
 
1 

                               

 

  

 وحدة: القانون الضرٌبً و الجمركً و االستثمار                

 

 عرض بعنوان:

 

 

 

 

 

 

                              

 ابراهٌم الدكتور أحطاب                                      بً حنا البشٌر 

 كعاب عمر 

 زعواط ماء العٌنٌن 

 71077108 

 

 جبــاٌـات الجهوٌـــة المتقدمـــة



 
2 

 ة:ــــدمـــــمق
اإلدارٌة ات التً تمٌز األنظمة السٌاسٌة وتشكل الجهوٌة الٌوم أبرز السم

وسٌلة دٌمقراطٌة مثلى زٌة، وهً شكل جد متطور لنظام الالمركالمعاصرة، و

محلٌة تحظى شإونهم؛ من خالل مإسسات جهوٌة و راك الساكنة فً تدبٌرإلش

كٌان مادٌة هامة، دون المس بسٌادة وإمكانٌات بشرٌة وبصالحٌات واسعة، و

لهذا المشروع  النطالقةا -0202فً  -الملك محمد السادس  الدولة. حٌث أعطى

بموضوع  ارتباطا  بتعٌٌن لجنة استشارٌة للجهوٌة، إذ ٌعد موضوع الجهوٌة أشد 

باعتباره االطار العام الذي ٌعطً للوحدات الترابٌة ؼٌر الممركزة  ؛الالمركزٌة

الموارد المنقولة من الدولة، على مواردها الذاتٌة، و ٌٌر شإونها اعتمادا  حرٌة تس

وفً اطار تعاون بٌن هذه الوحدات الترابٌة؛ من أجل التؤسٌس لدٌمقراطٌة محلٌة 

بٌن وحدات الجهة من جهة، وبٌن باقً الجهات من أجل تنمٌة جهوٌة مندمجة و 

 0200الترابٌة جاء دستور  متنوعة. ومن أجل توطٌد الجهوٌة كؤساس للحكامة

بمجموعة من النصوص التً اعتبرت الجهوٌة المتقدمة مكونا اساسٌا لإلدارة 

الترابٌة، ورافعة لنظام الالمركزٌة من أجل التنمٌة المحلٌة. وٌمكن تعرٌؾ 

الجهوٌة المتقدمة بؤنها تعبٌر عن تقاسم الصالحٌات شكل أوسع بٌن المركز و 

ح تقاسم لنظر فً األدوار الجدٌدة للدولة بما ٌتٌباقً التراب؛ أي إعادة ا

نجده  0200الجهات. وبالرجوع إلى مقتضٌات دستور ٌن الدولة والمسإولٌات ب

ٌرتكز على مبادئ التدبٌر ؛ أن التنظٌم الجهوي و الترابً  031ٌنص فً الفصل 

هم، ٌإمن مشاركة السكان المعنٌٌن فً تدبٌر شإونالتضامن، والتعاون والحر، و

من  031الفصل المستدامة. وم فً التنمٌة البشرٌة المندمجة والرفع من مساهمتهو

الجماعات الترابٌة األخرى تساهم فً فس الدستور ٌنص على أن الجهات، ون

 تفعٌل السٌاسة العامة للدولة، وفً إعداد السٌاسات الترابٌة.

نب القانونٌة ؛ لهذا للحدٌث عن الجهوٌة المتقدمة  البد من استحضار الجواو

 المفهوم، و التً ٌمكن تلخٌصها فً ثالث أشكال من الالمركزٌة4

أوال4 الالمركزٌة السٌاسٌة4 وهً تفوٌض سلطات القرار السٌاسً للوحدات 

 الترابٌة )الجهات، العماالت و األقالٌم، الجماعات(.
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الدولة و الوحدات ثانٌا4 الالمركزٌة الجبابٌة4 تتجلى فً توزٌع الموارد العامة بٌن 

كذا الموارد المحولة من الموارد الذاتٌة لهذه الوحدات. والترابٌة، دون إؼفال 

 الدولة إلى الجماعات الترابٌة.

ثالثا4 الالمركزٌة اإلدارٌة4 وهً تنقسم إلى الالمركزٌة المرفقٌة؛ و تنطبق خاصة 

تتحقق بمنح ؛ والالمركزٌة الترابٌةإسسة العمومٌة بمختلؾ أنواعها، وعلى الم

مالً فً الستقالل االداري، والشخصٌة المعنوٌة، ٌعنً منحه اال التراب الوطنً

لة إلٌه بهدؾ السهر على تحقٌق المصالح المحلٌة مباشرة االختصاصات الموك

تحت إشراؾ الحكومة و رقابتها
1
. 

إعادة صٌص الموارد، ولالمركزٌة ف4ً تخ وٌمكن تلخٌص الجوانب االقتصادٌة

 التفرٌع، ووظٌفة االستقرار.

بالتالً تحقق اما لتطبٌق الجهوٌة المتقدمة ، ولهذا فإن الالمركزٌة تعتبر مدخال ه

المإهالت البشرٌة المحلٌة الواثقة من الكفاءات ، وهذه االخٌرة رهان الدٌمقراطٌة 

الجهوٌة ، من خالل تشرٌفها بتدبٌر شؤنها العمومً الجهوي، ومكرسة للتنمٌة 

بٌبٌا، كما جاءت الجهوٌة ثقافٌا واجتماعٌا والمندمجة اقتصادٌا وستدامة والم

ث المتقدمة لتكون مدخال  إلصالح عمٌق لهٌاكل الدولة؛ من خالل السٌر الحثٌ

الالتمركز ، و الدٌمقراطٌة المعمقة، و التحدٌث المتدرج على درب الالمركزٌة، و

وكذا الجبابً ؛ بجعل الجباٌات الجهوٌة االجتماعً و السٌاسً و اإلداري للبالد، 

 رافعة للتنمٌة الجهوٌة، و مرتكز للتنمٌة الجهوٌة، و بالتالً الوطنٌة.

إذن كٌف ٌمكن أن تكون جباٌات الجهوٌة المتقدمة رافعة للتنمٌة؟ وماهً 

 تساهم إلى أي حد ٌمكن أندمة، وإطارها القانونً؟ ومتقمرتكزات الجهوٌة ال

 بٌتها لالستثمار؟جاذ فًالقوانٌن المنظمة لها 

هاته األسبلة و ؼٌرها سنحاول اإلجابة عنها من خالل عرضنا هذا؛ باعتمادنا 

على مناهج البحث العلمً المتمثلة ف4ً المنهج الوصفً، وباعتماد مقاربة قانونٌة 

 منهجٌة.

                                                           
1
 Omari alaoui lalla zhor la régionalisation avancée de la fiscalité : un levier de l’attractivité des collectivités 

territoriales marocaines. Remald janvier avril 2016. numéro double : 126-127  
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المبحث األول  لهذا فإن طبٌعة الموضوع تفرض علٌنا تناوله فً مبحثٌن4 

وٌة المتقدمة و جباٌات الجماعات الترابٌة، فٌما خصصناه لمرتكزات الجه

فً القوانٌن ومدى استجابتها  -وأفقٌةعمودٌة – خصص المبحث الثانً  لقراءة

لجباٌات الجهوٌة المتقدمة. لنخلص فً الختام ألهم اإلشكاالت التً تنتاب الوضع 

 الراهن لتباٌن هذه القوانٌن المنظمة لجباٌات الجهوٌة المتقدمة.
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المبحث األول: مرتكزات الجهوٌة المتقدمة وجباٌات الجماعات 

 الترابٌة

 ،تقوم الجهوٌة المتقدمة على مجموعة من األهداؾ والمرتكزات األساسٌة    

هذا فً إطار تفعٌل  ؛والتً سطرت من طرؾ اللجنة االستشارٌة للجهوٌة

والذي ال ٌمكن أن ٌتؤتى إال عن طرٌق  ،الدٌموقراطٌة المحلٌة ومسلسل التنمٌة

وبٌن  ،انسجام وتالحم توافقً بٌن الجهوٌة المتقدمة كمشروع مهٌكل وشامل

 الجماعات الترابٌة كآلٌة رافعة لهذه التنمٌة المنشودة.

 المطلب األول: مرتكزات الجهوٌة المتقدمة وأهدافها

 الفقرة األولى() تنبنً الجهوٌة المتقدمة على مجموعة من المرتكزات    

والتً ال ٌمكن أن تؽفل أو ٌتم المساس بؤحدها، ألن فً  ) الفقرة الثانٌة(واألهداؾ

 ذلك خرق للمسار المسطر لهذا المشروع.

 ة المتقدمةلجهوٌا الفقرة األولى: مرتكزات

 للجهوٌة المتقدمة أربع مرتكزات تستند علٌهم وهم4

  مبدأ الوحدة: -0

دل على أن الجهة فً دستور ٌعنً وحدة الدولة والوطن والتراب بما ٌ     

تبقى وحدة ترابٌة إدارٌة لٌس لها استقالل الذاتً وذلك ضمانا لوحدة  0200

حٌث أن الدستور  ،السٌادة فً الدولة، وهو نفس المفهوم الموجود فً فرنسا

أما فً إسبانٌا وإٌطالٌا رؼم أن  أن السٌادة ال تتجزأ. الفرنسً  ٌنص على
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فإنه فً ذات الوقت ٌسمح بتكوٌن  ؛دأ الوحدةهما ٌنص على مبكل من رتودس

مناطق محلٌة تتمتع بالحكم الذاتً
2
. 

 مبدأ التضامن: -0

فٌقصد به تضامن الجهات فٌما بٌنها لتجاوز االختالالت االقتصادٌة بٌن        

 ،المناطق. ومن أجل توزٌع متكافا للثروات حتى ٌتم تحقٌق التنمٌة بشكل متساو

 ،الؽرض ٌنص الدستور على إحداث صندوق التؤهٌل االجتماعً هذا وألجل

 وصندوق التضامن بٌن الجهات.

 4مبدأ التوازن -3

 ،اختصاصات السلطة المركزٌة هذا المبدأ إلى تحقٌق التوازن بٌنٌهدؾ     

وصالحٌات الجهة لضمان التكامل واالنسجام بٌنهما، وبمعنى آخر تفادي التداخل 

 بٌن السلطات.

 تركٌز اإلداري:ال -4

وٌقوم هذا المبدأ على توسٌع  ا للمبادئ الثالثة األولى،مواكب   ٌعتبر مبدأ       

ركزة لتكون شرٌكا حقٌقٌا فً التنمٌة ماختصاصات المصالح اإلدارٌة ؼٌر الم

 على الصعٌد المحلً.

 الجهوٌة المتقدمة الفقرة الثانٌة: أهداف

 تتجلى أهداؾ الجهوٌة المقدمة ف4ً

ٌمكن القول أن الجهوٌة تتوخى فً أهم أبعادها وأهدافها ترسٌخ الحكامة      

 ،وتفعٌل التنمٌة الجهوٌة المندمجة ،وتعزٌز سٌاسة القرب من المواطن ،المحلٌة
                                                           

2
 .776. الصفحة4 7110لحرش كرٌم " التنظٌم االداري المؽربً " طوب برٌس الرباط   



 
7 

لها ٌمكن لؾ اإلمكانات واآللٌات التً من خالوهً مخت ؛والحكامة المحلٌة

ا مؤسسة الفعل المحلً، وكذ وعقلنة تدبٌرهم للشؤن للمنتخبٌن المحلٌٌن ترشٌد

وهو ما ٌجعل  ،وتدبٌر الموارد البشرٌة المحلٌة بشكل خاص ،والقرار اإلدارٌٌن

من الحكامة المحلٌة مجموعة من األدوات التدبٌرٌة التً تسعى إلى ترشٌد النظام 

بهدؾ تحقٌق أقصى النتابج من خالل التركٌز على  ؛اإلداري والمالً والبشري

والنجاعة والمؤسسة  والمسإولٌةمبادئ الشفافٌة 
3
ن المنتخبٌن المحلٌٌن من ٌمكوت .

استثمار مختلؾ اإلمكانات التواصلٌة والتدبٌرٌة من أجل توفٌر الخدمات لمرتفقً 

  ،كما أن تطوٌر الجهوٌة المتقدمة ٌتطلب القرب من الساكنة .الجماعات الترابٌة

والقرٌبة من اهتمامات وتطلعات كل المحك الحقٌقً لإلدارة الجهوٌة المواطنة ش  وت  

ومن أجل النهوض بعملٌة التنمٌة الجهوٌة  واطن فً الخدمات العمومٌة الجٌدة.الم

تفعٌل التنمٌة الجهوٌة المندمجة فً جمٌع  ؛فإن األمر ٌتطلب بإلحاح ،المندمجة

 وذلك عن طرٌق تقطٌع جهوي ٌبرز خصابص كل جهة على حدة. ،المجاالت

 ومتطلبات الجهوٌة المتقدمة. 40.74نون المطلب الثانً: القا

وتدعٌم تدبٌر  ،د البشرٌة دورا مهما فً تنظٌم النشاط الجهويارتلعب المو     

وإذ ٌعد اإلطار  ،الشؤن العام والمتمثل أساسا فً مشروع الجهوٌة المتقدمة

وتقدٌم خدمات  ،القانونً المنظم لجباٌات الجماعات الترابٌة وسٌلة لتموٌل النفقات

 وأساس للتنمٌة المنشودة من الجهوٌة المتقدمة. ،عامة

 الفقرة األولى: اإلطار القانونً للنظام الجبائً للجماعات الترابٌة.

مواكبة للتطورات التً عرفتها الالمركزٌة فقد تم إصالح قانون الجباٌات      

المتعلق  0221نونبر  32بتارٌخ  61.21وذلك من خالل القانون رقم  ،المحلٌة

                                                           
3
 .7119لحرش كرٌم " الحكامة المحلٌة بالمؽرب" مطبعة طوب برٌس، الرباط. الطبعة األولى   
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 .0222والذي دخل حٌز التطبٌق منذ فاتح ٌناٌر  ،بجباٌات الجماعات الترابٌة

 للجماعات الترابٌة تتضمن الضرابب وبناء علٌه فإن الموارد الجبابٌة الذاتٌة

األتاوى واألجور عن  وكذا ،61.21والرسوم المنصوص علٌها فً القانون 

الخدمات المقدمة والمستحقة لفابدة الجماعات الترابٌة والمنصوص علٌها بمقتضى 

 .23.32القانون رقم 

 ؛61.21أنواع الرسوم المحدثة لفابدة الجماعات الترابٌة بموجب القانون رقم  -0

و  ،رسم لفابدة الجماعات الحضرٌة والقروٌة 00رسما وتتوزع ما بٌن  01وهً 

، ا مثل عدد الرسوم المستحقة لفابدة الجهاتلفابدة العماالت واألٌقالٌم مثله رسوم 3

 أٌضا. رسوم 3وعددها 

 فالرسوم المستحقة لفابدة الجماعات الحضرٌة والقروٌة ه4ً

 الرسم المهنً. -

 رسم السكن. -

 رسم الخدمات االجتماعٌة. -

 الرسم على األراضً الؽٌر مبنٌة. -

 .الرسم على عملٌات البناء  -

 الرسم على تجزبة األراضً. -

 الرسم على مجال بٌع المشروبات. -

 الرسم على اإلقامة فً المإسسات السٌاحٌة. -

 الرسم على المٌاه المعدنٌة ومٌاه المابدة. -

 الرسم على النقل العمومً للمسافرٌن. -

 الرسم على استخراج مواد المقالع. -
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ورسم الخدمات  ،لسكنؼٌر أنه فٌما ٌتعلق بالجماعات القروٌة، فإن رسم ا    

ال ٌفرض إال بالمراكز المحددة  ؛والرسم على عملٌات تجزبة األراضً ،الجماعٌة

 ،وكذلك بالمحطات الصٌفٌة والشتوٌة ،والمناطق المحٌطة بالجماعات الحضرٌة

الحضرٌة  دنٌة، وال ٌفرض الرسم على األراضًعومحطات االستشفاء بالمٌاه الم

 لمحددة المتوفرة على وثٌقة للتعمٌر.ز اؼٌر المبنٌة إال بالمراك

 الرسوم المستحقة لفابدة العماالت واألقالٌم وه4ً

 الرسم على رخص السٌاقة. -

 الرسم على السٌارات الخاضعة للفحص التقنً. -

 الرسم على بٌع الحاصالت الؽابوٌة. -

 الرسوم المستحقة لفابدة الجهات وه4ً

 رخص الصٌد. الرسم على  -

 المناجم.الرسم على استؽالل  -

 الرسوم على الخدمات المقدمة بالموانا. -

؛ التً لٌست إخراج الحقوق والمساهمات واألتاوى وأجور الخدمات الجماعٌة -0

 ،والتً تم سن أحكام انتقالٌة فً شؤنها 61.21،القانون  لها صبؽة جبابٌة فً

والتً سٌتم  32.23والمنصوص علٌها بالقانون  33.21وذلك بموجب القانون 

الرسم  ، ومنها على سبٌل المثال ال الحصر4اجها فً قانون  خاص بهاإدر

الرسم المترتب على إتالؾ الطرق، رسم تصدٌق اإلمضاء أو اإلشهاد بالتطابق، 

 ، رسم الحالة المدنٌة...رزالمفروض على الذبح فً المجا
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وقد هدؾ المشرع من هذه النقطة أن ٌتم تطبٌق موحد لهذه األتاوى واألجور عن 

 مالٌة مهمة.باعتبارها موارد  ؛الصعٌد الوطنً لخدمات المقدمة علىا

تقلٌص عدد  4تتمثل فًكونات جباٌات الجماعات الترابٌة وم صابصخ -

الضعٌفة، ودمج تلك الرسوم عن طرٌق الضرابب والرسوم ذات المردودٌة 

أو التً تشمل نفس المٌدان، ، نفس المادة الضرٌبٌة التً تإسس على

باإلضافة إلى تحدٌد نسب وأسعار الرسوم المحلٌة باعتماد حد أدنى وحد 

نسب عبر تحدٌد  ؛أقصى من اجل تدعٌم االختصاصات الجبابٌة الترابٌة

لة فً قواعد تؤسٌسها لضمان حسن وأسعار الرسوم، وبوضع رسوم سه

الل تعمٌم نظام ن خم من طرؾ اإلدارة وانخراط الملزمٌن؛تدبٌرها 

 رفعأو المزاوجة بٌنهما. ول ،الله محل نظام اإلحصاءاإلقرار، وإح

ووضع حد  ،ٌل الرسوم المحلٌةلتباس؛ ٌعزى موضوع تسجأو اال ؽموضال

لتداخل االختصاصات ما بٌن القابض المكلؾ بتدبٌر المٌزانٌة المحلٌة 

الرسوم المحلٌة كافة الءمة المساطر الجبابٌة بالنسبة لووكٌل المداخٌل، بم

وخاصة فً  ،مع المساطر المتبعة من طرؾ المصالح الجبابٌة للدولة

والمراقبة  والعالواتمجاالت التصفٌة واالستخالص والجزاءات 

 والمنازعات.

المتعلقة  قد تم اعتماد التفرٌق بٌن الجزاءات والؽرامات والعالواةوهكذا، ف     

وذلك لتمكٌن المصالح  ،ال التحصٌلوتلك المتعلقة بمج بمجال تؤسٌس الرسوم،

وتحدٌد المسإولٌات المهتمة بكل مٌدان من التدخل لتطبٌق الجزاءات والعالوات 

كما تم إقرار حق االطالع وفحص المحاسبة لتمكٌن الجماعات  فً هذا  الباب.

الترابٌة من ممارسة سلطات واسعة فً مجال الحصول على المعلومات 

ة، واعتماد مصالح الدولة والجماعات س الرسوم المحلٌٌات الالزمة لتؤسٌوالمعط
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ولتصحٌح الرسوم واآلجال  ،الترابٌة على نفس اإلجراءات المسطرٌة للتبلٌػ

قصد البث فً الملفات المعروضة على  ؛ابٌةلطعون الجبة اانونٌة بالنسبة للجنالق

قصد البث فً الملفات  ؛أنظارها وتبلٌػ قراراتها للجنة للطعون الجبابٌة

وتبلٌػ قرارتها إلى األطراؾ المعنٌة، ولفرض الرسوم  ،المعروضة على أنظارها

بصورة تلقابٌة والمسطرة اإلدارٌة والقضابٌة
4
. 

 الفقرة الثانٌة: مدى استجابة اإلطار القانونً لمشروع الجهوٌة المتقدمة.

أنه ال ٌستجٌب  ؛المحلٌةلمسنا من خالل دراستنا للقانون المإطر للجباٌات      

 إلى حد ما مع مشروع الجهوٌة المتقدمة وذلك من خالل  نقطتٌن أساسٌتٌن هما4

 ؾ التقطٌع الترابً بالمؽرب تطوراحٌث عر إشكالٌة التقطٌع الترابً: -0

نجده  0310فإذا نظرنا إلى التقسٌم الجهوي لسنة  ؛ملحوظا منذ االستقالل

وفقا لمبدأ التكامل داخل  ،هات اقتصادٌةج 1الترابٌة إلى  تقد قسم المجاال

مظاهر الجؽرافٌة الالجهة الواحدة بحٌث جعل لكل جهة  نصٌبا من مختلؾ 

وكان ذلك فً ظروؾ تتسم بقلة الوسابل  ،)الجبل، الساحل...(

أما  ً تسٌطر علٌها المبادالت المحلٌة.والت ،واالقتصادٌات المنؽلقة نسبٌا

 ،شت، نظرا لالنفتاح االقتصادي والعولمةالٌوم فإن هذه االعتبارات تال

اللجوء  إلى تقسٌم ولتطور بنٌات التواصل بٌن  البشر، وهذا ما أدى إلى 

تقسٌم بمعاٌٌر ر  خوالذي جاء هو اآل 0331ترابً جدٌد تجلى فً تقسٌم 

إال  .وٌساٌر المرحلة ،المجال تقسٌما جدٌدا ٌتخطى التقسٌم المعتمد آنذاك

وبعد دخول مفهوم الجهوٌة  ،أنه ومع تطور مسلسل اإلصالحات بالمؽرب

المتقدمة حٌز الوجود، رأت اللجنة االستشارٌة المكلفة بإعداد تقرٌر حول 

خصوصا وأننا بصدد إدخال  ؛المشروع أن هذا التقسٌم لم ٌواكب المرحلة
                                                           

4
 .07ص4  7100دجنبر  -نونبر 010لالدارة المحلٌة و التنمٌة، عدد المجلة المؽربٌة   
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أن التقطٌع بحٌث اعتبرت  ،هذا الورش )أي الجهوٌة المتقدمة( حٌز التنفٌذ

أي الوصول  أساسٌا من مشروع اإلصالح الجهوي؛ الترابً ٌشكل جانبا

 .قرة تقام على أعلى المعاٌٌررار متماسكة ومستقإلى جهات داعمة لالست

ٌبدي بعض المشاكل من حٌث وجاهة  0331والحالة هذه فإن تقطٌع سنة 

وتصحٌح وبالتالً اقترحت مراجعة هذا التقسٌم  ،المعاٌٌر المعتمدة فٌه

 ،االختالالت التً تعد من بٌن األولوٌات األساسٌة لتقوٌة آلٌة التواجد

 جهة مراعٌا فً التقطٌع النقط األساسٌة التالٌة4 00 ل د التقسٌماواعتم

 تقطٌع ترابً ٌالبم األهداؾ التنموٌة البحتة -

 سٌطرته. التنمٌة و مراعاة التجانس وسٌادة منطق -

 ة وتحرٌك االقتصاد الجهوي.القضاء على التفاوتات المجالٌ -

 توافق مجال ترابً متجانس بمكونات ترابٌة. -

بهذا تكون إشكالٌة التقطٌع الترابً تمثل وجها أو مظهرا من مظاهر عدم  و

بحٌث أن القانون  ،لمشروع الجهوٌة المتقدمة 61.21استجابة القانون 

قدمة اعتبره مشروع الجهوٌة المت ؛وضع فً أرضٌة مقسمة تقطٌعا ترابٌا

 وبالتالً ٌستحٌل أن تتحقق االستجابة. ،تقطٌعا متجاوزا

 4االستجابةمكانة الجهة كمظهر من مظاهر عدم  – 0

إذا كان من شؤن التقطٌع الترابً الجدٌد الذي جاء به مشروع الجهوٌة    

و الذي  61.21القانون وضع المتقدمة ٌختلؾ عن السٌاق المعتمد فً 

فإن مكانة الجهة  .استجابة القانون للمشروع مظهرا من مظاهر عدم ٌشكل

أٌضا لم تكن هً  61.21قانون ال هكجماعة ترابٌة فً الوقت الذي وضع فٌ

المكانة التً منحها إٌاها مشروع الجهوٌة المتقدمة، بحٌث كانت الجهات 
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نظرا لما تعانٌه المجالس الجهوٌة  ؛دابمة ضحٌة القوانٌن المنظمة للجباٌات

مع العلم أنها هً من تشكل اإلطار الخاص  ،مداخٌلمن ضعؾ حجم ال

للتنمٌة على المستوى المحلً. هذا ما جعل اللجنة االستشارٌة للجهوٌة 

 ،ً بمكانة الجهة كجماعة ترابٌة تقوم بالدور األساس فً التنمٌةعالمتقدمة ت

بموازاة مع  ،وفضاء ربٌسً لبلورة السٌاسات العمومٌة فً بعدها الجهوي

ت المنوطة بها، سواء منها الذاتٌة أو المنقولة المتعلقة أساسا االختصاصا

بالتشؽٌل والنهوض بمحٌطها الترابً والتكوٌن المهنً ودعم المقاوالت...، 

ٌنبؽً توفٌر موارد مناسبة لتلبٌة حاجٌات الجهة حتى تقوم بوظابفها على 

ة أكمل وجه، فالجهوٌة المتقدمة تستوجب الزٌادة فً الموارد المرصود

لكً تتمكن من إنجاز  ؛للمجالس الجهوٌة من قبل الدولة بشكل ملموس

أعمال فً مجال التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والبٌبٌة، ٌتعٌن 

الرفع من عابدات الضرابب والرسوم المرصودة من طرؾ الدولة 

بالمجالس الجهوٌة بالرفع من الحصة المرصودة لها من الضرٌبة على 

واقتسام متساوي بٌن  %5 إلى  %1والضرٌبة على الشركات من الدخل 

والضرٌبة السنوٌة  ،التسجٌل لعابدات ضرٌبة الدولة والمجالس الجهوٌة

الخاصة على العربات ذات المحرك، ثم تخوٌل أهلٌة االستفادة من عابدات 

وستمكن هذه المقترحات من رفع الموارد  .الضرٌبة على القٌمة المضافة

 مالٌٌن درهم. 2اإلجمالٌة للجهات إلى ما ٌفوق السنوٌة 

بسلطة جبابٌة توفر لها موارد مالٌة ذاتٌة قارٌة تساعد  تتمتع الجهةسوبهذا 

 واالستقاللٌة فً الضرابب. ،على تحقٌق االستقالل المالً الفعلً

بالنظر إلى  61.21وخالصة القول فوضعٌة الجهة بعد صدور قانون 

 تتماشى بتاتا مع الهدؾ الذي رسمه لها مشروع مواردها المحدودة جدا، ال
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حقٌقٌا عن عدم استجابة القانون  ذلك بعدا الجهوٌة المتقدمة. وبالتالً كان

لمشروع الجهوٌة المتقدمة ال ٌقل أهمٌة عن المظاهر السابقة  61.21

 الذكر.
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المبحث الثاني: قراءة في القىانين ومدي استجابتها لجباياث 

 الجهىيت المتقدمت.

ٌرتبط نجاح كل مشروع بمدى استجابة الترسانة القانونٌة المنظمة له، أو المتدخلة 

فً بناءه؛ لمتطلبات هذا الورش. لهذا فالبد من النظر لجباٌات الجهوٌة المتقدمة 

وفق القوانٌن المإطرة لها، وارتباط ذلك بمجال السٌاسات العمومٌة ) المطلب 

 الجهوٌة ومشروع الضرٌبة الجاذبٌة على القوانٌن هذه انعكاسمدى   األول(. ثم

    ) المطلب الثانً(. المتقدمة

المطلب األول: جباياث الجهىيت المتقدمت وفق القىانين ومجال السياساث 

 العمىميت.

لمقاربة جباٌات الجهوٌة المتقدمة ٌفرض ذلك ضرورة قراءة عمودٌة و أخرى 

للمجال الضرٌبً ) الفقرة األولى( و النظر للجباٌات أفقٌة للقوانٌن المنظمة 

 المحلٌة فً قلب السٌاسات العمومٌة ) الفقرة الثانٌة (.

 .منظمت لجباياث الجهىيت المتقدمتلقىانين الالفقرة األولً: قراءة في ا

عندما نتحدث عن قراءة متفحصة للقوانٌن المنظمة لجباٌات الجهوٌة المتقدمة ، 

أوال بقراءة عمودٌة لهذه القوانٌن ، وهذا ٌفرض علٌنا استكناه ما  فالبد من القٌام

فٌما ٌخص التنظٌم المحلً وباألخص فً مجال التدبٌر  7100جاء به دستور 

المجالً عامة حٌث نص على مجموعة من المبادئ ، و أهمها مبدأ التدبٌر الحر 

هم، و الرفع من ون و التضامن ، و تؤمٌن مشاركة السكان فً تدبٌر شإوناو التع

، كما تم  036مساهمتهم فً التنمٌة المندمجة و المستدامة من خالل الفصل 

تعزٌز هذا المبدأ بمنح الجماعات سلطة تنظٌمٌة ترابٌة وفق ما نص علٌه الفصل 

" تتوفر الجهات و الجماعات الترابٌة األخرى فً مجاالت اختصاصاتها،  041

 39نظٌمٌة ". و تبعا لهذا فقد نص الفصل برتها الترابٌة على سلطة توداخل دا

على أن " الجمٌع ٌتحمل، كل على قدر استطاعته التكالٌؾ العمومٌة التً للقانون 

وحده إحداثها ، وتوزٌعها وفق اإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا الدستور"
5
. 

                                                           
5
 .041، 036، 39الفصول4  7100الدستور المؽربً لسنة   
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 وٌمكن أن نستخلص من هذا الفصل مبدأٌن مهمٌن وهما4

األعباء العمومٌة؛ وفً ذلك اشارة الى المساواة 4 مبدأ المساواة أمام األول

الضرٌبٌة التً تعنً أن التشرٌع الضرٌبً ٌجب أن ٌطبق بنفس المقتضٌات على 

األشخاص الذٌن ٌوجدون فً وضعٌات متشابهة، وبمعنى اخر أن القاعدة القانونٌة 

الضرٌبٌة لها نفس خصابص القاعدة القانونٌة ومن بٌنها4 خاصٌتً العموم و 

 تجرٌد.ال

للقاعدة  4 تحدٌد الضرٌبة وفق المقدرة التكلٌفٌة للملزم، وفً هذا تجسٌدالثانً

 من الدستور. 39الدستورٌة الكامنة فً الفصل 

هامش الحرٌة فً التدبٌر للجماعات الترابٌة، و لكن  7100لقد أعطى دستور 

نة وفق ما ٌنص علٌه القانون، وفً حدود مجال اختصاصاتها ، ذلك إلرساء لب

، فً أفق بلوغ حد معٌن من االستقالل المالً و  هاقوٌة بتنظٌمها ومواردجهوٌة 

 47.16بالتالً تكون لها قرارات تخدم تطور الجهة . إال أنه وبتفحص القانون 

عدد الرسوم و حذؾ أخرى لضعؾ  ؛ و الذي قلصالمتعلق بالجباٌات المحلٌة

الضرٌبٌة، وتحدٌد اسعار  مردودٌتها، ودمج تلك التً تإسس على نفس المادة

فٌما ٌخص  40، و الذي نص فً المادة الرسوم باعتماد حد أدنى و حد أقصى

الجهات أنه " ال تكون قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالمسابل التالٌة قابلة 

صادقت علٌها سلطة الوصاٌة " إنللتنفٌذ إال 
6
4 

الرسوم و األتاوى، و مختلؾ الحقوق المحصلة  تحدٌد كٌفٌة وضع أساس -

لفابدة الجهة، و تحدٌد تعرٌفاتها و قواعد تحصٌلها، و ذلك وفقا للقوانٌن و 

 األنظمة الجاري بها العمل.

من نفس القانون المتعلق بالجباٌات المحلٌة  068و الفقرة الثانٌة من المادة 

 تعرٌؾ الرسوم.أعطت لسلطة الوصاٌة حق التدخل بتحدٌد أسعار أو 

ٌتضح من كل هذا أن سلطة الوصاٌة لها القرار النهابً فً المصادقة على 

القرار الجبابً، مما ٌدل على أن سلطة الجماعات الترابٌة محدودة فً صناعة 

مجال اشتؽالها للرقً بالتنمٌة المحلٌة معاق مادام  جبابً، وهذا ٌجعلالقرار ال
                                                           

6
المتعلق بالجباٌات المحلٌة . المادة  47.16( بتنفٌذ القانون  7117نونبر  31) 0478من ذي القعدة  09صادر فً  0.17.095ظهٌر شرٌؾ رقم   

40 
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الجبابً . و ٌبرز ذلك بشكل جلً فً  أنه ال تملك استقالل صناعة القرار

االختصاص المخول لها فً تحدٌد نسب الرسوم التً ٌجب أن تكون بٌن سعر 

أدنى و سعر أقصى؛ و هو المجال المسموح به للجماعات الترابٌة على 

 المستوى الجبابً.

أما فٌما ٌخص القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة، فقد حدد القانون التنظٌمً 

 الجهة ؛ كون أن مجلس الجهة من  الخاص بالجهات فً إطار جباٌات 000.04

ٌتداول فٌه هو تحدٌد سعر الرسوم و األتاوى فً حدود النسب المحددة  ما بٌن

(. وهذا  98بموجب القوانٌن و األنظمة الجاري بها العمل ) حسب المادة 

ٌز الموارد تعز ال ٌخدمٌن الجماعات الترابٌة كلها. وهو اختصاص مشترك ب

تإكد علٌها جمٌع القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة ؛ فً ، و التً  الذاتٌة 

. و من كل قانون تنظٌمً على حدا اب الموارد الخاصة بهذه الجماعاتأبو

حتى الحدٌث عن االستقالل المالً للجهات فهو ٌصطدم بكون الجهة تستفٌد 

ت مالٌة ، فً انتظار استخالص من تسبٌقات تقدمها الدولة فً شكل تسهٌال

المداخٌل الواجب تحصٌلها برسم الضرٌبة، و برسم حصتها من الضرابب 

 .( 000.04من القانون التنظٌمً  090المحولة لها من الدولة ) المادة 

    ،وما ٌسري على الجهة فهو ٌنطبق على األقالٌم و العماالت وحتى الجماعات

فإن الجماعات تتوفر لممارسة اختصاصاتها  من الدستور؛ 040تطبٌقا للفصل 

من  073على موارد مالٌة ذاتٌة و موارد مالٌة ترصدها لها الدولة ) المادة 

(، إضافة لذلك فإن حصٌلة الجماعات من الموارد  003.04القانون التنظٌمً 

تشتمل على 4 حصٌلة الضرابب وحصص ضرابب الدولة  - 074حسب المادة 

رابب والرسوم قتضى قوانٌن المالٌة، و حصٌلة الضالمخصصة للجماعة بم

 .تحصٌلها ، و حصٌلة األتاوى المحدثةالمؤذون للجماعة ب

ومن هنا ٌبرز انعدام انعكاس روح الدستور فً مسؤلة التدبٌر الحر للجماعات 

المالً و بالتالً الجبابً؛ لتعزٌز المركزٌة حقٌقٌة تخدم  الترابٌة ، و استقاللها

  ة المتقدمة.مشروع الجهوٌ

 .الفقرة الثانيت: جباياث الجهىيت المتقدمت في قلب السياساث العمىميت
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الالمركزٌة كشكل متمٌز للتنظٌم اإلداري؛ ٌسعى الى خلق أشخاص عامة 

تتمتع باالستقالل المالً و اإلداري، هذه الهٌبات المنتخبة التً ٌطلب منها 

طرؾ الدولة، انطالقا من  تدبٌر مٌزانٌاتها سواء الذاتٌة أو المحولة من

متطلباتها و حاجٌاتها
7
. 

 االستقالل المالً للجماعات الترابٌة. - أ

االستقالل المالً ال ٌمكن أن ٌتؤتى بدون استقالل إداري، بل بدون استقالل 

 . وهذا االستقالل البد له من جوانب تكمٌلٌة4قتصاديا

المالً ٌفترض حرٌة تحدٌد  ( فإن االستقاللEMPLOISجانب العمالة ) 4أولها

الجماعً  االستهالك؛ وفقا الحتٌاجات طبٌعة وكمٌة و توزٌع المصارٌؾ

للسكان. و بالنظر الى الوسابل؛ ٌنطوي االستقالل المالً على حرٌة المنشؤ، و 

 مقدار توزٌع الموارد بٌن مختلؾ المستخدمٌن، و دافعً الضرابب )الملزمٌن(.

ترض القدرة ، و ضبط الموارد، وسهولة انتقالها بٌن االستقالل المالً ٌف 4ثانٌا

ً هذه الحالة حرٌة تحدٌد النفقات فحسب، االجٌال بحرٌة؛ و ال ٌتطلب االمر ف

ً وانما ٌتطلب أٌضا االستفادة من الموارد المتنوعة و المتطورة. و بالتال

عتباري على تولٌدها. كل هذا من أجل ٌعكس قدرة الشخص الطبٌعً أو اال

ول على الموارد المالٌة الكافٌة، وادارتها بحرٌة لتلبٌة احتٌاجاتها، و هذا الحص

 هو المقٌاس الحقٌقً لالمركزٌة كإحدى صور الجهوٌة المتقدمة.

 .جبائٌة احداث ضرائب و رسوم - ب

المرتكز األول لالمركزٌة هو عدم امتالك الوحدات الترابٌة لسلطة تقدٌرٌة 

ها المشرع؛ على اعتبار أن الوحدات الترابٌة لممارسة اختصاصاتها التً خولها ل

 ال تمتلك الضمانات للوفاء بالتزاماتها.

ها مقابل ومن بٌن الموارد الكالسٌكٌة للجماعات الترابٌة؛ األتاوى التً تفرض

خدمات تقدمها للمرتفقٌن، مداخٌل االمالك ) الدومٌن(، ومساهمات التعمٌر، 

وبعض المداخٌل االخرى ؛ كالهبات و الوصاٌا. هذا باإلضافة الى الجباٌات 

التقلٌدٌة؛ كالرسم المهنً و رسم السكن. وٌمكن إضافة الى الجباٌات التقلٌدٌة ما 
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من  7111الجهوٌة األوربً لسنة توصل إلٌه مإتمر السلطات المحلٌة و 

توصٌات، و التً اعتبر من خاللها أنه ٌمكن اعتبار الموارد الذاتٌة للجماعات 

الترابٌة كل ما ٌمكن أن ٌوسع من هامش حرٌة هذه الجماعات، فً تحدٌد نسبته 

 أٌضا ٌعتبر بول الملزمٌن للضؽط الجبابً. الذي، و درجة قاتٌتماشٌا مع الحاج

قالل المالًمن مظاهر االست
8
4  

 حرٌة تحدٌد وعاء التضرٌب. -

 االختصاص الحصري للسلطة المحلٌة على مجال الضرابب. -

 تدخل السلطات المركزٌة لمعالجة االختالالت. -

 منح الجماعات الترابٌة إمكانٌة االقتراض. -

 .الجبائٌة  تحدٌد التعرٌفة -ج

الجماعات  ن حرٌةمبدبٌا تحدٌد الضرابب ٌتم بمعرفة الوعاء الضرٌبً. وبهذا فإ

 تحدٌد التعرٌفة و استخالصها. الترابٌة تتجلى فً

على العموم فإن التشرٌع الجبابً ٌكون من اختصاص البرلمان أو المشرع بشكل 

عام، وحرٌة تحدٌد الوعاء الضرٌبً أصبح حتمٌة قاطعة لكً ٌمكننا أن نتكلم عن 

. وهنا نمٌز بٌن المداخٌل الجبابٌة ذات الصلة استقالل مالً فً مواجهة الدولة

بمقابل الخدمات التً تستفٌد منها المرافق الجماعٌة الرسوم و األتاوى التً تستفٌد 

منها هذه الجماعات نضٌر نسبة معٌنة من الخدمات
9
. 

لٌة ص السلطات الجبابٌة المحلٌة عبر آإن تحدٌد مبلػ اإلٌرادات هو من اختصا

وذلك  ،وذلك لتؽطٌة بعض نفقات هذه المجالس )و لو نظرٌا(القرار الجبابً، 

مبدأ توازن المٌزانٌة. وهنا ٌكمن تقاطع االستقالل المالً ،  للمحافظة على

. فهل كل الجماعات الترابٌة تؽطً مصارٌفها بمداخٌلها وامكانٌاته المادٌة

 الجبابٌة؟.

المرحلة المفصلٌة فً مسار هذه الجماعات،  ٌعتبر استخالص المداخٌل الجبابٌة

ومبدبٌا فإن هذه العملٌة ٌجب أن تتم بواسطة المحاسبٌن المحلٌٌن؛ على اعتبار 

                                                           
8
 Erik pechillon ( même ouvrage)  page 142   

9
 Landry ngono tsimi (  l’autonomie administrative et financière  des collectivités territoriales 

décentralisées :l’exemple du cameroun.p : 180. 
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لكن جانب الممارسة ٌبٌن العكس؛ ألن هذه  هم المخاطبٌن المباشرٌن للملزمٌن.أن

 العملٌة تتم بواسطة محاسبٌن الخزٌنة العامة للدولة، وإدارة الضرابب، وهذا

ٌطرح إشكاال جوهرٌا، ونحن نتحدث عن االستقالل المالً و االداري للجماعات 

فهل المشرع لم ٌنتبه الى هذه المسؤلة؟. أي ضرورة تمكٌن الجماعات  بٌة.الترا

 الستخالصشرٌة الكفؤة فً هذا المجال، و اآللٌات الالزمة من الوسابل الب

شكل من الوصاٌة، ولو تدرٌجٌا، مواردها الجبابٌة بنفسها، وخلق قطٌعة مع هذا ال

 أو أن المبادرة ٌجب أن تكون من الجهات ذاتها؟.

إن الحدٌث عن جباٌات محلٌة خالصة رهٌن بمجهود الجماعة فً التحصٌل، 

ومحاولتها التوفٌق بٌن الخدمات، و الضرابب المفروضة علٌها، واستجابة 

دمات. كما أن الدولة الملزمٌن لهذه الضرابب، وتوفٌر الموارد لتوفٌر هذه الخ

التً تدخل فً حكم الجماعات الترابٌة،  مٌادٌنالملزمة بنقل االختصاصات فً 

وكذا االعتمادات الالزمة لذلك، وترك هامش حرٌة التصرؾ فً هذا االعتمادات 

للجهات بشكل عام، مع امكانٌة االستدانة للجماعات التً ال ٌمكنها تؽطٌة 

 محلٌة، و المحولة من الدولة.مصارٌفها بمداخٌل الجباٌات ال

إن مشروع الجهوٌة المتقدمة ٌستدعً أن تكون الموارد التً تخصصها الدولة 

للمجالس الجهوٌة كافٌة، وذلك لتمكٌنها من تنفٌذ اجراءات واسعة النطاق فً 

مجال التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة. وبالتالً ٌجب زٌادة حصة 

، و الضرابب التً تدفعها الدولة حالٌا الى المجالس الترابٌة االٌرادات الضرٌبٌة

بواسطة حصة كل جهة من الضرابب على الشركات و على الدخل، وكذا 

المساواة فً التقاسم بٌن الدولة و الجهات لمنتجات ضرٌبة التسجٌل، و الضرٌبة 

 مار.على السٌارات، إضافة الى حصة الضرٌبة على القٌمة المضافة برسم االستث

ت ومشروع يالمطلب الثاني: انعكاس القىانين علً الجاذبيت الضريب

 .الجهىيت المتقدمت

ٌظهر أن هناك تعدد وتراوح للقوانٌن المنظمة للوحدات الترابٌة الجهوٌة لكن ٌبقى 

؟ )الفقرة ٌن القوانٌن على الجاذبٌة الضرٌبة لإلستثمارالسإال ماهً تجلٌات تبا

 ) الفقرة الثانٌة(.  التباٌن على مشروع الجهوٌة المتقدمةاألولى( وانعكاسات هذا 

 .الفقرة األولً: تجلياث تباين القىانين علً جاذبيت الضريبت لالستثمار
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جسد تباٌن القوانٌن المنظمة للجباٌات فوارق بٌن الجماعات الترابٌة ) جماعات ، 

 3ت من رسم، و العماال 00أقالٌم ، جهات(، بحٌث أن الجماعات تستفٌد من 

رسوم. و بالتالً فإن بعض الجهات ال تستفٌد من هذه  3رسوم، و الجهات من 

الموارد لعدم توفرها على بعض األوعٌة الجبابٌة، أٌضا بالنسبة للجماعات؛ فإن 

أؼلب األوعٌة الجبابٌة تتواجد فً المجال الحضري، كما أن هامش الحرٌة فً 

خر أدنى؛ القانون سقؾ أقصى و آ لٌة حدد لهاتحدٌد أسعار بعض الرسوم المح

خلق نوعا من التفاوت و التباٌن بٌن جماعة ترابٌة و أخرى. كما أن تنظٌم بعض 

 89.31الحقوق، و المساهمات، و األتاوى الزالت تحٌل على أحكام القانون 

وهذا ٌشكل إنعدام رإٌة واضحة فً تدبٌر الجباٌات  47.16المنسوخ بالقانون 

 المحلٌة.

ن الجهات ك  م  إن سلطة القرار ٌجب أن توازٌها سلطة جبابٌة و التً على ضوبها ت  

من أحقٌة تجمٌع الجباٌات و إدراجها حسب متطلباتها، وهنا نكون أمام مبدأ 

الٌزال ٌإطر المٌزانٌة بشكل عام؛ سواء العامة أو المحلٌة، و هو مبدأ عدم 

؛ أي أن الجهة لها كامل تخصٌص النفقات. و بالتالً عدم تخصٌص اإلرادات

الحرٌة فً صرؾ إراداتها حسب الحاجٌات، و الفابض ٌحول الى صندوق 

على اعتبار أن الفوارق  ،التضامن بٌن الجهات فً إطار مساعدة الفقٌرة منها

 الطبٌعٌة تشكل عابقا أمام بعض الجماعات الترابٌة فً مواكبة الركب.

 جهوي.التباٌن الترابً ومحاربة عدم التكافؤ ال - أ

إن المجال الترابً و ما ٌفرضه النمو الدٌمؽرافً من التزاٌد و التوسع الحضري 

و الهجرة القروٌة، و تمركز األنشطة االقتصادٌة فً محاور دون أخرى، كل هذه 

العوامل و ؼٌرها تجسد بشكل واضح التباٌن الترابً وما ٌثٌره من إشكاالت فً 

لبا على الفاعل السٌاسً المركزي فً تنظٌم هذا المجال، الشًء الذي ٌإثر س

تدبٌر هذه االختالالت
10
. 

ٌة ٌسعى مشروع الجهوٌة وفً سٌاق التفاوتات الجبابٌة بٌن الجماعات التراب

 لى تحقٌق األهداؾ التالٌة4المتقدمة إ

 خلق روح المبادرة و االنتاجٌة لدى المواطنٌن. -
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 التقلٌل من الضؽط البٌروقراطً. -

سٌاسة القرب ووضع سٌاسة عامة قطاعٌة، وتدخل الدولة و الجماعات  نهج -

 الترابٌة من أجل تطوٌر فعالٌة الفعل العمومً.

خلق فضاء دٌمقراطً تشاركً من أجل حكامة جٌدة، و ربط المسإولٌة  -

نتخبٌن فً إطار تقاسم بالمحاسبة ؛سواء بخصوص موظفً الدولة أو الم

 المسإولٌات.

نجد أن لكل جهة مجالها  0970سٌم الجهوي المعتمد منذ سنة وبالرجوع الى التق

لكن هذه المجاالت لم تعد تستجٌب  ،الطبٌعً الخاص بها ) بري، بحري...(

ولمة و تطور البنٌات التحتٌة، لحاجٌات كل جهة نظرا لالنفتاح االقتصادي، و الع

ز وحسب دراسة قام بها المرك و انسٌابٌة و حركٌة األشخاص و األموال.

حٌث خلص الى أن منطقة الدار  فً مجال المجهود الجبابً، لألعمالالمؽربً 

ة البٌضاء الكبرى هً أول جهة تمثل هذه القوة الجبابٌة، متبوعة بجهة سوس ماس

 وتلٌها جهة طنجة تطوان و مراكش... درعة؛ خصوصا فً الجانب الفالحً،

 القدرة التنافسٌة و المنافسة الضرٌبٌة.دعم   - ب

إستعمال الجانب الضرٌبً كرافعة للتنمٌة هو تحفٌز الجهات المتعثرة فً فعالٌة 

من تخفٌضات أو إعفاءات خصوصا  استفادتهامٌدان االستثمار، وذلك من أجل 

فً مجال الضرٌبة على الدخل، و الضرٌبة على الشركات، و الضرٌبة على 

نوعٌة ق قفزة القٌمة المضافة، و ضرٌبة التسجٌل، لمساعدة هذه الجهات فً تحقٌ

وٌمكن تفعٌل هذه االجراءات عبر مراجعة المادة  فً مجال االستثمارات.

الخاضعة للضرٌبة، ألن الملزم أو المستثمر بشكل عام، له الحق فً اختٌار 

العروض الجبابٌة األكثر أفضلٌة؛ من أجل تحقٌق استثماراته. وإن كان هذا 

رة االقتناع سإول الترابً، لكن فكمحلً أو المالمقتضى ٌصعب تقبله من الفاعل ال

بنجاعة جلب االستثمارات للجهة؛ سٌجعل من الجهوٌة المتقدمة مشروعا ذو أبعاد 

استراتٌجٌة على المدى القرٌب، المتوسط و البعٌد. لذلك ٌتوجب على الجماعات 

عن أوعٌة جبابٌة موازٌة لتطوٌر مواردها الذاتٌة. لذلك جاء تقرٌر الترابٌة البحث 
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بة االستشارٌة للجهوٌة المتقدمة بمجموعة من االستنتاجات حول تقوٌة، و الهٌ

تحسٌن الجباٌات المحلٌة، وتنوٌعها من حٌث الموارد الجبابٌة و الشبه جبابٌة
11
. 

لتروٌج و المادة الخاضعة أصبح من الالزم امن أجل تفادي النقص فً الموارد، أو

حتى تتمكن  تؽطٌة الحاجٌات. و لمواكبة التطورات وألوعٌة جدٌدة، و تقٌٌمها 

الجهات من تحقٌق هذه األهداؾ، أصبح لزاما علٌها توسٌع مجاالت التدخل 

الضرٌبً؛ لكن مع مراعاة القدرة الشرابٌة للمواطنٌن، و تسهٌل الولوج للخدمات 

 الجماعٌة؛ بتكلفة أقل.

 .الفقرة الثانيت: انعكاساث تباين القىانين علً مشروع الجهىيت المتقدمت

 تباٌن القوانٌن ومشروع الجهوٌة المتقدمة.  - أ

إن تباٌن القوانٌن الجبابٌة ال ٌحقق وعاء ضرٌبٌا متوازنا من جهة، و ال ٌخدم 

 مشروع الجهوٌة المتقدمة بصفة عامة و ذلك من خالل4

 تعدٌلها. اختالؾ القوانٌن من حٌث صدورها و -

 عدم التكافإ بٌن الجهات. -

 تراعً التفاوتات بٌن الجهات؛ سواء على الضرابب المحولة من الدولة ال -

 مستوى التحصٌل أو مجهود هذه الجماعات، و الباقً ؼٌر المحصل.

 تعدد المتدخلٌن فً تدبٌر الجباٌات. -

 هٌمنة طابع التضرٌب ؼٌر المباشر. -

 هٌمنة الرسوم ذات الطابع العقاري. -

 تراجع الرسوم المدبرة من طرؾ الدولة. -

 تحدٌد الوعاء الضرٌبً. صعوبة -

ضعؾ دور اتخاذ المبادرة بالنسبة للجنة المالٌة على مستوى كل جماعة  -

 ترابٌة، و جعله جهازا استشارٌا للمدٌرٌة العامة للضرابب.

مبدأ التدبٌر الحر بالنسبة للجماعات ال ٌعنً امتالكها لسلطة جبابٌة )  -

بعا لهاجس توسٌع ت كالتصوٌت على الضرابب و تحدٌد الوعاء الضرٌبً (

 هذا الوعاء بواسطة توسٌع االعفاءات.
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 ابو علً ٌوسؾ " جباٌات الجهات رافعة للتنمٌة المحلٌة )د. ت(.  
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بٌنما التموٌل عن طرٌق  ،التموٌل من طرؾ المٌزانٌات ٌبقى ؼٌر كافً -

 الجباٌات ٌعبر عن استقاللٌة الجماعات.

أساس المادة الضرٌبٌة بٌن الجهات ٌخلق انعدام التوازن فً الوعاء  -

 الضرٌبً.

الترابٌة سٌعزز استقرار ووضوح  االستقالل الجبابً بالنسبة للجماعات -

 الرإٌة فً تدبٌر الجباٌات المحلٌة.

 المادة الخاضعة للضرٌبة. إلحصاءتفعٌل لجان االحصاء المعدة  -

خبرة فً هذا المجال،  ة؛ ٌتطلبلهذا فإن مواكبة الدولة فً تدبٌر الجباٌات المحلٌ

نظرا لصعوبة و تشعب تحدٌد الوعاء، و مراقبة تصارٌح الملزمٌن، وإحصاء 

وتحصٌل الجباٌات، وتتبع المنازعات التً ٌمكن أن تثار فً هذه المراحل. وفً 

ؼٌاب هذه الخبرات ٌنعكس ذلك ال محالة على مردودٌة الجباٌات المحلٌة. ومن 

 من4أجل تطوٌر هذه التدابٌر البد 

تزوٌد اإلدارات المحلٌة بالموارد البشرٌة و المادٌة لضمان تدبٌر أمثل  -

 لجباٌات الجماعات الترابٌة.

 رتكاز على مصالح الدولة فً إطار تشاركً.اإل -

 التكلفة الجبابٌة على الملزمٌن بواسطة خلق شباك جبابً وحٌد. خفض -

المركز القٌام  الى جانب التدبٌر االداري، ٌمكن لمصالح الدولة على مستوى -

فً تنفٌذ  مساعدةلبمهمات فً إطار لجان جبابٌة لفابدة المجالس المحلٌة؛ ل

فً مجال الجباٌات، وتنوٌرهم بخصوص الموارد المالٌة،  همتانتظارا

 من أجل الوصول الى أهداؾ التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة. وتحرٌكها

 توسٌع االمتٌازات المالٌة للجماعات الترابٌة. - ب

تفادي الضؽط الضرٌبً الوطنً ٌمكن أن تتوقع جباٌات جهوٌة مثال4 الرسم ل

الكبرى مثال4 المطارات،  المنشآتالجهوي ٌتماشى وخصوصٌة كل جهة، تتحمله 

و محطات السكك الحدٌدٌة
12

، و الطرق السٌارة، و ؼٌرها.. أي حسب توفر هذه 

من صندوق ت بكل جهة. إضافة الى امكانٌة استدانة هذه الجماعا المنشآت

المالٌة  االتحاداتالتجهٌز الجماعً أو من مإسسات تموٌل محلٌة كاألبناك أو 

 م" ، وفً مرحلة متقدمة ٌمكن االستدانة من الخارج.والمحلٌة " الكونسورٌ
                                                           

12
 08تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة المتقدمة ، الكتاب االول " المبادئ العامة. الصفحة4   
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 تدابٌر خاصة بتطوٌر مناخ األعمال. -ج

من أجل توفٌر مناخ أعمال ٌتماشى و مشروع الجهوٌة المتقدمة، البد من تجاوز 

، وطمؤنة المستثمر االستثماراتمجموعة من العراقٌل التً تحول دون جلب 

سواء كان محلٌا أو وطنٌا أو دولٌا على المحفزات خاصة فً المجال العقاري و 

حال تشجٌع الشراكات بٌن التكوٌن المهنً و المنظومة القضابٌة ، و بطبٌعة ال

التحتٌة، ومشاركة القطاع الخاص  ام و الخاص، السٌما فً مجال البنٌةالقطاع الع

فً التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة . و بالتالً الرفع من المادة الضرٌبٌة، و 

 تطوٌر موارد الجماعات الترابٌة.

، فإن ندرتها وسوء و بما أن األوعٌة العقارٌة تكتسً أهمٌة فً مناخ األعمال

تحدٌدها، و المشاكل المرتبطة بها، خاصة تلك المتعلقة بإجراءات نزع الملكٌة من 

عابقا جذرٌا أمام االستثمارات، و خاصة الجهات التً تشكل أجل المنفعة العامة، 

ال تتوفر على وثابق التعمٌر ومخططات التهٌبة الحضرٌة. كل هذه العراقٌل 

 تستوجب4

 االستعجالٌة للمناطق الصناعٌة لحٌز الوجود. إخراج البرامج -

 اعتماد إجراءات من طرؾ الجماعات الترابٌة لتدبٌر ممتلكاتها. -

الوكالة الوطنٌة للمحافظة العقارٌة و الوكالة بتزوٌد قاعدة البٌانات الخاصة  -

الحضرٌة و األمالك المخزنٌة بكل المعطٌات الخاصة بالوعاء العقاري 

 للجماعات الترابٌة.

المتعلقة بالسجل الجهوي للسجل التجاري،  تتسهٌل الولوج لقاعدة المعطٌا -

 والضمان االجتماعً، واالدارة العامة للضرابب.

أما بخصوص المنظومة القضابٌة، وما ٌعترٌها من صعوبة المساطر و تعطٌلها. 

 فقد أوصت اللجنة االستشارٌة للجهوٌة المتقدمة بضرورة4

 مساطر التقاضً. تبسٌط -

 أجرأة و تحدٌد اختصاصات المحاكم التجارٌة. -

 حداث مراكز جهوٌة للتحكٌم و الوساطة.إ -

 تطوٌر منظومة التواصل المإسساتً. -

 فاق الجهوٌة المتقدمة.التحدٌات الكبرى وآ -د
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إن ورش الجهوٌة المتقدمة لٌس مجرد إصالح إداري أو تقنً؛ بقدر ما ٌعنً 

بنٌاتها. ولكً ٌتحقق هذا الورش فعلٌا إصالح فً منظومة الدولة ككل، و تطوٌر 

 من4  البد

 تقلٌص الفوارق بٌن الجهات. -

توفٌر الوسابل المادٌة الكفٌلة بتنفٌذ مشارٌع الجهوٌة المتقدمة على المدى  -

 المتوسط و البعٌد.القرٌب 

 التضامن بٌن الجهات، والسٌما تلك التً تعرؾ تعثرا فً برامجها التنموٌة. -

ت؛ ولو بطرٌقة تعاقدٌة من أجل حكامة ترابٌة ناجحة. مصاحبة الدولة للجها -

ص، لسد الفراغ أو الخصاص و تشجٌع الشراكة بٌن القطاع العام و الخا

 التحتٌة التً تفوق قدرتها المالٌة إمكانٌات الجهات. فً البنٌة

لكن فً ؼٌاب استقالل مالً واضح المعالم ال ٌمكن أن نتحدث عن جهوٌة متقدمة 

 المرسومة لها. وهذا لن ٌتؤتى إال باستقالل جبابً.بالصورة 
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