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 النظرٌة العامة للضرٌبة
 تلخٌص فوزي أكرٌم
 حسب تحدٌد األستاذ حمٌد النهري 

 كلٌة الحقوق ، طنجة،  62/50/6500

 تعرٌف الضرٌبة وأساسها 

هً قسط من  النقود ٌلتزم الممولون بؤدابه للسلطات العمومٌة بكٌفٌة إجبارٌة وبدون مقابل معٌن طبقا لقواعد 
 من تحقٌق أداؾ المجتمع .مقررة حتى تتمكن هذه السلطات 

 أركان االساس النظري للضرٌبة 

 الضرٌبة مبلػ من النقود : ٌتم أداإه وال شًء ؼٌر النقود  -1
الضرٌبة اقتطاع إجباري : فلٌس للفرد الخٌار بل هو مجبر لدفعها للدولة وإذا ما حاول التهرب ٌعاقب أو ٌحجز  -2

وقد نصت أؼلب الدساتٌر على أن ال تفرض الضرٌبة أو على أمواله أو تنفذ إحدى طرق التنفٌذ االجباري ، 
 تعدل أو تلؽى إال بموجب قانون ٌوافق علٌه ممثلو األمة .

 واجب بدون مقابل : فال ٌقابله أي خدمة أو منفعة الضرٌبة  -3

 مببرات فرض الضرٌبة 

عند روسو تؤخذ الضرٌبة صفة التعاقدٌة بٌن الفرد والدولة حٌث تدفع مقابل األمن والعدل :  نظرٌة التعاقد -1
توجب التعادل وسابر الخدمات التً تإمنها الدولة بما ٌجعل المواطن مطمبنا على حٌاته وأمواله . فهذه النظرٌة 

ألنه ذه النظرٌة ؼٌر صحٌحة بٌن الخدمات المقدمة من جهة وبٌن ما ٌتحمله الفرد من ضرابب ، وقد اعتبرت ه
من الصعب أن ٌكون هناك تكافإ بٌن ما ٌدفعه الفرد من ضرٌبة وما ٌتلقاه من خدمات من الدولة ، وعلى هذا 

 االساس فالفقراء ٌجب أن ٌدفعوا لٌستفٌدوا .
شرٌع : تعتب رالدولة سٌدة على اقلٌمها و رعاٌاها ، وفرض الضرٌبة ٌعنً ممارسة سلطة الت نظرٌة السٌادة -2

وهً سلطة وضع قوانٌن والضرٌبة بما أنها قانون فمن البدٌهً أن التسلٌم بمفهوم السٌادة ٌستلزم حق الدولة فً 
 فرض جمٌع االعباء العمومٌة كخدمة العلم وحق االستمالك وفرض الضرابب .

األساس  : المفهوم الحدٌث للضرٌبة هو الذي ٌشرح بصورة منطقٌة وواقعٌة نظرٌة التضامن االجتماعً -3
الصحٌح الذي تقوم علٌه الضرٌبة ، وهو الٌوم ٌجد أساسه فً نظرٌة التضامن االجتماعً فمن البدٌهً أن 
ٌساهم المواطنون كل على حسب قدرته فً تحمل أعباء المرافق العامة التً تهمهم فاألمة عابلة كبٌرة ولٌس 

ت العمومٌة لٌس بقدر ما ٌحصل علٌه من شركة مساهمة فكل عضو فً هذه العابلة ٌجب أن ٌساهم فً النفقا
 منافع بل وفقا لمقدرته على الدفع .

 التمٌٌز بٌن الضرٌبة والرسم 

الرسم هو عبارة عن مبلػ من النقود ٌدفعه الفرد إجبارٌا إلى الدولة مقابل نفع خاص ٌحصل علٌه من قبل إحدة 
 الهٌبات العامة . 

 خصائص الرسم 

 الصفة النقدٌة  -1
 االلزام أو الجبر  -2
 المنفعة الخاصة التً تعود على دافعه  -3
 تحقٌق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة  -4
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 أوجه اختالف الضرٌبة والرسم 

ة الملزمة : الضرٌبة تفرض بقانون أما الرسم فٌصدر عن السلطة التنفٌذٌة لكن مستندا إلى من ناحٌة مصدر القو -1
 قانون 

 من ناحٌة مدى تحقق النفع للمكلؾ : الضرٌبة تإدى دون مقابل بٌنما الرسم مقابل خدمة  -2
للخزانة العامة من حٌث الهدؾ : الضرٌبة لها أهداؾ مالٌة واقتصادٌة واجتماعٌة بٌنما الرسم هو تحقٌق إٌراد  -3

 للدولة أو تنظٌم استخدام الخدمات 
تإدي الضرٌبة دور اقتصادي واجتماعً مهم عكس الرسم الذي من ناحٌة أهمٌة كل منهما فً المالٌة الحدٌثة :  -4

 تبقى محدود الدور .

 تطور مفهوم الضرٌبة

، وهً أحد المظاهر رافقت الضرٌبة نشوء الدول وساهمت فً خلقها و إعطابها شكال ومضمونا معٌنا 
 االساسٌة لتدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة .

 الضرٌبة فً النظرٌة التقلٌدٌة أوال : 

، ٌقتصر دورها هنا على تحقٌق الهدؾ المالً على حسب مقولة جٌزي : هناك نفقات عمومٌة ٌجب تؽطٌتها " 
 مقولة ستون : " الجباٌة هً االستجابة لتموٌل الخدمات العامة " 

وقد لخص آدم سمٌث فً كتابه ثروة األمم القواعد التً ٌنبؽً أن ٌقوم علٌها نظام الضرابب األمثل وهً تعبٌر 
 عن النظرة التقلٌدٌة للفكر المالً التقلٌدي .

عن اللجوء لالقتراض أو إصدار النقد ، هكذا لجؤت : ٌعنً أن تكون ذات مردودٌة لتؽنً  قاعدة المردودٌة -1
الدول على التركٌز على الضرابب ذات المردودٌة األكٌدة والمرتفعة  كالضرٌبة على االستهالك التً ال تطرح 

 مشكل التهرب .
ٌمكن : وتعنً انخفاض تكالٌؾ الجباٌة إلى الحد االدنى بحٌث ال تنتزع من الممول إال بؤقل ما  قاعدة االقتصاد -2

 وبالنسبة لتكالٌفها ومحصولها ٌجب أن تكون معقولة .
مبدأ نتج عن مبدأ المساواة أمام القانون ، لذلك أحدثت األسعار النسبٌة لتقتطع األموال :  قاعدة المساواة -3

بصرؾ النظر عن الحالة الخاصة والشخصٌة لكل ممول ، وقد طبقت بؤسالٌب اختلفت حسب الزمان والمكان 
 على أساس المساواة فً التضحٌة .وهً تستند 

: أي أن الدولة تهتم فقط بالمجال األمنً وال تتدخل فً المجال االقتصادي فال ٌمكن أن تستؽل  قاعدة الحٌاد -4
للتوجٌه االقتصادي أو التوازن االجتماعً فالحٌاد ٌجب أن ٌكون مطلقا الحترام تقسٌم الوظابؾ بٌن الدولة 

 والقطاع الخاص .
أي أن تكون مالبمة من حٌث الوقت وطرٌقة الدفع بعد فترة من تحقٌق االرباح مع إجراءات :  ءمةقاعدة المال -5

 تحصٌل مبسطة .

 الضرٌبة فً النظرٌة الحدٌثة ثانٌا : 

حٌث أصبحت الضرٌبة وسٌلة فعالة لتدخل الدولة فً النشاط االقتصادي ومساعدة اصحاب الدخل المحدود 
 والدعم االجتماعً .

وعلٌه تم التخلً عن مبدأ الحٌاد الجبابً وتوسع مفهوم الضرٌبة ، وهكذا ظهرت :  سٌلة لتدخل الدولةالجباٌة و -1
مفاهٌم جدٌدة فً تحلٌل السٌاسة الجبابٌة كالحوافز الجبابٌة والتسهٌالت الجبابٌة والعدالة بواسطة الضرٌبة 
عوض العدالة أمام الضرٌبة و فعالٌة االجراءات الجبابٌة . وٌبقى خالؾ حول فعالٌة الجباٌة فً التدخل 

المعاصرة االقتصادي ، لكن عموما اصبح التدخل عبر الجباٌة مكونا أساسٌا من مكونات السٌاسة الجبابٌة 
 .ووسٌلة لتفادي الهزات االقتصادٌة والتخفٌؾ من الالمساواة االجتماعٌة 

أؼلب توصٌات المنظمات االقتصادٌة تشٌر إلى ضرورة اعتماد النظام الضرٌبً :  التدخل الجبائً والتنمٌة -2
لكن أؼلب التحالٌل تشٌر إلى محدودٌة نتابج هذه المالٌة كوسٌلة لتحقٌق التنمٌة ولٌس فقط لتحقٌق الموارد 
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عامل مساعد على التنمٌة . وٌبدو أن التدخل السٌاسة بحٌث أن الدول النامٌة لم تستطع إدماج تقنٌة الجباٌة ك
 الجبابً اصبح تعبٌرا واضحا عن السٌاسة االقتصادٌة واالجتماعٌة للدول .

المساواة عند التقلٌدٌٌن تعنً أن المواطنٌن كانوا :  من المساواة أمام الضرٌبة إلى المساواة بواسطة الضرٌبة -3
ه نسبٌا وقد استمدت هذه المساواة قوتها من مبدأ المساواة ملزمٌن بتحمل نفس الضرٌبة بسعر واحد ٌتم تحدٌد

مما أحدث خلال على مستوى الواقع ، أمام القانون ، لكنها لم تؤخذ بعٌن االعتبار الوضعٌة الخاصة لكل ممول 
وقد اضطر الفقهاء إلى إدخال تعدٌالت على هذه المساواة أمام الضرٌبة سعٌا وراء تحقٌق مساواة عن طرٌق 

، وكذا أسلوب التمٌٌز فً بة ، فظهر أسلوب التصاعد الذي ٌإدي إلى ارتفاع الضرٌبة بارتفاع الدخل الضرٌ
االسعار المطبقة فً الضرابب على االستهالك وبٌن المواد الكمالٌة . هكذا تم إحالل العدالة العمودٌة القابمة 

 ال تعتبر حالة كل ممول . بناء على القدرة التكلٌفٌة محل العدالة األفقٌة التًعلى التمٌٌز 
عرفتها بعض التشرٌعات بؤنها مجموع :  مفهوم النفقات الجبائٌة كإطار نظري لتحلٌل سٌاسة التدخل الجبائً -4

خسارة االٌرادات للحكومة نتٌجة اإلجراءات التحفٌزٌة لبعض االشخاص الذاتٌٌن أو المعنوٌٌن فً إطار 
مفهوم النفقات الجبابٌة هو االطار النظري لدراسة وعقلنة ظاهرة استعمال الجباٌة لتحقٌق أنشطتهم الخاصة ، و 

فالتدخل الجبابً ٌحدث خسارة . أهداؾ اقتصادٌة واجتماعٌة لكن استعماله ما زال مقتصرا على الدول المتقدمة 
قد استعمل ألول مرة سنة مالٌة وٌفوت على الخزٌنة موارد مهمة وبالتالً بمعرفة تكلفة سٌاسة التدخل ، و

اعتبرت مساعدة مالٌة فً الوالٌات المتحدة حٌث تمت إعفاءات وتخفٌضات واسقاطات من الضرٌبة  1967

 لصالح بعض المكلفٌن و نفقات عمومٌة لها نفس أهداؾ النفقات المباشرة .

 

 وعاء الضرٌبة

ة لفرض الضرٌبة ، ومادة الضرٌبة هً المحل وٌقصد بها المادة التً تكون القاعدة االساسٌأو قاعدة الضرٌبة ، 
الذي تفرض علٌه الضرٌبة سواء كان رأس ماال أو دخال  أو عملٌة إنفاق وٌمكن أن تكون وحٌدة فتفرض علٌها 

، واالشكالٌة التً ٌطرحها الوعاء الضرٌبً هً معرفة ضرٌبة واحدة متنوعة فتفرض علٌها ضرابب متعددة 
وهو سإال ٌإدي إلى طرح سإالٌن آخرٌن ، من ٌمكن اعتباره مكلفا ؟ وما  على أي أساس تفرض الضرٌبة ؟

هً القاعدة أو المادة الضرٌبٌة ؟ واإلجابة على هاذٌن السإالٌن ترجع إلى األسس الدستورٌة التً تإطر 
 " ألنا ال تسن إال بموجب قانون " ال ضرٌبة بال قانون الواجب الضرٌبً ثم إلى اختصاص السلطة التشرٌعٌة 

 األسس الدستورٌة للواجب الضرٌبً أوال : 

تسعى أؼلب االنظمة المالٌة المعاصرة إلى جعل تموٌل المٌزانٌة ٌتم عن طرٌق العابدات الجبابٌة ألنها تقتطع 
بال مقابل فهً مقارنة مع باقً مصادر التموٌل أهم وأفضل بالنسبة للمٌزانٌة المعاصرة ، ومن هنا فإن الواجب 

 أساسه فً أؼلب دساتٌر العالم .الضرٌبً ٌجد 

من دستور  39ففً الدستور المؽربً مثال اي سار فً نفس اتجاه الدساتٌر العالمٌة المعاصرة ٌنص الفصل 

" الجمٌع ٌتحمل كل على قدر استطاعته التكالٌؾ العمومٌة وفق االجراءات المنصوص علٌها فً هذا  2111

 الدستور " 

 ٌر المختلفة المبادئ التالٌة المتعلقة بالضرٌبة إذن نستنج من قراءة فً الدسات

 ٌتحملها المواطنون كل حسب استطاعته أي حسب القدرة التكلٌفٌة للمواطن  -1
تحدث هذه التكالٌؾ فقط بموجب قانون ، فمسإولٌة تحدٌد الوعاء الجبابً تتم من خالل ممثلً الشعب أي  -2

من أجل إرساء هذه المإسسة السٌاسٌة التً عبر عنها البرلمان ، ولعل الثورات التً قامت فً أوروبا كانت 
مونتسكٌو فً كتابه روح القوانٌن بقوله " إن حرٌة الشعب تكمن كلها فً الضرٌبة " وبالتالً فإن مسؤلة 

 الضرٌبة هً التً كانت وراء نشوء وؼرساء دعابم النظام البرلمانً .
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 سلطات البرلمان فً تحدٌد الواجب الضرٌبً ثانٌا : 

طات المإسسة التشرٌعٌة واسعة فً مجال الضرٌبة لكن من الخطؤ االعتقاد أن الجهاز التشرٌعً له كامل سل
الحرٌة فً سن الضرٌبة ، فهو ملزم باالخذ بعٌن االعتبار مجموعة من العوامل والمعطٌات المرتبطة باالطار 

 السوسٌولوجً الذي ستشتؽل داخله الضرٌبة .

: رؼم تعدد المواد الضرٌبٌة ٌبقى اختٌار المشرع مقٌدا ببعض المبادئ ، حدد  ةاإلطار السوسٌولوجً للجباٌ
 منها أدم سمٌث مجموعة مبادئ لسن الضرٌبة .

 تفرض الضرٌبة على المكلؾ حسب قدرته واستطاعته  -1
 ٌجب أن تفرض بطرٌقة مدققة  -2
 ٌجب أن تفرض على المكلؾ بؤقل مما ستدره على الخزٌنة  -3
 بطرٌقة مالبمة ٌجب أن تإدى  -4
 الضرٌبة ٌجب أن تؤتً داخل نظام جبابً  -5
 ٌجب أن ٌعمل نظام الضرٌبة داخل بنٌة اجتماعٌة ٌتؤثر بها وتإثر فٌه  -6

 

 الضرٌبة والنظام الجبائً

 . الضرٌبة ال تكون معزولة بل إلى جانب ضرابب أخرى تشكل معها النظام الضرٌبً

 النظام الجبائً والبنٌات االجتماعٌة 

، لذلك فال بد للنظام الجبابً أن ٌتؤثر بهذه العالقة عند تحدٌد المادة م الجبابً هو انعكاس لصورة المجتمع النظا
 عناصر . 4الضرٌبٌة ، وهناك مجموعة من العناصر تإثر فً النظام الجبابً حددها كودمٌت فً 

من بٌنها المناعة أو الحصانة تإثر التقالٌد بشكل كبٌر على النظام الجبابً بطرق مختلفة :  التقالٌد التارٌخٌة -1
التً ٌتوفر علٌها هذا النظام الجبابً ، وهذه المناعة ٌصبح معها أي تؽٌٌر فً النظام الجبابً مسؤلة صعبة ومن 

صالح الجبابً تعتبر اسطورة هنا نجد سبب عملٌة بطء االصالحات الجبابٌة ، لذلك قال بعضهم بؤن مسؤلة اال
فجمٌع الفاعلٌن أحزاب ومإسسات ومنظمات وضاؼطٌن وباحثٌن ومنذ قرون وهم فً بحث دابم عن نظام 
جبابً مثالً ، ولم ٌجدوه لحد االن . ونجد االدارة الجبابٌة نفسها تعارض االصالحات الجبابٌة وتبطا من 

 ٌة .االصالحات الممالة علٌها من طرؾ السلطة التشرٌع
تإثر البنٌات السٌاسٌة لٌس فقط على قٌمة الضرٌبة بل حتى على طبٌعتها ، فطبٌعة النظام :  السٌاسٌةالبنٌات  -2

الجبابً هو انعكاس لطبٌعة النظام السٌاسً حتى البعض ٌستطٌع الحكم على طبٌعة النظام السٌاسً هل هو 
، فضعؾ موارد الضرٌبة المباشرة فً الدول  دٌمقراطً أو دكتاتوري من خالل نظرة فقط على النظام الجبابً

النامٌة وهٌمنة الضرابب الؽٌر المباشرة هو نتٌجة ضؽط الطبقة المسٌطرة سٌاسٌا والتً تواجه أي ضرٌبة 
 ٌمكن أن تمس مصالحها وبالتالً توجه العبء الجبابً نحو األؼلبٌة الفقٌرة عن طرٌق ضرابب االستهالك .

اعتماد النظام الضرٌبً ٌؤتً دابما متوافقا مع البنٌة االقتصادٌة للدولة ، فالدول المتخلفة البنٌات االقتصادٌة :  -3
ارتفاع الرسوم  -ارتفاع الضرابب الؽٌر المباشرة الموجهة على مواد االستهالك  -لها أنظمة جبابٌة تتمٌز بـ 

ول المتقدمة وبسبب بنٌاتها ضعؾ الضؽط الجبابً . أما الد –ضعؾ موارد الضرٌبة على الدخل  –الجمركٌة 
 –أهمٌة موارد الضرٌبة على الدخل  –االقتصادٌة القوٌة فتتمٌز أنظمتها الجبابٌة بـ : ضؽط جبابً مرتفع 

 أهمٌة ضرٌبة المعامالت المرتبطة بالنشاط االقتصادي .
بالعولمة  لقد اصبح هذا العامل جد مإثر على األنظمة الجبابٌة خصوصا فً زمن ٌتسم المحٌط الدولً : -4

االقتصادٌة مع كل ما ٌتبع ذلك من التخلً عن سٌاسة الحقوق الجمركٌة وتزاٌد االتفاقات الدولٌة حول المبادالت 
التجارٌة ، كما أن الدول المتخلفة اصبحت رهٌنة اقتصاد المدٌونٌة فنجد أن نظمها الجبابٌة تسٌر فً اتجاه 

 سٌاسة جبابٌة تؤخذ بعٌن االعتبار العدالة أو الفعالٌة .البحث عن موارد لخدمة الدٌن أكثر مما تبحث عن 
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 التوجهات الكبرى للجباٌة

االطار االجتماعً الذي ٌعمل فٌه النظام الضرٌبً ٌفرض على المشرع مجموعة من االكراهات تحد من 
 خٌارات . 3اختٌاراته ، فٌصبح أمام 

، وهنا ٌطرح إشكال االختٌار ما بٌن الضرٌبة الشخصٌة والفعلٌة فالضرٌبة الشخصٌة  : التوجه االجتماعًأوال 
تفرض الضرٌبة على الشخص دون اعتبار المال فتكون على الرإوس لكنها بالمعنى الحدٌث تراعً ظروؾ 

ورة ، الممول وقدرته على الدفع و وضعه المالً واالسري وهل ٌحلص على دخله من العمل أم من استثمار الث
أما الضرابب الفعلٌة فهً التً ال تراعً الظروؾ الشخصٌة للممول وأحواله االقتصادٌة واالجتماعٌة وهً 
تفرض عدة على أي نشاط اقتصادي معٌن كالرسوم الجمركٌة أو الضرابب على رقم المعامالت أو المبٌعات و 

ٌة أن مفهوم الضرٌبة الشخصٌة ٌجب أن أن كال الضرٌبتٌن تقع على األموال ، لذلك ٌرى خبراء المالنالحظ 
 ٌكون واسعا بحٌث ٌتزاٌد بتزاٌد الثروة أو القدرة التكلٌفٌة للممول .

المباشرة ، الضرابب وهنا ٌطرح على المشرع االختٌار بٌن عدة تقنٌات للجباٌة ،  : التوجه القانونًثانٌا 
 والؽٌر المباشرة .

 ٌر المباشرة معٌار التمٌٌز بٌن الضرائب المباشرة والغ

المباشرة تحصل بمقتضى جداول إسمٌة تحتوي على إسم الممول وقٌمة المال المفروض علٌه :  المعٌار االداري
أما الؽٌر المباشرة فال تحصل بمقتضى جدول إسمً بل بناء على عمل عارض مإقت بٌن الممول والخزٌنة 

 العامة كتسجٌل عقد بٌع أو إنتاج سلعة أو استٌراد بضاعة .

فإذا لم ٌستطع الممول نقل الضرٌبة إلى ؼٌره وتحمل ٌعتبر أساس التفرقة بٌن الشكلٌن ، :  المعٌار االقتصادي
عبءها بنفسه تسمى ضرٌبة مباشرة أما إذا نقلها إلى المستهلك فً شكل ارتفاع فً ثمن السلعة كنا هنا أمام 

ٌنة والممول فً حالة الضرٌبة المباشرة بٌنما ضرٌبة ؼٌر مباشرة ، وٌتضح هنا أنه ال ٌوجد أي وسٌط بٌن الخز
 تتعدد الوساط أحٌانا فً الضرٌبة الؽٌر المباشرة وتنعدم معها العالقة المباشرة بٌن الممول والخزٌنة .

المباشرة حسب هذا المعٌار تكون موجهة علناصر تتسم بالثبات واالستقرار كالثروة والعمل ، :  المعٌار الجبائً
رتبات ، االجور ، االرباح ، أما الضرابب الؽٌر المباشرة فتفرض عند مناسبات عرضٌة ؼٌر العقارات ، الم

 مستقرة كتداول السلع أو الرسوم الجمركٌة أو الضرابب على االنفاق .

 مزاٌا وعٌوب الضرائب المباشرة وغٌر المباشرة 

 مزاٌا الضرٌبة المباشرة 

فثروة الشخص ال ٌمكن أن تتؽٌر بٌن عشٌة وضحاها بٌنما اٌرادات : حٌت تكون مستقرة وثابتة  ثبات الحصٌلة -1
الضرابب ؼٌر المباشرة تتوقؾ على حجم االستهالك والواردات فهً أمور ؼٌر مستقرة وتتؤثر بحجم النشاط 

 االقتصادي 
 برفع الضرٌبة بٌنما ؼٌر المباشرة ال تخضع لسٌطرة الحكومة:  إمكانٌة زٌادة الحصٌلة -2
 : تراعً ظروؾ الممولٌن  العدالة -3
 نظرا ألن موضوع الضرٌبة معروؾ بالتحدٌد لدى االدارة:  االقتصاد فً نفقات التحصٌل -4

 عٌوب الضرائب المباشرة 

فهو دابما ٌشعر باستٌاء وٌحاول التهرب منها خصوصا من طرؾ الفبات التً تشعر أنها :  إثارة تذمر الممول -1
مقارنة مع الفبات االخرى المعفاة وتعتبر فبة الموظفٌن و المؤجورٌن من ضحاٌا ضحٌة انعدام العدالة الضرٌبٌة 

 الضرٌبة المباشرة .
 : فهً ال تتعامل مع تزاٌد أو انخفاض النشاط االقتصادي  عدم المرونة -2
: تتعارض مع مبدأ المالءمة الذي ٌتطلب تحصٌل الضرٌبة فً الزمان والمكان المالبم للممول  عدم المالءمة -3

 ثٌرا ما تحصل فً وقت ؼٌر مناسب للدفع .فك



6 
 

 غٌر المباشرة مزاٌا الضرائب 

لتجاوبها مع ارتفاع وانخفاض النشاط االقتصادي فعند ازدٌاد االستهالك واالنفاق تحصل الضرٌبة :  المرونة -1
 وتقل فً أوقات الكساد .

الكٌة كما أنه ٌستطٌع التخفٌؾ منها فال ٌحس بها ألنها تندمج فً ثمن السلعة االسته:  عدم شعور الممول بعبئها -2
بالتقلٌل من االستهالك لكن الواقع أنها تكون فً السلع األكثر استهالكٌة التً ال ٌستطٌع المستهلك االستؽناء 

 عنها بسهولة .
: حٌث تكون إٌراداتها مرتفعة ألنها تنصب على سلع كثٌرة االستهالك كالشاي والسكر والدخان  وفرة الحصٌلة -3

والقهوة والكهرباء مما ٌدر على الخزٌنة اٌرادات مهمة خصوصا فً بداٌة السنة ألن اٌرادات الضرابب 
 المباشرة ال تحصل عادة إال فً نهاٌة السنة .

فعند فرض ضرابب ؼٌر مباشرة مرتفعة على سلعة ما ، :  عة المحلٌةتحدٌد النمط االستهالكً وحماٌة الصنا -4
 ٌقل استهالكها ، كما تستعمل فً الرفع من الرسوم الجمركٌة لحماٌة المنتوج الوطنً من المنافسة الخارجٌة .

 عٌوب الضرائب غٌر المباشرة 

االجتماعٌة للمستهلكٌن و دون مراعاة ألنها تفرض على السلع دون مراعاة الحالة تعارضها مع مبدأ العدالة :  -1
 دخلهم أو وضعٌتهم المالٌة .

ألن االدارة فً محاولة منها لمنع التهرب تتدخل فً شإون المنتجٌن فتقوم بمراقبة وتداول السلع إعاقة االنتاج :  -2
 لضرٌبً .الخاضعة للضرٌبة وتلزم المستثمرٌن بطرق وقواعد معٌنة فً الحسابات لٌسهل علٌها تحدٌد الوعاء ا

عموما ٌبقى من  الصعب تفضٌل اسلوب على آخر وؼالبا ما ٌتم الجمع بٌنهما ، ففً الدول المتخلفة نجد هٌمنة 
الضرابب ؼٌر المباشرة التً ٌقع عبإها على الفبات الفقٌرة بٌنما فً الدول الدٌمقراطٌة تتجه السٌاسة الضرٌبٌة 

 للضرابب المباشرة .

 

  التوجه االقتصادي

 عدة خٌارات وٌؤخذ عدة أشكال اقتصادٌة فٌكون المشرع أمام 

استثمارات ، عقار  ذات أهمٌة فً النظم الجبابٌة الحدٌثة نظرا لتعدد مصادرها ، العمل ،الضرٌبة على الدخل :  -1
، التجارة ، الصناعة ، وظٌفة ، مهنة حرة ، وكل مصدر من هذه المصادر ٌدر علٌه دخال ٌسمى  ، أسهم

بالدخل النوعً ، فمجموع الدخول التً ٌحصل علٌها الفرد من المصادر المختلفة تعرؾ بالدخل العام أو الكلً 
مصدر من مصادر  وتفرض علٌه ضرٌبة تسمى الضرٌبة العامة على الدخل ، وقد تفرض الضرٌبة على كل

 الدخل على حدة فٌطلق علٌها الضرٌبة النوعٌة .
ٌقصد بالرأسمال من الوجهة الضرٌبٌة كل شًء مادي أو معنوي ٌمتلكه الفرد فً الضرٌبة على الرأسمال :  -2

لحظة معٌنة وٌمكن تقدٌره بالنقود و ٌدر دخال أو قابل لٌدر دخال ، نتحدث هنا عن األموال المنقولة والعقارات 
أما المعنوي فٌشمل االسهم والسندات ، والرأسمال ٌختلؾ عن الدخل فً كونه ٌتحدد فً لحظة معٌنة أما الدخل 

 فٌحتاج إلى فترة معٌنة شهر أو سنة مثال لتقدٌره .
الضرٌبة على االنفاق : وتفرض على مختلؾ أوجه استعمال الدخل فً الحصول على السلع والخدمات  -3

. وٌطلق علٌها مشترٌن التجار واللضرابب السلع حٌن إنتاجها أو حٌن تداولها بٌن االستهالكٌة وتصٌب هذه ا
لكنها تتؤثر باألحوال أحٌانا الضرٌبة على االستهالك وٌدفعها المستهلك النهابً بحكم اندماجها فً أثمنة السلع 

رٌبة تراكمٌة على صور ضرٌبة على مرحلة واحدة أو ض 3االقتصادٌة فتنقص اٌراداتها ساعة الكساد وتؤخذ 

فؤما الضرٌبة على مرحلة واحدة : فٌختار المشرع ضبط  -كافة المراحل أو ضرٌبة على القٌمة المضافة ، 
الضرٌبة التراكمٌة  –المادة الضرٌبٌة فً مرحلة واحدة فقط ، إما مرحلة االنتاج أو التوزٌع أو االستهالك . 

ادة خام لدى المصنع ثم ضرٌبة أخرى عند بٌعها بالجملة ثم على كافة المراحل : فتفرض ضرٌبة عند تسلمها كم
ضرٌبة أخرى عند انتقالها إلى تاجر التقسٌط ثم ضرٌبة أخرى عند بٌعها للمستهلك ، وهكذا ٌتكرر فرض 

الضرٌبة على القٌمة  –الضرٌبة على القٌمة االجمالٌة للسلعة أو الخدمة الواحدة بعد المراحل التً تجتازها . 
: تم سنها فً أؼلب الدول النامٌة فً الثمانٌات بموجب سٌاسات التقوٌم الهٌكلً بعد أن نجحت فً المضافة 
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، وهً تشبه الضرٌبة التراكمٌة من حٌث أن كال منهما تنصب على السلع والخدمات فً كل الدول الراقٌة 
ى جمٌع المراحل وجمٌع مرحلة من مراحل االنتاج والتوزٌع واالستهالك كما تفرض الضرٌبتان بسعر واحد عل

السلع والخدمات إال أن الضرٌبة فً حالة التراكم تفرض على القٌمة االجمالٌة للسلعة فً كل مرحلة فً حٌن 
، وٌعنً هذا أن أنها تفرض فقط على القٌمة التً اضٌفت إلى السلعة فً حالة الضرٌبة على القٌمة المضافة 

ٌة تعتبر أكثر تشجٌعا نظرا لطبٌعتها الحٌادٌة اتجاه النشاط االقتصادي االولى تإثر على حركة االنتاج بٌنما الثان
ومع ذلك لها مردودٌة مرتفعة ألنها تحد من التملص والتهرب بفضل إجبارها للمتدخلٌن فً النشاط االقتصادي 

 على إمساك دفاتر حسابٌة تمكمن االدارة من رقابة كل االعمال .
والواردات و قد تفرض بؤسعار مرتفعة لمنع دخول سلعة معٌنة فتسمى  تشمل الصادراتالضرابب الجمركٌة :  -4

هنا الضرابب المانعة وقد ٌكون الؽرض منها أهدافا سٌاسٌة وقد تحضر أهداؾ صحٌة وأخالقٌة كما تفرض 
 على المواد المنافسة للمنتوجات المحلٌة فهً تلعب دورٌن مهمٌن احدهما مالً واالخر اقتصادي .

 

 ً المغربًالنظام الضرٌب

 سندرس الوظابؾ المتعددة للضرٌبة من خالل النظام الضرٌبً المؽربً .

 ٌتصؾ النظام الضرٌبً المؽربً بعدة خصابص نذكر منها : 

الذي جاء ضمن  1984طبٌعة النظام المتؽٌرة إذ ٌتم اصالحه بصفة مستمرة أهمه االصالح الشمولً لسنة  -1

 المإسسات المالٌة الدولٌة .سٌاسة التقوٌم الهٌكلً بدافع من 
عدم وجود ضرٌبة على الثروة ورأسالمال مع أنها شكلت مطلبا اساسٌا من طرؾ الباحثٌن الذٌن ناقشوا النظام  -2

 الجبابً لكن العراقٌل السوسٌوسٌاسٌة حالت دون ذلك .
مهما من السكان  الذي ٌشؽل عدداعدم مساٌرة الضرٌبة ألهمٌة القطاعات االقتصادٌة فالقطاع الفالحً مثال  -3

 .معفى من الضرٌبة وٌمنح كمٌة مهمة من االنتاج الوطنً 
 القطاع  العقاري مداخٌله رمزٌة مقارنة مع المداخٌل االخرى  -4
تحلٌل بنٌات النظام الجبابً المؽربً ٌبٌن التفاوت الكبٌر بٌن مساهمة مختلؾ الضرابب فً حصٌلة المداخٌل  -5

الكبٌرة لمداخٌل الضرابب الؽٌر المباشرة فً حٌن ال تتجاوز مداخٌل  الجبابٌة حٌث نجد المساهمة الوحشٌة

 من المداخٌل الجبابٌة  %91ضرابب تشكل  7الضرابب المباشرة ربع المداخٌل الجبابٌة ، فحوالً 
النظام الجبابً المؽربً ال ٌمكن ضمان استمرارٌته دون االعتماد على ضرابب االستهالك فهً األكثر أهمٌة  -6

المداخٌل الجبابٌة واالدارة الجبابٌة استخدمت كل طاقاتها من أجل مالءمة الوعاء الضرٌبً مع عادات فً بنٌة 
 االسر المؽربٌة االستهالكٌة ألن الضرابب ؼٌر المباشرة تمس جمٌع المواد االستهالكٌة .

قد ٌصل االعفاء اك تعدد االجراءات االستثنابٌة ، فجل الضرابب تتضمن اجراءات استثنابٌة لهذا القطاع أو ذ -7

 سنوات . 11فٌها إلى 

 مكونات النظام الضرٌبً المغربً

 . 1984ضرابب كبرى جاء بها االصالح الجبابً لسنة  3سنقتصر على دراسة 

 أوال :  الضرٌبة على الدخل 

والعمل على من أهداؾ هذه الضرٌبة المساواة فً توزٌع العبء الجبابً لتحقٌق مطلبٌن هما العدالة والمردودٌة 
توسٌع الوعاء الضرٌبً لرفع مداخٌل الدولة لمواجهة متطلبات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة . حٌث تبنت 
الدولة طرٌقة تبسٌط ومالءمة النظام الجبابً فتم االنتقال من نظام نوعً ومعقد إلى نظام ومبسط فعال ومالءم 

 فتم التنقٌص من كثرة الضرابب .

ٌقصد بها االرباح التً ٌحصلها االشخاص الذاتٌون من مزاولة مهنة تجارٌة أو صناعٌة أو  : الدخول المهنٌة -1
استثمار عقاري أو مجزبً االراضً أو المهن الحرة وٌحدد الدخل المهنً وفق نظام النتٌجة الصافٌة الحقٌقٌة 

 أو نظام الربح الجزافً أو وفق نظام النتٌجة الصافٌة المبسطة .
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تفرض الضرٌبة  على الدخل على االرباح الناتجة عن المستؽالت الزراعٌة أو عن أي :  الدخول الزراعٌة -2

، وتجدر االشارة إلى أن اسباب ذات طابع   la patenteنشاط آخر له طابع زراعً خاضع للضرٌبة المهنٌة 

الفالحٌة  سٌاسً أفشلت كل المحاوالت االصالحٌة للنظام الجبابً الهادفة الى جعل الضرٌبة على الدخول
عن اعفاء  1984توازي حجم قطاع الفالحة االقتصادي بل أكثر من ذلك توج هذا الضؽط باالعالن سنة 

وتتجه الوعود إلى تمدٌده  2111تم تمدٌده بشكل رسمً حتى  2111القطاع الفالحً من أٌة ضرٌبة حتة سنة 

حً جزءا من الوعاء الضرٌبً لكن أصبح القطاع الفال 2114لكن بموجب القانون المالً لسنة  . 2121إلى 

ٌخدم اللوبً الفالحً أكثر مما ٌخدم إصالح الوعاء  2114فقط على الورق وهكذا نجد القانون المالً لسنة 

 الضرٌبً .
المداخٌل األجرٌة بالمؽرب تشمل المرتبات واالجور والتعوٌضات والمكافآت :  مداخٌل األجور وما شابهها -3

العمرٌة . وٌتم تحصٌل الضرٌبة بؤسلوب الحجز من المنبع حٌث ٌقوم رب العمل والمعاشات واالٌرادات 
 بححجز الضرٌبة المستحقة لحساب الخزٌنة من كل مبلػ مدفوع أما المعاشات فٌقوم المحاسب بحجزها .

 .ٌدخل فٌها الدخول الكرابٌة ٌستثنى منها الموضوعة رهن إشارة الفروع أو االصول :  الدخول العقارٌة -4
 االسهم أو حصص المشاركة وكل ما ٌؤتً بفابدة لصاحب راس المال .:  دخول رؤوس االموال المنقولة -5

 ثانٌا : الضرٌبة على الشركات 

، وٌتكون وعاء الضرٌبة   24-86أحدثت بموجب قانون  1984تشكل الشق الثانً من االصالح الجبابً لسنة 

قرها فً المؽرب وكٌفما كان شكل الشركة أو هدفها سواء على الشركات من أرباحها ومداخٌلها أٌن ما كان م
 حققت أرباحا بصورة عرضٌة أو دورٌة سواء كانت تبعٌة الشركة للقطاع العام أو الخاص . 

 سٌاسة تخفٌض سعر الضرٌبة على الشركات : هً وسٌلة لتشجٌع المقاوالت على االستثمار 

 غٌر مباشرة  ثالثا : الضرٌبة على القٌمة المضافة كأهم ضرٌبة

الضرابب ؼٌر المباشرة هً أهم عنصر فً السٌاسة الضرٌبٌة للدول المتخلفة وفً المؽرب تساهم بنسبة الثلثٌن 
من الحصٌلة العامة للضرابب وٌتم ترجٌح هذا النوع من الضرابب بناء على معطٌات سٌاسٌة واقتصادٌة 

 وإدارٌة واجتماعٌة منها : 

 ذات مردودٌة مرتفعة ضرابب  -1
 سهلة التطبٌق والتحصٌل  -2
 ال تثٌر مشاكل سٌاسٌة واجتماعٌة ألن المستهلك ال ٌحس بها  -3
 مالءمة للبنٌة االقتصادٌة واالدارٌة التً ال تستطٌع استٌعاب الضرابب المباشرة  -4
 تساهم فً توجٌه االقتصاد بفضل رفع االسعار أو خفضها أو الؽاءها حسب الهدؾ -5
د البلد بما ٌدفع اصحاب المصالح إلى الدفع بالعبء الجبابً نحو االستهالك هٌمنة المصالح الكبرى على اقتصا -6

 ورفضهم الضرابب على راس المال أو الدخل .
إمكانٌة أصحاب المصالح التؤثٌر على النظام الضرٌبً نظرا لقربهم من مركز القرار السٌاسً أو الهٌمنة  -7

 التشرٌعٌة 
عجز الحكم السٌاسً على ارؼام اصحاب رإوس االموال على تحمل الضرابب المباشرة مما ٌضفً على  -8

 النظام الجبابً صفة الطبقٌة 
جمود االدارات التً ال ٌمكن فٌها للجهاز االداري من مساٌرة تطور المداخٌل واالقتصاد بصفة عامة  -9

 فالضرابب ؼٌر المباشرة اسهل حل لتموٌل الخزٌنة 
 إرادة سٌاسٌة العادة هٌكلة النظام الضرٌبً وإعادة توزٌع الثروات بشكل عادل ؼٌاب  -11
تؤثر النظام الضرٌبً بالسٌاسة االستعمارٌة التً طبعت مرحلة الحماٌة والتً هدفت إلى تهرب رإوس  -11

 .االموال األجنبٌة من الضرابب  المباشرة فتم االتجاه صوب الضرابب ؼٌر المباشرة 

وحل محل الضرٌبة على المنتوجات  1986ة على القٌمة المضافة بموجب قانون سنة وقد تم سن الضرٌب

والضرٌبة  على الخدمات وشكل تقدما بالنسبة بهذه الضرابب ومرحلة مهمة فً تطور النظام الضرٌبً 
 المؽربً بصفة عامة .
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من المراحل التً تمر بها وتنصب الضرٌبة على القٌمة المضافة فقط على القٌمة الجدٌدة للسلعة فً كل مرحلة 
وبفضل تقنٌة الخصومات ٌبقى مبلػ الضرٌبة على مجموع القٌم مساوٌا دابما لسعر الضرٌبة على السلعة عند 

 االستهالك .

لعدم حصرها العبء الضرٌبً على مرحلة معٌنة من مراحل االنتاج ومما ٌمٌز هذه الضرٌبة هو أنها محاٌدة 
 شجٌع الصادرات . كما أن خصم مبلؽها ٌساعد على ت

وٌبقى من مساوبها كونها معقدة فنٌا مما ٌجعل تطبٌقها صعبا فً الدول النامٌة كما أن العمل بها ٌتطلب محاسبة 
دقٌقة لدى المنتجٌن والموزعٌن وهو ما ال ٌتوفر دابما فً الدول النامٌة مما ٌفتح باب التملص منها والتهرب 

 من أدابها .

 

 السٌاسة الجبائٌة

نستطٌع التعرؾ على السٌاسة الجبابٌة المؽربٌة من خالل تحلٌل االجراءات الجبابٌة االستثنابٌة ، فهً تعد 
 ترجمة العتماد مبدأ استعمال الجباٌة لتحقٌق أهداؾ ؼٌر مالٌة اقتصادٌة أو اجتماعٌة .

 أوال : إجراءات جبائٌة ذات طابع اقتصادي 

رٌق النصوص الجبابٌة العامة أو القوانٌن االستثنابٌة كقوانٌن تتمٌز بالتنوع والتعدد حٌث مورست عن ط
االستثمار مثال ، وتحقٌق االهداؾ االقتصادٌة هو أساس السٌاسة الجبابٌة الناجحة ، والمؽرب كباقً الدول 
السابرة فً طرٌق  النمو اعتمد على الجباٌة كوسٌلة لتسرٌع التنمٌة االقتصادٌة التً تتطلب ادخارا قوٌا 

ستقرا ومتطورا كً ٌإدي إلى استثمار فإشكالٌة االدخار واالستثمار أي تراكم الراسمال هً االشكالٌة وم
المركزٌة للتنمٌة االقتصادٌة ، وفً هذا االطار اتخذ المشرع المؽربً عدة إجراءات جبابٌة استثنابٌة كاالعفاء 

مة أو تلك التً تؤتً فً إطار تحفٌزي من الضرٌبة أو التخفٌض منها سواء من خالل النصوص الجبابٌة العا
 مستقل .

تجد سٌاسة تشجٌع االستثمار عن طرٌق الجباٌة تطبٌقا السٌاسة الجبابٌة من خالل سٌاسة تشجٌع االستثمار :  -1
وظهرت هذه التقنٌة فً الخمسٌنات لرهان من الدول النامٌة لجلب بشكل واسع فً مدونات االستثمار 

ة لتحفٌزها ولتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة وتعوٌض ضعؾ االدخار الداخلً ، وتهافتت االستثمارات االجنبٌة كوسٌل
هذه الدول على سن قوانٌن فً هذا المضمار جعلت مٌزانٌتها تتخلى عن اٌرادات ضرٌبة كثٌرة وقد سار 

مثابة المؽرب فً نفس االتجاه حٌث تخلى عن منطق قوانٌن االستثمار القطاعٌة وعوضها بقانون إطار موحد ب
حٌث عمل هذا القانون الموحد على تشجٌع االستثمار باعتباره أولوٌة فً السٌاسة  1995مٌثاق استثمار 

االقتصادٌة المؽربٌة فً وقت أصبح جلب االستثمار االجنبً ٌكتسً أهمٌة بالؽة فً دٌنامٌة التنمٌة . واعتبرت 
رفها المؽرب ، الذي نهج سٌاسة قوانٌن هذه الطرٌقة كمكمل للمخططات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ع

كان ٌتم اصدار قانون استثمار  1961وابتداء من  1958االستثمار منذ االستقالل حٌث صدر أول قانون سنة 

 1973كل عشر سنوات وما من قانون إال وٌكون أكثر سخاء من سابقٌه وأكثر لبرالٌة وتفتحا وقد نص قانون 

ار خاصة وقد أعفى قطاعات كثٌرة من الضرابب المباشرة وؼٌر المباشرة على تمتع كل قطاع بقوانٌن استثم
سواء من الخبراء الداخلٌٌن أو الدولٌٌن فً لكن مع النتابج السلبٌة التً حققها واالنتقادات الكثٌرة الموجهة إلٌه 

م الهٌكلً لسنة المإسسات المالٌة الدولٌة فقد طالته العدٌد من االصالحات جاءت بموازاة مع برنامج التقوٌ
مشبعة باللبرالٌة االقتصادٌة خصوصا فً مجاالت السٌاحة ، لكن أما  1983حٌث جاءت قوانٌن سنة  1984

مراجع االٌرادات الضرٌبٌة بشكل مهول من خالل هذه السٌاسة أدخلت الحكومة المؽربٌة تعدٌالت على هذه 

لضرٌبٌة لتحقٌق التوازن المناسب بٌن ركزت على تقلٌص االمتٌازات ا 1988القوانٌن بموجب تعدٌالت 

الضرورات االقتصادٌة والضرورات المالٌة من جهة أخرى ، لكن عرفت هذه التدابٌر معارضة قوٌة من 
فً دورة استثنابٌة وبذلك عرفت  1988البرلمان فقامت الحكومة بسحب تلك التدابٌر لكن أدمجتها فً قانون 

 االعفاء وبقٌت مع ذلك تتسم بطابعها السخً .تقلٌصا على مستوى المدة الزمنٌة وحجم 
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نتابج القوانٌن السالفة الذكر كانت دون مٌثاق االستثمار كقانون موحد عوض قوانٌن االستثمار القطاعٌة :  -2
المستوى فهً لم تساهم ال فً دعم االدخار وال فً دعم االقتصاد وبالتالً كان من الضروري مراجعتها وتوج 

نظرا للضؽوط الداخلٌة والدولٌة ، هذا المٌثاق  1995قانون بمثابة مٌثاق االستثمار سنة هذا النقاش فً إطار 

واالستجابة لمتطلبات المستثمرٌن وتجاوز المعٌقات وسلبٌات ملٌة االستثمار ع تشجٌعكٌفٌة حاول البحث عن 
 القوانٌن السابقة وخلق تصور جدٌد للتدخل الجبابً لتشجٌع االستثمار .

االنطالقة االقتصادٌة خصوصا فً عهد المتؽٌرات الدولٌة محاولة خلق تصور جدٌد لسٌاسة تشجٌع االستثمار :  - أ
الراهنة تفرض على دول العالم النامً عصرنة ترسانتها القانونٌة وإدخال إصالحات كلما دعت الضرورة من 

 مبادئ جدٌدة فً هذا المضمار . معتمدا عل 95أجل جلب االستثمارات ، وقد جاء مٌثاق االستثمار لسنة 
االرهاصات األولٌة االصالح قوانٌن االستثمار : مع بداٌة التسعٌنات تاسست خلٌة وزارٌة للنظر فً هذه  - ب

القوانٌن وكلفت بذلك لجنة مختصة صاؼت مجموعة من العراقٌل التً تواجه االستثمار وخرجت بتوصٌات 
 –تهًٌء قانون ٌجمع كل قوانٌن االستثمار  –تً ال ٌمكن الوفاء بها أهمها : ضرورة إلؽاء  االمتٌازات المالٌة ا

جوانب  3تحلٌل المناخ العام لالستثمار على صعٌد  –ضرورة خلق جهاز مركزي مكلؾ بتشجٌع االستثمار 

 . 1995ماي  16عقاري مالً إداري ، انتهت بالخروج بمٌثاق موحد لالستثمار اعلن عنه فً 
عمل المٌثاق على ر على مبادئ تهؾ إلى تبسٌط االستفادة من االمتٌازات الممنوحة له : اعتماد مٌثاق االستثما - ت

نهج أسلوب جدٌد وإجراءات جدٌدة لخلق جو مساعد على االستثمار ٌتماشى والتطورات الدولٌة خصوصا 
دئ أساسٌة تعد مبا 3واعتمد المٌثاق على عولمة االقتصاد وتوقٌع اتفاقٌة التبادل الحر مع االتحاد األوروبً 

القوانٌن السباقة كانت تمنح امتٌازات قطاعٌة وحسب مبدأ التعمٌم :  1تقدما بالنسبة لسٌاسة تشجٌع االستثمار ، 

مناطق التواجد فكان التوافت بٌن المستثمرٌن أما النص الحالً فهو ٌمنح االمتٌازات لكل العملٌات االستثمارٌة 
الموقع الجؽرافً الذي تنجز فٌه أو جنسٌة المستثمر سواء مؽربً أو  بؽض النظر عن القطاع المدرجة تحته أو

أجنبً ، هكذا استفادت حتى المإسسات العمومٌة من االمتٌازات الجبابٌة بعدما كانت مستبعدة فً ظل القوانٌن 
متٌازات فً فً ظل القوانٌن السابقة لم ٌكن هناك انسجام بٌن القوانٌن حٌث نجد االمبدأ االنسجام :  2السباقة ، 

مبدأ  -3قطاع ؼٌر تلك فً القطاع االخر لذلك عمل مٌثاق االستثمار على تمتٌع كل االستثمارات بنفس المعاملة 

فً القوانٌن السابقة كان مسطرة الملفات تتطلب ترخصٌات عدٌدة حٌث كانت تقصى العدٌد من التلقابٌة : 
على إلؽاء التؤشٌرة  95ٌازات الضرٌبٌة لذلك عمل قانون المقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة من االستفادة من االمت

فاصبحت كل االستثمارات تستفٌد من االمتٌازات المنصوص علٌها بطرٌقة تلقابٌة ، وطبقت هذه المبادئ 
بمرونة حٌث منحت تفضٌالت إضافٌة لبعض االستثمارات ذات الحجم الكبٌر والتً توفر مناصب مهمة للشؽل 

هكذا حافظ وبعض المقاوالت فً المناطق الضعٌفة والهشة للحفاظ على التوازن الجهوي والقطاعات السٌاحٌة 
 مٌثاق االستثمار على مبدأ التشجٌعات مع محاولة عقلنتها .

منها ذات طبٌعة جبابٌة  14مادة  24ٌتضمن المٌثاق االمتٌازات الجبابٌة الممنوحة بموجب مٌثاق االستثمار :  - ث

المحفزات انقسمت إلى قسمٌن األولى تهم مرحلة االنجاز والثانٌة تهم مرحلة  محفزة على االستثمار وهذه
 االستؽالل .

 ثانٌا : إجراءات جبائٌة ذات طابع اجتماعً

تستعمل السٌاسة الجبابٌة ألؼراض اجتماعٌة واقتصادٌة ، لكن الكثٌر ٌرى أن استعمال الجباٌة ألؼراض 
اجتماعٌة ٌبقى أمرا بعٌد المنال ففكرة تقلٌص الالمساواة عن طرٌق الجباٌة ٌختلؾ معها الكثٌر خصوصا 

جراءات جبابٌة ، وؼالبا ما تكون االستاذ أدلر الذي ٌرى أنه من المستحٌل تطور الطبقات الضعٌفة باستعمال إ
لها استعماالت أخرى سٌاسٌة خصوصا فً الدول المتقدمة حٌث تستعمل للتؤثٌر على الناخبٌن خصوصا فً 
مواسم االنتخابات ، أما فً الدول المتخلفة فآخر ما ٌتم التفكٌر فٌه هو العدالة االجتماعٌة فهً ترجؤ دابما لما 

مر فً الحقٌقة خطؤ فادح ألن التنمٌة االقتصادٌة تتطلب نظاما جبابٌا عادال ، بعد التنمٌة االقتصادٌة وهو أ
والجباٌة العادلة أكثر مردودٌة ألنها تدفع الجمٌع لللقٌام بواجبهم الجبابً فدول العالم الثالث تتمٌز بالالمساواة فً 

تثنابٌة التً تبؽً تحقٌق أهداؾ نظمها الجبابٌة ، والنظام الجبابً المؽربً ٌتضمن مجموعة من االجراءات االس
فهل ٌمكن لهذه االجراءات أن تكون وسٌلة للقضاء على الالمساواة . اقتصادٌة واجتماعٌة فً نفس الوقت 

هذه االجراءات التً وجدت تطبٌقا لها  من والتقلٌل من الفوارق االجتماعٌة من أجل تحقٌق عدالة اجتماعٌة ؟ 
على القٌمة المضافة واالجراءات الضرٌبٌة لتشجٌع السكن االجتماعً خالل الضرٌبة على الدخل والضرٌبة 

 الالبق من أجل دعم أصحاب الدخل المحدود .
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 أهمٌة تقٌٌم انعكاسات السٌاسة الجبائٌة

تكمن أهمٌة تحلٌل السٌاسة الجبابٌة فً ضرورة تقٌٌم انعكاساتها على صعٌد مختلؾ المجاالت ، ففً النهاٌة 
ابٌة تقنٌة ٌتم استعمالها من أجل أهداؾ اقتصادٌة واجتماعٌة وتقٌٌم انعكاساتها ٌقتضً اعتماد تبقى السٌاسة الجب

 مفهومً أو معٌاري الفعالٌة والعدالة .

 فعالٌة محدودة للتشجٌعات الجبائٌة أوال :  

بٌن هذه الدول فً  أؼلب المحللٌن ٌعتبرونها ؼٌر ذي فعالٌة بالنسبة للدول النامٌة ، السإال فلماذا تتم المزاٌدات
نهجها ؟ فهل المشكل فً التقنٌة نفسها أم فً طرٌقة استعمالها ؟ ففً الدول المتقدمة أثبتت تقنٌة التشٌجعات 
الجبابٌة فعالٌتها وذلك راجع إلى المحٌط السوسٌو اقتصادي المالبم وإلى متابعة السلطات هناك لهذه التقنٌة 

توازي من حٌث األهمٌة النفقات العامة العادٌة بٌنما ٌؽٌب فً الدول  وأؼلب هذه الدول تعتبرها نفقات عمومٌة
النامٌة هذا المحٌط السوسٌواقتصادي المناسب مما ٌجعلنا نتٌقن أن األشكال هو طرٌقة تنفٌذ هذه السٌاسة 

 .الضرٌبٌة كما أنها تعتبر عنصرا مكمال لعناصر أخرى تشجع االستثمار 

 صعوبة تقٌٌم أثر التشجٌعات وأهمٌة تكلفتها : 

معرفة آثار االجراءات االستثنابٌة وتحدٌد كلفتها المالٌة ٌفٌد السٌاسة االقتصادٌة واالجتماعٌة وٌساهم فً تحدٌد 
لكن هناك صعوبات تحول دون دراسة تحلٌلٌة فً بلد نام الدور الذي تلعبه السٌاسة الجبابٌة بشكل عام ، 

 كالمؽرب .

 صعوبة تقٌٌم أثر االجراءات الجبابٌة : 

: التحلٌل التقٌٌمً لنتابج التشجٌعات الجبابٌة ٌصطدم بنقص  غٌاب االهتمام بنتائج االجراءات الجبائٌة -1
 وؼٌاب إحصابٌات رسمٌة حول نتابجهاالدراسات المختصة 

مهم من السٌاسة الجبابٌة فً التشجٌعات الجبابٌة عنصر :  نقص على صعٌد دراسات فعالٌة االجراءات الجبائٌة -2
المؽرب والدول النامٌة عموما لكن تبقى نتابجها ؼٌر مضبوطة نظرا للنقص الكبٌر فً الدراسات المختصة 
حول فعالٌة هذه االجراءات والدراسات المتوفرة ضعٌفة وقلٌلة وتنبنً على مقاربات افتراضٌة ، وٌمكن القول 

لة مسإولٌة ال ٌمكن أن تساهم فً االصالح الضرٌبً لذلك تكون أؼلب أن عدم االهتمام بهذه الدراسات ٌمثل ق
السٌاسات الضرٌبٌة فاشلة وسلبٌة وال تروم االهداؾ المبتؽاة وال تإثر أٌجابٌا على السٌاسة االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة .
أجل تحلٌل  المعطٌات االحصابٌة مهمة من:  غٌاب معطٌات إحصائٌة رسمٌة حول نتائج االجراءات الجبائٌة -3

واقعً ودقٌق ، ولالسؾ تؽٌب هذه االحصابٌات فال تكاد تخلو أي دراسة جبابٌة من عبارة " أمام نقص 
المعطٌات االحصابٌة تم ..."  إذن تبقى االحصابٌات الرسمٌة مهمة من أجل الو قوؾ على نقابص السٌاسة 

نها تعد من مبادئ الشفافٌة والدٌمقراطٌة ألن الجبابٌة وكذا من أجل توفٌر المعطٌات للباحثٌن والدارسٌن كما أ
 من حق دافع الضرٌبة االطالع على الصورة المقربة لفعالٌة االجراءات الضرٌبٌة التً ٌإدي تكلفتها .

 ثانٌا : استعمال غٌر معقلن لسٌاسة التشجعات الجبائٌة 

سٌاسة التشجٌعات الضرٌبٌة هو أمر مؽري لكن استعمالها ٌتطلب تؤهٌال كبٌرا ألن هذا التؤهٌل وطرٌقة 
ففً الدول المتقدمة وجدت هذه التقنٌة محٌطا سوسٌواقتصادي مالبم واستعماال االستعمال هو أساس النجاح . 

ا من المزاٌدات فً منح االمتٌازات بشكل معقلن مما أدى إلى نجاحها أما فً الدول النامٌة فقد عرفت أسلوب
 الجبابٌة فاتسم بطابع ؼٌر عقالنً والتجربة المؽربٌة ال تخرج عن هذا االطار الؽٌر المعقلن .

طبٌعة المزاٌدات فً منح االمتٌازات الضرٌبٌة فً الدول النامٌة : ؼداة االستقالل وقعت مزاٌدات حول  -1
وتم استجابة للمنظمات االقتصادٌة الدولٌة الدافعة فً هذا االتجاه استقطاب الرأسمال للدول االستعمارٌة سابقا 

دولة على الدخول فً منافسات  85اعتبار الجباٌة المخفضة وسٌلة لجلب االستثمارات األجنبٌة فعملت أكثر من 

عاٌٌر لجلب رإوس االموال ، لكن السٌاسة التشجٌعٌة للدول النامٌة اتسمت بطابعها العام حٌث ال تعتمد على م



12 
 

تصنٌفٌة قادرة على توجٌه االهداؾ حسب مصلحة اقتصادها وعدم قٌامها على دراسات موضوعٌة ، كل ذلك 
 أدى إلى تفوٌت إٌرادات جباٌة مهمة على هذه الدول ومنح الرسامٌل االجنبٌة شروطا أفضل لالستثمار .

ؽرب بطابعها التساهلً وهكذا نجد أن تمٌزت فً المالطابع التساهلً لسٌاسة التشجٌعات الجبابٌة فً المؽرب :  -2
وبالتالً فإن الضرابب التً تشكل النظام الجبابً المؽربً تتضمن دابما اجراءات استثنابٌة لهذا القطاع أو ذاك 

سنوات وقد شبه  11مجموعة من الضرابب بقٌت بال معنى بالنسبة لبعض القطاعات لمدة طوٌلة وصلت إلى 

المتٌازاتالجبابٌة بعد االستقالل فً المؽرب بتلك الحركة التلقابٌة للمزارع أثناء الدكتور السرؼٌنً سٌاسة منح ا
زرع الحبوب ، حٌث أن العطاء ٌكون بشكل كبٌر خصوصا للفبات المقربة من السلطة . كما أبزر الطابع 

مجموعة من  االنحرافً لهذه االمتٌازات معتبرا منحها لم ٌكن لتشجٌع القطاعات االقتصادٌة بل لضمان تحوٌل
 االمتٌازات لفابدة فبات اجتماعٌة معٌنة بدون مقابل .

 ثالثا : التكلفة المالٌة لإلجراءات الجبائٌة 

تعد خسارة مالٌة تعمل على تفوٌت موارد مهمة على خزٌنة الدولة ، ففً الدول المتقدمة ٌتم قبول الخسارة 
ماعً وفً حالة عدم فعالٌة وسٌلة ٌتم استعمال المالٌة ولكن شرٌطة أن ٌكون هنالك مقابل اقتصادي أو اجت

وسٌلة أخرى أما فً الدول النامٌة فؤمام العشوابٌة التً تمٌز السٌاسة الجبابٌة تكون الخسارة مالٌة مهمة ونتابج 
 اقتصادٌة واجتماعٌة هزٌلة .

 محدودٌة االجراءات الجبائٌة فً التأثٌر على قرار االستثمار رابعا : 

بابً لٌس هو العامل الوحٌد المتدخل فً نجاح االستثمار ، وجل الدراسات خلصت إلى وزنه ألن العامل الج
ألهمٌة عامل الجبابً هو السابع من حٌث اوقد أكد الدارسون أن الالضعٌؾ فً جلبها إن لم ٌكن دوره منعدما ، 

فً جلب االستثمارات فهو ٌؤتً بعد السوق الداخلٌة والتسهٌالت للحصول على موارد أجنبٌة ووجود موارد 
ر النقدي و وفرة المواد األولٌة واالستقرار الجمرك واالستقرامحلٌة و تسهٌالت الصرؾ واالعفاء من 

، عموما السٌاسة الجبابٌة ؼٌر قع الجؽرافً االقتصادي والسٌاسً والٌد العاملة المإهلة والبنٌات التحتٌة والمو
 كافٌة لجلب االستثمارات ألنها هذه ا الخٌرة ترتبط بعوامل أخرى موازٌة .

 

 أهم العوائق التً تواجه االستثمار فً المغرب

لقد تم االهتمام باالجراءات الضرٌبٌة وهً إجراءات بعدٌة دون االهتمام بالعوابق المإثرة قبلٌا فً كلفة االنتاج 
وبالتالً فً قرار االستثمار ، وهكذا أجمعت كل الدراسات التً انصبت على العراقٌل التً تواجه االستثمار فً 

وعوامل االنتاج وذلك ما أكدت علٌه دراسة لرجال  المؽرب على عناصر من قبٌل االدارة والبنٌات التحتٌة
االعمال الفرنسٌٌن الذٌن ٌشكلون أهم المستثمرٌن االجانب فً المؽرب فبناء على استطالع لرأٌهم خلصت 

إلى تقرٌر تقٌٌمً للعراقٌل التً تواجه االستثمار االجنبً فً المؽرب ٌمكن ؼرفة الصناعة والتجارة الفرنسٌة 
 لً : إجمالها فً ما ٌ

 اعتبار االدارة أهم معرقل لالستثمار حٌث ٌجدون صعوبة فً التعامل معها  -1
 صورة المؽرب دون المستوى وهذا االنطباع مإثر على قرار االستثمار  -2
محدودٌة هٌاكل االستقبال والمهنٌة والمعلومات واالحصابٌات ما جعل بعض المستثمرٌن عرضة لمساومات  -3

 لخبرة فً توجٌه االستثمار .بعض الخبراء المحاسبٌن ذوي ا
 عراقٌل على مستوى التؤسٌس وإقامة المشارٌع وؼالء االراضً المجهزة بالمناطق الصناعٌة  -4
 تدنً مستوى بعض وسابل االنتاج كشبكة الماء والكهرباء واالتصاالت والطرق  -5

 .فٌة لجلب المستثمرٌن والتقرٌر ٌشٌر إلى أن التحفٌزات الضرٌبٌة التً تضمنها مٌثاق االستثمار لم تكن كا
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 من أجل استراتٌجٌة جبائٌة جدٌدة

السٌاسة الجبابٌة الٌوم لم تعد ذات أهداؾ مالٌة فقط وإنما لتحقٌق أهداؾ اقتصادٌة واجتماعٌة وتستعملها الدول 
باٌة الحدٌثة للتدخل فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة ولٌس فقط كوسٌلة لتسدٌد النفقات العمومٌة بمعنى الج

ذات الوظابؾ المتعددة فلم ٌعد الٌوم مطلوبا البحث عن أحسن وعاء جبابً بل إلى أي حد ٌمكن جعل الجباٌة 
 وسٌلة متمٌزة لتنفٌذ السٌاسة االقتصادٌة واالجتماعٌة .

ة وفً وإذا كانت السٌاسة الجبابٌة فً الدول الم تقدمة قد أدت دورها فإنها فً الدول النامٌة قد أدت إلى الالتنمٌ
أحسن االحوال إلى تنمٌة الالتنمٌة والمؽرب لم ٌخرج عن هذا االطار فحصٌلة السٌاسة الجبابٌة تبقى محدودة 

. وبالتالً أصبح من وقد أكدت على ذلك العدٌد من تقارٌر البنك الدولً وتقارٌر الدراسات االكادٌمٌة 
للسابق وسنحاول تحدٌد بعض التوجهات التً الضروري الٌوم نهج سٌاسة جبابٌة جدٌدة ذات مقاربات مؽاٌرة 

ٌمكن اعتبارها أساسٌة وذات أولوٌة لً استراتٌجٌة جبابٌة من خالل محورٌن األول عقلنة النظام الجبابً 
 والثانً إعادة تنظٌم سٌاسة التدخل الجبابً .

 أوال : محاولة عقلنة النظام الجبائً 

أو ضرٌبة معجزة حسب تعبٌر رٌفولً فتكون سهلة التحصٌل  بداٌة نشر إلى أنه ال ٌوجد نظام جبابً معقلن
ؼٌر مإلمة أكثر عدالة وفعالة اقتصادٌا .. لذلك فإصالح النظام الجبابً المؽربً مهمة صعبة وتتطلب أوراشا 
إصالحٌة كبرى مع األخذ بعٌن االعتبار فشل االصالحات السابقة بسبب اقتصارها على الجانب  النظري فقط ، 

 ن هذه االصالحات ٌجب أن تإخذ من زاوٌتٌن االولى تفعٌل دور الدولة والثانً توسٌع الوعاء الجبابً ونعتقد أ

 تفعٌل دور الدولة على الصعٌد الجبائً :  - أ

هل عالقة الدولة بالجباٌة تتمٌز باالستقاللٌة أم بالتبعٌة ؟ من جهة هناك فبات اجتماعٌة مإثرة نظرا لقربها من 
السلطة تإدي أقل ما ٌمكن من الضرٌبة حتى توسع من أرباحها ثم تستفٌد من الدولة "المانحة" وتهًٌء البنى 

بح ، ومن جهة أخرى هناك المإسسات الدولٌة التحتٌة والمساعدات أي كل ما له عالقة بتوسٌع هاهمش الر
الخارجٌة التً ٌبحث المؽرب عن كسب ودها وشرعٌتها الخارجٌة لكسب ثقتها ضمانا الستخالص المدٌونٌة أي 

 استقطاع فابض جبابً ٌمكن من تسدٌد الدٌن الخارجً . 

االستقالل سٌساعد على تنفٌذ  والدولة المؽربٌة ال تزال تحافظ على استقاللٌتها عن القوى االجتماعٌة وهذا
 محاور . 3سٌاسة جبابٌة فعالة من خالل 

الواضحة : فعدم تطور جباٌة دولة ٌرجع باالساس إلى ضعؾ االرادة السٌاسٌة  ضرورة توفر إرادة سٌاسٌة -1
ً ألن التقنٌات الجبابٌة تبقى ؼٌر ذي فعالٌة فً ؼٌاب االرادة السٌاسٌة تتم بلورتها فً شكل ثقافة جدٌدة ف

 التعامل مع الجباٌة .
لتجاوز الصعوبات االدارٌة والسوسٌوسٌاسٌة وضمان استمرارٌة :  ضرورة توفر دولة ذات سلطة قوٌة -2

والدولة القوٌة هً التً تملك جهازا إدارٌا قادرا على ضمان إجبارٌة القرارات االصالحٌة االصالحات ، 
الصعوبات أوال ، خصوصا فً الكفاءات واالدارة وتطبٌق القرارات على أرض الواقع ، سلطة قوٌة لتجاوز 

الصارمة الشرٌفة تستطٌع تنفٌذ االصالحات الجبابٌة الهادفة كما حدث فً الٌابان ، سلطة قوٌة لتجاوز 
الصعوبات السوسٌوسٌاسٌة ثانٌا ، وهنا ٌقتضً الحال الدخول فً تحدٌات كبٌرة مع الفبات االجتماعٌة المستفٌدة 

ٌة الحالٌة فالدولة القوٌة وحدها قادرة على تجاوز هذا التحدي بنجاح وإقناع أو إرؼام هذه من السٌاسة الجباب
الفبات بؤهمٌة االصالحات ، ثم ثالثا سلطة قوٌة لضمان استمرارٌة هذه ا الصالحات ، عن طرٌق نظام زجري 

 .صارم ضد التهرب الضرٌبً والتملص منه 
 
 توسٌع الوعاء الجبائً   - ب

، ألن على صعٌد المساحة فهو ال ٌشمل ظام الجبابً ال بد أن ٌمر من طرٌق توسٌع الوعاء الجبابً اصالح الن
بعض القطاعات المهمة وهذه الوضعٌة تإثر سلبا على الصعٌد االجتماعً حٌث تجعل العبء الضرٌبً ٌقع 
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وجباٌة الرأسمال والفالحة على المصادر االخرة التً تقع فً الوعاء ، فإعادة التوازن لبنٌة النظام الجبابً 
 وعقلنة جباٌة العقار أصبحت أمورا ضرورٌة من أجل مردودٌة أفضل وعدالة أكبر وفعالٌة أهم .

ونسبتها جعلها عابقا أمام تطور النظام الجبابً تتسم هذه الجباٌة منذ الستٌنات بالجمود :  جباٌة القطاع الفالحً
وهً نسبة ضعٌفة مقارنة بؤهمٌة القطاع على من المداخٌل الجبابٌة العامة  %1فً المداخٌل الجبابٌة تمثل 

حتى أصبح القطاع الفالحً ٌمثل جنة جبابٌة وٌستقطب رسامٌل مهمة من قطاعات أخرى الصعٌد االقتصادي ، 
حٌة وهناك سبب سٌاسً مهم أفشل كل المحاوالت االصالحٌة للنظام الجبابً الرامً إلى جعل الضرٌبة الفال

ٌعتبر تضحٌة بكل مبادئ االصالح الجبابً  2114توازي حجم القطاع الفالحً اقتصادٌا ، وقانون مالٌة 

الحقٌقً حٌث نجدها تخدم اللوبً الفالحً أكثر مما تخضعه للمساهمة الضرٌبٌة فالقانون ٌعتمد رقم معامالت 

ملٌون درهم  1ال ٌتجاوز رقم معامالتها ملٌون درهم معٌارا للتضرٌب بٌنما أؼلب االستؽاللٌات الفالحٌة  35

. إذن واالستؽاللٌات التً تتجاوز هذا الرقم قلٌلة وبالتالً إفراغ قانون الضرٌبة على الفالحة من محتواه 
فً القطاع الفالحً ونهج ضرٌبة فالحٌة معقلنة تنعكس اٌجابا على الوضعٌة الحالٌة تفرض استؽالل الفابض 

 التنمٌة

ضمان تموٌل تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة ٌقتضً ضرورة االعتماد :  توفر بالقطاع الفالحًأهمٌة الفائض الم -1
، الٌابان نموذجا ، ورؼم محاوالت البعض التقلٌل من الفابض الموجود على القطاع الفالحً فً تموٌل الخزٌنة 

ٌة استؽالله فً مشارٌع فً القطاع الفالحً إال أن أؼلب المإشرات تشٌر إلى أهمٌة فابض هذا القطاع وإمكان
 بناءة عبر اقتطاع ضرٌبً فعال .تنموٌة 

إن أي مشروع إصالحً ٌهدؾ لعقلنة النظام الجبابً المؽربً ال بد أن ٌمر :  ضرورة خلق جباٌة فعالة -2
، وإذا كان المنطق ٌقول بإعفاء الفالحٌن الصؽار فإن الفالحٌن الكبار أو بإصالح حقٌقً للضرٌبة الفالحٌة 

 رٌن فً الفالحة العصرٌة ٌجب أن ٌساهموا فً العبء الجبابً بشكل مالبم مع دورهم االقتصادي .المستثم

ٌفرض ضرٌبة على المستؽل الفعلً لالستؽاللٌة الفالحٌة بناء على حد :  وعاء الضرٌبة الفالحٌة المقترحة
ة حالة الجفاؾ أو أدنى معقول ٌتم تحدٌده بناء على معطٌات احصاء فالحً مع إعفاء شامل من الضرٌب

 الفٌضان أو الفالحٌن الذٌن ال ٌتوفرون على قطع أرضٌة فالحٌة مهمة .

الضرٌبة الفالحٌة ٌجب أن تعتمد معدالت أكثر تصاعدٌة بشكل ٌإدي :  معدالت تصاعدٌة للضرٌبة الفالحٌة
 إلى توزٌع العبء الضرٌبً بشكل عادل .

اٌجابا على السٌاسة الجبابٌة خصوصا فً فً إطار مشروع إذن إصالح شامل للجباٌة الفالحٌة سٌنعكس 
اصالحً شامل متكامل وقد استنتج االستاذ السرؼٌنً أن هذا االصالح سٌحقق ثالث نتابج مهمة : توزٌع عادل 
للعبء الجبابً ، أثر اٌجابً على الصعٌد االقتصادي حٌث سٌساهم فً زٌادة االنتاج الفالحً وتطوره ثم 

 مهمة . مردودٌة جبابٌة

 

 فرض ضرٌبة على المساكن الفارغة 

رؼم تعدد الضرابب التً تستهدؾ هذا القطاع إال أن مردودٌته الجبابٌة ضعٌفة وبالتالً فإن إصالح النظام  
وذلك بفرض ضرٌبة على الجبابً الحالً سٌجعل القطاع العقاري ٌساهم بشكل أفضل فً تحمل العبء الجبابً 

وانتشار ظاهرة المساكن ٌبة ستقلل من إشكالٌة عدم مالبمة العرض مع الطلب المساكن الفارؼة وهذه الضر
 الفارؼة التً تإثر على القطاع نفسه .

ال ٌجب أن ٌكون شمولٌا ولكن  على أهمٌة المناطق التً تتؤثر بهذه :  وعاء الضرٌبة على المساكن الفارغة
ذه الظاهرة ، وال ٌجب أن ٌدخل فً هذا االمر الظاهرة فمدن كالبٌضاء والرباط وطنجة تتؤثر بشكل كبٌر به

المساكن الفارؼة لسبب خارج عن إرادة المالك كما أن المساكن المعدة لالقامة فً مدة معٌنة تعتبر خارج إطار 
 .الضرٌبة 
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 ضرورة فرض الجباٌة على الرأسمال 

ٌإدون ضرٌبة على ثروتهم فً تهم جمٌع الممتلكات أي الثروة فؤصحاب الثروة الضرٌبة العامة على الرأسمال 
الدول المتقدمة لكن فً الدول المتخلفة ٌعفون من أي ضرٌبة على الثروة وٌتذرعون بعدة تبرٌرات اقتصادٌة و 
مالٌة وإدارٌة و سوسٌوسٌاسٌة ، فمعارضو هذه الضرٌبة فً العالم الثالث فً نظرهم ستعرقل مبادرة أصحاب 

سلبا على النمو االقتصادي ثم إن قلة الرأسمال فً هذه الدول تجعل رأسمال فً االدخار واالستثمار وتإثر 
إٌراداتها قلٌلة كما ٌإدي عدم وجود كفاءات للتعامل مع هذه الضرٌبة وجباٌتها ستإدي إلى سوء تطبٌقها وبما 
أن هذه الضرٌبة تمس الملكٌة فإنها سوؾ تهدد االستقرار االجتماعً والسٌاسً ، فمن االحسن عدم فرض 

ابب على  االؼنٌاء وأصحاب الثروة ، والمؽرب باعتباره من الدول النامٌة لم ٌخرج عن هذه القاعدة  ضر
فموضوع تطبٌق الضرٌبة على الثروة ٌشكل مطلبا أساسٌا من أجل إصالح النظام الضرٌبً لكن االختٌارات 

حقٌقً ضروري أن ٌمس  االقتصادٌة والعراقٌل السوسٌوسٌاسٌة حالت دون هذا التطبٌق وأي إصالح ضرٌبً
 الثروة بالجباٌة للمساهمة فً تحقٌق التنمٌة خصوصا أن هذه الثروات تشكل كتلة مالٌة مهمة 

 أهمٌة الضرٌبة على الرأسمال 

 أهمٌة الضرٌبة على الرأسمال تظهر على صعٌد الفعالٌة والمردودٌة  و العدالة 

إذا كان معارضو الضرٌبة على الرأسمال ٌنتقدون تؤثٌرها :  توجٌه رؤوس االموال نحو االنشطة المنتجة -1
لكن الباحثٌن استطاعوا تفنٌد السلبً على النشاط االقتصادي من خالل عرقلتها لمبادرة االستثمار واالدخار ، 

، ألن هذه الضرٌبة توجه الرأسمال لالنشطة هذه الفكرة وإبراز أهمٌة هذه الضرٌبة من الناحٌة االقتصادٌة 
ر إنتاجٌة ومردودٌة ألن صاحب الرأسمال ٌضطر إلى تحرٌك رأسماله بصورة أفضل أو التنازل علٌه األكث

وهذا األمر مهم للمؽرب نظرا لوجود رإوس للمصارؾ والبنوك االدخارٌة وبذلك تقل االنشطة ؼٌر المنتجة 
 أموال ضخمة نابمة أو جامدة .

تركز األموال بٌن ٌدي فبة قلٌلة من :  ال خصبا للضرٌبةالرسامٌل بٌن األسر تشكل مجاالالمساواة فً توزٌع  -2
المؽاربة ٌشكل مجاال خصبا للضرٌبة على الرأسمال فمن الناحٌة التقنٌة ٌسهل ترصد الرسامٌل وجباٌة 

 الضرٌبة ومن ناحٌة المردودٌة ستشكل طبعا إضافة نوعٌة للخزٌنة التً هً فً أشد الحاجة إلٌها .
: السٌاسة المتبعة حالٌا تكرس  سمال فً تقلٌص التفاوت المهول بٌن ثروات االسرمساهمة الضرٌبة على الرأ -3

من المواطنٌن وٌقتضى مبدأ العدالة معاملة المكلفٌن حسب مقدرتهم مفهوم تركٌز الثروة بٌن ٌدي فبة قلٌلة 
عمال التكلٌفٌة فكٌؾ ٌإدي المواطن البسٌط الضرابب فً صٌؽتها ؼٌر المباشرة وٌإدي الموظفون وال

وفرض ضرٌبة والمهنٌون ضرٌبة على دخله  بٌنما ال ٌإدي المواطن صاحب الثروة أي ضرٌبة على ثروته ؟ 
 على الثروة سٌخلق العدالة وسٌخفؾ العبء الضرٌبً على فبة الموظفٌن والعمال ودخولهم المحدودة 

 كٌفٌة تطبٌق الضرٌبة على الرأسمال فً المغرب 

، األولى هً الضرٌبة على الثروات الكبرى وتهم ملكٌة الرأسمال ، والثانٌة  ٌعتمد على نوعٌن من الضرابب
، وٌمكن اعتبار الضرٌبتٌن عند انتقال هذه الملكٌة فً حالة الوفاة هً الضرٌبة على التركات والتً تفرض 

 .متكاملتٌن وتشكالن مظهرا من مظاهر التوجه االجتماعً للنظام الجبابً 

 الضرٌبة على الثروة 

اسبلة ، ما هو الوعاء الجبابً  3عادلة اجتماعٌا ، منطقٌة اقتصادٌا ، بسٌطة تقنٌا ، وكؤي ضرٌبة تحتاج إلى 

 الذي ستعتمده ، المستوى الذي ستبدأ منه ، ثم أسعارها .

 وعاء الضرٌبة على الثروة 

الثروة سواء القٌم بحٌث ال ٌخرج من وعبها أي نوع من ٌرى العدٌد من الباحثٌن أنها ٌجب أن تتمٌز بالشمولٌة 
ة أو العقارٌة أو االسهم أو االرصدة البنكٌة أو الذهب والفضة وااللماس والتحؾ الفنٌة والسٌارات المنقول

وتحتسب وعاء الضرٌبً ، المواد والعتبارات ترتبط بالعادات والتقالٌد من الن ذلك بعض ستثنى مالفارهة ، ٌ
 خصم الدٌون المستحقة على الثروة فالثروة الصافٌة هً التً تخضع للضرٌبة .الضرٌبة بعد 
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 الثروة الضرٌبة على الثراء الذي تبدأ منه مستوى 

فلكً تكون الضرٌبة على الثروة أن ٌؤخذ فً عٌن االعتبار عدم جباٌة الممتلكات الصؽرى والمتوسطة ٌجب 
 على االقلمثال لٌونً درهم ٌجب أن تطال الثروات الكبرى ، م مقبولة

 على التركات الضرٌبة 

 .هذا المبدأ النتقادات كونه ٌتعارض مع الشرٌعة االسالمٌة التً ال تتدخل بالجباٌة على التركات ٌتعرض 

 توازن بنٌات النظام الجبائً إعادة 

بنٌات النظام الجبابً الحالٌة لم تعد مقبولة وال تساعد على تنفٌذ استراتٌجٌات تنموٌة مهمة ، لذلك وضعٌة 
تحتلها الضرٌبة ؼٌر وناته فالمكانة التً إعادة التوازن بٌن مختلؾ مكفاالصالح الضرٌبً ٌجب أن ٌنطلق من 

فالنظام الجبابً المؽربً حافظ منذ المباشرة كافٌة لوحدها إلبراز الالعدالة فً هذا النظام الجبابً الحالً ، 
ؼٌر المباشرة خصوصا الموجهة نحو االستهالك وذلك على نفس البنٌات المرتكزة على الضرابب االستقالل 

 لذلك فاالستراتٌجٌة الجدٌدة تتطلب تجاوز المبادئ التقلٌدٌة للمالٌة العامة .اقتصادٌة و سوسٌوسٌاسٌة ، سباب أل

 

 تنظٌم سٌاسة التدخل الجبائً إعادة : ثانٌا 

كنها كوسٌلة لتحقٌق أهداؾ متعددة ، لً أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى التدخل الجبابسٌاسة 
 بة والتقٌٌم ضمانا لنجاحها .من قبٌل الدراسة والمراقتتطلب شروطا 

 اعتماد معاٌٌر ومبادئ جدٌدة ضرورة 

السٌاسة الجبابٌة فً الدول المتقدمة تعتمد استراتٌجٌات بعٌدة المدى  أما فً المؽرب :  الدقٌق لألهدافالتحدٌد  -1
حتى أصبحنا أمام جهات معٌنة أو لتجاوز أزمة قطاع معٌن ٌر فقد لوحظ أنه اعتمد استراتٌجٌات ظرفٌة بفعل تؤث

والتنمٌة صورة كارٌكاتورٌة تتمثل فً أن أي مشكلة تطرح ٌتم البحث لها عن حل فً السٌاسة الجبابٌة . 
و و و دقة االهداؾ ، الحقٌقٌة ال ٌمكن أن تتحقق بفعل الصدفة بل نتٌجة دراسات وتوجهات مالءمة ومحددة 

كون االهداؾ واقعٌة وتتماشى الواقعٌة فً التصورات فت-سابل التطبٌق المناسبة تعتمد على اعتبارات كالتالً : 
فال بد من تجاوز المظاهر الخداعة واالعتماد على دراسات فً التوقعات التدقٌق –شري لواقع المادي والبمع ا

التنفٌذ وأخٌرا ولٌس آخرا الوضوح فً  المساعدة على مستقبلٌة على أسس علمٌة ، ثم تحدٌد الوسابل التطبٌقٌة 
 التوجهات وتحدٌد االهداؾ بكل دقة ووضوح .

االستراتٌجٌة الجدٌدة تقتضً تصنٌفا لالجراءات التشجٌعٌة المستعملة حسب أهمٌتها :  مبدأ التصنٌفاعتماد  -2
فاالمتٌاز ٌجب أن ٌعطى فقط عند  جبابٌة : تصنٌؾ االمتٌازات ال* ومدى مالءمتها لألهداؾ المنشودة ، 

محددة بل نحو القطاعات المنتجة لضمان المردودٌة وتقلٌص الخسارة الجبابٌة ، * الضرورة وموجها لٌس لفبة 
ال ٌمكن االستثمار شرط أساسً لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ، لكن تصنٌؾ االستثمارات المستفٌدة : 

هً خلٌط من المشارٌع ال تدخل فً إطار حة لتحقٌق التنمٌة فالسٌاسة المنتهجة اعتبار جمٌع االستثمارات صال
ألن المفهوم الكٌفً هنا أكثر من مٌة ربٌسٌة هلتصنٌؾ فً السٌاسة الجبابٌة أمخطط مدروس وهنا ٌلعب ا

العاملة أو تساعد على االنتقال  فاالستثمار ٌجب أن ٌستهدؾ القطاعات التً تإهل الٌدالمفهوم الكمً ، 
 وتنمٌة القطاعات االساسٌة .التكنولوجً 

مفهوم النفقات الجبابٌة هو االطار النظري :  استعمال مفهوم النفقات الجبائٌة لعقلنة السٌاسة الجبائٌةأهمٌة  -3
وال ٌخفى أهمٌة التحلٌل بمفهوم النفقات وعقلنة استعمال الجباٌة لتحقٌق أهداؾ اقتصادٌة واجتماعٌة لدراسة 

 الجبابٌة قصد عقلنة السٌاسة الجبابٌة بشكل عام .
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 حتساب النفقات الجبائٌة اهج منا

 مهمة  ناهجم 3النفقات الجبابٌة هناك لتقٌٌم 

: وٌقوم على احتساب قٌمة الخسارة بالنسبة لهذه االٌرادات من جراء تطبٌق  خسارة االٌرادات الجبائٌةمنهج  -1
 .تحفٌز ما 

ا تم التخلً عن تقنٌة االجراءات : فٌقوم على احتساب تزاٌد االٌرادات الجبابٌة إذا م ربح االٌراداتمنهج  -2
 التحفٌزٌة 

 ٌقوم على احتساب تكلفة امتٌاز جبابً عن طرٌق معادلته مع نفقات مباشرة .:  معادلة النفقاتمنهج  -3

 .الدول تستعمل طرٌقة خسارة االٌرادات نظرا لصعوبة احتساب التقدٌرات للمنهجٌن االخرٌن وأؼلب 

 

 أفضل للنظام الجبائً معرفة 

بمفهوم النفقات الجبابٌة ٌساعد المسإولٌن على معرفة بعض نقابص السٌاسة الجبابٌة االستثنابٌة وكذا التحلٌل 
 إبراز الصعوبات التً تعترضها .

حٌث ساهمت الدراسات المتعلقة بالنفقات الجبابٌة فً الدول المتقدمة :  على نقائص السٌاسة الجبائٌةالوقوف  -1
والتشجٌعات الجبابٌة فالكثٌر منها تفقد أي مبرر ٌازات م االمتفً معرفة الوضعٌة الحقٌقٌة لنظا بشكل كبٌر

بٌة تشٌر إلى أن لوجودها وتصبح مسؤلة التخلً عنها أمرا ضرورٌا ، ففً المؽرب مثال تقارٌر النفقات الجبا
ها كان لمجرد ؼٌاب دراسات دورٌة العدٌد من االمتٌازات الجبابٌة ال تستند إلى مرجعٌة حقٌقٌة وأن االحتفاظ ب

تدبٌرا وقد تم تقٌٌم أثر هذا التوسٌع فً  64حذؾ  2119-2116خالل عدم جدواها وهكذا تم  تستطٌع كشؾ

 .ملٌون درهم  6571لوعاء الجبابً بالمؽرب بمبلػ ا
إبراز الصعوبات والعراقٌل التً تعترض دراسة النفقات الجبابٌة استطاعت :  صعوبات السٌاسة الجبائٌةإبراز  -2

ة وبرٌطانٌا النظام الجبابً ، فهذه الدراسات لعبت دورا مهما فً إنجاز االصالحات الجبابٌة فً الوالٌات المتحد
لى الدور المهم فً االصالحات الجبابٌة فإنها تلعب دورا مهما فً مواضٌع أخرى لها وفنلندا ، باالضافة إ

التقارٌر سٌساهم فً تحدٌد إٌجابٌات وسلبٌات  إذن خالصة هذهبابٌة كالدخل و التضخم .. بالسٌاسة الجارتباط 
المحققة وبالتالً إنجاز إصالحات ومقارنة االهداؾ المنشودة مع تكلفتها المالٌة والنتابج ٌة باالجراءات الجبا

 جادة وهادفة .
هً الوثٌقة التً تشمل مجموع االجراءات الجبابٌة مع تصنٌفها وتحدٌد :  مٌزانٌة للنفقات الجبائٌةإنشاء  -3

تشابه تسمٌة هذه الوثٌقة بالمٌزانٌة إلى ال القطاعات المستفٌدة منها وكذا التوقعات حول النتابج المرتقبة وترجع
بالسٌاسة الجبابٌة وهكذا فمٌزانٌة النفقات الجبابٌة تشكل مرجعٌة أساسٌة لكل مهتم بٌنها وبٌن المٌزانٌة العادٌة ، 

ألنها تعطً صورة شاملة لمختلؾ االجراءات الجبابٌة والتخمٌنات حول نتابجها وبذلك تعد مرحلة جد متقدمة 
وخالصات تقارٌر النفقات الجبابٌة تعد الٌوم  عٌةتحقٌق أهداؾ اقتصادٌة واجتمامال الجباٌة لفً تحلٌل استع

تهجها االدارة مرجعا أساسٌا لتحلٌل السٌاسة الجبابٌة قصد تطوٌرها والمساهمة فً عقلنة االصالحات التً تن
 الجبابٌة .

 

 لإلمام المجدد عبد السالم ٌاسٌن رحمه هللا االهداء 

 

 


