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امللخص:
بن هظا البدث مداولت للىكىف غلى مؿإلت الخيامل الاكخهاصي اإلاغغبي-ؤلافغٍلي وطلً بالترهحز غلى مبضؤ
الخيؿُم الًغٍبي وألاؾـ الىظغٍت اإلاخػللت به ،ومالمؿت واكؼ الخيؿُم الًغٍبي اإلاغغبي ؤلافغٍلي
والىكىف غلى ؾبل هجاخه ومػىكاجه.
الكلمات املفتاحية :التنضيق الضريبي – الاثفاقيات الضريبية – الازدواج الضريبي – التكامل
الاقتصادي.
Abstract :
This research attempts to present the issue of Moroccan-African economic integration
Focusing on the theoretical foundations of tax coordination, and to Understand the reality of
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Moroccan-African tax coordination by the identification of the mechanisms that ensure its
success and continuity.
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غغفذ الؿُاؾت الافغٍلُت للمغغب جُىعا هبحرا في
غهض حاللت اإلالً دمحم الؿاصؽ خُث اهفخذ
اإلاغغب مً حضًض غلى اللاعة الافغٍلُت ،هما
جىحذ الؿُاؾت الخاعحُت للمغغب بافغٍلُا
بمجمىغت مً ؤلاهجاػاث وان مً ؤهمها الػىصة
بلى مىظمت الاجداص الافغٍلي مؼ بضاًت ؾىت
 ،2017والحهىٌ غلى غًىٍت مجلـ ألامً
والؿلم الافغٍلي بضاًت ؾىت  ،2018باإليافت بلى
طلً جىؾُؼ الاؾدثماعاث بالػضًض مً الضوٌ
الافغٍلُت.
وللض ؤولى اإلاغغب ؤهمُت هبري لخُىٍغ غالكاجه مؼ
مدُُه الافغٍلي وطلً باالغخماص غلى غضص هبحر
مً اجفاكُاث الخػاون والتي اعجىؼث باألؾاؽ غلى
الحماًت اإلاخباصلت لالؾدثماعاث ومىؼ الاػصواج
الًغٍبي وزفٌ ؤو الغاء عؾىم الاؾخحراص ،وطلً
لخدلُم الخيامل الاكخهاصي ؤلافغٍلي اإلاغغبي مؼ
الاؾخفاصة مً مؼاًا هظا الخيامل مً جدغٍغ
الؿلؼ والخضماث وغىامل ؤلاهخاج ػٍاصة غلى
جيؿُم اإلاػاًحر الخلىُت والخػاون في الؿُاؾاث
الاكخهاصًت التي حػمل غلى بخضار الخىمُت
الاكخهاصًت للضوٌ ألاغًاء في الاجداص ؤلافغٍلي
وجظل فػالُت الخػاون بحن اإلاغغب وافغٍلُا
مغهىهت بػضة جدضًاث جخمثل في الىلو الهُىلي
الظي حػاوي مىه البلضان الؿاثغة في َغٍم الىمى،
معهد الدراسات االجتماعٌة و االعالمٌة

وهلو اإلاػلىماث باليؿبت للكغواث اإلاغغبُت
بسهىم ؤلاَاع الخفًُلي ،1وحػضص ألاهظمت
الًغٍبُت وؤلاحغاءاث غحر الجمغهُت والخىافـ
الًغٍبي الضولي ،ولػل الاغخماص غلى مبضؤ
الخيؿُم الًغٍبي بحن صوٌ افغٍلُا هى الخُاع
ألاوؿب لخدلُم الخيامل الاكخهاصي الؾُما ؤن
هىان جإزحر مخباصٌ بحن الخيؿُم الًغٍبي في
الدكغَػاث الًغٍبُت وبحن الخيؿُم في املجاالث
والدكغَػاث ألازغي.
بن غملُت الخيؿُم الًغٍبي جخُلب جىفحر مىار
اكخهاصي مالثم وحكغَؼ مؿخلغ ومدكابه بلى خض
ما زهىنا في املجاٌ الًغٍبي ،وهظا لً ًخدلم
بال بىيؼ آلالُاث وألاؾـ الخُبُلُت لػملُت
الخيؿُم الًغٍبي بكيل ٌػمل غلى جمازل وجالقي
2
اإلاهالح الًغٍبُت ولِـ حػاعيها.
وبُبُػت الحاٌ واهُالكا مً مدخىٍاث اإلاىيىع
فةن ؤلاقيالُت الغثِؿُت جخمدىع خىٌ:
هُف ًمىً ؤن ٌؿاهم الخيؿُم الًغٍبي في
جدلُم الخيامل الاكخهاصي اإلاغغبي ؤلافغٍلي؟
فغيُت الضعاؾت:
 1نورة الحفٌان ،أحمد صلحً" ،الهواجس األمنٌة فً االتفالٌات
المغربٌة االفرٌمٌة" دراسات سٌاسٌة  41سبتمبر  ،8142شوهد فً
 8184/10/18فً مولع المعهد المصري للدراسات
.www.eipss-eg.org
2
عزوز علً ،عٌادي عبد القادر" ،الحوكمة الضرٌبٌة كمدخل
لتفعٌل التنسٌك الضرٌبً العربً" مجلة معهد العلوم االلتصادٌة/
المجلد  82العدد  14السنة  8181صفحة .011
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الخيؿُم الًغٍبي اإلاغغبي ؤلافغٍلي ًدلم جيامال
اكخهاصًا ًىػىـ غلى باقي اللُاغاث الحُىٍت.
ًىلؿم مىيىع الضعاؾت بلى حؼثحن املحىع ألاوٌ:
الػالكاث اإلاغغبُت الافغٍلُت :الىاكؼ والافاق ومً
زالٌ املحىع الثاوي :الخيؿُم الًغٍبي بحن
اإلاغغب وصوٌ افغٍلُا :اإلابرعاث وآلاماٌ.
املحىر ألاول :العالقات املغربية إلافريقية:
الى اقع ولافاق
أوال :عن الضياصة إلافريقية للمغرب
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بن اعجباٍ اإلاغغب بةفغٍلُا هجضه في ول نفدت
مً نفداث الخاعٍش اإلاغغبي ،هما هلمذ ازاعها في
كىة الضوٌ واهبؿاَها وفي يػفها واهدُاَها،
بلى خض ًجىػ الحضًث غً ؤن اإلاغغب ٌػلى وٍغجفؼ
بخضغُم وجغؾُش عوابُه بةفغٍلُا وحهبِ وٍىدضع
بًمىع جلً الغوابِ واهداللها ويُاغهاً .1اهض
اإلافىغ اإلاغغبي غبض  هلل الػغوي ؤن اعجباٍ اإلاغغب
بةفغٍلُا ش يء ماهض وؤجها حؼء ال ًخجؼؤ مً
جاعٍسه وفيها مؿخلبله.
للض ؤهض اإلالً دمحم الؿاصؽ غلى فىغة الخىاحض
والحًىع بلىة في اللاعة ؤلافغٍلُت ،ما ًجػل
اإلاملىت اإلاغغبُت بىابت الغغب بلى بفغٍلُا ،مما
ٌؿمذ بخدؿحن مياهتها الضولُت وهؿب الضغم
ؤلاكلُمي وجدؿحن اكخهاصها .للض غمل اإلالً
وبكيل شخص ي غلى جإؾِـ نالث وَُضة
بالبلضان حىىب الصحغاء الىبري ،فلام بػضة
حىالث وػٍاعاث بلى صوٌ مسخلفت ووكؼ كغابت ؤلف

 1عبد هللا العروي ،عاللات المغرب بإفرٌمٌا :مالحظات أولٌة،
منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،أكادٌر ،4331 ،ص .1
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اجفاكُت اكخهاصًت وؾُاؾُت وؤمىُت 2.وبفًل
حهىص اإلالً ،ػاصث وكىث الكغواث اإلاغغبُت
الخػاون مؼ بفغٍلُا حىىب الصحغاء في مجاالث
الػمل اإلاهغفي والاجهاالث والخإمحن والخهيُؼ،
في الىاكؼ ،جبػا للبىً ؤلافغٍلي للخىمُت ،اؾخإزغث
صوٌ حىىب الصحغاء الىبري بيؿبت  85في اإلائت
مً الاؾدثماعاث اإلاباقغة ألاحىبُت اإلاغغبُت في
الػام  ،2018والخباصٌ ؤلافغٍلي في اػصًاص ؤًًا،
اط اعجفؼ ب  68في اإلائت بحن الػامحن  2008و2018
فُما اػصاصث الهاصعاث اإلاغغبُت بلى غغب بفغٍلُا
زالزت ؤيػاف في الفترة غُنها ،وغالوة غلى حػؼٍؼ
اكخهاص اإلاملىت وجىىَؼ كاغضة خلفائها ،ؾخػىص
نالث اإلاغغب بضوٌ حىىب الصحغاء الىبري
باإلاؼٍض مً الىفؼ غلى غالكتها مؼ الاجداص ألاوعوبي
غبر حػؼٍؼ الخباصٌ الخجاعي بحن اإلاغغب والاجداص
3
ألاوعوبي وإفغٍلُا.
ًخسظ اإلاغغب ؾُاؾت بفغٍلُت فػالت حؿعى
لخدلُم مجمىغت مً ألاهضاف حػخمض غلى
بمياهُاث افغٍلُا الىثحرة واإلاخىىغت ،والتي ججػل
منها كاعة اإلاؿخلبل .عغم ما حػاهُه الضوٌ
ؤلافغٍلُت مً جسلف وفلغ ،فةن إلفغٍلُا وحه
ازغ مكغق وٍبػث غلى ؤمل هبحر في اهبػاثها.
فمً يمً الاكخهاصًاث الػكغًٍ ألاهثر همىا
في الػالم جىحض بخضي غكغة منها في بفغٍلُا
وخضها ،وججاوػ مػضٌ الىمى الؿىىي في اللاعة
2

« HM the king delivers speech to nation on 44th
anniversary of green march. « Agence Marocaine
de presse,
htpps://www.mapnews.ma/en/discours-messagessur-le roi/hm-king delivers speech to nation on
44th anniversary of green march.
3
ٌاسمٌنة أبو الزهور "،التمدم والفرص الضائعة :المغرب ٌدخل
عمده الثالث تحت حكم الملن دمحم السادس" موجز السٌاسةٌ /ولٌو
 8181منشورات مركز بروكنجز الدوحة.
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الؿمغاء 5،4 %بحن ؾىتي  2000و ،2010وعغم
غضم اؾخلغاع هظا الىمى بؿبب اجهُاع ؤؾػاع
الؿلؼ ألاؾاؾُت وألاػماث الؿُاؾُت في بػٌ
صوٌ بفغٍلُا ،التي ؤصث الى جباَا وؿبي في الىمى،
فةهه ؾُدافظ زالٌ الؿىىاث اللاصمت غلى
مؿخىي همى مخىؾِ ال ًلل غً  .4،3 %وٍىحض
في اللاعة الؿمغاء ؤهثر مً ملُاع وماثخحن ملُىن
مؿتهلً والظًً ًىفلىن ما ٌػاصٌ جغٍلُىن
وههف صوالع ،وٍخىكؼ ؤن ًهل ؤلاهفاق
الاؾتهالوي جغٍلُىهحن صوالع ؤمغٍيي في غام .2025
لظلً لم حػض الاكخهاصًاث الىبري في الػالم
وؤًًا الاكخهاصًاث الهاغضة جىظغ بلى افغٍلُا
بيىجها كاعة الفلغ والجزاغاث والخسلف ،بل بيىجها
كاعة اإلاؿخلبل بما جملىه مً بمياهُاث لالؾدثماع
والدؿىٍم ،وؤًًا باغخباعها مهضع للمىاعص
الُبُػُت والفالخُت اإلاخىىغت ،خُث جىحض في
بفغٍلُا  % 60مً ألاعاض ي غحر اإلاؼعوغت في
الػالم ،وجدخىي غلى ؤهثر مً  % 30مً
الاخخُاٍ الػالمي للمػاصن ،و %10مً الاخخُاٍ
الػالمي مً الىفِ 1 .حمُؼ هظه اإلااقغاث جًؼ
ؤمامىا الجىاهب اإلاكغكت لللاعة ؤلافغٍلُت وحغغي
اإلاخمػً في الىاكؼ الاكخهاصي ؤلافغٍلي
لالؾدثماع في اللاعة ؤلافغٍلُت وجفؿغ لىا ؤخلُت
اإلاغغب في اؾترحاع مياهخه في اللاعة الؿمغاء.
ثانيا :و اقع التعاون الجبائي املغربي إلافريقي
حؿدىض الاؾتراجُجُت اإلاغغبُت في بفغٍلُا غلى
حػاون مالي مخُىع ومؿخمغ ًغجىؼ غلى جضزالث
الىوالت اإلاغغبُت للخػاون الضولي ،وغلى حػؼٍؼ
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الاهفخاح الخجاعي (ؤبغم اإلاغغب  14اجفاكُت مً
هىع الضولت ألاهثر عغاًت و 6اجفاكُاث ججاعٍت
وحمغهُت) باإليافت لدصجُؼ الاؾدثماعاث مً
وإلى بفغٍلُا ( 18اجفاكا زىاثُا لحماًت وحصجُؼ
الاؾدثماع و 9اجفاكُاث جفاصي الاػصواج
الًغٍبي) 2.وٍخجلى هظلً هظا الخػاون مً زالٌ
بلغاء صًىن الضوٌ ؤلافغٍلُت ألاكل همىا .هما
ٌؿعى اإلاغغب مً زالٌ هظه الاؾتراجُجُت بلى
بلىعة همىطج غلى مؿخىي الخػاون حىىب حىىب
كىامه جباصٌ اإلاهالح والخجاع ،بػُضا غً ول
ؤقياٌ الهُمىت والاؾخغالٌ.
بن اإلاغغب وبضغم مً ناخب الجاللت اإلالً دمحم
الؿاصؽ ،حػل مً الخػاون حىىب –حىىب،
عافػت اؾتراجُجُت لؿُاؾخه الخاعحُت ،وهغؾه
في الضؾخىع يمً زىابذ صبلىماؾِخه .خُث ؤن
اإلاغغب ملتزم في مجاٌ الخػاون حىىب – حىىب
بكيل فػلي ،وفي بَاع عئٍت ملىُت اؾتراجُجُت
وقاملت ،جلىم غلى حػؼٍؼ اللضعاث في مُضان
الخىمُت البكغٍت ،وحػؼٍؼ الؿالم وألامً
والاؾخلغاع ،وصغم الخيامل الاكخهاصي الجهىي
وؤلاكلُمي وختى اللاعي.
وحػخبر الكغاهت بحن اإلاملىت اإلاغغبُت ومىظمت
الخػاون والخىمُت الاكخهاصًت ؤخض ؤهم زُىاث
اإلاغغب مً ؤحل حػؼٍؼ الكغاهت والخػاون في
مجاالث جغوم جلىٍت الىمى الاكخهاصي والغفؼ مً
الخىافؿُت وجىغَـ الاهضماج الاحخماعي والضفؼ
بالخىمُت الترابُت والحيامت الػمىمُت ،غبر الػمل
غلى جبني اإلاؼٍض مً اإلاماعؾاث الفًلى اإلاػخمضة

1

سعٌد الصدٌقً " ،السٌاسة الخارجٌة المغربٌة فوق الرمال
المتحرك ة إلفرٌمٌا" منشورات المعهد المغربً لتحلٌل السٌاسات،
أبرٌل  ،8142ص .0

معهد الدراسات االجتماعٌة و االعالمٌة

2

مجلة المالٌة ،وزارة االلتصاد والمالٌة المغرب ،العدد ،82
غشت  ،8140ص .2
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مً َغف اإلاىظمت في مجاالث مً كبُل الحيامت
الػمىمُت والكفافُت الًغٍبُت ومداعبت الفؿاص
وحصجُؼ الاؾدثماع والخىمُت الترابُت.
بػض اؾخلالٌ الػضًض مً البلضان ؤلافغٍلُت ومىظ
ؾخِىاث اللغن اإلااض ي ،ؤخضر اإلاغغب قبىت
هبحرة مً الخػاون الثىاجي مؼ هظه الضوٌ وطلً
مً زالٌ ويؼ بَاع جىظُمي مالثم خُث جسًؼ
الػالكاث الاكخهاصًت بحن الضوٌ ؤلافغٍلُت
واإلاغغب إلَاع كاهىوي مخيىن مما ًؼٍض غً 500
اجفاكُت حػاون ،جخمحز بمكاعهت اللُاع الخام
في اإلاباصعاث الحيىمُت املخخلفت.
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وكؼ اإلاغغب غلى ؾلؿلت مً الاجفاكُاث الثىاثُت
مؼ غضص هبحر مً الضوٌ ؤلافغٍلُت الىاكػت حىىب
الصحغاء تهم الجاهب الخجاعي والاؾدثماع،
وجإزظ قيل اجفاكُاث الخجاعة ،ؤو اجفاكُاث
لخػؼٍؼ وخماًت الاؾدثماعاث ،ؤو اجفاكُاث لخجىب
الاػصواج الًغٍبي ،وحػخبر الاجفاكُاث الجباثُت
ؤصاة كاهىهُت فػالت ،لِـ فلِ لخفاصي الاػصواج
الًغٍبي غلى اإلاؿخىي الضولي ،وإهما ؤًًا
إلايافدت التهغب والغل الًغٍبي الضولي ،مً
زالٌ جباصٌ اإلاػلىماث الًغٍبُت خىٌ اإلايلفحن
بحن الضوٌ اإلاخػاكضة ،واإلاؿاغضة اإلاخباصلت في
1
جدهُل الًغاثب.
ًلضم اإلاغغب ؤوعاكا حض عابدت إلفغٍلُا ،زانت
ؤهه ٌػخمض ؾُاؾت الخػاون مؼ بلضان اللاعة
بمىُم عابذ -عابذ ،كاثم غلى جدلُم اإلاهالح
اإلاكترهت ،خُث ولم ًخىكف اهفخاح اإلاغغب هدى
صوٌ بفغٍلُت غلى ببغام اجفاكُاث مؼ الضوٌ
 1صباح نعوش ،المالٌة العامة ومالٌة الدول النامٌة ،مطبعة النجاح
الجدٌدة الدار البٌضاء ،الطبعة األولى  4322ص .431
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فلِ ،خُث باث اللُاع الخام اإلاغغبي خايغا
بلىة في اللاعة الؿمغاء .اط اقتري بىً "الخجاعي
وفا بىً" (ؤخض ؤهبر البىىن اإلاغغبُت الخانت)
"وىجي بىً" الغواهضي ،ؤخض ؤهبر اإلاهاعف في
هظا البلض ؤلافغٍلي .فُما وكؼ "اإلاىخب الكغٍف
للفىؾفاث" (قغهت خيىمُت) اجفاكُت بـ 3.7
ملُاعاث صوالع مؼ بزُىبُا لبىاء ؤهبر مهىؼ إلهخاج
ألاؾمضة في اللاعة.
وفي  ،2016غؼػ اإلاغغب مىكػه وإوٌ مؿدثمغ
بفغٍلي في اللاعة ،خؿب ووالت ألازباع
الاكخهاصًت "بًيىفحن" ،بلُمت  5ملُاعاث صوالع
و 22مكغوغا .بن اإلاغغب ٌؿعى لُلضم همىطج
اللىة الىاغمت في كاعة بفغٍلُا ،لِـ فلِ
بسهىم اللًاًا طاث الُبُػت الؿُاؾُت
والاؾتراجُجُت ،بل ختى ما ًخػلم بدفظ ألامً
والؿلم الضولُحن ومداعبت ؤلاعهاب" خُث جخىاحض
خالُا بةفغٍلُا ؤهثر مً  1000ملاولت مغغبُت،
اؾدثمغث ما بحن  2008و ،2015ما مجمىغه 2.2
ملُاع صوالع ؤمغٍيي ،زانت في بفغٍلُا حىىب
الصحغاء.2
ولىً جبلى املجهىصاث التي ًبظلها اإلاغغب
مدضوصة في بَاع الخػاون الجباجي الافغٍلي
اإلاغغبي ،ما ٌؿخىحب بغاصة الىظغ في ؤصواث
الؿُاؾت الًغٍبُت مً زالٌ بصزاٌ مفهىم
الخيؿُم الًغٍبي بحن الضوٌ .فما هى مفهىم
الخيؿُم الًغٍبي وما مضي فػالُخه في جلىٍت

 2دمحم بندرٌس" ،المغرب ٌعول على تعاون التصادي مع دول
إفرٌمٌا لتطوٌر عاللاته" ممال منشور بصحٌفة األناضول
االلكترونٌة  https://www.aa.com.tr/arبتارٌخ
.8142/12/12
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الخػاون الجباجي بحن الضوٌ .هظا ما ؾيخُغق له
في املحىع الثاوي.

للًغٍبت ،وقغوٍ مىذ ؤلاغفاءاث الًغٍبُت
2
ومػضالث وؤؾػاع الًغاثب.

املحىر الثاني :التنضيق الضريبي بين املغرب
ودول افريقيا املبررات ولامال

هما ًلهض بالخيؿُم الًغٍبي طلً اإلاؿاع مً
اإلاكاوعاث اإلاىحىصة بحن صوٌ ؤغًاء في جىخل
بكلُمي (الاجداص ألاوعوبي ،الاجداص الافغٍلي)....
خىٌ َغق جىظُم ؤهظمتها الًغٍبُت بكيل
مخمازل وميسجمت فُما بُنها .هما ًمىً اغخباع
الخيؿُم الًغٍبي مجمىع الخغحراث التي ًخم
اخضاثها في الىظام الًغٍبي لضولت مػُىت بدؿب
مؿخىي وؤهضاف غالكاتها اإلاخياملت مؼ غحرها مً
3
الضوٌ بػض الدكاوع مؼ هظه الضوٌ.

بن هجاح غملُت الخيامل الاكخهاصي اإلاغغبي
الافغٍلي حػخمض غلى بخضي ؤهم ؤصواث هظا
اإلاكغوع ؤال وهى الخيؿُم الًغٍبي ،ؾىداوٌ مً
زالٌ هظا املحىع الخُغق إلافهىم الخيؿُم
الًغٍبي وواكؼ ومؿخلبل الخيؿُم الًغٍبي بحن
اإلاغغب وصوٌ افغٍلُا.
أوال :مفهىم التنضيق الضريبي ومبرراثه
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ًىلؿم مفهىم الخيؿُم الًغٍبي مً الىاخُت
اللغىٍت بلى قلحن اإلافهىم ألاوٌ ًخػلم بػملُت
الخيؿُم ،ؤما الكم الثاوي فُخػلم بالجاهب
الًغٍبي ،فمهُلح " الخيؿُم" ٌػني في
اللىامِـ ؤلاهجلحزًت الخىاغم والاوسجام ؤو
الخىافم ؤما في اللىامِـ الػغبُت فُػني
الخىظُم 1،ؤما الكم الثاوي واإلاخػلم بالًغاثب
فهي ول مبلغ مالي جخلاياه الضولت مً ألاشخام
واإلااؾؿاث بهضف جمىٍل هفلاث الضولت .ؤما
اإلافهىم الاكخهاصي للخيؿُم الًغٍبي فُػني بإهه
جلً الػملُت التي حؿتهضف بػالت ؤهم ؤوحه
الخالف بحن الىظم والدكغَػاث الًغٍبُت
املخخلفت ،بدُث جهبذ بظلً مخىاغمت
ومخىاؾلت ومخلاعبت في مسخلف املجاالث
الًغٍبُت هلىاغض جدضًض الىاكػت اإلايكئت

1

عزوز علً ،عٌادي عبد القادر" ،الحوكمة الضرٌبٌة كمدخل
لتفعٌل التنسٌك الضرٌبً العربً" مجلة معهد العلوم االلتصادٌة/
المجلد  82العدد  14السنة  8181صفحة .014
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وحهضف الخيؿُم الًغٍبي بلى:

4

 .1حػضًل حؼجي وجضعٍجي لألهظمت الًغٍبُت
الىَىُت املخخلفت ،وطلً في يىء
ازخالف الهُاول وألاغباء الًغٍبُت،
وازخالف جىػَؼ هظه ألاغباء بحن يغاثب
مباقغة وغحر مباقغة.
ٌ .2ؿاوي الخيؿُم الًغٍبي ألاغباء
الًغٍبُت بحن الضوٌ ألاغًاء ،وغلى
جدلُم الػضالت الًغٍبُت بحن
الخايػحن للًغٍبت وججىب الاػصواج
الًغٍبي.
 .3بػالت وافت الػلباث والحىاحؼ الًغٍبُت
التي ًمىً ؤن جدض مً اإلاىافؿت بحن
الضوٌ.
 2نفس المرجع
 3دمحم عباس محرزي "التجانس الضرٌبً فً إطار تحمٌك التكامل
االلتصادي فً منطمة المغرب العربً" مجلة التصادٌات شمال
افرٌمٌا ،العدد  8ص .3
4 4
عزوز علً ،عٌادي عبد القادر" ،الحوكمة الضرٌبٌة كمدخل
لتفعٌل التنسٌك الضرٌبً العربً" مجلة معهد العلوم االلتصادٌة/
المجلد  82العدد  14السنة  8181صفحة .018
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 .4جدؿحن الىاجج الاؾدثماعي مً ؤحل
جىَحن عؤؽ اإلااٌ املحلي وهظلً جىمُت
الاؾدثماعاث الضولُت.
 .5حؿهُل غملُت اهخلاٌ عئوؽ ألامىاٌ بحن
الضوٌ غً َغٍم بلغاء الحىاحؼ
الًغٍبُت ،واالػصواج الًغٍبي ،ؤو
جدلُم خغٍت اهخلاٌ الؿلؼ وعئوؽ
ألامىاٌ مً زالٌ حكابه ؤو جلاعب
ألاهظمت واللىاغض الفىُت في الضوٌ
ألاغًاء.
ٌ .6ػض الخيؿُم الًغٍبي ؤخض الىؾاثل
اإلاىحهت لإلنالح الًغٍبي اإلاغغىب فُه
في الضوٌ ألاغًاء .وؤخض ؤهم وؾاثل
جيؿُم الؿُاؾاث الىلضًت وله غالكت
وزُلت بالخػاون اإلاالي بحن الضوٌ ألاغًاء.

45

أنىاع التنضيق الضريبي:
ًمىً جهيُف الخيؿُم الًغٍبي وفلا للمػاًحر
1
الخالُت:
 .1مػُاع الؼمًً :هىف الخيؿُم الًغٍبي
خؿب هظا اإلاػُاع بلى:
 جيؿُم يغٍبي ماكذ :وٍيىن لفترة
ػمىُت مدضصة  3ؤو  5ؤو  10ؾىىاث غلى
ؤكص ى جلضًغ.
 جيؿُم يغٍبي صاثم :وٍيىن لفتراث
َىٍلت وؿبُا جفىق  10ؾىىاث.

1

بن ٌحٌى ناجً " التنسٌك الضرٌبً " محاضرة ،كلٌة العلوم
االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر جامعة زٌان عاشور ،الجلفة-
الجزائر-السنة الجامعٌة  8181/8143ص .2
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 .2مػُاع كىاغض وبىىص الخيؿُم :وَكمل
الخيؿُم الًغٍبي خؿب هظا اإلاػُاع
هىغحن:
 الخيؿُم الًغٍبي طو البىىص
الثابخت :وٍمثل الاجفاكُت اإلاىكػت
بحن غضص مً الضوٌ لخلغٍب
ألاهظمت الًغٍبُت وإػالت حىاهب
الازخالف بُنها وجيىن مىاص
وكىاغض الخػاكض زابخت.
 الخيؿُم الًغٍبي طو البىىص
اإلاخغحرة :وهى الخيؿُم الظي
جيىن مىاصه وكىاغضه كابلت
إلغاصة الهُاغت وفلا لألخضار
الاكخهاصًت ،خُث ًخم ؾىىٍا
الخفاوى غلى بىىص الاجفاكُت
بحن ألاَغاف اإلاخػاكضة.
 .3مػُاع ؤلاَاع املحضص لػملُت الخيؿُم
الًغٍبي :وٍهىف خؿب الخػضًالث
التي جُغؤ غلى اإلاػامالث الًغٍبُت بلى:
 الخيؿُم الًغٍبي مدضوص الىُاق
(حؼجي) :وهى طلً الخيؿُم الظي ًخم
الترهحز فُه غلى يغٍبت مدضصة ؤو بحغاء
حؼجي إلاػاملت يغٍبُت مدضصة مً ؤحل
جدلُم هضف مدضص ،مثاٌ طلً بطا وان
الغغى مً الخيؿُم ػٍاصة حجم
الاؾدثماعاث فةن الترهحز في هظه الحالت
ًيىن غلى مىذ مؼاًا وإغفاءاث يغٍبُت
لالؾدثماع الىافض ،ؤو ويؼ اجفاكُت إلاىؼ
الاػصواج الًغٍبي بما ٌؿاغض غلى ػٍاصة
الاؾدثماعاث.
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 الخيؿُم الًغٍبي الكامل
(الىلي) :وٍخم فُه ويؼ بغهامج قامل
ًخًمً مجمىغت مً الؿُاؾاث
وؤلاحغاءاث التي مً قإجها الػمل غلى
جيؿُم مسخلف اإلاػامالث الًغٍبُت
وغاصة ما جخًمً الًغاثب بمسخلف
ؤهىاغها ،ػٍاصة غلى مىاءمت الؿُاؾاث
اإلاالُت والىلضًت بضعحاث مخػضصة.
فةلى ؤي خض ًخىافم الخػاون اإلاغغبي ؤلافغٍلي
ومباصت الخيؿُم الًغٍبي؟ هظا ما ؾىداوٌ
ؤلاحابت غىه مً زالٌ الفلغة الثاهُت مً هظا
املحىع.

46

ثانيا :مظاهر التنضيق الضريبي املغربي -
إلافريقي
بن مماعؾت الضوٌ لؿُاصتها الًغٍبُت ٌػُي
للضولت الحغٍت في فغى ما حكاء مً يغاثب غلى
عغاًاها ،وكض ؤصي الازخالف والخباًً في ألاهظمت
الًغٍبُت بحن الضوٌ باإلايلفحن طوي اليكاٍ
الضولي بلى جدمل ؤغباء يغٍبُت ألهثر مً مغة،
وإلى اؾخغاللهم لهظا الخباًً لتهغبهم مً صفؼ
الًغاثب ،وغلى هظا ألاؾاؽ جظهغ ؤهمُت
الخيؿُم الًغٍبي الظي ًخُلب حملت مً
ألاصواث واإلاخُلباث ،وغلُه فةن جىفغ ؤحهؼة
وآلُاث لػملُت الخيؿُم الًغٍبي ٌػض ؤمغا
يغوعٍا وهظا بهضف الخدًحر لػملُت الخيؿُم
وؤلاؾغاع في ججؿُضه ،وجخمثل هظه الالُاث في
هُاول وماؾؿاث يغٍبُت ،زُِ غمل وغلىص
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كاهىهُت هضفها ألاؾاس ي الترحمت الػملُت ملخُِ
الخيؿُم الًغٍبي.1
وحػخبر الاجفاكُاث الًغٍبُت وألُت ؤؾاؾُت
للخيؿُم الًغٍبي :هما حػغف الاجفاكُت
الًغٍبُت بإجها الػلض اإلامط ي بحن صولخحن ؤو ؤهثر
ًضوع مىيىغها خىٌ ؤمىع يغٍبُت بدُث تهضف
هظه الاجفاكُت بلى جفاصي الاػصواج الًغٍبي
وميافدت الغل والتهغب الًغٍبي وإعؾاء كىاغض
الخػاون في مُضان الًغاثب ،وبهفت غامت فةن
الاجفاكُت الًغٍبُت حػغب غً بعاصة ول َغف في
الؿعي إلخلاق مباصت الػضالت واإلاؿاواة في فغى
الًغٍبت مً ؤحل جفاصي الازاع الؿلبُت ليل مً
الاػصواج الًغٍبي والتهغب الًغٍبي ،والػمل غلى
2
جغكُت وحصجُؼ الاؾدثماعاث.
خللذ الضبلىماؾُت اإلاغغبُت هخاثج بًجابُت
بخُىٍغها وجفػُلها غالكاجه الاكخهاصًت
والخجاعٍت مؼ ألاؾىاق ؤلافغٍلُت ،ؤهلخه لُيىن
ؤوٌ مؿدثمغ في غغب بفغٍلُا وزاوي مؿخمغ
باللاعة وزاوي مهضع لضولها 3،وؾاهمذ
الضبلىماؾُت اإلالىُت بؼٍاعاث ملىُت لضوٌ غضة
مىظ جىلُخه للػهض ،وبضبلىماؾُت اكخهاصًت )
جاَغها الػضًض مً الاجفاكُاث والبرجىوىالث
ومظهغاث الخفاهم والخػاون( وةَاع الؾتراجُجُت
1

عزوز علً" ،الٌات ومتطلبات تفعٌل التنسٌك الضرٌبً العربً"
األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة ،العدد ،8148 ،2
صفحة .04
 2عٌسى إسماعٌل« ،المانون الجبائً الدولً« ،مذكرة ماجستٌر
فً العلوم االلتصادٌة ،تخصص نمود ومالٌة وبنون ،جامعة
البلٌدة ، 8111،ص.418:
3

محسن الندوي " ،األهمٌة االستراتٌجٌة للدبلوماسٌة االلتصادٌة

فً العاللات المغربٌة اإلفرٌمٌة" مجلة العلوم السٌاسٌة والمانون،
العدد الثانً مارس  ،8141شوهد فً  8184/10/11فً
.https://democraticac.de
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مغغبُت لخػؼٍؼ غالكاجه بالػمم ؤلافغٍلي لجىىب
الصحغاء ،وجغؾُش غالكاث اكخهاصًت وججاعٍت
ممخضة وجىفحر مىار بًجابي للمؿدثمغًٍ.
وفي ؾُاق مخهل ،حػضصث الاجفاكُاث الخجاعٍت
بحن زالزت ؤهىاع :اجفاكُاث جللُضًت مبيُت غلى
قغٍ الضولت ألاهثر جفًُال ،الاجفاكُاث
الخجاعٍت الخفًُلُت وؤزحرا الاجفاكُاث اإلاخػللت
1
باألفًلُاث الخجاعٍت:
 الاجفاكُاث الخللُضًت اإلابيُت غلى قغٍ
ألاهثر جفًُال :اجفاكُاث زىاثُت همذ
ؤهثر مً  14صولت بفغٍلُت.
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 الاجفاكُاث الخجاعٍت الخفًُلُت :جمىذ
امخُاػاث حمغهُت مخباصلت لبػٌ
اإلاىخىحاث ؤو امخُاػاث يغٍبُت وفم
كاغضة الىلل اإلاباقغ.
 الاجفاكُاث اإلاخػللت بالىظام الػالمي
لألفًلُاث الخجاعٍت :حاء مً ؤحل
حػؼٍؼ الخػاون حىىب حىىب ،وإصاة
ؤخضزذ مىظ ؾىت  1988لدصجُؼ
اإلاباصالث بحن البلضان الؿاثغة في َغٍم
الىمى غلى ؤؾاؽ مخباصٌ.
وفُما ًسو مجاٌ الاؾدثماعاث  ،ومً ؤحل
حػؼٍؼ الخػاون حىىب  -حىىب ،فلض ؤبغم اإلاغغب
غضة اجفاكُاث مغجبُت باالؾدثماع مؼ البلضان
ؤلافغٍلُت وحكمل اجفاكُاث حصجُؼ وخماًت
اإلاخباصلت لالؾدثماعاث وغضم الاػصواج الًغٍبي،
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وفُما ًسو حصجُؼ وخماًت الاؾدثماعاث  ،وكؼ
ؤهثر مً  25اجفاكُت لحماًت وحصجُؼ
الاؾدثماعاث مً ؤنل 71اجفاكُت و  26اجفاكُت
إلاىؼ الاػصواج الًغٍبي مً ؤنل  63اجفاكُت،
ؾُاؾت اإلاغغب ؤلافغٍلُت جلىم غلى جضازل
غىانغ وؤبػاص اكخهاصًت وصًيُت وؾُاؾُت
وزلافُت في هظه الػالكاث مؼ جغحُذ هفت
الاكخهاصي في اعجباٍ بالجاهب الخىمىي وألامني.
هظه الضًىامُت الجضًضة اهُللذ مىظ ونىٌ
اإلالً دمحم الؿاصؽ للحىم ،وحػؼػث بؼٍاعاث
ملىُت لضوٌ اللاعة واإلاكاعَؼ التي جترحم غالكاث
ألازىة والخًامً ،بكغاواث اؾتراجُجُت والتي
مهض لها بمباصعة بلغاء حمُؼ صًىن الضوٌ
ؤلافغٍلُت ألاكل همى في كمت بفغٍلُا ؤوعوبا
باللاهغة ؤبغٍل ، 2000هما باصع بلى ؤلاغفاء الىلي
مً عؾىم الىاعصاث للاثمت مىخىحاث  34بلض
بفغٍلي ؤكل همى مىظ ًىاًغ ، 2001وواهذ هظه
اإلاباصعاث مً ؤحل حػؼٍؼ الخيامل والخػاون
الخجاعي والاكخهاصي.
وَػخبر الخيامل والخػاون الخجاعي والاكخهاصي
الىاجح هدُجت للخيؿُم الًغٍبي الجُض
واإلاضعوؽ ،ومً زالٌ ؾعي اإلاغغب الضاثم
لخُىٍغ غالكاجه الخجاعٍت والاكخهاصًت مؼ صوٌ
بفغٍلُا ،فهى بظلً ٌؿحر غلى َغٍم الاهضماج
الاكخهاصي مؼ الضوٌ الافغٍلُت خُث غلض
مجمىغت مً الاجفاكُاث الجباثُت في بَاع
الخيؿُم الًغٍبي.

1نورة الحفٌان ،أحمد صلحً" ،الهواجس األمنٌة فً االتفالٌات
المغربٌة االفرٌمٌة" دراسات سٌاسٌة  41سبتمبر  ،8142المعهد
فً
المصري للدراسات صفحة  0شوهد فً
.www.eipss-eg.org
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ومً ؤبغػ الاجفاكُاث التي غلضها اإلاغغب واهذ
اجفاكُاث غضم الاػصواج الًغٍبي مؼ صوٌ بفغٍلُا
1
وهي والخالي:
 اجفاكُت مىؼ الاػصواج الًغٍبي اإلاىكػت
بحن املغرب-غينيا غلضث ًىم  3ماعؽ
 2014وصزلذ خحز الخىفُظ 15
ًىاًغ.2016
 اجفاكُت مىؼ الاػصواج الًغٍبي اإلاىكػت
بحن املغرب-صنغال غلضث ًىم  1ماعؽ
 2002وصزلذ خحز الخىفُظ  19ماي
.2006
 اجفاكُت مىؼ الاػصواج الًغٍبي اإلاىكػت
بحن املغرب-الكىديفىار غلضث ًىم 20
ًىلُىػ  2006وصزلذ خحز الخىفُظ 7
ماعؽ .2016
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 اجفاكُت مىؼ الاػصواج الًغٍبي اإلاىكػت
بحن املغرب-الغابىن غلضث ًىم 3
غكذ  1999وصزلذ خحز الخىفُظ 16
ماي .2008
 اجفاكُت مىؼ الاػصواج الًغٍبي اإلاىكػت
بحن املغرب-مالي غلضث ًىم  20فبراًغ
 2014وصزلذ خحز الخىفُظ  3غكذ
.2016
 اجفاكُت مىؼ الاػصواج الًغٍبي اإلاىكػت
بحن املغرب وجمهىرية إثيىبيا
الفيدرالية الديمقراطية بإصٌـ ؤبابا في
 19هىفمبر  2016لخجىب الاػصواج
1

معطٌات تم استخراجها من مولع المدٌرٌة العامة للضرائب،
االتفالٌات الجبائٌة الدولٌة،
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Docume
ntation-fiscale/Conventions-internationales
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الًغٍبي ومىؼ التهغب الًغٍبي في مُضان
الًغاثب غلى الضزل.
 اجفاكُت مىؼ الاػصواج الًغٍبي اإلاىكػت
بحن اململكة املغربية وجمهىرية رواندا
بىُغالي في  19ؤهخىبغ  2016لخجىب
الاػصواج الًغٍبي ومىؼ التهغب الًغٍبي
في مُضان الًغاثب غلى الضزل.
 اجفاكُت مىؼ الاػصواج الًغٍبي اإلاىكػت
بحن خيىمت اململكة املغربية وحكىمة
جمهىرية مدغشقر بإهدىاهاعٍفى في 21
هىفمبر  2016لخجىب الاػصواج الًغٍبي
ومىؼ التهغب الًغٍبي في مُضان
الًغاثب غلى الضزل.
بن اإلاخمػً في ويؼ الػالكاث اإلاغغبُت ؤلافغٍلُت
وزهىنا الاجفاكُاث الجباثُت التي جغوم ججىب
الاػصواج الًغٍبي وجيؿُم الجباًاث الىَىُت
اإلاغغبُت مؼ مخُلباث الؿىق ؤلافغٍلُت،
ٌؿدكف املجهىص الجباع الظي جبضله اإلاملىت
اإلاغغبُت في ؾػيها لخدلُم الخيامل الاكخهاصي
والخجاعي مؼ صوٌ اللاعة ؤلافغٍلُت.
خاثمة
مً زالٌ صعاؾت واكؼ الخيؿُم الًغٍبي اإلاغغبي
ؤلافغٍلي هجض ؤن اإلاغغب لم ًهل بػض لىيػُت
الخيامل الاكخهاصي والخجاعي اإلاغغبي-ؤلافغٍلي،
غحر ؤن الؿعي اإلاخىانل والجاص لضولت اإلاغغب
إلبغام اجفاكُاث حػاون باللاعة والظي ًبرػ بكيل
واضح مً زالٌ الاهخػاف اإلالحىّ لحجم
الخباصالث الخجاعٍت ،وغلُه فةن ملاعبت اإلاغغب
لخػؼٍؼ الخيؿُم الًغٍبي بحن صوٌ اللاعة
ؤلافغٍلُت ،غبر بَاع حكغَعي وكاهىوي حكيل
زُىة ؤولى مً مؿحرة الػالذ َىٍلت .خُث بن
ردمد 2737-8101 :
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الخيؿُم الًغٍبي ٌػخبر زُىة ؤؾاؾُت وهامت في
ؾبُل جدلُم الخيامل الاكخهاصي بحن اإلاغغب
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وصوٌ الاجداص ؤلافغٍلي وفغنت لخػؼٍؼ الػالكاث
بُنهما.
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ؤلاوؿاهُت ،ؤواصًغ ،1997 ،م .7
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حامػت ػٍان غاقىع ،الجلفت-الجؼاثغ-الؿىت الجامػُت  2020/2019م .3
 .11عسوز علي" ،الُاث ومخُلباث جفػُل الخيؿُم الًغٍبي الػغبي" ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت
وؤلاوؿاهُت ،الػضص  ،2012 ،8نفدت .61
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 .12عيس ى إصماعيل« ،اللاهىن الجباجي الضولي «مظهغة ماحؿخحر في الػلىم الاكخهاصًت ،جسهو
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 .13نىرة الحفيان ،أحمد صلحي" ،الهىاحـ ألامىُت في الاجفاكُاث اإلاغغبُت الافغٍلُت" صعاؾاث
ؾُاؾُت  14ؾبخمبر  ،2018اإلاػهض اإلاهغي للضعاؾاث نفدت  5قىهض في مىكؼ .www.eipss-eg.org
مىكؼ اإلاضًغٍت الػامت للًغاثب ،الاجفاكُاث الجباثُت
.14
الضولُتhttps://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Documentation-fiscale/Conventions-،
internationales
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