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عرف التنظيم قد و ،1لنشاط الدولةدارة الوجه العملي إتمثل ال  

إداري للدولة تطورات متتالية ارتبطت بظروفها السياسية ال

فلم ، داريةإجهزتها الأفي شكل الدولة و قتصادية تحكمتإالو

داري وعلاقتها التي إستمرار في تنظيمها الاتترك لها مجالا لل

مما  ،2دارةإتسمت بالتقليدية في الهيكلة و العشوائية في الا

دارة إللدولة تحديا هاما خصوصا فيما يتعلق بالشكل بالنسبة 

كان ة على خزينة الدولة، مفويت مبالغ مهتم تحيث  ،الضريبة

لتمويل الخدمات ضخها في ميزانية الدولة  نسبأالمن 

 مثل، التعليم والبنية التحتية الحيويةواعية مثل الصحة الاجتم

 [. … 3الكهرباء و الطرق ]

رة الضريبية يشكل ادإصبح مطلب تحديث الأ ،هذا المنطلق من

 وهذا  4،المغربيصلاح النظام الضريبي إة لضرورة رئيس

ثلاث محاور رئيسة العبور عبر من خلال  الإالتحديث لن يرى النور 

هيل أت؛  ثانيا ،) الفقرة الاولى ( تطوير نظام المعلوميات ؛ولاأ

إدارة إلى  الإنتقال ؛خيراأو ،العنصر البشري ) الفقرة الثانية (

 .) الفقرة الثالثة ( العمومية الخدمة
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 تطوير نظام المعلوميات : ولىأالفقرة ال

هتمرام برالتجهيزات الماديرة وتطروير نظرام اصبح من الضرروري الأ

ة يتطلررب  لكترونيررإنحررو التجررارة ال تجرراا المتزايرردإفال ،المعلوميررات

تحقيقررا للعرررعة و الدقررة فرري  ،لكترونيررةضرررورة تفعيررل الررإدارة الإ

ليرررات و لرررل عبرالتقليرررل مرررن تعقرررد نجرررال المهرررام وتنفيرررذ العمإ

دارة الضررريبية ومررا يتعلررق بهررا مررن الإداريررة داخررل الررإجراءات الررإ

لرررل نظرررم الررردف   فالتكنولوجيرررا الرقميرررة بمرررا فررري ، 5عمليرررات

 ،لكتروني لا تسهم في تخفيض تكلفة تحصيل الضرائب فحسبالإ

 مكانية توسي  الوعاء الضريبي )على سبيل المثالبل تتيح كذلل إ

فعرري الضرررائب ليررات التعرررف علررى هويررة دامررن خلررال تطرروير  

سرررتخدام وسرررائل مثرررل ومرررراقبتهم وتسرررهيل الامتثرررال علررريهم با

مثرل تجربرة شربه التري ت ،ففي دولة جورجيا،  6تكنولوجيا الهاتف (

قامرت برقمنرة معظرم ، دارة الضرريبيةإناجحة في مجال تحديث الر

 لررل تقررديم الررإقرارات الضررريبية بمررا فرري  ،العمليررات الضررريبية

لمعلومات بين السرلطات يضا نظاما لتبادل اووضعت أ ،لكترونياإ

وكرذلل بوابررة الخرردمات الموحرردة  ،المكلفررين والبنرروكالضرريبية و

 .تنترنى الإالقائمة عل

عبر حوسبة قامت كل من كمبوديا وغيانا وليبريا بالمثل و      

ففي ظل هذا التطور الرامي إلى ،  7الجمركيةدارتها الضريبية وإ

قامت فرنسا وبلجيكا بتفعيل الإدارة  ،دارة الجبائيةرقمنة الإ

أجل ومن  ،طار تحديث نظامها الجبائيفي إ ،لكترونيةالجبائية الإ

م نظام ستخداالضريبي الإلكتروني عملت على ارب محاربة الته

 في  ،8لكترونيةإلى تتب  التجارة الإيهدف  "Xenonجديد يسمى " 



ثمة  على الإنسان صبحت تسيطر فيه التقنيةمتحول أظل عالم 

 .ساليب فعالة للغاية حاليا لجم  بيانات فرادي دافعي الضرائبأ

 connectلي اسب الآعتماد نظام الحتم إف ،ةأما بالمملكة المتحد

الجمارك الملكية على مجموعة يرادات والمستخدم لدى إدارة الإ

ر الحكومة والشركات و البصمات الإلكترونية كبيرة من مصاد

ستخدامه حديد إجمالي دخل دافعي الضرائب واللأشخاص لت

كما قامت  ،9يقدمونه من معلومات لاحقا في تقييم مدى دقة ما

 وتحسين الرقابة ،برنامج تدقيق موجهوكرانيا بتطبيق أدولة 

البات غير ومكافحة المطالداخلية في الإدارات الضريبية، 

سترداد ضريبة القيمة على المضافة ووض  برنامج المشروعة لا

 .10لمكافحة التهريب في المكاتب الجمركية

المجهودات المتواصلة من أجل تنزيل ورغم  ،في المغربو       

، فالحصيلة لا ترقى  2009 سنة لكترونية منذبرنامج الحكومة الإ

مم المتحدة حتل المغرب في تصنيف الأاحيث للمنتظرات، 

الرتبة رقم  2018 - 2008المتعلق بالخدمات الرقمية خلال فترة 

املي ما فيما يخص عأ ،دولة 193من بين ، 2014سنة  82

ن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللذيري وسمال البشالرأ

خرين لمؤشر برنامج الحكومة الإلكترونية آن المكونين اليشكلا

ن تصنيف المغرب لم يعرف أي إف ،مم المتحدةالذي تضعه الأ

على  148الرتبة  الهحتلاب، سفل الترتيب الدوليأ فقد بقي ير،تغ

على مستوى تطور البنية  104الرتبة ، وسمال البشريأمستوى الر 

كبيرا أمام يشكل عائقا  مما ,التحتية لتكنولوجيا المعلومات

ستعمال واس  للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق ا

هذا التطور التكنولوجي المتسارع, أدى إلى ن أكما  ,العمومية



تفاقم المخاوف بشأن الخصوصية و العرية والأمن الإلكتروني 

عادة حتدام الجدال الأوس  نطاق, بشأن عدم المساواة وإاو

 .التولي  

 

 هيل العنصر البشريتأ : الفقرة الثانية

يمكن قيامه  ستراتيجية لاعلى رؤية اداري يؤسس إصلاح إي أن إ  

فقيادة التحديث  ،ولوياته تثمين العنصر البشريأعتمد في ا ا إلا إ

لا بتوافر دارية لن يتم إتكريس العصرنة وتحقيق التنمية الإو

دارات إحدى الإ ،الضريبيةدارة إن الأعتبار اعلى ، الكفايات البشرية

لى عدد كاف من لسير أعمالها إ فهي تحتاج ،العامة في الدولة

عداد وهذا العدد يتزايد تبعا لتزايد أ العاملينالموظفين و

، 13دارةالمهام الملقاة على كاهل هذا الإ الملزمين وتزايد

فراد عديدين هامها على أدارة الضريبية تعتمد في قيامها بمإفال

كذلل على هياكل معينة متمثلة في في موظفيها وممثلين 

ففي جورجيا قامت الدولة بتعيين ، 14قسامها وتنظيماتهاأ

ضريبية والجمركية بشكل تدريجي دارات الإموظفين جدد في ال

صلاحها لمكافحة ستغنت عن القدامى تدريجيا في إطار إوا

 دبير الموارد البشريةديث نظام تصبح تحأالمغرب بو، 15الفساد

همية الموارد أو لل ل، ساسية للمسؤوليننشغالات الأأحد الا

ن هذا الرغبة في أغير  ية للرف  من جودة وفعالية الأداء،لبشر ا

 تحديث تصطدم عمليا بعدة عراقيل وإكراهات تتخذ مظاهرال

برل أ ستا  محمد عروبيويبرل الأ ،ساساأداخلية ، 16مختلفة

 : خصائصها والمتمثلة في



  إ  يتعامل الرئيس داخل  : السلطويةشيوع ظاهرة

ة تجاا مرؤوسيه الذين يكتفون دارة بسلطويالإ

 الطاعة بالامتثال و

 يسمح الرئيس للمرؤوس بمشاركته  لا : مركزية القرار

أمر حكرا عليه ولا   يظل هذا الإ ،تخا  القرارافي 

حتفاظ لنفسه بالمعلومات التي لها يتردد في الا

 همية أعلاقة و ات 

 في على مستوى العلاقات التسلسلية : ة التوترسياد ,

ر مأنسانية وهو الإهتمام بالعلاقات الظل غياب الا

طمئنان بل الذي يجعل الموظف يشعر بعدم الإ

 غترابإالو

إدارة الضريبية ن العنصر البشري يعتبر العمود الفقري للوبما أ

، دارة على هذا المستوىوأمام المشاكل التي تعاني منها الإ

 : 18جراءات التاليةإتخا  اليجب ا

  داراة إة لتعزيز الؤتوظيف العدد الكاف من الأطر الكف

 الضريبية لتجاول النقص الكبير في هذا المجال

  تدريب الموظفين وتكوينهم 

  تقويم الموظفين وتحفيزهم 

  ني "  لى منطق إنتقال من منطق " التسيير اليومي " الإ

ين في وض  هندسة التكو  عتماداب لاني "، التدبير العق

المتطلبات العامة للولارة برامج التكوين تلبي الاحتياجات و

عتماد على او لل بال ،والخاصة بكل مديرية على حدة

م  تمكين القائمين ، ولوياتحتياجات وترتيب الأاتحديد ال

دوات الضرورية ى التكوين والجهات المختصة من الأعل



نقل خبرات التكوين إلى قات التعاون وتفااللتقويم ووض  

 . 19خرىولارات أ

 نتقال إلى إدارة الخدمةالا : الفقرة الثالثة

ها يدارة ومرتفقضريبة يعكس طبيعة العلاقة بين الإداء الأن بما أ 

ات الأخيرة على فقد عملت الحكومات المتعاقبة في السنو

رتفقين وتبسيط ستقبال الماعتماد تدابير من شأنها تحسين ا

، 20لكترونية وضمان الشفافيةإدارة الوتطوير الإالمساطر 

ه عبر تبني موليتالمصداقية اللالمة للنظام الجبائي في شو

الواجبات مقاربة تواصلية أكثر انفتاحا فيما يخص الحقوق و

إطار وفي  ،21دارة الجبائيةر الإالضريبية وكذا هيكلة وتسيي

تحديد خلاقيات ومبادئ الحكامة الجيدة يجب إنعاش الأ

عنية طراف المليات بوضوح وتحملها من طرف كل الأالمسؤو

خدمات دارة الجبائية تحسين الويتعين كذلل على الدولة والإ

م  القيام  ،طار جبائي قار وشفافالمقدمة للمواطنين وتوفير إ

وفي هذا ، 22داريلتخليق أفضل للعمل الإبكل ماهو ضروري 

لى عامة تعسفية إ إدارة من سلطةطار يجب نقل سلطة الإال

سلطة عامة للخدمة غايتها التعاون م  الخاض  للضريبة كشريل 

) ن تجم  بين المرونة أدارة إخرى على الأوبصيغة  , حقيقي

حفاظا على علاقة التواصل م  المرتفقين = الشركاء ( والصلابة ) 

 فقوة ,23حفاظا على حقوق المرفق العام = الخزينة العامة (

دة تؤدي إما إلى إحكام ضعفها يترتب عليه  ثار عدي هذا الإدارة أو

ا إلى ضياع كثير الوصول إلى حقوق الخزينة كاملة وإمالرقابة و

ير من الملزمين وتهربهم من أداء إفلات كثمن هذا الحقوق و



ومن بين التوصيات المنبثقة عن ، 24ماتهم الضريبيةالتز ا

 نجد ؛  لل،ايات، لتجاول المناظرة الوطنية الثالثة للجب

   إصلاح سياسة الموارد البشرية الرامية إلى تطوير الرأس

 .المال البشري للإدارة الجبائية

  والتحول الإلكتروني وتنوي  ستكمال مسلسل الرقمنة ا

ستعمال التكنولوجيات الحديثة ) البيانات الكبيرة مجال ا

big-dataصطناعي و الربط البيني للأنظمة (.، الذكاء الا 

  على تحسين التعامل م  المرتفقين من أجل علاقة  العمل

 . مبنية على الثقة

  تعزيز الإحترافية وإعتماد تخصص المفتشين . 

   العمل على إرساء التوافقية بين الأنظمة المعلوماتية

 .للإدارات

  إحداث مجلس وطني للإقتطاعات الضريبية . 

  تقوية محاربة الرشوة . 

  : 26من خلال مرتفقين،التسهيل الإجراءات على كما يجب 

  ؛ وض  دليل إلكتروني للمساطر 

  ؛ إنشاء نظام المساطر عن بعد 

  ؛ تصالالتحليل الوظيفي لمركز الا 

   ؛تدبير المنالعات إلكترونيا 

  ؛ تحسين نظام تسليم الشهادات 

عبر  م  ضروة خلق نوع من الثقة والتعاون بين الإدارة والملزم،

المرور بتثمين و مواصلة المجهودات التي تقوم بها الإدارة 

ويمكن  تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،الجبائية من أجل 

 : 27عبر، تحقيق هذا الهدف



o ؛ ستقبال الملزمينتحسين جودة ا 

o المطلبات،بث في طلبات الملزمين )تحسين  جال ال 

 الشواهد ...( ؛

o ؛ لمساطرتبسيط ا  

o   الإدارة الإلكترونية فيما يخص المساطر تعري

  ؛ الجبائية

o دور الإدارة الضريبية، في جانب التشري   تحجيم

 وية دورها في مجال الباقي تحصيله،وتقالضريبي، 

 .28وتوفير الإمكانيات البشرية لهذا الغرض

  : خاتمة

إن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم وما لها من  ثار، جعلت  

العديد من الدول، تحاول مواكبة هذا التطور الرقمي، بتكييف 

إداراتها معه، عبر بوابة التحديث، خاصة الإدارات الضريبية منها، 

 .لما لها من أهمية كبرى داخل الدول 

ة لدول مثل ؛ وإ  كان هذا المبتغى لا يطرح أي إشكال بالنسب

المملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وبلجيكا وجورجيا ... فإن الأمر 

غير  لل، بالنسبة للمغرب، حيث الدولة قائمة على إيقاع علاقة 

تناحرية بين " القديم " و " الحديث "، تنعكس هذا العلاقة سلبا 

ولدت إدارات تعسفية  حيث ومؤسساته،على إدارات البلد 

خديم المواطن بدل أن تقدم له الخدمة، وأمر سلطوية، تقوم بت

تحديثها يتطلب مجهودا كبيرا، وفوق  لل ضرورة وجود إرادة 

سياسية حقيقية، تترجم على أرض الواق  العملي، عبر حل 

مشكلة الديمقراطية بالبلد، ويطرح أمر التحديث عدة تساؤلات، 

، كما من قبيل ؛ أي فئة اجتماعية يخدم تحديث الإدارة الضريبية



تطرح مسألة المساواة والعدالة الإنصافية، وكذا مسألة إعادة 

 التولي  بإلحاحية مفرطة .
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