
 

 
 

 

 

 تقرير اللقاء 
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 موضوع اللقاء

   شفافية الميزانية والعدالة الضريبية

 المنظم 

   رانسبرنسي المغرب ت

 التاريخ

 على الساعة الخامسة بعد الزوال2020أكتوبر  22

 لونخالمتد

 لترانسبرنسي المغرب احمد البرنوصي، منسق الحوار، الكاتب العام  السيد  •

عضو المجلس الوطني   ، الميزانية واألنظمة الجبائيةفي  ير، خب العزيز مسعودي السيد  •

 لترانسبرنسي المغرب 

 االدارة  والتعاون والتواصل، قطاع اصالح  سارة العمراني، مديرة الدراسات ة السيد  •

 واالقتصاد المالية  وزارة الميزانية ب  ةرئيسة مصلحة الميزانية مديري ، جر الشرقاوياهة السيد  •

خبير في الميزانية واألنظمة الجبائية، عضو المجلس الوطني  ، عبد الحق ميسور السيد  ▪
 لترانسبرنسي المغرب 

 المشاركون 

  264 :الوطنية للحكومة المنفتحة  بوابةالدد المسجلين عبر ع ▪
 . 2020نونبر  20إلى حدود يوم  ةمشاهد  1300 أكثر من عبر الفايسبوك: نشاركيعدد الم ▪

  Zoom: 38ر تطبيق  بع عدد المشاركين ▪

 / اإلشكاليات المطروحة   دياتالتح

 االمتثال لمعايير الميزانية المفتوحة على النحو المعتمد دوليا  عدم ▪

الميزانية المواطنة ونشرها  اإلجراءات التي يمكن للحكومة أن تعتمدها من اجل تطوير  ما هي ▪

 ؟ بموازاة مع نشر مشروع الميزانية من أجل استغاللها من طرف البرلمانيين والمتتبعين 

هي اإلجراءات الممكن اتخاذها من طرف الحكومة لتعزيز الموقع الحالي للصفقات العمومية   ام ▪

بمنصة تمكن المهتمين من المشاركة المواطنة ابتداء من التعبير عن االحتياجات الى التصفية  

 النهائية للصفقات والتقييم من أجل تعزيز الشفافية والتنافسية؟  

لتحسين الولوج والمشاركة المواطنة من أجل تتبع ميزانيات   هااذ ماهي اإلجراءات الواجب اتخ ▪

 الجماعات الترابية؟ 

ما هي اإلجراءات الممكن اعتمادها في السنتين المقبلتين في قانوني المالية لتعزيز الشفافية في   ▪

 تدبير الضرائب؟  



 

 
 

رات الوطنية  توصيات المناظما هي االلتزامات الممكن اعتمادها في السنتين المقبلتين لتفعيل  ▪

لجبايات والقانون العضوي للمالية من أجل ضمان العدالة الضريبية وتوزيع النفقات الجبائية  ل

 بنزاهة وانتاجية؟ 

  

 استطالع الرأي  نتائج

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 الحلول المقترحة  

المادة   ▪ وخاصة  الدستور  أحكام  قدر    "ب:القاضية    39تنفيذ  على  كل  يتحمل،  أن  الجميع  على 

إحاستطاعته وحده  للقانون  التي  العمومية،  التكاليف  المنصوص ،  اإلجراءات  وفق  وتوزيعها،  داثها 

 ."عليها في هذا الدستور

للمالية وتنفيذ   ▪ الوطنية  القانون اإلطار  المناظرة  أيام  توصيات  انعقدت  التي  للجبايات   04و   03الثالثة 

 :من خالل شعار " العدالة الجبائية" ماي بالصخيرات تحت 

على    الحقيقيالتدرج   - والضرائب  المال،  على رأس  وفرض ضرائب  الدخل،  للضريبة على 

 الثروات الكبيرة، وأولوية الضريبة على أنشطة المضاربة )األرض أو المضاربة المالية( 

 المستويات الحكومية.الحكامة الضريبية على أساس الشفافية والمساءلة على جميع  -

التهرب   - ومكافحة  الرقابة،  أنظمة  لالتعزيز  الفعالة  والمعاقبة  والغش،  حتيال  الضريبي 

 الضريبي 

 إدماج األنشطة غير الرسمية ومحاربة الهشاشة االجتماعية  -

 تطوير الشفافية واالمتثال الضريبي  -

 ن في الندوة. المشاركيعنها في استطالع رأي  المعبرأسفله تنفيذ األولويات  ▪

            

 المقترحة  ولوياتاأل

 ة النتائج املنتظر  الحل املقترح  اإلشكاليات املطروحة   التحديات /  راح القتعنوان ا 

ولوج المواطنين لتتبع   صعوبة لميزانية المفتوحة ا

 الميزانية.

غياب الشفافية في تدبير المال 

 العام

 

االمتثال لمعايير الميزانية 

المفتوحة على النحو المعتمد 

 دوليا

  تطبيق الشفافية في تدبير
 يزانيةمال

بدأ المحاسبة  تطبيق م
 للمسؤولين

 

النشر االستباقي للميزانية 

 المواطنة 

 

ولوج المواطنين  صعوبة

والبرلمانيين والصحافة لتتبع 

 الميزانية.

عدم مالءمة محتوى وشكل  

 وتوقيت نشر الميزانية المواطنة 

النشر االستباقي للميزانية 

 المواطنة  

محتوى من  الإعادة النظر في 

 . أجل تبسيط فهمه للعموم

 Openفتوح  ماعتماد الشكل ال

Format  عند النشر 

  تطبيق الشفافية في تدبير
 يزانيةمال

تطبيق مبدأ المحاسبة  
 للمسؤولين

المشاركة المواطنة في تتبع 

 العامة الميزانية

في تتبع  عدم إشراك المواطنين 

الميزانية العامة يؤدي الى اعتماد 

برامج ال تتجاوب مع حاجيات  

 مستوى الوطني المواطنين على ال

إحداث منصة تمكن المهتمين  

من المشاركة المواطنة ابتداء  

التعبير عن االحتياجات من 

الى التصفية النهائية للصفقات  

والتقييم من أجل تعزيز 

 الشفافية والتنافسية 

تعميم التكوين على استعمال 

 المنصة للجميع

تعزيز الشفافية لتفادي  

االحتكار واالتفاقات بين  

 لمقاوالت كبريات ا

مشاركة نسبة هامة من 

المواطنين في تتبع الميزانية 

من البرامج التي   لمزيدالعامة 

تتجاوب مع حاجيات  

المواطنين على المستوى  

 الوطني 

المشاركة المواطنة في تتبع 

الجماعات  اتميزاني 

 الترابية

الولوج والمشاركة  صعوبة 

المواطنة من أجل تتبع ميزانيات  

 الجماعات الترابية

شراك  إحداث آليات إل

  صياغة وتتبعالمواطنين في 

 الجماعات الترابية اتميزاني 

مشاركة نسبة هامة من 

المواطنين في تتبع الميزانية 

من البرامج   الترابية لمزيد



 

 
 

رفض الميزانية التي لم  

 تشرك المواطنين

التي تتجاوب مع حاجيات  

المواطنين على المستوى  

 الترابي

الشفافية في تدبير 
 ضرائب ال

نقص الموارد العامة والموارد  

 الترابي على المستوى المالية 

تفشي الرشوة في المعامالت  

 بالضرائب المتعلقة 

رقمنة تدبير الضرائب  
 وتوضيح المساطر 

 رقمنة برامج المراقبة 

 

 محاربة الفساد 

لموارد  ل التحصيل العادل

على  المالية الموارد والعامة 

 الترابيالمستوى 

  تفعيل توصيات المناظرة عدم  ضريبيةالعدالة ال 
الوطنية للجبايات والقانون  

لمالية من أجل  ا التنظيمي لقانون
ضمان العدالة الضريبية وتوزيع  
 النفقات الجبائية بنزاهة وانتاجية 

احتساب الضريبة على  
األشخاص الذاتيين 

 والمعنويين بشكل تصاعدي 

ربط دفع النفقات الجبائية  
لمتوقعة  باتفاق على النتائج ا

 از وبتقييمها في نهاية اإلنج

تنمية مجتمع متضامن  

 وتوزيع عادل للثروات 

 


