة.
تتفق مختلف دراسات وتوصيات املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ومجلس الحسابات واملناظرة الوطنية حول الجبايات ومختلف األعامل املتعلقة
بالبحث الجامعي وبعض املؤسسات الدولية وجمعيات املجتمع املدين ،بل وحتى بعض تقارير ووثائق املديرية العامة للرضائب (رؤية اسرتاتيجية جديدة
 ،)2017-2012تتفق جميعها عىل التأكيد عىل رضورة القيام مبا ييل:
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“ -توسيع الوعاء الجبايئ كوسيلة لضامن اإلنصاف بني امل ُل َزمني؛
 تشجيع اإلرتضاء إىل تسديد الرضيبة؛ تحقيق مستوى أمثل يف ما يتعلق باألداء الرضيبي؛ إدراج عمل اإلدارة الجبائية يف خط التوجهات الجديدة يف مجال الحكامة العمومية”.ِ
تسري التوجهاتُ الكربى للمديرية العامة للرضائب ،التي متت تقويتها من جهة أخرى بتوصيات املناظرة ،يف اتجاه تأسيس عالقة رشاكة وثقة مع الخاضع
للرضيبة .وقد تم تأكيد اختيار الوسائط الرقمية يف معالجة امللفات والطموح إىل القيام بقفزة نوعية يف هذا االتجاه .فمقتضيات مرشوع قانون املالية لسنة
 2015تسري يف اتجاه اإلقرار اإللكرتوين واألداء اإللكرتوين لفائدة املقاوالت الصغرية واملتوسطة (.)2017-2016
قد يكون من املفيد ،قبل التطرق ملجموع النقط املرتبطة بشفافية عالقة اإلدارة الجبائية باملواطن ،أن نقدم باقتضاب ملحة تاريخية عن هذه اإلدارة وتطور
املامرسة الجبائية ،وذلك منذ حركات اإلصالح األوىل لسنة .1984

 .4ملحة التاريخية واملكتسبات منذ سنة 1984
ليست سنة  1984تاريخا ميكن وصفه بالعادي يف تاريخ التدبري املايل العمومي .ذلك أنها تزامنت مع بداية اعتامد برامج التقويم الهيكيل األوىل وتدابري الحد
من النفقات املفروضة من لدن املؤسسات املالية الدولية وعىل رأسها صندوق النقد الدويل .وقد فسح ترشيد أمناط التدبري والزيادة الرضورية للمداخيل
َحض خطوطه الكربى اليوم يف خطاب
الجبائية املجال لوضع القانون اإلطار األول سنة  ،1984حيث أصبحت الرضيبة يف صلب مسلسل اإلصالح الذي ت ُ
اإلصالح الجبايئ يف أيامنا هذه .فقد كانت مبادئ تحديث الوعاء الرضيبي وتوسيعه واإلنصاف والعالقة بالخاضع للرضيبة ُم ْد َرجة آنذاك يف أجندة الحكومة.
وما زلنا ،بعد مرور  30سنة ،يف مسلسل اإلصالحات وبنفس املكونات تقريبا ومبقدار أكرث أهمية من مكونة “الشفافية” مبثابة رشط مواطني وسيايس .وقد
كان النفتاح املغرب أيضا تأثرياته عىل إدراك الشأن الجبايئ يف إطار سيايس أوسع .فالدستور أصبح يحدد أسس اقتطاع موارد مالية من مختلف أصناف املوارد
التي يدرها النشاط االقتصادي أو اإلداري .وستشهد الجبايات املغربية ،املتميزة ببنية مشتتة للغاية وتوصف بكونها نوعية عىل نطاق واسع ،فرتات تحول
ستقلص بشكل ملموس من عدد الرضائب والرسوم .فالرضيبة عىل القيمة املضافة ظهرت سنة  ،1985والرضيبة عىل الرشكات سنة  1986ومل تتأسس الرضيبة
العامة عىل الدخل إال بعد مرور ثالث سنوات (.)1989

 .5لإلنفاق الجبايئ تاريخ “عقيم”
سيمكن هذا التحول من ترسيخ اإلقرار ونظام الطعون املتعلقة بالرضيبة يف معالجة املادة الخاضعة للرضيبة وامل ُل َزمني .وقد استمرت الدولة ،يف نفس الوقت
الذي تتم فيه اإلصالحات املالية ،يف وضع األداة الجبائية يف مركز سياسات التحفيز عىل االستثامر يف مختلف القطاعات .واستمرت اإلعانات وإرجاع الفائدة
يف إثقال كاهل امليزانية من دون أن ترتتب عنها تحوالت اقتصادية عميقة .ومثال قطاعي الفالحة والصناعة يكشفان عن عدم نجاعة تقديم الهدايا الجبائية
لبعض “املستثمرين” .فالقطاع الفالحي الذي سيَدخُل “بكيفية تدريجية للغاية” مجال األداء الرضيبي مل يشهد سوى تحوالت متواضعة بعد مرور عقود
من تقديم الهدايا واإلعانات .وما تزال التنمية القروية معطلة ،و 80%من أنشطتنا الفالحية ما تزال تقليدية وغري مجهزة مبا يكفي .ويطمح مخطط املغرب
األخرض إىل خلق سلوكات جديدة للفالح املغريب وإقامة عالقة بني تنمية الفالحة والتنمية القروية.
أُدخلت تغيريات عىل التدابري التي تنص عليها مختلف مدونات االستثامر عند نهاية التسعينات تقريبا ،غري أن التحمالت الجبائية ظلت كبرية وغري منتجة.
ومل يضع القانون-اإلطار الذي يحمل رقم  18-95ميثاقا لالستثامر يَ ُحل محل مختلف مدونات االستثامر إال يف سنة  .1995وستقوم املدونة العامة للرضائب،
يف ما بعد ،بإدخال مجموع اإلعفاءات وغريها من االمتيازات الجبائية املمنوحة للمستثمرين .فمن خالل هذا العمل املتمثل يف إدماج التدابري االستثنائية
أصبح من املمكن القيام بتقييم ملا سيسمى ب “النفقات الجبائية” .ويستمر النقاش حول تقييم التأثري وكذا الغاية من وضع استثناء لفرض الرضيبة عىل
املداخيل واألرباح وحتى عىل عمليات االسترياد .وقد بدأت التساؤالت حول االمتيازات الجبائية تستأثر باالهتامم تدريجيا يف النقاش السيايس .ما فتئت بعض
األحزاب السياسية وبعض منظامت املجتمع املدين تتحدث عن عدم جدوى جزء كبري من االمتيازات الجبائية التي تعترب من طرف بعض القطاعات مبثابة
مكتسبات تاريخية و”مرشوعة” .واملسألة ما تزال يف جدول األعامل ،غري أن آليات تقليص النقص الحاصل يف مداخيل الدولة مل تأخذ بعد كل األهمية التي
تستحقها .ففي فرنسا ،ت َفرِض توجهات رسائل التأطري عىل كل وزارة نسبة مئوية من التقليص السنوي للنفقات الجبائية املتعلقة بالقطاع الذي تتكفل به.
ويف املغرب ،تتعلق املسألة بالخطابات أكرث مام تتعلق بسياسة حكومية فعلية .ذلك أن جامعات الضغط يف قطاعات العقار ويف قطاع الفالحة ما تزال قوية
ووسائطها داخل السلطة الترشيعية ما تزال منظمة وتتجاوز خطوط الفصل الشكيل لألحزاب السياسية.

 .6إعداد املدونة العامة للرضائب
سيشهد اإلصالح الجبايئ الذي قلص عدد الرضائب منعطفا حوايل نهاية التسعينات ،حيث ظهرت املدونة العامة للرضائب سنة  2007وتوقف تشتت النصوص
وتعقيد املساطر اللذان عقّدا حياة مدبري الرضائب والخاضعني للرضيبة مع القاعدة التوثيقية الجبائية الجديدة .وقد تم بذل مجهود كبري يف مجال إضفاء
االنسجام عىل املساطر الجبائية واملقتضيات املشرتكة بني مختلف الرضائب ،وكذا تنقيح النص املتعلق بالتسجيل والتنرب.

 .7تأثري تطور النصوص الجبائية عىل بنيات اإلدارة الجبائية
مع إعادة صياغة النصوص الجبائية ،أصبحت مالءمة بنيات اإلدارة الجبائية أمرا ال مفر منه ،إذ ال ميكن تحديث النصوص بدون وضع أدوات تطبيقها
ميدانيا .وقد تحولت اإلدارة الجبائية القدمية يف العقد األول من القرن الحايل إىل بنية كربى لوزارة االقتصاد واملالية واتخذت شكل “إدارة عامة” .وسيفيض
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هذا اإلعالء يف الدرجة ويف األهمية إىل إحداث البنية الثالثة للوزارة التي ستستفيد من وصف “العامة”؛ حيث ارتقت عىل هذا النحو إىل مصاف “إدارة
الجامرك والرضائب غري املبارشة” و”الخزينة العامة للمملكة” .وسيذوب االستقالل الذايت ،الذي كانت تستفيد منه األقسام الفرعية القدمية للرضائب وغريها
من مصالح املنازعات واملراقبة ،يف املديريات الجهوية الجديدة للرضائب .وستُ ِ
حدث الخطاطة التنظيمية الجديدة لإلدارة الجبائية تضافرا عىل مستوى عمل
املصالح ،كام ستؤدي عىل وجه الخصوص إىل وجود مسؤول واحد عىل املستوى الجهوي .وسيذوب تعدد محاوري الخاضعني للرضيبة عىل املستوى الجهوي
يف مفهوم املحاور الوحيد“ ،رئيس” املصالح الجبائية .وقد تحولت املسؤوليات املنظمة حول فئات الرضائب مثل الرضيبة القدمية عىل رقم املعامالت أو
التسجيل والتنرب إىل تنظيم حول وظائف كربى لإلدارة الجبائية .إذ يجب أن تقوم هذه األخرية بتتبع وتحضري تقديم مقرتحات الوزارة يف املسلسل الترشيعي
(بنية الترشيع) وتحديد املادة الخاضعة للرضيبة من خالل أسس الوعاء الرضيبي (بنية الوعاء الرضيبي) ومراقبة اإلقرارات والوحدات الخاضعة للرضيبة
(بنية املراقبة الجبائية).
فمسلسل تحقيق الالمركزية وتتبع املادة الجبائية عىل املستوى املحيل استلزما إحداث املديريات الجهوية للرضائب .وداخل هذه األخرية ،متت التفرقة عىل
املستوى التنظيمي بني الخاضعني للرضيبة الخواص وأولئك الذين ميارسون نشاطا مهنيا أو يزاولون أنشطة مقاولة كربى .وقد تبني أن هذا التنوع دينامي
يف مجال مالمئة اإلدارة مع الحاجيات الخاصة ملختلف فئات الخاضعني للرضيبة .ويشكل الظهور التدريجي للملف الجبايئ الوحيد ورقم التعريف الجبايئ
الوحيد عنرصين ميكن أن يساهام يف الحد من املخاطر الجبائية .وقد مكنت هذه املقاربة من التخفيف تدريجيا من عبء عمل املوظفني ،وستتمكن من
بلوغ املزيد من املزايا ،ال سيام تبسيط اإلجراءات ومراقبة املادة الخاضعة للرضيبة .وهناك نقطة أخرى تجدر اإلشارة إليها باعتبارها تطورا تنظيميا هاما،
ويتعلق األمر باندماج اسرتاتيجي بني عمليات إصدار الرضيبة والعمليات املتعلقة بالتحصيل .وقد تم إدماج جزء كبري من هذه الوظيفة ،التي كانت ضمن
صالحيات الخزينة العامة للمملكة ،يف بنيات املديرية العامة للرضائب .وهذه العملية وضعت حدا للنزاعات بني اإلدارتني وجعلت تتبع اإلقرارات واألداءات
أسهل عىل مستوى الرضيبة عىل القيمة املضافة والرضيبة عىل الرشكات .وقد مكن هذا التطور أيضا من إعطاء معنى ملفهوم املحاور الوحيد الذي كان
ينتظره الخاضع للرضيبة من أجل اإلقرار أو التفاوض بشأن أداء رضائبه أو االعرتاض عىل املبالغ املطلوب منه أداؤها أو طلب االستفادة من امتياز رضيبي.
وسيساهم األداء اإللكرتوين واإلقرار اإللكرتوين يف ترسيع هذه املسلسل املتعلق بالتبسيط وبالتحديث.

 .8تأثري تنظيم اإلدارة الجبائية عىل املداخيل
كان للتنظيم الجديد لإلدارة الجبائية واإلصالحات املتتالية التي خضعت لها النصوص الجبائية تأثري عىل حجم املداخيل الجبائية .ويُربِز فحص تطور هذه
األخرية زيادة مهمة يف حجم املداخيل املذكورة ،حيث تُظهر معطيات املديرية العامة للرضائب تطورا متواصال للمبالغ التي تم تحصيلها برسم مجموع
الرضائب التي تقوم بتدبريها .فقد ارتفع متوسط نسبة النمو السنوية بحوايل  8%بني سنتي  2006و ،2013متجاوزة إىل حد كبري النسبة املتوسطة لنمو الناتج
الداخيل الخام خالل نفس الفرتة .وما تزال هوامش منو املداخيل مهمة ،إذا ما أخذنا بعني االعتبار اتساع ظواهر الغش والتهرب الرضيبيني .ومن شأن النمو
االقتصادي الذي يقتيض توسيعا للوعاء الرضيبي أن يفتح مجاالت جديدة لتطور املداخيل الجبائية.

املداخيل حسب الرضيبة (مباليني الدراهم)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

الرضيبة عىل الرشكات

24 182

30 013

46 290

42 395

35 114

40 250

43 187

40 754

الرضيبة عىل الدخل

24 386

28 009

33 312

26 728

26 928

27 525

33 418

33 238

الرضيبة عىل القيمة املضافة بالداخل

16 587

20 707

25 817

22 484

26 758

27 727

29 625

30 124

واجبات التسجيل

7 195

9 331

10 175

9 104

9 992

10 571

13 060

13 454

مختلفات

2 071

2 286

2 225

2 611

2 962

2 007

3006

3215

املداخيل الجبائية اإلجاملية

74 421

90 346

117 819

103 322

101 754

108 080

119934

118 865
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 .IIاملعلومات الجبائية :أساس الشفافية
إن تقديم املعلومات هو مبثابة طأمنة للخاضعني للرضيبة أو املرتفقني أمام إدارة تُعترب يف غالب األحيان مبثابة إدارة قوية للغاية وعىل درجة عالية من
التقنية .ذلك أن تهديد شخص ما بفضحه أمام اإلدارة الجبائية يعادل تقريبا فضحا ذا صلة بسلوك إجرامي أو خاضع للقانون الجنايئ .فتقديم املعلومات
هو الخطوة األوىل يف إقامة عالقات عادية مع الجمهور ونحو تحسينها تبعا لذلك .إذ مل يعد االنفتاح عىل الجمهور من خالل إخباره بأمور تتعلق بواجباته
وحقوقه من الكامليات ،وإمنا هو رضورة لبناء تواصل موثوق وحوار مستمر .والحق يف الوصول إىل املعلومات مد َرج يف دستور  2011الذي ينص يف مادته
 27عىل أن “ للمواطنني واملواطنات حق الحصول عىل املعلومات ،املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية ،واملؤسسات املنتخبة ،والهيئات املكلفة مبهام املرفق
العام” .فالنص الدستوري يذكِّر إذن بأن “ حق الحصول عىل املعلومات” يشكل جزءا من الحقوق والحريات األساسية .وبهذا املقتىض ،يكون املغرب منسجام
مع التزاماته الدولية ،خاصة منها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفساد.
وال ميكن لهذه الخطوة اإليجابية أن تأخذ مكانها يف املشهد املؤسسايت بدون وضع قانون تنظيمي يحدد مختلف الحقوق والحقول التي قد يشملها الحق
يف الحصول عىل املعلومة.

 .1الحق يف الحصول عىل املعلومات :التقدم والحدود
اعتمد مجلس الحكومة ،منذ شهر يوليوز  ،2014مرشوعا حكوميا ،وت ِ
َعتب املذكرة اإلخبارية لهذا املرشوع الحق يف املعلومة مبثابة عامل ل “تقوية الدميقراطية
التشاركية” ووسيلة لتشجيع املواطن عىل املشاركة يف مراقبة اإلدارة العمومية ويف اتخاذ القرار .فخلق مناخ “يضمن الحصول بحرية عىل املعلومات ذات
الصلة باالقتصاد وبالسوق” ال بد وأن يكون له تأثري عىل تشجيع املستثمر الوطني واألجنبي.
يرفع الدستور نرش املعلومات إىل درجة التزامات تقع عىل كاهل الدولة .وال ميكن الحد من هذا االلتزام إال بالقانون ويف الحاالت التي ينص عليها الفصل
 27من القانون األسمى للبلد .وعىل هذا النحو ،فإن اإلدارات العمومية ومجلس النواب ومجلس املستشارين والجامعات الرتابية واملؤسسات العمومية
واألشخاص املعنويني الخاضعني للقانون العام وكل هيئة مكلفة مبهام املرفق العام ملزمون بالخضوع للمقتضيات الدستورية .وتظل املقاوالت العمومية التي
هي بصفة عامة عبارة عن أشخاص معنويني خاضعني للقانون الخاص خارج حقل تطبيق القانون املتعلق بالحصول عىل املعلومات ،إال عندما تكون مكلفة
بإحدى مهام املرفق العام.
يح ِّدد املرشوع الحكومي مع ذلك حق الحصول عىل املعلومات بفرض توضيح سبب الطلب .وليس لهذا القيد داللة شكلية تتعلق بتحديد الهوية ،وإمنا له
مدى يحد من الحصول عىل املعلومات ،إذ ال يجب استعامل املعلومات التي تقدمها اإلدارة إىل طالبها ألغراض غري تلك املبينة يف الطلب .والعقوبة الجنائية
املرتبطة بهذا التقييد هي عقوبة رادعة وال ميكن أن تسمح بوضع الترشيع املغريب يف دائرة املامرسات الجيدة يف هذا املجال.
قد تقوم اإلدارات بتعيني “محاور رسمي للجمهور” يتلقى الطلبات ويدرسها ويقوم بتبليغ املعلومات إىل طالبيها .وإذا كان من املهم تأسيس مساطر يف
معالجة طلبات الحصول عىل املعلومات ،فإنه من الخطر أيضا وضع نظام بريوقراطي قد يُفيض إىل وضع وترية بطيئة وإىل الحد من جودة املعلومات .وال
ميكن أن تتمثل الخطوة الكربى التي من شأنها أن ت ُدرج املغرب يف االنفتاح يف هذا املجال سوى يف النرش التلقايئ والنشيط لكل املعلومات التي ليست لها
صالت باملجاالت التي تتعلق بالرس املهني وبحامية حقوق اإلنسان .سيتم عرض هذا املحور املتعلق بتطور الحق يف املعلومات ،إن عىل املستوى القانوين أو
املؤسسايت ،معززا مبعطيات يتم تحيينها يف الصيغ الالحقة من التقرير املتعلق بهذه الدراسة.

 .2خصوصية الحصول عىل املعلومات الجبائية
مسألة الحصول عىل املعلومات يف املجال الجبايئ ليست قانونية أو تقنية فقط؛ وإمنا هي ثقافية واجتامعية أوال ،ثم مؤسساتية وتقنية بعد ذلك .فالخاضعون
للرضيبة ال يشكلون كتلة مرتاصة وعالقتهم باإلدارة الجبائية تابعة للكثري من العوامل املرتبطة بوضعيتهم االجتامعية ومستوى ولوجهم إىل املعرفة والتعليم
والوسط الجغرايف والثقافة التي تنظم العالقة مع السلطة بصفة عامة .وليس للحصول عىل املعلومات من طرف مقاولة مهيكلة نفس مدى حصول مالك
أمي عىل سكن يف حي شعبي يحقق مدخوال أو مداخيل إيجارية ،أو مستعمل جديد لإلدارة الجبائية اختار مغادرة القطاع غري املهيكل .ذلك أن للمعلومات
يف هاتني الحالتني األخريتني قيمة تعميمية ،بل وحتى تربوية .والحصول عىل املعلومات يف سياقنا يكتيس طابعا أساسيا يف الطأمنة التي يدخلها يف سلوك
الخاضعني للرضيبة من مستوى متواضع ويف محاربة كافة أشكال الوساطة الجبائية املوازية .فهذه األخرية تتغذى من خوف املرء من التعرض لرسم إضايف أو
لرضيبة إضافية من لدن إدارة قوية تق َّدم سلطتها يف بعض الخطابات مبثابة سلطة ال محدودة وذات طبيعة مخزنية.
ما يجب التأكيد عليه أكرث من غريه هو أن جهل الخاضع للرضيبة بحقوقه والتزاماته عىل املستوى الجبايئ عامل يهيء الظروف املناسبة للتجاوزات ولتوسع
القطاع غري املهيكل .وهي عىل وجه الخصوص حالة املقاوالت الصغرى أو األنشطة الصغرى ذات املوارد املالية الهزيلة التي ال متكنها من االستفادة من
خدمات واستشارات جبائية .وهذه الكتلة من الخاضعني للرضيبة هي التي توجد يف خانة الرضيبة الجزافية ،أي املجال املوايت لالنحرافات وللمامرسات
املشبوهة.
ستكون معالجة مسألة الحصول عىل املعلومات يف إطار هذا العمل مؤسساتية وسوسيولوجية عىل حد سواء .فال يتعلق األمر فقط بدراسة الوسائل التي
وضعتها املديرية العامة للرضائب رهن إشارة اإلعالم ،وإمنا يتعلق أيضا بتقييم الحاجة إىل املعلومات بالنسبة لفئة من املرتفقني ميكن أن ن َِصفها بالهشة
ويصعب عليها الولوج إىل آليات املعلومات املتوفرة.
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 .3التواصل املؤسسايت وأدواته يف مامرسة املديرية العامة للرضائب
وظيفة اإلعالم والتواصل يضطلع بها قسم الدراسات واالتصال التابع ملديرية الترشيع والدراسات والتعاون الدويل .ويتمثل العمل املطلوب من هذا القسم
يف نرش املعلومات الجبائية وتعميمها ،ويف تدبري الوثائق املرتبطة بالرضائب والرسوم .واملديرية التي ترشف عىل هذا العمل مكلفة ،عالوة عىل ذلك ،باإلجابة
عىل األسئلة املبدئية وبتأويل املقتضيات الجبائية التي يطرحها امل ُل َزمون.
تعترب خصوصية إعالم جمهور عريض حول الترشيع الجبايئ عمال مهام للغاية ،يتطلب التوفر عىل االستعدادية والكفاءة .ولهذا السبب ،يويل قسم الدراسات
واالتصال أهمية خاصة لتأطري التغطيات اإلعالمية وتنظيم العالقات العامة وتتبع املقاالت الصحفية .وهو مكلف كذلك بتدبري وصياغة املضامني التحريرية
واإلعالمية لبوابات اإلنرتنيت والشبكة الداخلية ،وبالسهر عىل تدبري املضمون الوثائقي للمديرية العامة للرضائب .ويقوم هذا القسم ،من جهة أخرى،
بتنشيط التواصل الداخيل ،بتشاور مع مديرية املوارد البرشية.
يتمثل الهدف املتوخى من التواصل املؤسسايت يف ترسيخ رسالة املديرية العامة للرضائب يف محيطها “الطبيعي والوظيفي” ،أي بيئة األعامل وامل ُل َزمني بصفة
عامة .ذلك أن األعامل املتعلقة بهذا الجانب متَكن من وضع الحصيلة بخصوص األهداف التي تم تحقيقها ومدى الحضور يف مشهد اإلعالم الجبايئ عىل
املستوى الوطني.
يشكل املوقع اإللكرتوين للمديرية العامة للرضائب واملطويات وغريها من الوثائق التي يتم إنتاجها للجمهور ،والحمالت اإلعالمية للمدير العام مبناسبة قوانني
املالية ومناسبات التواصل األخرى لحظات للظهور أمام العموم ،مبعلومات تكون ،مبدئيا ،شاملة وموثوق بها.
َح ِظ َي مثال الحملة التحسيسية يف موضوع إلغاء الذعائر والزيادات لسنة  2013بعناية خاصة ومكَّن املديرية العامة للرضائب من التواصل بكيفية مكثفة
(تقرير األنشطة لسنة .)2013
يعترب وضع مركز للنداء أو مركز هاتفي وتشغيله يف شهر شتنرب  2014خطوة هامة نحو تحسني التواصل يف خدمة امل ُلزمني.

 .4الجبايات غائبة دامئا يف املجال السمعي-البرصي
يعترب تسجيل الحضور يف كافة أشكال وسائل اإلعالم أمرا رضوريا بالنسبة لكل اإلدارات التي لها عالقات اسرتاتيجية وغاية يف الخصوصية مع جزء مهم من
السكان .فروح املواطنة الجبائية هي بالتأكيد مسألة تربية وسياسة ،لكن ال ميكن تعزيزها إال بواسطة وسيلة تواصلية ،منتظمة وفعالة .ينبغي إذا بناء العالقة
مع دافع الرضائب كل يوم للتخفيف من حدة الحواجز التي تعوق اإلرتضاء إىل تسديد الرضيبة .ذلك أن األعامل التي تم القيام بها يف هذا املجال تظل،
بالرغم من كونها أعامال مح ُمودة ،غري كافية بالنسبة للعجز الذي يجب تداركه يف مجال العالقات مع دافع الرضائب .فطبيعة تلك العالقات تفرض تكثيف
عمليات اإلعالم والتعميم ،إذ تجب برمجة وتحضري اللقاءات مع الهيئات الصحفية واستعامل كافة الوسائل بكيفية مهنية .ويتطلب القيام بهذا العمل وسائل
مالية واللجوء إىل مهنيني يف الصحافة ،السمعية-البرصية منها عىل وجه الخصوص .ذلك أنه ليس بإمكان اإلنرتنيت واستعامالتها تدارك التأخر يف الحصول
عىل املعلومات ،بل وحتى يف كيفية استالمها وفهمها .فاللتعميم من خالل املعلومة املنقولة بوسائل مالمئة وفعالة للتواصل تتطلب مزيدا من العمل والكثري
من االنتظام .ويجب وضع الوسائل املالية لبلورة التواصل ،حيث يتضح أن هذه العملية ذات مردودية وتؤيت مثارها من حيث تغ َُّي السلوك إزاء الرضيبة ومن
حيث املداخيل الجبائية اإلضافية .وقد يتبني أن التواصل حول حقوق والتزامات دافعي الرضائب وحول املسارات اإلدارية املتعلقة بالوعاء واملراقبة والطعن
ميثل واحدا من الوسائل الرئيسية للوقاية من الفساد ومحاربته.
يجب أال ترتكز حمالت التواصل عىل الجوانب الرتبوية ،لتعميم وتغيري صورة اإلدارة بني صفوف دافعي الرضائب .ويجب أن ت َستع ِمل تلك الحمالت ،من
وسائل ردع الغش والتهرب الرضيبني .فال يجب التعايش مع غش املواطن يك ال يَفي بواجبه ،واعتباره أمرا عاديا .كام يجب أن تشكل العقوبات
َ
جهة أخرى،
جز ًءا من رسالة اإلدارة الجبائية .ذلك أن صورة اإلدارة هي نتاج سلوك املوظف الذي يحدد الرضيبة وسلوك املوظف الذي يراقب مدى مطابقة اإلقرارات
تسكُن الرأي العام وثقافتنا الشعبية تضم صورا من هذا التعميم ،وقلة هم أولئك الذين ميكنهم إدخال مقدار
للواقع الفعيل .فتعميم األحكام هو ظاهرة ْ
من الشك يف موضوع إدانة مواقف بعض املوظفني .ويجب أن َميكن التواصل من توفري املساعدة عىل التمييز بني أولئك الذين يسيئون إىل كرامة املواطنني
وأولئك الذين هم قدوة يف النزاهة واالستقامة.

 .5األسئلة/األجوبة :مامرسة يتعني تعزيزها
وضعت املديرية العامة للرضائب منذ بضع سنوات نافذة لتلقي األسئلة الوافدة من دافعي الرضائب ،وحتى من موظفيها .وهذه املامرسة تفتح السبيل أمام
البحث وتوضيح النصوص الجبائية .فهي مامرسة إيجابية يجب أن تتسع لتشكل مرجعا يف مجال تأويل النص الجبايئ ،ويجب أن تكون النصوص موضوع
نرشة شهرية توضع رهن إشارة دافعي الرضائب ومهنيي الجبايات .وقد تكتسب مامرسة “األسئلة-األجوبة” هذه مهنية أكرب بإرشاك الخرباء املحاسبيني وبعض
ممثيل دافعي الرضائب .باعتبارها مؤ َّهلة لتقديم األجوبة عىل األسئلة املطروحة وباعتبار أن رأيها مبثابة املوقف الرسمي للمديرية العامة للرضائب ،فإن
املؤسسة املكلفة بالترشيع الرضيبي يجب أن تنفتح عىل الكفاءات التي أثبثت قدراتها ،وأن تتواصل معها بكيفية أفضل .وقد ميَكِّن وضْ ُع دليل حول كيفية
طرح األسئلة وتحسني تقديم اإلجابات عليها من وضع أدوات مالمئة رهن إشارة دافعي الرضائب.
ميكن أن تقود هذه املامرسة إىل إحداث ما يعرف ب “االستشارة القانونية املسبقة” والتي تُ َكِّن امل ُل َزمني من الحصول عىل رأي اإلدارة الجبائية الرسمي عند
حدوث أي تغيري ملوقفها يف مجال تأويل النص الجبايئ ،بحيث يصبح الرأي املقدم من طرف اإلدارة عىل هذا النحو شكال للدفاع عن مصالح امل ُل َزمني يف حالة
تأويل مخالف لذاك املعرب عنه سابقا.
وبصفة خاصة ،من شأن هذه املامرسة أن تساهم يف توطيد عالقات الثقة بني اإلدارة الجبائية وامل ُل َزمني ،ويف تفادي حاالت الخالف أو الرصاع ،ودواعي
املنازعات ،والتخفيف من ثقل عمل املصالح الجبائية ومتكينها يف نفس الوقت من الرتكيز عىل املراقبة الجبائية التي هي “صلب مهنة” املديرية العامة
للرضائب.
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 .6السبل الكفيلة بتوسيع وسائل الحصول عىل املعلومات الجبائية
سوف نقدم مقرتحات شاملة نسبيا يف هذا املجال عىل ضوء النقاش الذي سيتم مع املهنيني واألشخاص املهتمني بهذا املوضوع .وتساهم العنارص التالية يف
صياغة املقرتحات األوىل يف هذا املجال:

■■أ -املعلومات حول الطابع الترصيحي بالرضائب:
يتطلب الطابع الترصيحي أو اإلقراري و”التلقايئ” ألغلب رضائبنا ورسومنا عناية خاصة من اإلدارة الجبائية يف مجال مراقبة انتظام عمليات إيداع اإلقرارات
ومطابقتها للمقتضيات السارية املفعول .وإذا كان إيداع اإلقرارات يبدو مامرسة عادية متاما وذا طابع تكراري بالنسبة للخاضعني للرضيبة املامرسني لنشاط
مهني ،فإن هذا الفعل يعترب يف غالب األحيان غري اعتيادي بالنسبة للمواطنني املدعوين إىل القيام به مبناسبة بعض العمليات االستثنائية يف حياتهم .ذلك أن
الترصيح ب َدخل أو بربح هو موقف يتعني عىل اإلدارة أن تصاحبه يف جو من الثقة.
يجب أن يكون اإلعالم بخصوص فعل الترصيح منتظام وواضحا بقدر اإلمكان .ويجب أن تكون حمالت التبسيط والتحسيس منتظمة ومتالمئة مع املعطيات
الثقافية للبلد .كام يجب أن تأخذ الرسائل شكل دعوة إىل القيام بواجب وفق صيغ تؤكد االلتزام واحتامل التعرض للعقوبات.

■■ب -النهوض بالعالقات مع املؤسسات العمومية والخاصة يف مجال اإلعالم
اعتربت االتفاقيات املوقعة من طرف وزارة املالية ووزارة الرتبية الوطنية واالتحاد العام ملقاوالت املغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات عند
انعقاد املناظرة الوطنية حول الجبايات مبثابة حدث من شأنه أن يقود إىل قفزة نوعية يف تنميط عالقات املواطنني مع الرضيبة .وقد التزمت الهيئات الثالث
املوقعة عىل تلك االتفاقيات بالعمل عىل النهوض بروح املواطنة الجبائية .وهذا االلتزام يفرتض بالرضورة نظاما إعالميا منتظام وفعاال.
ب :-1االتفاقية مع وزارة الرتبية الوطنية
ديباجتا االتفاقية وحيثياتها محررتان بكيفية جيدة وهام طموحتان .وقد تم إبراز اإلحاالت إىل املبادئ الكربى وإىل األهداف الرئيسية:
•الفصل  39من الدستور املتعلق بالرضيبة وبقدرة املواطنني عىل أدائها ،كل حسب استطاعته؛
•األهداف الكربى للمدرسة املغربية التي ترمي إىل أن تجعل منها “فضاء حقيقيا لتجسيد القيم املعنوية ومبادئ املواطنة وحقوق اإلنسان ومامرسة
الدميقراطية وتنمية الوعي بالحقوق وااللتزامات وتجسيد حب البلد وتقوية إرادة خدمته وتكوين مواطن املستقبل ،املستقيم واملسؤول” .وهو
برنامج كبري يتجاوز القدرات الحالية لهذه الوزارة التي تدير بصعوبة الربامج املدرسية الحالية؛
•التوجهات العامة الكربى واملجاالت ذات األولوية املتضمنة يف مخطط العمل  .2016-2013ذلك أن ارتباط املسألة الرتبوية بواقع الحال يدعو إىل
إعادة النظر يف كل املستويات ويجعل من “اإلرادات” املنصوص عليها يف االتفاقيات مجرد كالم ل “تجميلها” ؛
•املبادئ املنصوص عليها يف الدستور وتعميم ثقافة روح املواطنة الجبائية التي يجب أن “تساهم بدورها يف توازن العبء الرضيبي الذي يتحمله يف
الوقت الراهن عدد محدود من األشخاص املاديني واملعنويني”؛
•املقاربة الحكومية التي تلح عىل تنمية روح املواطنة الجبائية باالعتامد عىل الرتسانات القانونية ملحاربة التهرب الرضيبي وتشجيع املواطنني
واملقاوالت عىل اعتامد ثقافة الشفافية واملسؤولية بواسطة تبسيط املساطر وتحسيس الفاعلني يف القطاع غري املهيكل.
بعد اإلحالة إىل النصوص املنظمة لقطاع الرتبية وتلك املتعلقة بتنظيم وزارة االقتصاد واملالية ،اتفق طرفا االتفاقية بخصوص موضوع هذه االتفاقية الذي هو
“وضع جهاز للتحسيس بروح املواطنة الجبائية وتعزيز الثقافة لفائدة تالميذ مؤسسات الرتبية الوطنية والتعليم العمومي ولفائدة مراكز التكوين التابعة
للوزارة .”...تجدر اإلشارة إىل أن تالميذ القطاع الخاص غري “معنيني” رصاحة بعملية التحسيس هذه ،وفق ما ورد يف موضوع هذه االتفاقية.
هذه االتفاقية التي أصبحت سارية املفعول يوم التوقيع عليها هي اتفاقية “تامة” .فهي تعدد مضمون برنامج التعاون والتزامات الوزارتني ( 5بالنسبة لوزارة
االقتصاد واملالية و 8بالنسبة لوزارة الرتبية الوطنية) .وقد تم تأسيس لجنة لإلنجاز والتتبع وتم كذلك التنصيص عىل وضع تقرير سنوي حول تقدم إنجاز
االلتزامات .ويفتح الفصالن  8و 9إمكانية التعديل وينصان عىل كيفيات تدبري املنازعات بالرتايض ،بل وينصان كذلك عىل إمكانية فسخ االتفاقية.
ال يوجد أي تقرير للتتبع أو لتقييم خطوات التقدم املنجزة .ويعود سبب ذلك ببساطة إىل عدم تسجيل أي إنجاز .فاملدرسة املغربية مل تدمج بعد روح
املواطنة الجبائية يف برامجها ،وال ميكن لإلدارة الجبائية ،بسبب انشغاالت مواردها البرشية أن تقوم بهذه الحملة التي تتطلب العديد من الوسائل وتف ُّرغ
بعض املوارد البرشية.
ملاذا حددت الوزارتان إذن لنفسيهام أهدافا ال ميكن تحقيقها؟ هل كان ذلك ملجرد اإلعالن عنها؟
تظل هذه املبادرة محمودة ،غري أنها تتطلب مزيدا من التحضري ،عىل مستوى الربامج املدرسية بصفة خاصة .فبعض الكتب املدرسية ميكن أن تشكل حامال
ملختلف الرسائل التي تربط التعلم بروح املواطنة .وقد متكن بعض الدروس يف هذا املجال من بلوغ األهداف املسطرة .والباقي ،والتعميم منه بصفة خاصة،
ميكن أن يجد وسائط إعالمية أخرى أكرث فعالية ومالمئة لطبيعة الفئات املستهدفة.
ب :-2االتفاقية مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب
مي بالتواصل بلغة موزونة بدقة
تتميز الرتسانة التحريرية لهذه االتفاقية بدقة أكرب وت ُ َر ِّوج رسائل سياسية أكرب وذات مدى اسرتاتيجي .فنحن أمام رشيكني مل َز ْ
وتحدد الوسائل التي تستجيب النتظارات اإلدارة وانتظارات الرشكاء الخواص الذين يو ِّحدهم االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تم االستشهاد بالفصل  39من الدستور بقوة وكذا “االنطالقة الجديدة إلصالح النظام الرضيبي ،يف انسجام مع االختيارات االسرتاتيجية لبلدنا وطموحات
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املجتمع املغريب” .وقد تم التأكيد عىل نقط الضعف الهيكلية للنظام الرضيبي وعىل إرادة تدارك هذه الوضعية باعتبارها “مصدر منافسة غري مرشوعة بني
املقاوالت وإحساس بعدم اإلنصاف بني املواطنني.”...
تحيل الحيثية الثانية إىل مادة القانون األسايس ملنظمة أرباب العمل هذه ،والتي تحدد اختصاصاتها ،خصوصا منها تلك املتعلقة ب “تثمني صورة املقاولة من
خالل تقوية أخالق فعل املبادرة وتقوية بُعدها املتميز بروح املواطنة” .وتُعيد الحيثية الثالثة التوازن التحريري إىل أصله بالتأكيد عىل املادة  8من املرسوم
الصادر يف  23أكتوبر  2008املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة االقتصاد واملالية ،وبكيفية خاصة املقتضيات املتعلقة بتفعيل وسائل الوقاية من الغش
الرضيبي ومحاربته من خالل املديرية العامة للرضائب.
االلتزامات املتبادلة للموقعني عىل االتفاقية متوازنة .فوزارة االقتصاد واملالية التزمت بتعبئة املوارد البرشية الرضورية لتنشيط الجلسات اإلعالمية
والتحسيسية ،وإعداد دالئل عملية ،والتزمت عىل وجه الخصوص بتيسري الحصول عىل املعلومات .وسيتم ذلك بواسطة االستجابة املنتظمة واملهيكلة ملسألة
املقاوالت وملواصلة توضيح النصوص الجبائية وإغناء الفقه الجبايئ ونرش اإلحصائيات الجبائية .وسيتم تحسيس املديريات الجهوية للرضائب برضورة إقامة
عالقة افضل مع الخاضعني للرضيبة .ومن جانبه ،التزم االتحاد العام ملقاوالت املغرب بتعبئة املقاوالت وبالتحضري لوجيستيكيا للحصص اإلعالمية واملشاركة يف
إعداد دالئل ديداكتيكية .وقد تم التنصيص عىل املقتضيات املتعلقة بحكامة العالقات بني األطراف املوقعة عىل االتفاقية (الفصل  )5وعىل الكيفيات املتعلقة
باملق ٍّرر (الفصل  .)6وسيتم التنسيق بني كل هذه املقتضيات وإعداد تقرير سنوي حول التقدم الحاصل يف تحقيق االلتزامات.
تجدر اإلشارة إىل أنه مل يتم وضع أي إطار جديد ،باستثناء العالقات التقليدية بني اإلدارة العامة للرضائب واالتحاد العام ملقاوالت املغرب.
ب :3 -االتفاقية مع اتحاد الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات
تكتيس االتفاقية مع هذا االتحاد طابعا خاصا .وإذا كانت الديباجة والحيثيات هي نفس الديباجة والحيثيات امل ُ ْد َمجة يف االتفاقيتني األوليني (مع الرتبية
الوطنية ومع االتحاد العام ملقاوالت املغرب) ،فإن اإلشارة إىل تغطية الرتاب الوطني بالغرف الثامنية والعرشين تشكل عنرصا مواتيا إلنجاح اسرتاتيجية تنمية
روح املواطنة الجبائية .ذلك أن عامل “القرب” يعطي لهذا االتحاد إمكانية إقامة اتصال دائم مع املقاوالت .ويكمن العنرص اآلخر “القوي” ،الذي ال تضعه
االتفاقية يف املقدمة ،يف أن جز ًءا من الطبقة السياسية ينبثق عن الغرف املهنية وأن األحزاب تجعل من االنتخابات املهنية ميدانا لكسب مقاعدها يف مجلس
املستشارين .فخُمس املستشارين ميثلون هذه ال ُغ َرف .ويوجد بعض ممثيل األخامس الثالثة الذين ميثلون الجامعات الرتابية ضمن املهنيني أعضاء الغرف
املذكورة .وهو واحد من السبل ميْكن أن يشكل حلقة ُوسطى ،إن عىل الصعيد الترشيعي أو عىل صعيد املعلومة ،وتحسيس املقاوالت عىل كافة املستويات.
“الربنامج التعاوين” للنهوض بروح املواطنة الجبائية هو إذن الوسيلة التي وقع عليها االختيار لبث املعلومة ونرش التحسيس املوجه إىل “ املنتسبني” إىل
الغرف املهنية .ويدل استعامل لفظ “املنتسبني” عىل األهمية التي توليها وزارة االقتصاد واملالية لتلك البنيات .فغرف التجارة ُمؤث ِّرة ،غري أنها ال تتوفر عىل
املوارد الرضورية ملواجهة مجموع الصالحيات والسلطات التي يخولها لها القانون رقم  12/38مبثابة النظام األسايس لغرف التجارة والصناعة والخدمات .وال
يضع منط انتخابات هيئاتها أي فرق بني الكيانات التي لها وزن اقتصادي وتلك التي لها حجم غاية يف الصغر.
فصول االتفاقية السبعة هي نفس الفصول املتضمنة يف االتفاقية املوقعة مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
مبدئيا ،يجب تتبُّع وتقييم مختلف االتفاقيات املوقعة ،غري أن ثقافتنا اإلدارية والتسيريية تويل أهمية خاصة ملراسيم التوقيع وغالبا ما تضع أدوات وواقع
التتبع يف املرتبة الثانية .فاالتفاقيات الثالث املوقعة بالصخريات تشكل تقدما مهام للغاية يف إقامة مناخ للوفاقٍ والتعاون مع عامل األعامل .والطموحات
مباحة ،لكن الواقع امليداين يقلص بكيفية جوهرية مضمونها ،ألن املوارد البرشية وانشغاالت املوقعني عىل االتفاقيات التي هي يف غالب األحيان غري مالمئة،
تجعل الوفاء بااللتزامات افرتاضيا ،بل مستحيال .ويرتبط التقدم يف عالقة اإلدارة الجبائية مع املقاولة بصفة خاصة والخاضع للرضيبة بصفة عامة بعوامل
أخرى .فتغريات سلوكات ومواقف املؤسسات اإلدارية وجودة أصحاب القرار هي عنارص أساسية يف تطور شفافية التدبري العمومي ويف إتاحة ولوج املواطنني
إىل املعلومة .وميكن أن يتبني يف بعض األحيان أن تأثري االلتزامات الدولية أكرب من املقتضيات أو التوصيات املنبثقة عن الهيئات أو الندوات الوطنية .فإىل
حد اآلن ،وباستثناء العالقات املستمرة مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب (الذي ميثل أرباب العمل) ،ال يبدو أن االتفاقيات مع املوقعني اآلخرين تتيح الفرصة
للوفاء بااللتزامات امل ُعلنة .ذلك أن االتحاد العام ملقاوالت املغرب يربط عالقات دينامية مع وزارة االقتصاد واملالية مبختلف مديرياتها ،ومن بينها عىل وجه
الخصوص املديرية العامة للرضائب .فاالجتامعات والنقاشات متواصلة والتنسيق يشهد وترية منتظمة.
اعتربنا أنه من املفيد أن نضع قامئة يف امللحق مبجموع التزامات مختلف الرشكاء يف هذه االتفاقيات وذلك ليك نتمكن من القيام ،عند نهاية هذا العمل،
بقياس مستوى تطبيق مختلف األهداف امل ُدرجة يف النصوص التي تم التوقيع عليها رسميا.
دور املقاوالت يف شفافية التدبري الجبايئ

من بني الخطوات املتقدمة التي ميكن أن نصفها بالواعدة يف مجال الشفافية ،توجد مبادرة االتحاد العام ملقاوالت املغرب املتمثلة يف وضع ميثاق املسؤولية.
فهذه الهيئة الخاصة بأرباب العمل هي فاعل يسعى دامئا إىل تحديث وسائل وجود املقاولة يف مشهدها السيايس واملِ َهني .وقد شكلت خالل السنوات األخرية
قوة “سياسية” باعتبارها قوة اقرتاحية يف املجال االقتصادي واملايل واالجتامعي .وحضور مقرها املركزي وهيئاتها يف النقاش الوطني يزداد أكرث فأكرث .ذلك أن
ترصيحات ُمسرييها ت ُح َمل محمل الجد ،ويندرج بعضها يف متوقع سيايس إزاء الحكومة الحالية.
وضع االتحاد العام ملقاوالت املغرب ميثاق مسؤولية اجتامعية يتعني مراعاة مقتضياته ،ال سيام التزامات أعضائه التي هي “عىل نحو مسؤول ومستمر،”...
خصوصا يف مجايل شفافية تدبري املقاولة والوقاية من الفساد .وتجدر اإلشارة إىل االلتزامات املتعلقة بهذه النقطة األخرية:
•منع أي سلوك يتمثل ،بكيفية مبارشة أو غري مبارشة ،يف الوعد بتقديم أو طلب أو َمنح أداءات غري مرشوعة أو امتيازات غري مستحقة بهدف الحصول
عىل صفقة أو االحتفاظ بها أو أي امتياز غري قانوين وغري مرشوع؛
•عدم تقديم أو قبول دفع أداءات أو عموالت خفية أو هدايا للموظفني العموميني أو الخواص مقابل الحصول عىل عقد يتعلق مبمتلكات أو بخدمات
أو مقابل تغيريه؛
•توضيح مبادئ املقاولة وعملها املضاد للفساد واالبتزاز بواسطة وسائل مالمئة؛
•تحسيس املأجورين بالتدابري املتخذة من طرف املقاولة ملحاربة الفساد واالبتزاز والتشجيع عىل احرتام املأجورين لتلك املقتضيات بواسطة إعالم مالئم
وبرامج تكوينية ومساطر تأديبية.
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 .IIIتلقي الشكايات وتدبريها
قبل تناول أهمية تدبري الشكايات يف إقامة عالقة ثقة مع امل ُرتفق أو الخاضع للرضيبة ،يبدو من املناسب القيام بعرض املبادئ التوجيهية يف مجال الشكايات
وفق معيار .ISO 10002: 2004
يُشكل املعيار « ISO10002: 2004املبادئ التوجيهية ملعالجة الشكاوى يف املنظامت» جزء ال يتجزأ من مرجعية الجودة  .ISO 9000فهذا املعيار يحدد الرشوط األساسية لتدبري مسلسل معالجة الشكايات
بنجاح .وهو مييل ،بهذا الصدد ،تسعة مبادئ توجيهية ،هي:
الرؤية :يجب أن يعرف الزبناء واملستخدمون وغريهم من األطراف املشاركة كيف وأين تتم صياغة الشكاية.
·
الولوجية :يجب أن يكون مسلسل معالجة الشكايات سهل الولوج بالنسبة لكافة املشتكني (معلومات ُمرفَقة محررة بلغة واضحة ،تُ ْف َهم وتُستع َمل بسهولة).
·
التفاعلية :من املناسب أن يسلَّم للمشتيك إشعا ٌر باالستالم مبارشة بعد تقديم أية شكاية.
·
املوضوعية :ينبغي التعامل مع كل شكاية بإنصاف وموضوعية يف جميع مراحل العملية.
·
املصاريف :يجب أال يتحمل املشتيك املصاريف املتعلقة مبسلسل معالجة الشكايات.
·
الرسية :يتعني عدم نرش املعلومات ذات الطابع الشخيص للمشتيك ،إال مبوافقته الرصيحة.
·
املقاربة املوجهة نحو الزبون :تشجع املؤسسة التواصل واإلخبار ،وتبني بواسطة أعاملها التزا َمها بحل الشكايات.
·
تحديد املسؤوليات :تحدِّد املؤسسة بوضوح املسؤوليات والتفويضات يف ما يخص أعامل وقرارات املؤسسة املتعلقة مبعالجة الشكايات.
·
التحسني املستمر :من املناسب أن يكون التحسني املستمر ملسلسل معالجة الشكايات وجودة املنتوجات/الخدمات هدفا دامئا للمؤسسة.
·

 .1أهمية الشكاية يف العالقة الجبائية
ت ًعترب الشكاية وسيلة من وسائل الطعن التي تكتيس روح املواطنة يف قرارات اإلدارة .وقد بدأت اإلدارة الجبائية يف نرش املعطيات حول معالجة الشكايات
يف إطار تقريرها السنوي املتعلق باألنشطة .فاملديرية العامة للرضائب وضعت معالجة شكايات الخاضعني للرضيبة يف صلب رؤيتها االسرتاتيجية ،كام سعت
إىل تقليص مخزونات الشكايات إىل الحد األدىن ،باعتباره هدفا ينبغي تحقيقه من خالل تحديد حجم معالجة امللفات وتفويض السلطات إىل رؤساء املصالح.
وقد بلغ مخزون الشكايات ،حسب آخر األرقام املتوفرة 32 104 ،شكاية سنة  ،2013أي بزيادة بلغت  23,80%مقارنة مع سنة .2012
الشكاية لها عالقة مبارشة باملنازعات الجبائية ،فكلام أخذت هذه األخرية أبعادا مهمة ،أصبح تدفق الشكايات أكرب .والشكاية هي يف حد ذاتها إشارة قوية
عىل فهم النصوص الجبائية ورفض امل ُرت ِفق ملستوى الرضيبة التي يطالَب بأدائها .وهي أيضا وسيلة لقياس اإلرتضاء إىل تسديد الرضيبة ،ومن تم االنخراط يف
نظام للرضيبة .كام أن معالجة الشكايات هي أيضا عامل يكشف حالة املوارد البرشية ودرجة مهنية أولئك املكلفني بامللفات ،خصوصا عىل مستوى الوعاء
الرضيبي .وهي تعكس من جهة أخرى استعداد اإلدارة للتعامل مع الخاضع للرضيبة داخل آجال من شأنها أن تجلب ثقته وأن ترفع من درجة رضاه.
الشكاية هي أيضا ،عىل مستوى سوسيولوجي وحتى سيكولوجي ،تعبري يحيل إىل نظام عالقات تجذر خالل عرشات السنني من إدراك صور سلبية عن العالقة
مع اإلدارة الجبائية .فاملخيال االجتامعي يختزن سلوكات ومقارنات مع الجار والزميل ،بل وحتى مع املنافس وكيف أنهم نجحوا يف أداء مبالغ أقل .ذلك
أن وصول اإلعالن بالرضيبة يكون يف غالب األحيان بداية تساؤل من طرف »من فُرضت عليه الرضيبة« بل وحتى القيام ببحث ملعرفة كم أدى اآلخرون يف
الحاالت املامثلة .وهي مسألة ذات عالقة مبارشة مع السلطة التقديرية لإلدارة ومع النص الجبايئ الذي ال ميكِّن ،يف الكثري من الحاالت ،من تطبيق املعيار
بعيدا عن التقديرات الذاتية للمسؤول الجبايئ .فالنقطة التي حظيت بأقل التقديرات اإليجابية عىل مستوى البحث حول رضا املرتفقني هي تلك املتعلقة
بالشكايات.

 .2تدبري الشكايات من طرف املديرية العامة للرضائب
خصصت املديرية العامة للرضائب ،يف تقريرها السنوي برسم سنة  ،2013فصال للشكايات .وتبني قراءة املعطيات املتعلقة بهذه املسألة املهمة أن رسم
السكن والرسم املهني يشكالن املكونة األساسية ملخزونات الشكايات (رضيبتان محليتان يتم تدبريهام لحساب الجامعات الرتابية) .وتشكل هذه الوضعية
مؤرشا ذا داللة كربى عن الغياب املستمر ملرجع يف مجال تحديد القيم اإليجارية للعقارات .ويشكل الطابع الترصيحي لعدد كبري من الرضائب مجاال للخالف
يف مجال اإلقرارات .كام أن أسعار تفويت املمتلكات العقارية التي تستعمل كأساس لتحديد الربح الذي تُف َرض عليه الرضيبة هو مثال يتكرر باستمرار يف
مجال املنازعات .وال يقوم الخاضعون للرضيبة دامئا بتتبع التغيريات التي تطرأ عىل النص الجبايئ؛ حيث يضخم تعقيد اإلطار القانوين ظواهر عدم الفهم
ومشاكل تأويل املقتضيات الجبائية .وتتفاقم هذه الوضعية بضعف تبسيط/مالءمة املساطر اإلدارية املتعلقة بالتدبري من جهة ،وبالعجز الحايل الحاصل يف
مجال التواصل والتعميم من لدن اإلدارة الجبائية ،من جهة أخرى.
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يقدم الجدوالن املواليان معلومات حول تطور معالجة الشكايات:

الجدول  :1تطور مخزون الشكايات بني سنتي  2008و2013
2008

السنة

2010

2009

2011

2013

2012

املخزون األويل ()1

127 057

132 129

128 117

129 995

73595

25 920

امللفات التي تم تسلمها ()2

64 564

67 840

69 800

77 981

89231

81 172

امللفات التي متت تصفيتها ()3

59 492

71 852

67 922

134 381

136 906

74 988

املخزون النهايئ

132 129

128 117

129 995

73 595

25920

32 104

نسبة التصفية
()2( + )1( / )3

31,0%

35,9%

34,3%

64,6%

84%

70,0%

املصدر :إحصائيات املديرية العامة للرضائب

الجدول  :2فئات الشكايات التي متت معالجتها خالل سنة 2013
نوع الرضيبة
رسم السكن ورسم الخدمات الجامعية
الرسم املهني
الرضيبة عىل الدخل (جزافية)
الرضيبة عىل الدخل /األرباح العقارية
الرضيبة عىل الرشكات
الرضيبة عىل القيمة املضافة
واجبات التسجيل والتنرب

عدد الشكايات التي متت معالجتها
19 744
9 086
21 467
9 844
3 506
2 985
1 641
املجموع 74 988

%
26,33
12,12
28,63
13,11
4,68
3,98
2 ,18
100,00

املصدر :املديرية العامة للرضائب

يف مجال رسم السكن ،أو رسم الخدمات الجامعية ،أو الرسم املهني ،ال ميكن أن تشكل التقديرات القامئة عىل مجرد تَ ْخ ِمني املسؤول الجبايئ قاعدة موضوعية
لتحديد القيمة اإليجارية .فالنصوص يف هذا املجال متجاوزة وتطبيقها بكيفية حرفية ميكن أن يهدر وقتا يف غاية األهمية يف أوساط املوظفني .ومتكن
املعطيات املتعلقة بتصفية الشكايات من مالحظة العدد املهم من امللفات التي متت معالجتها ( .)74.988وال ميَكِّن التقرير من قراءة نتيجة املعالجات
ودرجة استيفاء حقوق الخاضعني للرضيبة (عدد الطلبات املرفوضة ،عدد الطلبات والوضعيات التي متت تسويتها) .ومن املنتظر أن َميكِّن التطور نحو جباية
عىل املستوى الجهوي واملحيل من تخفيف عمل املديرية العامة للرضائب يف هذه املهمة املحلية التي تشكل عبئا حقيقيا عىل املوظفني .وقد تم اإلعالن
عن مناظرة الجباية املحلية منذ سنة  .2013كام من شأن القيام بإصالح حديث قائم عىل مرجعيات مالمئة لكل منطقة أن يقلل من عدد املنازعات ومن
الشكايات يف مجال رسم السكن والرسم املهني.
الجهود التي تبذلها املديرية العامة للرضائب يف مجال معالجة الشكايات هي بالتأكيد جهود جادة تتوخى تقليص املخزونات وتفويض املسؤولني املحليني
سي عددا محددا من ملفات املنازعات التي يتعني عليه معالجتها كل أسبوع .وقد تكتسب هذه التدابري فعالية
أقىص ما ميكن من السلطات ،وأن تعني لكل ُم ِّ
أكرب من خالل تقييم دائم لألعامل والقيام ،عىل وجه الخصوص ،بإعطاء الشكل النهايئ ملسلسل معالجة الشكايات .وتعترب تقوية التتبع واحدا من مفاتيح
متتني عالقة الثقة بني اإلدارة واملستعمل ،ووسيلة للتواصل حول ما هو ملموس.

 .3سبل تحسني معالجة الشكاية
ألحت كل الدراسات التي قامت بها مختلف املؤسسات التي كان عليها أن تعالج املسألة الجبائية عىل تحسني التكفل “اآليل” بكل الشكايات واإلجابة عليها
داخل آجال معقولة ومحددة تبعا لفرز امللفات وتوزيعها إىل فئات معينة ووضع وثيقة إلكرتونية مرجعية (الفقه الجبايئ واالجتهادات القضائية) من أجل
تيسري عمل املوظفني ،خصوصا منهم األشخاص الذين تم توظيفهم حديثا .كام أن اإلشعار باالستالم هو الوثيقة األساسية يف هذا املسلسل املتعلق بخلق جو
الثقة والسالسة يف مسارات اإلعالم الرضيبي .وقد ُيكِّن وضع حل معلوميايت املدرا َء من تتبع تطور املعالجة واتخاذ اإلجراءات التي تفرض نفسها لترسيع
املعالجة يف هذه املنطقة أو تلك من مناطق البلد .ويجب أن تكون االستقاللية والتتبع يف صلب تفويض السلطات ملختلف املسؤولني وعىل كافة األصعدة.
كام ميكن أن يتم حل مشكل مرتبط بشكاية عىل مستوى املسؤول عن املصلحة وفق أداة مرجعية مشرتكة وتتبع دينامييك .وميْكن للمسؤول املُرشِف أن
يتدخل يف أية خطوة من خطوات املسطرة ،وحتى عن بعد ،ليتأكد من احرتام املعايري واملساطر الجبائية وليتجنب إحداث منطقة مخاطر ،خصوصا فيام
يتعلق بالزبونية والفساد.
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 .IVتسليم الشهادات
يشكل تسليم الشهادات للخاضعني للرضيبة إحدى وظائف اإلدارة الجبائية األكرث حساسية .ويتناول هذا العمل تصنيف الشهادات إىل فئات لتمييز تلك
التي ميكن أن تسلم فورا وتلك التي هي يف حاجة إىل إنجاز بحث بشأنها من طرف اإلدارة الجبائية .ويشكل تسليم الشهادات منطقة محفوفة باملخاطر يف
عالقة اإلدارة باملرتفقني.
وبالرغم من أن تسليم الشهادات يشكل جزء مهام من عمل اإلدارة الجبائية ،فإنه ال يتم تتبع عدد الوثائق املسلمة يف هذا املجال.
ميَكِّن توحيد رشوط الحصول عىل الشهادات املتعلقة باإلعفاءات عىل وجه الخصوص ودعم اإلدارة اإللكرتونية ،بقدر اإلمكان ،من تقليص مخاطر الفساد
واستغالل النفوذ.
ومن شأن البحث وأعامل التحقيق لدى املديريات الجهوية للرضائب أن ُيكِّن من تحديد املساطر بكيفية مفصلة وتصنيف الشهادات ووصف مراحل
تحضريها .كام أن من شأن االجتامعات التي تعقد مع املهنيني والباحثني أن تسمح بجمع املالحظات والتوصيات يف قطاع العمل الجبايئ.
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 .Vالنص الجبايئ وتبسيط القراءة
خالل املناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة  ،2013صاغ املشاركون توصية تتعلق بتوضيح النصوص ،وذلك يف إطار الورشة الرابعة التي تناولت موضوع
اإلدارة الجبائية وامل ُل َزمني ،خصوصا املحور املتعلق بتوضيح النصوص والسلطة التقديرية لإلدارة الجبائية .وقد أبرز النقاش تأثري غياب الوضوح عىل هامش
تأويل الترشيع .فالقراءة تتم حاليا فقط عىل ضوء “التجربة” املكتسبة من طرف موظفي اإلدارة الذين يعتمدون عىل مذكرة دورية لتطبيق مقتضيات قانون
املالية يتم إعدادها كل سنة .ويُفيض التعقيد املتزايد للمسألة الجبائية إىل خلق نوع من االستقاللية يف مجال التأويل .ووحدها املقاوالت املؤطَّرة بشكل جيد
والتي تتوفر عىل مستخدمني أو مستشارين محنكني ميكنها أن تواجه تأويل اإلدارة .واملقرتح الرابع عىل هذا املستوى هو مقرتح يف غاية البساطة “توضيح
النصوص الجبائية” .وقد تناولت التوصية تأطري السلطة التقديرية لإلدارة وتوضيح النصوص .واقترصت العروض بخصوص أعضاء الورشة عىل استشارة اإلدارة
الجبائية ونرش الجداول املرجعية يف املجال العقاري وترسيع إضفاء الطابع غري املشخص عىل املساطر ونرش االجتهادات القضائية يف مجال املراقبة واملنازعات
الجبائية .ويف ما يخص استشارة اإلدارة الجبائية ،بدأت املديرية العامة للرضائب يف اإلجابة عىل أسئلة الخاضعني للرضيبة ويف عرض الحلول املمكنة لحاالتهم،
من دون أن يشكل هذا األمر مع ذلك التزاما حقيقيا يف إطار االستشارة القانونية املسبقة لإلدارة الجبائية.
قراءة النصوص الجبائية ليست يف متناول األشخاص الذين ال يتوفرون عىل تكوين أسايس أو عىل مامرسة معينة يف مجال الرضيبة .وال ميكن من جهة أخرى
تبسيط اللغة التقنية املستعملة إىل حني بلوغ درجات فهم يف متناول الجميع .فاملادة الجبائية تظل عىل نطاق واسع تقنية وقانونية ،وال ميكن ألي عمل
يتعلق بالتعميم أن يجعلها مفهومة من لدن كل املواطنني .ويظل أمرا حقيقيا أن العمل املتعلق بالتعميم ميكن أن يشمل جوانب ذات عالقة مبارشة مع
حق املواطنني واآلجال املرتبطة ببعض املساطر واملسارات التي تأخذها بعض امللفات والرصاع من أجل الحصول عىل املعلومات وتقليص السلطة التقديرية
لإلدارة الجبائية ،وبالتايل محاربة الفساد.

توحيد النص وتقييد السلطات
عندما مينح نص قانوين سلطة تقديرية إلدارة أو مسؤول ،يتم موضوعيا إحداث منطقة محفوفة باملخاطر ويصبح من الصعب مامرسة عمليات مراقبة داخلية
أو خارجية .فالسلطة التقديرية هي الحليف الذي ال ميكن تجاوزه يف إطار تطبيق قواعد القانون .ذلك أن تقدير قيمة إيجارية أو عقارية أو الجزء املخفي
من دخل يعطي ملن ميتلكه القدرة عىل أن يجعل منه سلطة واسعة للغاية .وميْكن أن َيثُل الخطر عىل شكل استعامل هذه السلطة لخلق عالقات فساد ،كام
ميكن أن يفسح املجال للمس بحقوق الجامعة .ف “املزية الشخصية املزدوجة” التي يحصل عليها الرايش واملرتيش تتم عىل حساب الجامعة .وهو بالضبط
التأثري العكيس ل “اليد الخفية” التي تحدث عنها آدم سميث.
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 .VIاملراقبة الجبائية
تشكل املراقبة الجبائية أحد املجاالت التي تثري أكرب قدر من األسئلة يف عالقة الخاضع للرضيبة باإلدارة الجبائية .وغالبا ما يُنظر لهذه املراقبة عىل أنها سلطة
تقديرية لإلدارة وتجليا من تجليات حضور الدولة يف ضبط العالقات السياسية واالجتامعية؛ حيث يتم يف غالب األحيان ربط املراقبة الجبائية ب “تأديب” أو
“معاقبة” خصم سيايس أو أي خصم كان .إذ ميكن أن تكون موضوع فضح بني متنافسني يف فرع أنشطة معينة ،كام ميكن أن تكون وسيلة إلرشاك اإلدارة يف
مواجهات سياسية .ويف غياب نظام برمجة للمراقبة الجبائية يحد من السلطة التقديرية لإلدارة الجبائية ،تكون أحيانا عمليات املراقبة الجبائية والتصحيحات
املتمخضة عن تلك العمليات مبثابة انتقام سيايس أو اجتامعي.
اشتمل آخر تقرير عن أنشطة املديرية العامة للرضائب عىل معيار اختيار يف مجال برمجة عمليات الفحص الجبائية .ويتعلق األمر مبلفات متثل رهانا جبائيا
قويا .ويعترب اعتامد مسطرة محددة بوضوح تقوم عىل مقاربة املخاطر وأداة مرجعية يف مجال اختيار الجهات التي تجب مراقبتها أو فحصها رضو َرة لتحقيق
حد أقىص من الشفافية وحد أدىن من الخطر يف مجال االختيار التعسفي للجهات التي يتعني مراقبتها .إذ يجب أن تكون للعوامل التي ميكن أن تدفع إىل
برمجة املراقبة صلة مبارشة بوجود مخاطر ومؤرشات عىل انتهاك الترشيع الجبايئ ،ومن بينها املقارنات بني املبيعات واألرباح والترصيحات املتتالية بالخسائر
والحفاظ عىل وترية معينة لسريورة املقاولة أو الخاضع للرضيبة يف تناقض صارخ مع هشاشة الحسابات .ويجب أن تصبح العالمات الخارجية الدالة عىل
الرثوة وسيلة من الوسائل األساسية للبحث يف طبيعة العالقة مع الرضيبة.

 .1ميثاق املُل َزم يف مجال املراقبة الرضيبية
هناك بالفعل حاجة حقيقية لإلحاطة باملادة الجبائية ورضورة محاربة الغش الرضيبي أو عىل األقل تصحيح األخطاء غري املقصودة ،لكن البد من تحديد إطار
واضح وشفاف ملامرسة املراقبة الجبائية .فميثاق امل ُل َزم يف مجال املراقبة الرضيبية هو بالتأكيد وثيقة تكتيس أهمية بالغة تعرض املبادئ األساسية والحقوق
والواجبات وتفتح السبيل للوصول إىل اتفاقات بالرتايض ،لكن السؤال الذي يظل بدون جواب هو ذاك املرتبط مبعايري اختيار الجهات التي يجب فحصها.
وينبغي أن نسجل أن امللفات التي تسوى بالرتايض تتطور بكيفية جوهرية من سنة إىل أخرى .فاألرقام املقدمة يف هذا املجال تقارب  .90%وهذه الوضعية
تدعو إىل التحيل باليقظة ،خاصة أثناء سري مراحل التوصل إىل االتفاق والشفافية التي يجب أن تؤطره .ذلك أن النزوع إىل الفساد ومخاطره كبرية خالل هذه
النقطة من بلوغ املسلسل “املؤمل” إىل نهايته بالنسبة للخاضع للرضيبة وآلته املحاسبية.

 .2مساهمة ميثاق املُل َزم
تتطور املامرسة يف مجال املراقبة تدريجيا نحو عالقات “تعاقدية” يف إطار املراقبة الجبائية .وميثاق امل ُل َزم هو تلك الوثيقة التي أصبحت إلزامية ورضورية
إلقامة عالقات مقننة بني اإلدارة الجبائية والجهة التي تخضع للفحص .فهل يتوفر هذا امليثاق عىل الضامنات الرضورية ليقدم للخاضع للرضيبة كل الوسائل
لالنتفاع بحقوقه قانونا يف إطار سري املراقبة؟ ت ُبني قراءة نص هذا امليثاق حقوق الخاضع للرضيبة وواجباته خالل مسطرة الفحص بأكملها .فكل املراحل
رسعة لتصويب أسس فرض الرضيبة
موصوفة “يف بداية الفحص وأثناءه وعند إقفاله” .والحقوق والواجبات معروضة كذلك يف حالة املسطرة العادية أو امل َّ
وكذا يف حالة املسطرة القضائية عىل إثر تصويب األسس املذكورة .ويعود عبء اإلثبات إىل الخاضع للرضيبة أو إىل اإلدارة الجبائية حسب الوضعيات .لكن
تقدير اإلخالل الجسيم هو دامئا حق من حقوق اإلدارة .وينص امليثاق أيضا عىل إطار االتفاق بالرتايض .حيث يذكر امليثاق ،عىل مستوى قسمه األول ،املبادئ
األساسية التي يبلغ عددها ست ،وهي:
•افرتاض حسن النية؛
•اإلقرار بحق اإلدارة يف املراقبة ؛
•ضامن إجراء املراقبة وفق مسطرة قانونية؛
•الحق يف الدفاع وفق مسطرة تواجهية؛
•الحق يف االستعانة مبستشار يختاره الخاضع للرضيبة؛
•االلتزام باملحافظة عىل الوثائق املحاسبية.

 .3مالحظات بخصوص ميثاق املُل َزم
املالحظات الرئيسية التي ميكن تقدميها يف موضوع هذا امليثاق تتعلق أوال بالحق يف االستعانة .وهذا الحق الذي َميكِّن الشخص الذي يخضع للفحص من
االستفادة من االستعانة ،ومن أن “يختار بحرية صفة وعدد األشخاص الذين ميكنهم القيام بدور املساعدة هذا” يخلق تفاوتا يف التعامل مع من يخضعون
للفحص .ذلك أن املقاوالت الصغرية واملتوسطة واملقاوالت التي تعاين من صعوبات أو تلك التي ليست لها وسائل تحمل تكاليف هذه االستعانة ال ميكنها
أن تتوفر عىل وسائل الدفاع ضمن نفس الظروف املتوفرة لتلك التي لها قدرات مالية مهمة .وميكن أن يشكل املستشارون الجبائيون ،الذين اشتغل بعضهم
يف اإلدارة الجبائية والذين يتوفرون عىل أدوات متينة يف ما يخص املساطر ،نقطة قوة لصالح أولئك الذين يؤدون أكرث .كام ميكن أن تشكل املحافظة عىل
الوثائق نقطة ضعف بالنسبة للمقاوالت الصغرية واملتوسطة .فحتى اإلدارات املتوفرة عىل أدوات فعالة يف ما يتعلق بوسائل األرشيف ميكن أن ت ُال ِق َي
صعوبات بالنسبة لضامن املحافظة عىل الوثائق .واألرشيف اإللكرتوين املقبول ميكن أن يخفف من عبئ الحفاظ عىل األرشيف .فأصول املحاسبة يف فرنسا
هي بالضبط ،ومنذ سنة  ،1983إلكرتونية وليس املنشورات املحاسبية مثل املذكرات أو السجالت الكربى .ويظل تأمني مساطر األرشيف مهام للغاية ويتطلب
تتبعا مهنيا وكفاءات من لدن اإلدارة الجبائية.
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النقطة األخرى التي تعرتض املقاوالت هي تلك املرتبطة بآجال الفحص .ذلك أن امليثاق ينص عىل أجال ميكن أن ترتاوح بني  6و 12شهرا .وعتبة  50مليونا
لرقم املعامالت هي عتبة اختارها امليثاق لتحديد مستويات املدة املمكنة بالنسبة للفحص .بالنسبة للمقاوالت ،وخصوصا منها تلك التي تشتغل وفق معايري
محاسبية شفافة ،يُعترب حضور املحققني دامئا مبثابة مامرسة صعبة .فالتعبئة حول مهمة املحققني هي تعبئة شاملة تخلق أحيانا شبهة يف عالقات بعض
مستخدمي املقاولة مبهمة الفحص.
برصف النظر عن املالحظات التي متت إثارتها ،يظل امليثاق وسيلة توضح بعض مناطق الظل التي كانت موجودة يف ما مىض .وهو ال يُ ْب ِطل السلطة التقديرية
لإلدارة وإمنا يحد منها يف بعض الحاالت ،خصوصا إذا:
•“شابت املحاسبة إختالالت جسيمة أو شابتها أوجه نقصان عىل مستوى أرقام املعامالت؛
•تم تحويل االرباح من طرف مقاولة لها عالقات تبعية مع مقاولة أخرى؛
•تبني أن بعض النفقات الهامة غري مربرة ،إذ تم رصفها أو تحملها بالخارج من طرف مقاولة أجنبية متارس نشاطا دامئا باملغرب”.
ينص امليثاق عىل أن مسطرة الفحص تصبح باطلة عندما ال يجيب املفتش عىل مالحظات الخاضع للرضيبة داخل أجل  60يوما .وهو ينص من جهة أخرى
عىل أن طلبات الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة يجب أن توجه من طرف الخاضعني للرضيبة إىل املفتش الذي يجب أن يوجهها إىل هذه اللجنة
داخل أجل  4أشهر .وميكن أن يبدو هذا األجل طويال للغاية مقارنة مع األجل املمنوح لإلدارة الجبائية التي ترفض جزئيا أسس فرض الرضيبة لتقديم طعن
أمام اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة.

 .4مالحظات املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي حول املراقبة الجبائية
املالحظات التي سجلها املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي بخصوص مامرسة املراقبة الجبائية باملغرب هي مالحظات مفيدة .وت ُعزى الفوارق بني
مواقف اإلدارة والخاضع للرضيبة إىل سلوك الخاضع للرضيبة وسلوك اإلدارة الجبائية وإىل جودة القاعدة الجبائية عىل حد سواء .ويتم اختيار االتفاق
بالرتايض باعتباره أقل الحلول سوءا ،ونظرا “النعدام الثقة يف املساطر اإلدارية والقضائية” .واملصطلحات املستعملة يف هذا التقرير قوية وتستحق تسجيلها
لتنوير النقاش حول إشكالية الشفافية الجبائية:
•“ التأخر يف اإلعامل الفعيل عىل كافة املستويات ،ملبدإ “التطبيق املتزن للقانون الجبايئ” الذي ينعكس أساسا يف النرش البطيء “للمامرسات الجيدة”
املتعلقة باملراقبة ،ويُرتجم بتصحيحات تعترب يف غالب األحيان متفاوتة بالنسبة ألداءات الخاضع للرضيبة التي يتم التخيل ،يف نهاية األمر ،عن أزيد
من نصفها بواسطة التصالح”.
•يتم التأكيد عىل مستوى هذه املالحظة املتعلقة بالتطبيق “املتزن” للقانون .حيث يَجعل من العجز يف رسملة املامرسات الجيدة سببا يُفرِغ املراقبة
الجبائية من محتواها .ويتم التخيل عن نصف التصحيحات تقريبا عن طريق التصالح.
•“ سبل الطعن املنصوص عليها هي سبل مخيبة لآلمال بشكل متواتر .وبالفعل فإن التعقيد ال يفيد أي كان من الفاعلني يف املراقبة الجبائية ويُرتِجم
العجز يف الحصول عىل قرارات مبدئية عميقة ودامئة ،وذلك عىل الرغم من أن القليل من املعطيات املتوفرة حول املساطر عىل مستوى اللجان
واملحاكم مينع من إطالق حكم نهايئ بخصوص كيفية اشتغال تلك اللجان”.
•مع ذلك ،ال بد وأن نالحظ أن اللجوء إىل االتفاق بالرتايض ال ميَكِّن من التوفر عىل مواقف اجتهادية مستمرة تتيح الفرصة لتوضيح القاعدة الجبائية.
وهو ال يرت َجم كذلك بقيام الخاضعني للرضيبة بتصحيح الوضعيات موضوع التصويبات املحتفظ بها برسم فرتة ما بعد املراقبة”.
يربز نص املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،الذي يعكس بالفعل رأي جزء كبري من املهنيني الذين يوجدون عموما يف صلب العمل وعىل مقربة من
الشأن الجبايئ ،التأثري السلبي لالتفاق بالرتايض عىل الفقه الجبايئ .فالتدبري الجبايئ اليومي ال ميَكِّن ،ويا لألسف ،من إغناء االجتهادات القضائية يف هذا املجال.

 .5مساهمة املراقبة الجبائية يف املداخيل
للمراقبة الجبائية أوال وبشكل أسايس وظيفة ردع وليس الزيادة املبارشة يف املداخيل الجبائية .فعدد املراقبني الذي يقل عن  350عىل املستوى الوطني حاليا
ال ميَكن من مواجهة الغش الرضيبي بفعالية.
جلبت املراقبة الجبائية (عىل أساس الوثائق وبعني املكان)  7.8مليار درهم سنة  2012مقابل  9.6مليار درهم سنة  ،2013أي بزيادة بلغت  . 22.45%وقد
ال يرتتب عن املراقبة الجبائية ،حسب التوقعات ،حدوث تغري كبري يف املداخيل الجبائية .وتقرير األنشطة الصادر عن املديرية العامة للرضائب سنة 2013
يجعل هذه الزيادة املهمة للغاية نسبية ،باإلشارة إىل أن هذا األداء تحقق بالرغم من االفتقار إىل األعداد الكافية من املوارد البرشية .وقد مثلت االتفاقات
بالرتايض سنة  2013حوايل  98.3%من الواجبات التي تم تحصيلها يف أعقاب عمليات املراقبة بعني املكان .وبلغت تلك الواجبات حوايل  4.9مليار درهم.
ومل تتناول قرارات لجان تحديد الرضيبة التي ترمز إىل أماكن الطعن املفعم بروح املواطنة أمام تجاوزات اإلدارة سوى  0.74%من الرسوم التي تم تحصيلها
سنة  2013مقابل  1.9%سنة  ،2012أي برتاجع بلغ حوايل  .53.65%فهل هو تراجع يف الثقة يف اللجان؟ َلتا ُجع دور اللجان هذا بالتأكيد عالقة مع درجة
الفعالية ،وبصفة خاصة مع اختيار االتفاق بالرتايض الذي يتزايد اللجوء إليه أكرث فأكرث .وقد عرفت الرسوم الصادرة يف أعقاب قرارات اللجان من جهة أخرى
تغريا بلغ .164.43%

 .6االتفاق بالرتايض بني املرونة ومنطقة املخاطر
االتفاق بالرتايض هو بالتأكيد أحد سبل إنهاء املراقبات الجبائية .ويفضَّ ل دامئا ،ألسباب تتعلق بالفعالية ،اللجوء إىل حل املشاكل التي تواجِه فيها اإلدارة
الخاضعني للرضيبة بواسطة سبل تقتصد وقتا مثينا وتجنب األطراف اللجوء إىل القايض اإلداري والتوجه نحو اللجان املحلية والوطنية .فالوقت مثني بالنسبة
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للمقاولة وبالنسبة لتحصيل املداخيل الجبائية .ومبدأ االتفاق بالرتايض مقبول وال ميكن إال أن يؤدي إىل انخراط الفاعلني يف الساحة الجبائية .واملشكل الوحيد
الذي يجعل من االتفاق بالرتايض خطرا عىل مستوى التدبري الجبايئ هو ذاك املتعلق بغياب إطار قانوين يرسم عملية تصفية املبالغ التي يجب أداؤها باتفاق
مشرتك .ويرتبط الخطر أوال بدرجة الفرق بني مبلغ الواجبات التي يجب تحصيلها واملبالغ املرتتبة عن االتفاق بالرتايض .فهذا الفرق ميكن أن يشكل خطرا
بالنسبة لإلنصاف الرضيبي وأن يدفع الخاضعني للرضيبة الذين يراعون التنظيامت الجبائية إىل اختيار السبل التي ميكن أن ت ُفيض إىل املنازعة ،ومن تم إىل
االتفاق بالرتايض.
يجب تأطري قرار اختيار االتفاق بالرتايض ليك ال نجعل من هذه املسطرة فعال تقديريا ووسيلة للبحث عن حلول ترض مبصالح الخزينة العامة .ويجب أن
يشكل هذا اإلطار موضوع عمل لوضع مساطر ومعايري موضوعية تَ ُحد من إمكانات تحريف االتفاق بالرتايض لتحقيق غايات غري قانونية .ذلك أن تجربة
بعض البلدان يف مجال االتفاق بالرتايض تُربِز تحديدا واضحا لحقوق هذا االتفاق .والغش الرضيبي يدخل أحيانا يف النطاق الجنايئ وميكن أن ترتتب عنه
عقوبات سالبة للحرية .فحقوق الجامعة الوطنية ال ميكن أن تشكل موضوع اتفاق بالرتايض .واملدونة العامة للرضائب تنص ،من جهة أخرى ،عىل الحاالت
التي تشكل جناية .بيد أن تعقيد املساطر التي تنص عليها لتحريك املتابعات الجنائية تُفرغ املبدأ من قوته وتجعله غري قابل للتطبيق.

 .7املراقبة الجبائية وتدبري املوارد البرشية
تشهد املراقبة الجبائية صعوبات حقيقية يف مجال املوارد البرشية ،حيث يخلق تقاعد املحققني ،وهم محنكني يف غالب األحيان ،فراغا يكون له تأثري سلبي
عىل عدد عمليات املراقبة ،ومن تم عىل املداخيل املرتبطة باملامرسات التدليسية أو املرتبطة بالتهرب الرضيبي .وقد عرف عدد امللفات التي يتم فحصها
نقصانا كبريا سنة  .2013فمن  1774ملفا تم فحصها سنة  2012انتقل هذا العدد إىل  1415ملفا سنة  .2013ومل يكن لهذا النقصان تأثري عىل املداخيل ،ذلك
أن الربمجة الجيدة مكنت من تدارك العجز يف الوسائل البرشية .فاستهداف امللفات ذات الرهان الرضيبي القوي مكن ،حسب ما أوردته املديرية العامة
للرضائب ،من الحد من تأثريات مغادرة املحققني.
تم رفع التدبري التوقعي للموارد البرشية إىل مرتبة أولويات املديرية العامة للرضائب .وتتوفر هذه اإلدارة (حسب معطيات تقرير  )2013عىل  4735شخصا
من بينهم  44%من النساء .وقد تم تعيني  88%من هذا العدد يف املصالح الخارجية.
تُ كن املراقبة الجبائية املنتظمة التي تم إدخالها يف اآلونة األخرية يف املدونة العامة للرضائب من االستهداف الجيد وتقوية بُعد اإلقناع.
املراقبة الجبائية هي وسيلة ملحاربة الغش والتهرب الرضيبيني .وهي الوسيلة الوحيدة ملواجهة ظاهرة تَ ْحرِم الدولة من وسائل مالية مهمة للغاية .والرصاع
من أجل اإلنصاف الجبايئ هو أوال محاربة أولئك الذين ال يؤدون الرضيبة وفق قدراتهم .وهي عالوة عىل ذلك جهود من أجل صياغة النص الجبايئ وفق
الثقل الذي متثله بعض جامعات الضغط التي تجعل أصحاب املداخيل املتوسطة يتحملون الجزء األكرب من العبء الرضيبي .كام أن تقوية املراقبة ال تعني
إثقال كاهل املقاوالت باملساطر وإمنا دفعها إىل الشفافية .وال ميكن تحقيق هذا الهدف مبسطرة الفحص الجبايئ وحدها؛ إذ ميكن أن تفيض أدوات املقارنة
بني املعلومات التي أصبحت اإلدارة الجبائية تتوفر عليها منذ سنة  2014إىل تحقيق دقة أكرب يف تحديد األساس الذي تُف َرض عليه الرضيبة .فال يجب أن
تتعلق املراقبة الجبائية بنظام تقديري ورسي ،وإمنا يجب أن تكون مؤطَّرة مبعايري موضوعية حتى ال تكون الرصاعات السياسية من أجل النفوذ أو غري ذلك
وسيلة لتصفية الحسابات عرب املراقبة الجبائية.
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 .VIIالطعون الجبائية والتحكيم :االستقاللية والعجز يف التخصص
الطعن الجبايئ هو إحدى الضامنات املقدمة للخاضعني للرضيبة ليحموا أنفسهم من األفعال التي يعتربونها “جائرة” من طرف اإلدارة الجبائية .واملستويان
اللذان تنص عليهام املدونة العامة للرضائب هام اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة واللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بالرضيبة .فعىل املستوى املحيل،
تنص املادة  225من املدونة العامة للرضائب عىل أن “اإلدارة ت ِ
ُحدث لجانا محلية لتقدير الرضيبة وتحدد مقارها ودائرة اختصاصها” .وتشتغل هذه اللجان
عىل امللتمسات التي يقدمها الخاضعون للرضيبة ،غري أنها غري مختصة يف مجال تأويل النصوص الجبائية.
يبلغ عدد أعضاء اللجان أربعة ،حيث يكون الرئيس قاضيا ويتشكل األعضاء اآلخرون من ممثل عن عامل اإلقليم أو العاملة ،ورئيس املصلحة املحلية للرضائب
مفصلة ومعلَّلة ،ويجب تبليغها إىل اإلدارة وإىل الخاضع للرضيبة عىل
أو من ميثله وممثل عن الخاضعني للرضيبة .ويجب أن تكون قرارات اللجان املحلية َّ
حد سواء .وآجال إصدار اللجان لقراراتها هي آجال طويلة نسبيا؛ حيث ميكن أن تصل إىل  24شهرا ويظل مفتش الرضائب مالكا لناصية األمر يف تتبع أشغال
املفتش الخاض َع للرضيبة بإمكانية االنتقال إىل عتبة أعىل هي اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بالرضيبة.
ُ
اللجنة .وبعد انرصام أجل  24شهرا ،يخرب
وميكن أن يتطلب عمل اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة اللجوء إىل خربة موظفني أو خاضعني للرضيبة ليس لهم سوى رأي استشاري .وتعترب بعض قرارات
تنصب عىل قضايا تتعلق بالرضيبة عىل الدخل برسم األرباح العقارية يف حدود مبلغ يقل عن  50.000درهم من
هذه اللجان مبثابة قرارات نهائية عندما َ
الواجبات األصلية.
يتم نقل قضايا املنازعات التي مل تجد حال عىل املستوى املحيل إىل املستوى الوطني ملعالجتها من طرف اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بالرضيبة.
ويقع مقر هذه اللجنة التي تعالج الطعون يف قرارات اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة بالرباط ،وهي توجد تحت السلطة املبارشة للوزير األول (رئيس
الحكومة) (املادة  .)226وال ميكن لهذه اللجنة أن تبدي رأيها يف املسألة التي تعترب أنها تتعلق بتأويل النصوص الجبائية عىل شاكلة اللجنة املحلية لتقدير
الرضيبة .وتتكون اللجنة الوطنية من  137عضوا ،من بينهم سبعة قضاة وثالثون موظفا .ويتم تعيني األعضاء املتبقني من طرف رئيس الحكومة باقرتاح من
الوزراء املكلفني بالتجارة والصناعة وبالصناعة التقليدية وبالصيد البحري ومن وزير املالية .وتنقسم هذه اللجنة إىل  7لجان فرعية.
لألسف ،ال يرتتب عن اشتغال اللجان الفرعية أية وثائق ترسد مراحل نقاشها ،كام أن مساهمتها يف االجتهادات القضائية الجبائية تكاد تكون منعدمة .وال
يشري تقرير أنشطة املديرية العامة للرضائب إال ملساهمتها يف مجال املنازعات والواجبات التي يتم تحصيلها .وتزداد هذه املساهمة تواضعا أكرث فأكرث .ويُدر
اللجوء إىل مسطرة االتفاقات بالرتايض مداخيل وقد مكن من التوصل إىل حلول للمشاكل يف إطار عمليات املراقبة الجبائية أكرث مام هو عليه األمر بالنسبة
للطعن ،سواء أكان محليا أو وطنيا.

اشتغال اللجان :العالقات التي يجب توضيحها
هذه اللجان رضورية لسري عمليات الطعون التي يقدمها الخاضعون للرضيبة ولضامن حامية املواطنني إزاء اإلدارة العمومية .ويعترب مشكل اشتغالها مشكال
فعليا وهو مبثابة تهديد الستقالليتها .فكونها تتشكل تلبية إلرادة الحكومة وتكون خاضعة ملسطرة تعيينها من طرف العامل عىل املستوى املحيل ومن طرف
رئيس الحكومة عىل املستوى الوطني ،ولكونها تحصل عىل تعويضات بواسطة مكافآت من وزارة االقتصاد واملالية ،فإنها قد تخلق عالقات “تبعية” للوزارة.
وتبني املعلومات املستقاة بكيفية غري رسمية أن املكافآت ترتاوح بني  30.000درهم بالنسبة ألعضاء اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بالرضيبة
و 10.000درهم شهريا بالنسبة ألعضاء اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة .وهذه املامرسة تطرح مشكل الحياد وتستوجب توضيحا يف إطار عمل اللجان .ذلك
أنه ليس من غري املرشوع تقديم مقابل عن األعامل التي تُن َجز يف مجال املنازعات الجبائية ،لكن وضع إطار شفاف يف هذا املجال يعترب أمر مرشوعا .فقد
تكون هذه العملية مهمة لتحصني مساطر الطعن الجبايئ ضد كافة ميول الضغط أو ضد محاوالت التأثري عىل القرارات .ويتعلق املشكل اآلخر الذي ييسء
إىل اشتغال هذه اللجان مبعايري اختيار أعضائها ،خصوصا أولئك الذين ينتمون إىل هيئة القضاة .فاملادة الجبائية تستلزم كفاءات يف املجال املايل واملحاسبي
ُكتسب بالتكوين وبسنوات من املامرسات وتتطلب اللجوء ،يف
ال تتوفر يف عدد كبري من القضاة وال هي يف متناولهم .ذلك أن الكفاءة يف املجال الرضيبي ت َ
بعض األحيان ،إىل أخصائيني عىل مستوى بعض قطاعات النشاط.
يجب أن ينكب املرشع عىل هذا الجانب للحفاظ عىل مصداقية أنظمة الطعن ضد تجاوزات اإلدارة الجبائية وضد السلوكات املنحرفة لبعض الخاضعني
للرضيبة .فاملكافأة عىل الخربة من أجل الحفاظ عىل األموال العمومية ال تقل أهمية عن التأكد من توفر أعضاء اللجان ورؤسائها ،عىل وجه الخصوص ،عىل
درجة عالية من الكفاءة ومن االستقاللية.
إذا كانت بعض مساطر مراقبة حسابات املقاوالت قد أُدرجت مبا فيه الكفاية يف املدونة العامة للرضائب للقيام بشكل جيد بتأطري هذه العالقة قانونيا بني
الخاضع للرضيبة واإلدارة الجبائية وتحقيق ضامن أفضل لحقوق الخاضع للرضيبة ،فإن ذلك مخالف ملا هو عليه األمر داخل اإلدارة الجبائية ،إن عىل مستوى
برمجة املراقبة أو عىل مستوى رصد امللفات املربمجة ومستوى السري الفعيل ألشغال الفحص.
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 .VIIIاستطالع الرضا
قامت املديرية العامة للرضائب سنة  2013باستطالع للرضا متثلت أهدافه يف تقييم إدراكات املرتفقني وانتظاراتهم والقيام ،تبعا لذلك ،بتحديد رافعات
لتحسني جودة الخدمات .وهذا الطموح كبري بالرغم من أن املوضوع صعب عىل املستوى املنهجي .وقد تم اختيار العينة التمثيلية وتحديدها ،وتتكون من
 1560شخص معنوي ومادي ،من بينهم  50من “رشكاء”املديرية العامة للرضائب ،متخصصني يف املهن التي لها عالقة مبارشة مع امللفات الجبائية (خرباء
محاسبيون وخرباء معتمدون وموثقون ومنظامت سوسيو-مهنية) .فكل فئات مرتفقي املديرية العامة للرضائب كانوا ممثلني يف هذه العينة .وقد أُنجز هذا
العمل من طرف مكتب خارجي للدراسات.
بلغ عدد موضوعات التقييم  12موضوعا ميثل عموما مجموع جوانب عالقة اإلدارة الجبائية باملرتفقني ،وهي:
•الولوج إىل اإلدارة الجبائية؛
•جودة االستقبال عىل مستوى مكاتب استقبال اإلدارة الجبائية؛
•جودة االستقبال يف مصالح وعاء الرضيبة؛
•جودة املعلومات التي تقدمها اإلدارة الجبائية؛
•جودة الخدمات التي يقدمها مكتب التحصيل التابع لإلدارة الجبائية؛
•جودة معالجة الشكايات والتظلامت؛
•جودة االستامرات الجبائية؛
•جودة التواصل عن بعد؛
•جودة اإلقرارات اإللكرتونية واألداءات اإللكرتونية (خاصة باملقاوالت وباملهنيني)؛
•مسطرة التحصيل؛
•الترشيع والتقنني الجبايئ.
تُظهر نتائج البحث الذي نرشته املديرية العامة للرضائب مؤرش رضا عام إيجايب ،حيث عربت املقاوالت والرشكاء عن نسبة رضا عامة بلغت  72%و 71%عىل
التوايل .وعرب املستعملون اآلخرون (املهنيون والخواص واملستعملون الع َرضيون) عن نسبة تراوحت بني  60%و .62%وبلغت نسبة الرضا بجودة االستامرات
الجبائية  90%متبوعة بجودة اإلقرارات اإللكرتونية واألداءات اإللكرتونية ب  .88%وكانت النقطة التي حظيت بأقل التقديرات اإليجابية هي تلك املتعلقة
مبعالجة الشكايات .فمسألة التدبري الجبايئ هذه هي ورشة ما تزال مفتوحة كام سبقت اإلشارة إىل ذلك يف الجزء املخصص للشكايات.

حدود مقاربة استطالع الرضا
تشكل الدراسات واألبحاث املتعلقة بالرضا مامرسة جيدة يجب تقويتها .فاإلدارة الجبائية ميكن أن تكسب عىل مستوى الفعالية والشفافية من خالل الدروس
التي ميكن استخالصها من تلك األبحاث .أما شكل البحث والشخص الذي يعطي األمر للقيام بالبحث فإنهام يستحقان معاملة مختلفة .فمن شأن العينة،
حتى وإن كانت من الناحية العلمية متثيلية وتحرتم عدم الكشف عن الهوية ،أال تقدم معلومات حول واقع اإلجابات وحول درجة صدقها .وقد يكون بإمكان
املديرية العامة للرضائب أن تفوض القيام بهذا البحث للمندوبية السامية للتخطيط التي تتوفر عىل وسائل ومناهج معرتف بفعاليتها يف هذا املجال .إذ
من شأن العالقة مع الفئات املستهدفة بهذا البحث أن تكون أكرث صفاء .والشبهة حول نقل محتمل للمعطيات أو األجوبة هي عنرص َخطَر يف مدى وثوقية
النتائج .وقد يكون بإمكان جمعيات املجتمع املدين أن تشكل حلقة وسطى يف هذا املجال.
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 .IXخرائطية املخاطر الرئيسية أو أبرز مجاالت املخاطر
يتعلق األمر يف مرحلة أوىل ،وبكيفية غري شاملة ،باستكشاف وتسجيل املخاطر الرئيسية يف مجاالت حساسة التخاذ القرار ،تعترب فيها الرهانات الجبائية مهمة
مع تأطري ضعيف مبساطر التدبري الداخلية.
ونقول بكيفية أدق بأن السلطة التقديرية مهمة يف تحديد أسس فرض الرضيبة.
 .1يف مجال الرضيبة عىل الدخل ،واملداخيل املهنية ،نظام الرضيبة الجزافية .وقاعدة فرض الرضيبة املعمول بها هي بصفة عامة الربح األدىن الذي هو
حاصل القيمة اإليجارية مبعامل متغري من  0,5إىل  .10وينطوي هذا النمط يف تحديد الربح األدىن عىل مخاطر مهمة ألنه غري مؤطر مبساطر داخلية
ويرتك للمدبر سلطة تقديرية واسعة.
 .2الرضيبة عىل الدخل/األرباح العقارية :تتم مراجعة السعر املرصح به من طرف املف ِّوت بشكل أحادي الجانب من لدن اإلدارة الجبائية يف غياب جدول
رسمي يُستخ َدم مبثابة أداة مرجعية .وهنا أيضا ،تتميز السلطة التقديرية لإلدارة الجبائية بأهمية كبرية .ومن شأن التجربة التي تم الرشوع فيها يف
يناير  2015يف الدار البيضاء باستعامل أداة مرجعية ألسعار العقار أن تتوسع عىل املستوى الوطني وأن يتم إغناؤها بالتحيني الدوري.
 .3يف مجال واجبات التسجيل/واجبات التفويت :يتعلق األمر بعملية اقتناء عقارات أو أصول تجارية .وخطر التجاوز والفساد هنا كبري كذلك ،عىل غرار
ما قيل يف مجال الرضيبة عىل الدخل/األرباح العقارية.
 .4يف مجال الرضيبة عىل القيمة املضافة ،تسليم بنايات املعني باألمر لنفسه .مكن املقتىض الذي أدخله قانون املالية لسنة  2013والذي يتيح أداء رضيبة
 60درهام للمرت املربع من وضع حد للمامرسات التعسفية (بيع فواتري مزورة ،تقديرات ارتجالية ،عدم وجود جدول رسمي .)...،ومع ذلك ،فإن وجود
مسطرة تؤطر هذه العملية خصيصا رضوري للوقاية من مثل هذه االنزالقات.
 .5الرسم املهني:
السلطة التقديرية مؤطَّرة بشكل ضعيف يف تحديد القيمة اإليجارية للمحل املهني ويف عملية ترتيب النشاط املامرس فعليا .ويزيد من حدة هذا
الخطر عدم تحيني ُصنافة األنشطة املام َرسة.
 .6رسم السكن ورسم الخدمات الجامعية:
ال تح َّدد القيم اإليجارية وفق مساطر إدارية موضوعة مسبقا ووفق شبكات محددة سلفا ،حسب الحي وصنف البنايات واملساكن.
 .7تسليم الشهادات:
غالبا ما ال تكون الوثائق املطلوبة هي نفسها بالنسبة لنفس الشهادة .وآجال التسليم هي أيضا متغرية وميكن أن تكون الطلبات موضوع مساومات.
وعىل هذا املستوى ،ينبغي تبسيط ومالءمة الطلبات وتواريخ تسليم الشهادات الجبائية :جرد تلك الشهادات ،الركن القانوين الذي يجب تحديده؛
الرشوط التي يجب تحديدها؛ الوثائق الواجب اإلدالء بها والتي تجب مالءمتها؛ اآلجال املوحدة التي يجب تحديدها للتسليم؛ نظام التتبع الذي يجب
وضعه.
 .8التحصيل الجربي
غالبا ما يكون للمقتضيات القانونية يف مجال تحصيل الديون العمومية طابع عتيق وتتضمن نقط ضعف ميكن أن تكون مصدرا للتجاوزات .يجب
أن ميَكِّن وضع مساطر إدارية داخلية للتدبري من إحداث نظام للتتبع ،مع تحديد مجموعة من األهداف والوصول باملوارد املعبأة إىل مستوى أمثل...
ومن الرضوري كذلك أن تخلف عمليات التحصيل آثارا دالة عليها ...ويجب أن َميكِّن تنميط التحصيل الجربي من تحقيق تقليص أقىص للتدخل املا ِّدي
للمسريين.
 .9برمجة املراقبة الجبائية والتتبع
•إنها “منطقة الضبابية رقم  ”1التي تُثار عىل عدة مستويات ،وخصوصا من طرف أولئك الذين اكتووا بنارها.
•يجب أن تتم برمجة املراقبة الجبائية وفق مسطرة محددة بدقة ،قامئة عىل مقاربة املخاطر وتُعا ِمل كل الخاضعني للرضيبة عىل قدم املساواة.
•وبخصوص هذه النقطة ،يجب أال تظل اإلدارة الجبائية “علبة سوداء” .كام يجب التوقف عن تسخريها سياسيا.
•يجب أن تكون مسطرة برمجة املراقبة الجبائية إلكرتونية بقدر اإلمكان وأن ترتك حيزا ضئيال للتدخل املادي ،وأن تفسح املجال لإلبقاء عىل آثار
دالة عىل مسلسل اتخاذ القرار يف مجال الربمجة.
•يجب أن تكون امللفات ،بعد برمجتها ،موضوع تتبع آيل يضمن وجود آثار دالة عىل عمليات املراقبة املنجزة وتنقل املعلومات األساسية ،بداية من
إرسال اإلشعار باملرور إىل التصفية النهائية للملف ،مرورا مبختلف املراحل الوسيطة (التبليغ ،الطعن ،قرارات اللجان ،االتفاقات.)...،

التوصيات الرئيسية لتحقيق الشفافية يف مجال تدبري الرضيبة
كيف تتم بلورة عالقات الشفافية والثقة بني الخاضع للرضيبة واإلدارة الجبائية؟
هذه هي املحاور الرئيسية التي ميكن أن تساعد عىل إيجاد أجوبة:
•تبسيط املساطر ،وهي ورشة تم الرشوع فيها منذ بضع سنوات؛
•تحسني جودة الخدمات؛
•تعميم النصوص الجبائية باعتامد عدة وسائل ،ومن بينها اإلعالم ،كُت ِّيبات ،وسائط ،التكنولوجيات الجديدة ،من دون أن نهمل مع ذلك الطرق القدمية
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التي ما تزال محتفظة بفعاليتها ،اعتبارا للواقع السوسيولوجي املغريب الذي ما يزال األميون ميثلون فيه 35%؛
•تطوير مركز النداء الذي أُ ِ
حدث سنة  2014وجعله مركزا يتميز باملهنية؛
•مأسسة استشارة اإلدارة الجبائية؛
•نرش دوري للقرارات املتخذة من طرف اللجان واملحاكم اإلدارية ،عىل شكل مجموعة مختارة؛
•تجميع األسئلة/األجوبة ونرشها؛
•تنظيم استقبال من مستوى جيد؛
•إحداث مؤسسات محلية للقرب؛
•تسليم إلكرتوين للمعلومات الجبائية وللشهادات الجبائية عند الحاجة؛
•إحداث حساب جبايئ ميْكن ألي خاضع للرضيبة االطالع عليه ملعرفة وضعيته عىل املستوى الجبايئ يف مجال الحقوق وااللتزامات؛
•إعداد ميثاق رضيبي لفائدة جميع املواطنني؛
•إرشاك منظامت املجتمع املدين النشيطة يف مجال تقييم السياسات العمومية ويف محاربة الفساد؛
•إحداث مجلس وطني للرضائب يتم فيه متثيل كل فئات الخاضعني للرضيبة املعنيني.
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للتواصل مع الجمعية
املقر املركزي :زنقة خريبكة رقم  24الدار البيضاء
الهاتف)212( 05.22.54.26.99 :
الربيد اإللكرتوينsiège@transparencymaroc.ma :
الرباط 28 :زنقة أم الربيع ،أكدال ،الرباط ،املغرب
الهاتف)212( 05.37.77.80.01 :
الربيد اإللكرتوينcontact@transparencymaroc.ma :
www.transparencymaroc.ma
facebook.com/transparency.maroc

