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مصطفى الباكوري يُؤكِّد على أنّ ورش تنزيل الجهويّة معقّد

أكد ، رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، أنّ ورش نقل االختصاصات التي كانت عندَ الدّولة إلى الجِهات غير سهل بطبيعته، ومعقَّدٌ، لتداخل
عدّة عناصر فيه. وأضاف الباكوري، في تصريح له على هامش الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن تعريفَ بعض المهامّ، كما

تُعَرّف بشكل عامّ في القانون، يخلق في بعض األحيان غموضا عندما يبدأ التّطبيق والنّقل الفعليّ لالختصاصات، وزاد أنّ من بين التحدّيات أيضا
تردُّد الجهات التي ستنقل المهامّ، وهو التردّد الذي يؤثّر على هذا المسلسل، ويجعل االنتقال يستغرق وقتا أكبر. وقال رئيس جهة الدار البيضاء

سطات: "بفعل الجهوية انتقلنا من جهات إلى جهات أوسع، وبمساحات ترابية وعدد أقاليم أكبر"، مضيفا أنّ "هناك أيضا تحدّي التّدبير، من أجل
تنظيم اإلدارة وتدبيرها ومالءمة العنصر البشري مع هذه المهامّ الجديدة واألوسع، وهو ما يأخذ وقتا ألن العمليّة ليست سهلة". اقرا ايضًا: ورغم

كون الوالية األولى والية انتقالية، إال أنّها ال يجب أن تكون بالنسبة للباكوري حجّة لتركها تمرّ دون القيام ببعض اإلنجازات الملموسة، التي
ستُساهِم في الحفاظ على الحماس الجماعي، خاصّة لدى المواطِنين، في ما يتعلّق بأهميّة هذا الورش، مؤكّدا أنّه "ال بدّ من وضع السّكّة

لجميع المهامّ والتّحدّيات، لتمكين الوالية الثانية من توفير الوقت، حتى ندخل في السّرعة األفقية للورش". ووضّح نور الدين بنسودة، الخازن العامّ
للمملكة، أنّ مناقشة موضوع المالية المحلية في عالَم متحوِّل جاء استجابة للخطابَين األخيرين للملك محمد السادس، الذي جعل تقليص الفوارق

االجتماعية والمجالية من األهداف األساسية، والذي دعا إلى اتّخاذ تدابير فعّالة في ميدان العدالة االجتماعية لتقليص الفوارِق وتقوية كلّ من
الطّبقات الضّعيفة والمتوسّطة. ويرى بنسودة، على هامش المناظرة الدّولية للمالية العمومية، أن المالية المحلّيّة يمكنها أن تلعب دورا بحكم

نفقاتها على الصّعيدَين الجهوي والمحلّي، باإلضافة إلى نفقات القطاعات الوزارية، وأضاف أنّ "الالتمركز اإلداري مازال في البداية، ألنه باألرقام
ليست هناك إال عشرة في المائة من األغلفة المالية التي تُرصَد، والتي يتمّ إنفاقها على الصّعيد المحلّي"، مؤكّدا على وجوب التّقدّم في هذا

الميدان في المستقبل، ودَعم كلّ ما يتعلّق بمالية الجماعات التّرابية، والالّتمركز اإلداري. وذكّر الخازن العام للمملكة بأنّ "النّظرة للمالية نظرة
موحَّدَة، ألن الوعاء الضّريبي يتعلّق بالمواطِن وبالمقاوالت؛ ولذلك ال بدّ من تنظيم هذه االقتطاعات والجبايات التي تقوم بها الدّولة والجماعات

التّرابية، والتي تتأثّر بما يقَعُ في العالَم من تحوُّالت وإكراهات ومن تغيّرات، سواء في ما يخصّ أسعار الموادّ األوّلية، أو ما يقع القتصاديات
الدّول المجاوِرَة مثل دول والعالَم، وأيّ قرارات للشّركات متعدّدة الجنسيات، وهو ما دفعَ إلى االشتغال مع الخبراء والفاعلين االقتصاديين

والسياسيين للتفكير في هذا المجال المهمّ للمواطن المغربي". يذكر أنّ الخزينة العامّة للمملكة استقبلت، يومي السّبت واألحد، أيام الدورة الثالثة
عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، المنعقدة من أجل تدارس النظام الذي يصلُح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية

المنشود، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المُحتاجة.

https://www.almaghribtoday.net/318/132421-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%A4%D9%83%D9%91%D9%90%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%91-%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%91%D8%AF
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Finances Publiques : Un impôt équitable, pour  réduire les
inégalités

La 13ème édition du Colloque International des finances publiques a eu lieu à Rabat, les 20-21 septembre 2019. Un

rendez-vous incontournable de très haut niveau. Que s’y est-il dit ?Un rendez-vous qui réunit d’éminentes

personnalités du monde politique et économique du Maroc et de la France et des représentants de la société civile,

ainsi que de nombreux experts en finances publiques pour débattre d’une thématique d’actualité «Quelles finances

locales au Maroc et en France dans un monde en mutation?».Cette 13ème édition du Colloque International des

finances publiques, organisée par le ministère de l’Economie et des Finances et Fondafip (Fondation Internationale

de Finances Publiques), qui a fait l’objet d’une couverture médiatique sans précédent, a permis de débattre de moult

rapports introductifs et témoignages. En outre, les travaux du colloque se sont articulés autour de trois panels:

Quelle fiscalité locale ? Quelle gouvernance et quelle gestion des finances locales ? Quels financements pour les

investisseurs locaux ?Le choix de cette thématique longuement réfléchie s’inscrit, a souligné Mohamed Benchaâboun,

ministre de l’Economie et des Finances, en droite ligne avec les orientations de SM le Roi Mohammed VI, en vertu

desquelles les régions et les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle central en tant que véritable moteur de

croissance et de valorisation de la richesse nationale. Leur implication avec les structures administratives

déconcentrées, devrait donner un nouvel élan à la dynamique de développement socio-économique dans notre pays,

pour concourir à la réalisation de la justice sociale et territoriale.Cependant, souligne M. Benchaâboun, le taux de

croissance moyen de 4% enregistré demeure inférieur à la moyenne observée dans les pays émergents. Modeste et

insuffisant pour réduire les inégalités sociales et spatiales et le chômage des jeunes. Notamment, dans un contexte

mondial marqué par les tensions économiques et sociales. Ce qui a fait dire à SM Le Roi Mohammed VI «qu’il est

temps pour le Maroc de reconsidérer son modèle de développement».Aujourd’hui plus qu’avant, souligne M.

Benchaâboun, les ressources financières sont une denrée rare. Cela est vrai pour les collectivités locales autant que

pour l’Etat. Il s’agit donc, conclut l’argentier du Royaume «de gérer cette rareté, de faire preuve d’innovation et

d’imaginer de nouvelles sources de financement ». Ce qui a fait dire au Professeur Michel Bouvier, Président de

Fondafip que «l’avenir de la fiscalité locale est mis à l’épreuve par rapport à son environnement local et social». Il

lance: «il faut s’arrêter pour réfléchir sur la fiscalité locale» ; puis pose la grande question: «Arriverons-nous à

affronter le choc futur ?» ; et appelle à une réflexion politique.Pour sa part, Noureddine Bensouda, Trésorier Général

du Royaume, estime que la priorité devient, aujourd’hui, la réduction des inégalités sociales et spatiales, afin

d’entamer une étape nouvelle du modèle de développement. Il met en exergue les leviers nécessaires les plus efficaces

pour ce faire. Entre autres, une bonne mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la déconcentration

administrative, en vue d’une meilleure rationalisation de l’organisation territoriale. A cet effet, les finances locales

sont de plus en plus sollicitées en vue de contribuer au développement économique et à la réduction des inégalités

sociales et spatiales.Afin de faire face à ces disfonctionnements et conformément aux orientations Royales, M.

Bensouda reconnaît «qu’une réforme en profondeur du système fiscal marocain est devenue nécessaire». L’impôt,

conclut-il, «devrait être mieux équilibré et plus équitable, en vue de réduire sensiblement les inégalités. L’objectif est

que l’impôt contribue à une redistribution équitable des fruits de la croissance», conclut-il.Mohammed

NafaaNoureddine BensoudaTrésorier Général du Royaume du Maroc. «Les Finances locales sont un bon moyen de

rapprocher l’Etat du citoyen».Le Colloque International sur les finances publiques est devenu un rendez-vous

incontournable. Qu’attendez-vous de cette 13ème édition ?Comme vous l’avez dit, depuis 2017 nous avons initié ce

https://www.lereporter.ma/dossier/finances-publiques-un-impot-equitable-pour-reduire-les-inegalites/
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colloque international sur les finances publiques, qui traite de sujets d’actualité qui intéressent le gouvernement,

l’administration, les gestionnaires, mais également les universitaires et les organes de contrôle.Le but ?Echanger sur

des sujets de grande importance. Nous avons traité les finances publiques face à la crise, leur pilotage, la

transparence, la cohérence. Nous avons traité aussi de l’Etat territorial, de la souveraineté et des finances publiques.

Et l’année dernière, nous travaillions un peu sur la justice sociale.A quoi a abouti la réflexion ?Il était temps, quand

même, de réfléchir à un sujet d’actualité pour la mise en œuvre et l’accélération du chantier de la régionalisation

avancée et, en même temps, le chantier de la déconcentration. Donc, il fallait réfléchir sur les finances locales et

comment elles peuvent supporter ces deux volontés royales, dans un monde en pleine mutation. Car, nous subissons

ce qui se passe à l’international et les finances publiques en général -et locales en particulier- peuvent être impactées,

par la mobilité des assiettes, par le commerce électronique… Et ainsi de suite.Comment alors réussir la gestion des

finances locales ?Les finances locales sont comme toutes les finances. Il y a une partie recettes et une autre dépenses ;

et il y a la gestion. Il faut donc travailler pour l’améliorer.D’où, la 2ème table ronde qui va justement débattre en

profondeur d’un thème de taille: «Quelle gouvernance et quelle gestion des finances locales» ?Absolument. La

gouvernance. Avec son corollaire, le contrôle de la Cour des Comptes. Et, in fine, le troisième volet: savoir s’il y a

des financements que l’on peut développer ? Par exemple, l’emprunt… Si c’est vrai qu’au niveau de l’Etat, des

entreprises et des ménages, l’emprunt est assez développé, au niveau des finances locales, il y a un Fonds

d’équipement communal. Mais il gère de manière très rigoureuse l’emprunt des collectivités territoriales, pour ne pas

rencontrer les difficultés qu’ont connu d’autres pays. Notamment en France, où on a laissé des collectivités locales

emprunter à des taux variables et elles se sont retrouvées dans des situations difficiles. Nous allons donc nous

pencher sur cela, pour essayer de dire: quelles finances locales ? Comment mobiliser les ressources fiscales ?

Comment aussi améliorer la dépense, par la bonne gestion, par la gouvernance ? Et, en même temps, comment

réfléchir…Qu’en est-il de la dépense ?Dans mon intervention, j’ai insisté sur des réalités. Parce que, entre la volonté -

qui est là- et la réalité, il y a encore des marges de progrès. Nous constatons que 10% de la dépense du budget

s’effectue au niveau local. Il y a donc uniquement 10% pour les collectivités territoriales. Lorsque nous prenons pour

base l’addition entre l’Etat et les collectivités locales, celles-ci participent à hauteur de 10% du budget.Et au niveau de

l’investissement ?Là aussi, quand nous prenons l’investissement global -Etat et collectivités locales- nous restons au

niveau de 19% seulement pour les collectivités territoriales. Et bien entendu, si nous prenons le ratio en rajoutant les

entreprises publiques, ce ratio va diminuer, nous irons au-dessous de la barre des 19%.Ceci veut dire qu’il y a encore

à faire…?Je dirai qu’il y a encore des améliorations à faire. Mais vous savez, la jeunesse des collectivités territoriales

mérite d’y aller de manière prudente ; et en même temps, d’organiser le travail au niveau local, en relation avec la

déconcentration, pour que finalement, nous assurions ces investissements dans les meilleures conditions.La 12ème

édition du colloque international des finances publiques s’était tenue les 21-22 septembre 2018, sous le thème:

«Finances publiques et justice sociale». Où en êtes-vous de cette thématique ? Quels progrès ?Justement, lorsque nous

étions en train de réfléchir sur les finances locales, ce thème vient un peu en prolongement, pour réduire les

inégalités sociales et spatiales, comme l’a rappelé SM Le Roi Mohammed VI dans ses deux discours… Le Souverain a

rappelé que nous avons réalisé des évolutions importantes sur le plan démocratique, avec la constitution 2011, ainsi

que sur le plan des infrastructures, mais ce n’est pas suffisant.Qu’est-ce qu’il reste alors à faire ?Maintenant, il faut

travailler sur le social et sur les inégalités sociales.Quel impact des finances locales sur le social ?Les finances locales

sont justement un bon moyen de rapprocher l’Etat -au sens large- du citoyen, en lui assurant des services de qualité.

C’est aussi une manière indirecte d’augmenter son revenu.Que peuvent apporter les services publics en termes de

qualité ?Lorsqu’il y a un service public de qualité, les citoyens n’ont pas à dépenser pour l’éducation, la santé, le

transport. C’est donc une manière indirecte d’améliorer le revenu du citoyen et d’augmenter aussi la proportion à
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épargner. Et quand nous épargnons, nous pouvons investir, améliorer et passer d’une situation à une autre sur le

plan économique.Pour ce qui est de la transparence publique, où en êtes-vous vers un nouveau modèle ?La

transparence est un principe fondamental. Il est édicté par la constitution 2011. Sur un plan opérationnel, je crois

que tout le monde œuvre dans ce sens qu’il s’agisse de l’administration, des organes de contrôle… Le but est de

détecter les anomalies dans la gestion publique en général et d’essayer de les corriger.La Trésorerie générale au service

du citoyen et de l’intérêt général. Qu’en est-il concrètement ?Concrètement, de par ses relations avec tous les

partenaires: départements ministériels, collectivités territoriales, ou particuliers, la Trésorerie Générale -il ne faut pas

l’oublier- se charge de rémunérer pratiquement un million de citoyens par mois. Ceci pour vous dire que nous

sommes en relation avec les citoyens et que nous devons les servir.Interview réalisée par Mohammed NAFAAMichel

BouvierDirecteur de la Revue Française de finances publiques, Président de Fondafip«Il faut beaucoup de

transparence dans les finances publiques»Le 13ème Colloque international des finances publiques se tient sous le

thème «Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation» ? Qu’est-ce qui, à votre avis, a

dicté cette thématique ?Le choix de cette thématique s’explique par le fait que les finances locales, comme l’ensemble

des finances publiques, sont confrontées aujourd’hui à un monde qui bouge beaucoup, du fait de la mondialisation.

Mais, surtout, de la combinaison de la mondialisation et de l’intelligence artificielle qui fait qu’aujourd’hui, nous

sommes dans un monde très différent de celui d’il y a 5 ou 6 ans à peine. Par conséquent, les finances locales ont

bougé. Par ailleurs, ce qui nous a motivés pour tenir ce colloque, c’est qu’au Maroc comme en France, nous sommes

face à une nécessaire refonte, ou tout au moins une réforme, de nos finances locales. Et de ce fait, c’est un sujet qui

nous intéressait, France et Maroc.Et pour réformer la fiscalité locale ?Pour ce faire, je crois qu’il faut prendre le

problème par le haut, parce qu’il faut d’abord, avant de s’intéresser aux techniques -c’est-à-dire les modifier- se

demander quelle est la fonction que nous allons allouer à la fiscalité locale.La fiscalité locale a de multiples fonctions

?Absolument. Elle a une fonction budgétaire qui consiste à financer les dépenses d’une collectivité. Elle a une

fonction économique: aider au développement économique. Elle a une fonction sociale: essayer d’aider les plus

faibles et d’égaliser -un minimum au moins– les situations.Et une fonction politique ?Absolument. Car la fiscalité

locale établit un lien entre le citoyen et ceux pour qui il a voté. Par conséquent, il y a quatre fonctions pour cette

fiscalité. Et cela est la première des choses qu’il faut éclaircir. Comment arriver à faire en sorte que ces quatre

fonctions soient intégrées, comme on dit aujourd’hui, qu’il y ait inclusion des quatre fonctions. Cela est une

réflexion que nous devons avoir aujourd’hui.Nous avons l’impression que la fiscalité locale peine à se renouveler et à

suivre cette évolution ?Nous raisonnons encore trop avec des concepts, par rapport à la fiscalité en général d’ailleurs

et pas seulement concernant la fiscalité locale. Nous raisonnons trop avec des concepts qui sont ceux des 19ème et

20ème siècles, parce que c’est à cette époque-là qu’ont été créés les impôts que nous connaissons aujourd’hui. Nous

continuons de penser ces impôts et la fiscalité de la manière dont on les pensait à l’époque.Vous avez dit que la

fiscalité est la base du pouvoir ?Normal. Si vous n’avez pas d’argent, vous n’avez pas de pouvoir. Une institution qui

n’a pas d’argent, donc qui n’a pas de fiscalité libre de l’utiliser à son gré, mais aussi de la faire évoluer, n’a pas de

pouvoir ! Donc pour jouir d’une certaine liberté, il faut que la fiscalité soit une fiscalité propre à la collectivité locale

et sur laquelle elle a un pouvoir d’influence.Vous avez évoqué aussi la revanche du local sur le central, c’est-à-dire

?C’est propre à la France, ce que j’ai dit là. En France, les collectivités locales ont été pendant de très nombreuses

années sous la domination de l’Etat. Notamment, sur la base du principe selon lequel il fallait, pour les collectivités

locales, lorsqu’elles réalisaient un acte quelconque, demander l’autorisation à l’Etat. C’est ce qu’on appelle un

contrôle à priori des actes des collectivités territoriales. Nous sommes passés à un contrôle à postériori à partir du

moment où nous avons autorisé les collectivités locales à réaliser librement leurs opérations et à être contrôlées,

après, sur l’efficacité et la régularité de ces actions.Il y a cette impression d’une sur taxation ? Cela a toujours été le
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cas. L’impôt n’a jamais été facilement accepté.Pour sortir de là ?Il faut, à mon sens, beaucoup de transparence dans

les finances publiques en général et locales en particulier. Il faut que le contribuable comprenne, d’une part, que

l’argent qu’il verse à la collectivité locale est un argent qui est utile ; et, d’autre part, qu’il est correctement géré. Pour

cela, il faut qu’il ait une vision très claire de l’utilisation des fonds publics, de l’argent public local et de la régularité

de cet argent. Et ce sont les élus locaux qui peuvent satisfaire cela.C’est une question de confiance ?Oui, il ne faut

jamais qu’il y ait un soupçon d’irrégularité. Il faut que cela soit clair comme eau de roche. La transparence !Où vous

en êtes de la 13ème édition du colloque international des finances publiques ? Quels résultats et quels acquis ?Nous

sommes satisfaits. Quand on voit, depuis le premier colloque réalisé en 2007, qu’il y a d’abord une affluence, chaque

année, que les débats sont de plus en plus affinés, plus intéressants aussi et de plus en plus productifs… De notre

intelligence collective, il sort chaque année des choses nouvelles qui sont appréhendables par les décideurs politiques

ou économiques.Interview réalisée par Mohammed Nafaa Elle a déclaré… Hélène le GalAmbassadrice de la

République Française au Maroc «Nous ne partons pas de la même situation, mais l’enjeu est le même»«Je suis très

heureuse d’avoir eu l’opportunité de participer aux travaux du 13ème colloque international des finances publiques,

qui se tient autour du thème «Quelles finances publiques au Maroc et en France dans un monde en mutation ?».

Colloque organisé en collaboration entre la Fondafip (Association pour la Fondation Internationale de Finances

publiques), un organisme français, la Trésorerie Générale et le ministère marocain de l’Economie et des Finances.Ce

colloque existe depuis 13 ans. Donc, c’est un rendez-vous annuel. Et pour moi, qui suis arrivée au Maroc il y a de

cela deux semaines, c’est le premier évènement auquel je participe.Pour ce qui est des défis communs auxquels la

France et le Maroc ont à faire face, ce sont tous les défis de déconcentration et décentralisation. Nous ne partons pas

de la même situation, mais l’enjeu est le même. Nous avons, en France et au Maroc, un certain nombre de citoyens

qui vivent dans des territoires où ils se sentent un peu abandonnés par le centre -par la capitale- et il faut trouver les

moyens, à la fois avec les finances publiques et les collectivités territoriales, pour que tout un chacun se sente

concerné par le développement du pays».Propos recueillis par Mohammed Nafaa
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Fiscalité locale : l’Etat sommer de lâcher du lest

Les 27 prélèvements au niveau local ne représentent que 20% des ressources fiscales des collectivités territoriales.

L’Etat est appelé à partager la base d’imposition des trois impôts les plus rentables que sont l’IS, l’IR et la TVA avec

les collectivités locales. Par M.D Au Maroc, les chiffres montrent que la fiscalité locale a encore une importante

marge de progression. Celle-ci ne pèse que 5% de la fiscalité globale. Les griefs cités de façon récurrente et qui sont,

en partie, à l’origine de l’inefficacité de cette fiscalité sont, entre autres, la complexité, la carence en gouvernance et le

manque de rentabilité d’une pléthore de prélèvements locaux (17 taxes et 13 redevances). A cela s’ajoute une trop

forte dépendance des ressources transférées par l’Etat. L’incapacité des collectivités locales à générer suffisamment de

recettes fiscales propres constitue également un handicap de taille, et ce dans un contexte en proie à l’accroissement

des inégalités sociales et territoriales. Les données disponibles sont édifiantes et commandent une prompte réforme

de la fiscalité locale, sans laquelle le principe de subsidiarité dans le cadre de la décentralisation et de la

régionalisation avancée restera lettre morte. Pour rappel, 88% des ressources fiscales des entités territoriales au Maroc

proviennent des transferts de l’Etat, notamment au titre de l’IS, de l’IR et de la TVA. Entre 2015 et 2018, les recettes

fiscales des collectivités locales n’ont progressé que de 2 Mds de DH pour passer de 10 à 12 Mds de DH. Autre

synonyme d’inefficacité notoire, les 27 prélèvements au niveau local ne représentent que 20% des ressources des

collectivités territoriales. A ce titre, il est utile de rappeler qu’un pays comme la Turquie ne compte que 2 taxes à

l’échelle locale. C’est dans ce contexte que s’est déroulé récemment le 13ème colloque international sur les Finances

publiques, organisé par la Fondation internationale des finances publiques (Fondafip) et le ministère de l’Economie

et des Finances sous le thème : «Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation». Lors

de son allocution, Mohamed Benchâaboun, ministre de l’Economie et des Finances, a rappelé la nécessité d’œuvrer

pour une répartition optimale des ressources publiques entre le niveau local et l’échelon national, tout en

s’interrogeant sur l’opportunité de libéraliser l’endettement des collectivités locales, au moment où l’on assiste à

l’augmentation de la dette de celles-ci. Crédibiliser l’action locale En France, pays qui cherche encore les mécanismes

pour améliorer sa fiscalité locale, les collectivités territoriales représentent près de 70% des investissements publics.

C’est dire le rôle que celles-ci jouent en matière de développement économique et social. A contrario, au Maroc, l’on

est encore loin du compte puisque les dépenses des entités territoriales ne représentent que 10% des dépenses de

l’Etat. «Il existe un décalage entre les besoins croissants des collectivités locales et l’évolution de leurs ressources

financières», constate Khalid Safir, wali Directeur général des collectivités locales. Par ailleurs, force est d’admettre

que la crédibilisation de l’action des entités territoriales passe par le renforcement substantiel de leurs ressources

financières, sans lequel il sera difficile de satisfaire les exigences des citoyens en termes de services publics de qualité.

Dans le même ordre d’idées, le patron des collectivités locales suggère la mise à profit du potentiel fiscal au niveau

local en exploitant au mieux, par exemple, la rentabilité de l’impôt sur les terrains non bâtis. Ceci dit, une

proposition forte est sortie des discussions. Il s’agit du partage de la base d’imposition des trois impôts les plus

rentables que sont l’IS, l’IR et la TVA entre l’Etat et les collectivités locales. En d’autres termes, l’Etat qui s’est

débarrassé de son vieux «manteau fiscal» en confiant aux collectivités locales les impôts les moins rentables, doit

aujourd’hui céder le monopole qu’il exerce sur les trois impôts précités. Ce recul devrait permettre aux collectivités

territoriales d’être mieux dotées sur le plan financier pour relever les défis futurs en matière d’investissement.

D’autant plus que, d’après Khalid Safir, au cours des dix prochaines années, les investissements urbains se chiffreront

https://fnh.ma/article/alaune/fiscalite-locale-l-etat-sommer-de-lacher-du-lest


40

  

26/09/2019
NT - www.financenews.press.ma

Suite : 1

12:00

à 320 Mds de DH.  Encadré : La France met en place la Contribution économique territoriale Les finances des

collectivités locales en France ne font pas l’exception. Celles-ci se caractérisent par un déficit criard. En effet, les

recettes de ces entités tournent autour de 150 Mds d’euros contre près de 250 Mds d’euros de dépenses. Aujourd’hui,

l’on assiste au déclin de l’autonomie financière des collectivités locales françaises pour plusieurs raisons liées entre

autres, à l’augmentation du déficit budgétaire et à la discipline financière imposée par l’Europe. Dans un élan

réformiste de la fiscalité locale, l’Etat a mis en place la contribution économique territoriale (CET), qui est en

quelque sorte l’amélioration de la taxe professionnelle. D’après Marie-Christine Esclassan, secrétaire générale de

Fondafip, la CET est un impôt à deux étages dont l’un a comme matière imposable la valeur locative et l’autre la

valeur ajoutée pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 500.000 euros.
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13ème édition du colloque international des finances publiques

La 13ème édition du colloque international des finances publiques, initiée par le ministère de l’Économie et des

finances, se tiendra les 20 et 21 septembre à Rabat sous le thème : Quelles finances locales au Maroc et en France

dans un monde en mutation?. Organisé en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale de

Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue française de Finances Publiques (RFFP), ce colloque

démarrera par la présentation des rapports introductifs et des témoignages, indique le ministère dans un

communiqué. Les débats et discussions seront ainsi organisés autour de trois grands axes, le premier portera sur "la

fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales ?", le deuxième concernera "la gouvernance et la gestion

des finances locales à l’aune des impératifs de développement local", alors que le troisième axe,se focalisera sur le

financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances, fait savoir la même source.
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Les finances locales face aux défis de la régionalisation
avancée

Poursuite des travaux du 13ème Colloque international sur les finances publiques Le chantier de la régionalisation

avancée, permettant une autonomisation des administrations locales, et donc une meilleure maîtrise de leurs

ressources et de leurs dépenses, était en toute logique le thème central des différentes interventions qui ont rythmé les

deux jours de la 13ème édition du colloque international des finances publiques, organisée par le ministère de

l’Économie et des finances, en partenariat avec la FONDAFIP et avec le soutien de la Revue française de Finances

Publiques (RFFP), sous le thème « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ? ». Et

le fait que cette rencontre rassemble des grands acteurs et décideurs marocains comme français était une aubaine

pour le Maroc, car la France a elle-même vécu ce chantier de la régionalisation et de la réorganisation de l’impôt, au

rythme de réformes s’étant étalées sur plusieurs décennies. Et c’est d’ailleurs le premier point à retenir de cette

expérience : l’autonomisation des régions est un travail de longue haleine, qui nécessite un vrai courage politique

pour enclencher les réformes. En effet, depuis le président de l’Association pour la Fondation Internationale de

Finances Publiques (FONDAFIP), directeur de la revue française des finances publiques Michel Bouvier, à l’ancien

vice-président de la commission des Finances de l’Assemblée Nationale Michel Bouvard, les experts français des

finances publiques ont tous souligné l’immense complexité du chantier, qui peut être remis en cause selon

l’évolution de l’environnement politique de l’heure. « Alors que la fiscalité locale constitue une véritable mosaïque

en se composant d’une très grande variété d’impôts directs et indirects, les débats autour de leur réforme, récurrents

depuis des décennies, se sont relativement apaisés dans la période récente », a fait observer M. Bouvier, notant qu’à la

différence d’hier, les difficultés actuelles du système financier public conduisent à l’inverse à réexaminer la question

de l’autonomie fiscale locale. Si le « local » a pu prendre pendant un temps sa revanche sur le « central », notamment

à la faveur de l’essor de son pouvoir fiscal, cette évolution a, toutefois, été ralentie à partir de la seconde moitié des

années 1980, a-t-il expliqué, rappelant que c’est la crise des finances publiques, ou ce qui en son temps avait été

qualifié de « crise de l’État-providence », qui fut l’une des raisons essentielles de la poussée décentralisatrice de la fin

des années 1970 et du début des années 1980. « La vision doit s’inscrire dans un processus global soumis à

l’incertitude, car le monde fluctue constamment », a-t-il ajouté, précisant que cette vision fédératrice et claire est

essentielle à l’heure où une forte pression est exercée sur les finances publiques, et que donc « on ne peut pas bricoler

la fiscalité locale comme on l’a fait jusqu’alors ». Toutefois, le temps pris dans la mise en application de ces chantiers

crée un sentiment de frustration chez le citoyen, comme l’a expliqué Mustapha Bakkoury, président de la région

Casablanca-Settat, notamment après les fortes attentes suscitées par la Constitution de 2011, prévenant que « plus on

tarde, plus on tombe dans des aberrations ». Il a proposé à cet égard que « si nous sommes sûrs de la vision adoptée

tous ensemble, il faut prendre des risques et aller de l’avant », « de manière pragmatique », à travers le lancement «

d’une ou deux missions de manière volontariste », pour les implémenter dans une ou deux régions, afin de « briser

un mur ». Les compétences, nerf de la guerre L’idée derrière la finance locale est d’octroyer aux administrations

locales un certain degré de contrôle sur la gestion de certains impôts et taxes, afin de permettre une utilisation de ces

ressources plus précise et mieux adaptée à la localité. Mais cela sous-entend, comme l’a expliqué Taoufik Kobb,

Trésorier préfectoral de Casablanca centre-ouest, que les collectivités territoriales doivent s’approprier une nouvelle

gouvernance financière et comptable avec la mise en place d’une comptabilité d’exercice permettant d’inscrire la

gestion financière locale dans la transparence et la sincérité des comptes. Ainsi l’utilisation, comme la collecte, de ces
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ressources sous-entend la nécessité pour les collectivités de se doter des compétences nécessaires à l’accomplissement

de ces tâches. « Le partage des compétences est indissociable des moyens », a insisté M. Bouvard, mettant le doigt sur

la « nécessité pour les collectivités locales de disposer d’une ressource à la hauteur des besoins, et qu’elles peuvent

gérer », à la condition qu’elle soit « diversifiée pour éviter les effets de fragilité liés à la conjoncture ». Et le besoin

local doit être en adéquation avec la ressource dont dispose la commune, a-t-il ajouté, à travers une « modularité des

ressources et des moyens qui doit prendre en compte les spécificités régionales ». Quel degré d’autonomie ? Une

autre difficulté de la mise en place de ces chantiers vient également de la définition des impôts et taxes locaux. Leurs

taux sont-ils décidés au niveau régional ? National ? Doivent-ils différer selon les régions ou être uniformisés ?

Certains élus français présents se sont plaints du « fort impact du législatif et de l’exécutif dans la gestion territoriale

», et du fait que les collectes centralisées mènent à « beaucoup de transferts de fiscalité, qui affichent un niveau

record ». La responsabilisation des élus, selon M. Khalid Safir, Wali directeur général des collectivités locales, leur

accorde le pouvoir de modulation de certaines taxes et redevances, « ce qui donne à ces élus la possibilité de bâtir

leur politique fiscale sur « l’effet taux » étant donné que « l’effet base » reste un monopole du législateur ».

Cependant, le dispositif fiscal « souffre d’incohérences qui se sont aggravées suite à l’évolution extraordinaire de

l’environnement juridique, économique et social », a-t-il noté. Et cet environnement est devenu toujours plus

complexe dans un environnement mondialisé, et les citoyens comme les entreprises, qui comparent leur fiscalité à

celle des autres pays du monde, et qui, dans un contexte économique difficile, sont moins à même d’accepter une

imposition dont ils ne voient pas les effets bénéfiques de manière évidente. L’urgence de ce chantier pour le

développement régional, sachant que les ressources des communes ne représentent à l’heure actuelle que 54% de leurs

dépenses, ne peut ainsi outrepasser la nécessité de mettre en place un cadre efficace, simplifié, transparent,

permettant aux collectivités locales la collecte et l’utilisation de leurs ressources financières de manière autonome, et,

grâce à la proximité, de mener des actions ciblées en adéquation avec les besoins locaux. M. Bouvier a relevé que

l’une des raisons principales de la réussite de la régionalisation en France a été le fait que de nombreux hauts

fonctionnaires de l’administration fiscale ont quitté Paris pour aller s’installer en province, dotant ainsi les

collectivités locales de compétences essentielles à la gestion de la fiscalité. Un exemple à suivre pour certains rbatis ?

Selim Benabdelkhalek
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Collectivités locales : Le chemin vers l’émergence encore loin

Le ministère des finances (à travers la Trésorerie Générale du Royaume) en partenariat avec Fondafip organise chaque

année un colloque sur les finances publiques. L’édition de cette année s’est focalisée sur les finances locales. C’est une

thématique qui revient régulièrement parce que le chantier est énorme et qu’il y a encore beaucoup à faire pour

ériger les territoires en véritable pôle d’attractivité. Un problème de compétences… Le talon d’Achille des collectivités

locales aujourd’hui est la rareté des compétences et leur difficulté à les attirer. En cela, le statut de la fonction

publique est pénalisant rappelle Noureddine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, puisque les

régions ne peuvent recruter que des débutants. Pour attirer des personnes qui ont de l’expérience, elles doivent créer

des passerelles avec les autres administrations. « Il est parfois difficile de transférer des compétences importantes aux

collectivités territoriales parce que l’administration territoriale n’est pas forte », regrette l’ancien directeur général des

collectivités locales. Nous avons beau élaboré les meilleures lois, il faut des personnes pour les mettre en œuvre,

ajoute-t-il. Aujourd’hui encore, la dépendance des collectivités locales envers des ressources transférées ou gérées par

l’Etat demeure très forte. Les recettes qu’elles génèrent en propre sont peu significatives parce qu’elles ont du mal à

recenser les redevables. Le taux de recouvrement des impôts locaux reste donc très faible. Le manque de compétences

dans les collectivités locales a aussi des effets négatifs sur le développement des territoires dans la mesure où

beaucoup d’entre elles n’arrivent pas à consommer les budgets dédiés aux investissements. Le taux moyen

d’investissement se situe aux alentours de 40%, ce qui est très faible. … et de fiscalité Pour donner plus de marge de

manœuvre financière aux collectivités locales, une réforme de la fiscalité locale est en cours, mais elle met du temps à

se concrétiser. L’idée est notamment de réduire le nombre de taxes pour plus de clarté pour les assujettis et pour

aussi favoriser l’adhésion. Le fait que l’on taxe le patrimoine des entreprises par exemple et non la valeur créée est

décriée. Plusieurs observateurs appellent à une révision de la formule de la taxe professionnelle qui est aujourd’hui

calculée sur le montant de l’investissement.
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Finances Publiques : Un impôt équitable, pour  réduire les
inégalités

La 13ème édition du Colloque International des finances publiques a eu lieu à Rabat, les 20-21 septembre 2019. Un

rendez-vous incontournable de très haut niveau. Que s’y est-il dit ? Un rendez-vous qui réunit d’éminentes

personnalités du monde politique et économique du Maroc et de la France et des représentants de la société civile,

ainsi que de nombreux experts en finances publiques pour débattre d’une thématique d’actualité «Quelles finances

locales au Maroc et en France dans un monde en mutation?». Cette 13ème édition du Colloque International des

finances publiques, organisée par le ministère de l’Economie et des Finances et Fondafip (Fondation Internationale

de Finances Publiques), qui a fait l’objet d’une couverture médiatique sans précédent, a permis de débattre de moult

rapports introductifs et témoignages. En outre, les travaux du colloque se sont articulés autour de trois panels:

Quelle fiscalité locale ? Quelle gouvernance et quelle gestion des finances locales ? Quels financements pour les

investisseurs locaux ? Le choix de cette thématique longuement réfléchie s’inscrit, a souligné Mohamed

Benchaâboun, ministre de l’Economie et des Finances, en droite ligne avec les orientations de SM le Roi Mohammed

VI, en vertu desquelles les régions et les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle central en tant que véritable

moteur de croissance et de valorisation de la richesse nationale. Leur implication avec les structures administratives

déconcentrées, devrait donner un nouvel élan à la dynamique de développement socio-économique dans notre pays,

pour concourir à la réalisation de la justice sociale et territoriale. Cependant, souligne M. Benchaâboun, le taux de

croissance moyen de 4% enregistré demeure inférieur à la moyenne observée dans les pays émergents. Modeste et

insuffisant pour réduire les inégalités sociales et spatiales et le chômage des jeunes. Notamment, dans un contexte

mondial marqué par les tensions économiques et sociales. Ce qui a fait dire à SM Le Roi Mohammed VI «qu’il est

temps pour le Maroc de reconsidérer son modèle de développement». Aujourd’hui plus qu’avant, souligne M.

Benchaâboun, les ressources financières sont une denrée rare. Cela est vrai pour les collectivités locales autant que

pour l’Etat. Il s’agit donc, conclut l’argentier du Royaume «de gérer cette rareté, de faire preuve d’innovation et

d’imaginer de nouvelles sources de financement ». Ce qui a fait dire au Professeur Michel Bouvier, Président de

Fondafip que «l’avenir de la fiscalité locale est mis à l’épreuve par rapport à son environnement local et social». Il

lance: «il faut s’arrêter pour réfléchir sur la fiscalité locale» ; puis pose la grande question: «Arriverons-nous à

affronter le choc futur ?» ; et appelle à une réflexion politique. Pour sa part, Noureddine Bensouda, Trésorier

Général du Royaume, estime que la priorité devient, aujourd’hui, la réduction des inégalités sociales et spatiales, afin

d’entamer une étape nouvelle du modèle de développement. Il met en exergue les leviers nécessaires les plus efficaces

pour ce faire. Entre autres, une bonne mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la déconcentration

administrative, en vue d’une meilleure rationalisation de l’organisation territoriale. A cet effet, les finances locales

sont de plus en plus sollicitées en vue de contribuer au développement économique et à la réduction des inégalités

sociales et spatiales. Afin de faire face à ces disfonctionnements et conformément aux orientations Royales, M.

Bensouda reconnaît «qu’une réforme en profondeur du système fiscal marocain est devenue nécessaire». L’impôt,

conclut-il, «devrait être mieux équilibré et plus équitable, en vue de réduire sensiblement les inégalités. L’objectif est

que l’impôt contribue à une redistribution équitable des fruits de la croissance», conclut-il. Mohammed Nafaa

Noureddine Bensouda – Trésorier Général du Royaume du Maroc. «Les Finances locales sont un bon moyen de

rapprocher l’Etat du citoyen». Le Colloque International sur les finances publiques est devenu un rendez-vous

incontournable. Qu’attendez-vous de cette 13ème édition ? Comme vous l’avez dit, depuis 2017 nous avons initié ce

https://lereporterexpress.ma/2019/09/26/finances-publiques-un-impot-equitable-pour-reduire-les-inegalites/
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colloque international sur les finances publiques, qui traite de sujets d’actualité qui intéressent le gouvernement,

l’administration, les gestionnaires, mais également les universitaires et les organes de contrôle. Le but ? Echanger sur

des sujets de grande importance. Nous avons traité les finances publiques face à la crise, leur pilotage, la

transparence, la cohérence. Nous avons traité aussi de l’Etat territorial, de la souveraineté et des finances publiques.

Et l’année dernière, nous travaillions un peu sur la justice sociale. A quoi a abouti la réflexion ? Il était temps, quand

même, de réfléchir à un sujet d’actualité pour la mise en œuvre et l’accélération du chantier de la régionalisation

avancée et, en même temps, le chantier de la déconcentration. Donc, il fallait réfléchir sur les finances locales et

comment elles peuvent supporter ces deux volontés royales, dans un monde en pleine mutation. Car, nous subissons

ce qui se passe à l’international et les finances publiques en général -et locales en particulier- peuvent être impactées,

par la mobilité des assiettes, par le commerce électronique… Et ainsi de suite. Comment alors réussir la gestion des

finances locales ? Les finances locales sont comme toutes les finances. Il y a une partie recettes et une autre dépenses ;

et il y a la gestion. Il faut donc travailler pour l’améliorer. D’où, la 2ème table ronde qui va justement débattre en

profondeur d’un thème de taille: «Quelle gouvernance et quelle gestion des finances locales» ? Absolument. La

gouvernance. Avec son corollaire, le contrôle de la Cour des Comptes. Et, in fine, le troisième volet: savoir s’il y a

des financements que l’on peut développer ? Par exemple, l’emprunt… Si c’est vrai qu’au niveau de l’Etat, des

entreprises et des ménages, l’emprunt est assez développé, au niveau des finances locales, il y a un Fonds

d’équipement communal. Mais il gère de manière très rigoureuse l’emprunt des collectivités territoriales, pour ne pas

rencontrer les difficultés qu’ont connu d’autres pays. Notamment en France, où on a laissé des collectivités locales

emprunter à des taux variables et elles se sont retrouvées dans des situations difficiles. Nous allons donc nous

pencher sur cela, pour essayer de dire: quelles finances locales ? Comment mobiliser les ressources fiscales ?

Comment aussi améliorer la dépense, par la bonne gestion, par la gouvernance ? Et, en même temps, comment

réfléchir… Qu’en est-il de la dépense ? Dans mon intervention, j’ai insisté sur des réalités. Parce que, entre la volonté -

qui est là- et la réalité, il y a encore des marges de progrès. Nous constatons que 10% de la dépense du budget

s’effectue au niveau local. Il y a donc uniquement 10% pour les collectivités territoriales. Lorsque nous prenons pour

base l’addition entre l’Etat et les collectivités locales, celles-ci participent à hauteur de 10% du budget. Et au niveau

de l’investissement ? Là aussi, quand nous prenons l’investissement global -Etat et collectivités locales- nous restons

au niveau de 19% seulement pour les collectivités territoriales. Et bien entendu, si nous prenons le ratio en rajoutant

les entreprises publiques, ce ratio va diminuer, nous irons au-dessous de la barre des 19%. Ceci veut dire qu’il y a

encore à faire…? Je dirai qu’il y a encore des améliorations à faire. Mais vous savez, la jeunesse des collectivités

territoriales mérite d’y aller de manière prudente ; et en même temps, d’organiser le travail au niveau local, en

relation avec la déconcentration, pour que finalement, nous assurions ces investissements dans les meilleures

conditions. La 12ème édition du colloque international des finances publiques s’était tenue les 21-22 septembre 2018,

sous le thème: «Finances publiques et justice sociale». Où en êtes-vous de cette thématique ? Quels progrès ?

Justement, lorsque nous étions en train de réfléchir sur les finances locales, ce thème vient un peu en prolongement,

pour réduire les inégalités sociales et spatiales, comme l’a rappelé SM Le Roi Mohammed VI dans ses deux discours…

Le Souverain a rappelé que nous avons réalisé des évolutions importantes sur le plan démocratique, avec la

constitution 2011, ainsi que sur le plan des infrastructures, mais ce n’est pas suffisant. Qu’est-ce qu’il reste alors à

faire ? Maintenant, il faut travailler sur le social et sur les inégalités sociales. Quel impact des finances locales sur le

social ? Les finances locales sont justement un bon moyen de rapprocher l’Etat -au sens large- du citoyen, en lui

assurant des services de qualité. C’est aussi une manière indirecte d’augmenter son revenu. Que peuvent apporter les

services publics en termes de qualité ? Lorsqu’il y a un service public de qualité, les citoyens n’ont pas à dépenser

pour l’éducation, la santé, le transport. C’est donc une manière indirecte d’améliorer le revenu du citoyen et
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d’augmenter aussi la proportion à épargner. Et quand nous épargnons, nous pouvons investir, améliorer et passer

d’une situation à une autre sur le plan économique. Pour ce qui est de la transparence publique, où en êtes-vous vers

un nouveau modèle ? La transparence est un principe fondamental. Il est édicté par la constitution 2011. Sur un plan

opérationnel, je crois que tout le monde œuvre dans ce sens qu’il s’agisse de l’administration, des organes de

contrôle… Le but est de détecter les anomalies dans la gestion publique en général et d’essayer de les corriger. La

Trésorerie générale au service du citoyen et de l’intérêt général. Qu’en est-il concrètement ? Concrètement, de par ses

relations avec tous les partenaires: départements ministériels, collectivités territoriales, ou particuliers, la Trésorerie

Générale -il ne faut pas l’oublier- se charge de rémunérer pratiquement un million de citoyens par mois. Ceci pour

vous dire que nous sommes en relation avec les citoyens et que nous devons les servir. Interview réalisée par

Mohammed NAFAA

https://lereporterexpress.ma/2019/09/26/finances-publiques-un-impot-equitable-pour-reduire-les-inegalites/
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Finances locales. La décentralisation face au dilemme des
moyens

Malgré les lois et une bonne politique territoriale, les inégalités persistent et le rôle de l’État revient au-devant de la

scène. Les dépenses des collectivités territoriales en 2018 ne constitue que 10% des dépenses globales et 19,5% des

dépenses d’investissement. Les finances locales sont aujourd’hui au cœur du débat qui bat son plein au Maroc sur la

décentralisation et la capacité des territoires à mieux se prendre en charge. Ce fut le sujet de la 13e édition du

Colloque international sur les finances publiques, organisée vendredi et samedi à Rabat, par le ministère des

Finances et l’Association pour la fondation internationale des finances publiques (Fondafip). Il a fallu répondre à

des questions devenues pressantes : les collectivités territoriales disposent-elles aujourd’hui des moyens financiers et

humains nécessaires à leur essor ? Quelles sont les possibilités dont elles disposent pour améliorer leur gouvernance

et participer à l’effort de développement global du pays ? Et surtout, disposent-elles des managers capables de

défendre les projets et d’aller au bout des obstacles ? D’entrée de jeu, Mohamed Benchaaboun plante le décor en

soulignant que malgré une croissance de 4% en moyenne par an depuis 10 ans, une stratégie de pilotage et de

sauvegarde des équilibres concluante, ce taux demeure inférieur à ce qui est observé dans les pays émergents pour

réduire les inégalités et le chômage des jeunes. Le ministre de l’Économie et des finances n’y est pas allé de main

morte en insistant sur la question des moyens qui revient avec acuité en rapport avec les finances locales. «Les

ressources financières sont une denrée rare. Il s’agit donc de gérer cette rareté et trouver de nouvelles sources pour

l’État», a-t-il suggéré. Pour le ministre, il serait intéressant de renforcer les recettes non fiscales, tandis que la question

de l’emprunt se pose à travers le prisme du niveau de la dette qu’il faut prendre sérieusement en compte. S’ajoute à

cela, un autre aspect mis en avant par le rapport de la Cour des comptes sur la fiscalité locale en 2015, à savoir la

nécessité d’améliorer et de moderniser l’aspect législatif. Il est besoin d’un modèle au niveau des défis du moment

qui soit souple et s’adapte à son environnement. Cela passe par un cadre de référence nouveau à travers la liberté

d’action et la créativité. Certes, le Maroc dispose des prérequis pour une bonne gestion territoriale. L’adoption de la

Charte de déconcentration en 2018 ainsi que les schémas directeurs de décentralisation balisent le terrain à une

nouvelle politique territoriale. En attestent aussi les lois organiques adoptées en 2015 et la mise en place de la

subsidiarité pour définir les périmètres d’action de chacun. Sans perdre de vue la réforme des Centres régionaux

d’investissement. Et aujourd’hui, le gouvernement prépare un projet de loi-cadre relative à la réforme de la fiscalité

suite aux recommandations des assises de mai dernier. Intervenant à l’occasion, Hélène Le Gal, ambassadrice de

France au Maroc, a souligné que dans un monde où la mondialisation est perçue comme un accélérateur d’inégalité,

l’action locale devient primordiale pour réduire les inégalités territoriales. Pour elle, au Maroc comme en France, le

sujet de la réduction des inégalités territoriales se pose avec insistance. Elle a cité, à ce propos, la dynamique lancée

en France à travers un nouvel acte de décentralisation ayant trait à la mobilité, aux services de proximité, à

l’environnement ainsi qu’une nouvelle architecture fiscale grâce notamment à la récente suppression de la taxe

d’habitation pour 80% des Français. Pour sa part, Noureddine Bensouda a posé la question sur quel financement

pour les collectivités territoriales dont les ressources demeurent limitées ? La réponse vient tout simplement à travers

une meilleure gouvernance et le respect du droit et la responsabilité de chacun. Le Trésorier général du Royaume a

indiqué, dans ce sens, que 88% des ressources fiscales des CT proviennent des recettes fiscales transférées ou générées

par l’État. Les deux-tiers des recettes fiscales des CT proviennent, en effet, de la TVA (30%), l’IS (5%) et l’IR (5%).

Toutefois, il y a un risque de dépendance alors que les exonérations, abattements et réductions d’impôts amenuisent
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les ressources fiscales de l’État depuis quelques années. Bensouda n’a pas eu tort de mentionner que la concentration

des impôts provient d’une forte concentration économique et financière entre les mains d’un nombre réduit de

citoyens. Ces derniers font du lobbying pour un système fiscal en leur faveur. La réforme du système fiscal passe par

une réduction effective des incitations fiscales combinée à l’élargissement de l’assiette. L’impôt devant participer à

une répartition équitable de la richesse. Mais il faut savoir aussi que les CT n’ont pas encore cette force de frappe

pour se prévaloir comme acteur majeur dans le développement. En effet, le volume des dépenses des CT en 2018 ne

constitue que 10% des dépenses globales et 19,5% des dépenses d’investissement. C’est un indicateur fort du niveau

de décentralisation au Maroc. En France, les CT ont réalisé 70% de l’investissement public en 2015 et 57% en 2018.

Plus encore, les délégations de crédits au profit des sous-ordonnateurs régionaux, préfectoraux et provinciaux n’ont

représenté que 7% des crédits du budget de l’État, tandis que 25% de ces délégations n’ont été effectuées que durant

le deuxième semestre. Pour Bensouda, les dépenses des CT doivent aujourd’hui s’inscrire dans une démarche

triennale pour une meilleure visibilité tout en dématérialisant les procédures. Parmi les pistes d’amélioration, figure

également un cadrage des finances locales autour de la loi et des dispositions constitutionnelle pour réduire les

inégalités. L’accès à la commande locale doit être plus transparent. Et Bensouda de tonner que certaines CT spolient

les citoyens lors d’expropriations immobilières en proposant des prix très inférieurs à ceux du marché, les obligeants

à ester en justice pour récupérer leur dû. Et surtout, les CT sont appelées à mettre en place une comptabilité

d’exercice qui reflète le patrimoine local et servir de support à la reddition des comptes. Pour Khalid Safir, Wali

directeur général des collectivités locales, le dispositif fiscal souffre d’incohérences qui se sont aggravées suite à

l’évolution extraordinaire de l’environnement juridique, économique et social. Et d’ajouter qu’il est désormais une

nécessité de mettre fin à cet éclatement institutionnel, en confiant la gestion des taxes locales et des redevances à la

même structure, en repensant le cadre de gestion des taxes et redevances et en instituant un organe de pilotage au

niveau national. Noureddine Boutayeb Ministre délégué à l’Intérieural On ne sait pas vers qui transférer».

Aujourd’hui, nous avons besoin d’une bonne gouvernance locale, basée sur l’optimisation des dépenses, la mise en

place de l’audit interne et la gestion des risques. Notre décentralisation est jeune. Elle n’a que quatre décennies

depuis la Charte communale de 1976. Toutefois, l’on constate aujourd’hui l’existence d’une problématique liée aux

champs de compétences et aux prérogatives transférables. On ne sait pas vers qui on va transférer en l’absence de

structures régionales bien établies face à l’organisation et la complexité des processus, dont seuls les ministères

disposent, aujourd’hui. Dans ce contexte, l’État doit accompagner les collectivités de manière volontariste. Car, il n’y

a pas d’adéquation entre les compétences locales et les moyens dont elles disposent.
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بنسودة: يجب تدبير المال العام جيدا

يلح نورالدين بنسودة، مدير عام الخزينة العامة للمملكة، في هذا الحوار، على ضرورة عقلنة النفقة العمومية في الجماعات الترابية وحسن تدبيرها،
حيث في ظل االرتهان للتحويالت اآلتية من الدولة، مشددا على الشفافية في الصفقات العمومية وتساوي الفرص وقيمة تقديم الحساب التي يكرسها

الدستور. اهتمت الطبعة الثالثة عشر الدولية المنظمة يومي الجمعة والسبت األخيرين بالمالية المحلية، ما الذي فرض ذلك الموضوع؟ سبق لنا أن نظمنا
في الخزينة العامة للمملكة، خاصة على مستوى وزارة االقتصاد والمالية، ندوات دولية حول المالية العمومية، منذ 2007، عالجنا خاللها مواضيع

الشفافية والقيادة واإلصالحات والدولة الترابية والسيادة والمالية العمومية والسلطة والمالية العمومية والعدالة االجتماعية والمالية العمومية. وارتأينا، هذا
العام مع شركائنا الممثلة في المؤسسة الدولية للمالية العمومية والمجلة للمالية العمومية التي تتمتع بأشعاع دولي، معالجة مسألة المالية المحلية

بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول. على الصعيد الدولي، كما تعلمون، إن العولمة والتجارة اإللكترونية والقرارات التي تتخذها الشركات المتعددة
الجنسيات كي تستقر في بلد أوعدم االستقرار به، وقضايا المنافسة الجبائية، يمكن أن تؤثر على المالية العمومية بالمغرب، وبالنتيجة المالية المحلية،
ألن هذه األخيرة ترتهن لمالية الدولة، ألن 88 في المائة من الموارد الجبائية للجماعات الترابية تأتي من الموارد الجبائية للدولة، خاصة عبر تحويل
30 في المائة من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة و5 في المائة من إيرادات الضريبة على الشركات و5 من الضريبة. من هنا يتجلى االرتباط

القوي بين مالية الدولة والجماعات الترابية، لذلك يجب الحذر وتدبير المال العام جيدا على مستوى الموارد والنفقات على حد سواء. وهذا يستدعي
التوفر على الحكامة، التي تعني البحث عن األداء (Performance) الجيد وتقديم الحساب، وهي مبادىء دستورية يجب تجسيدها في الممارسة

على صعيد الجماعات الترابية. ما الدور الذي تضطلع به الخزينة العامة للمملكة على هذا المستوى؟ الخزينة تقوم بدور مهم على هذا المستوى،
فمادامت تتولى القيام بتحليل التدبير على الصعيد المحلي، تساعد على تحسين األداء، وبالنظر لتواجد الخزينة العامة على الصعيد الوطني وعالقاتها مع

الوزارات على الصعيد المركزي أو المحلي، فإنها تقدم الدعم، خاصة على مستوى النفقة العمومية واإليرادات العمومية بشكل عام، وأتصور أن أنظمتنا
المعلوماتية تتيح تقديم قيمة مضافة على مستوى الحكامة، بالموازاة مع توفير تقارير للدولة والجماعات المحلية، فنحن ننشر نشرة شهرية حول المالية

العمومية للدولة، ونشرة حول المالية المحلية، ونشرة حول التنمية البشرية.وهذا مهم بالنسبة لتدبير الدولة. بالنظر للتقارير التي توفرونها، وتلك التي
يصدرها مجلس الحسابات حول االختالالت في الجماعات المحلية، ما هي اإلصالحات التي يتوجب القيام بها، خاصة أنه يجري الحديث عن تعدد

الرسوم والضرائب مثال؟ هناك تقرير لمجلس الحسابات الذي تحدث عن تطوير الجباية المحلية، وهناك تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئة، الذي تناول هذا الجانب. وهناك عمل قام به البروفيسور مشيل بوفيي (خبير المالية العمومية الفرنسي ورئيس المؤسسة الدولية للمالية

العمومية)، الذي عمل لفائدة مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والمهم هو التوفر على تنظيم جيد للجباية المحلية واالنتباه للضغط الجبائي،
ألن المهم هو المواطن، ما يقتضي خلق نوع من التناغم بين األوعية الجبائية وتفادي عدم االنسجام، وترسيخ نوع من التوزيع الجيد بين ما تقتطعه

الدولة وما تقتطعه الجماعات الترابية. تحدثتم، في وقت سابق، عن عقلنة نفقات الدولة في ظل ندرة الموارد المالية، ما تقييمكم لذلك؟ العقلنة تهم
مستوى النفقة العمومية، وتحديدا الصفقات العمومية؛ أي ضمان قواعد الشفافية وتساوي الفرص واحترام المنافسة بين جميع المتدخلين، في نفس
الوقت، ال يجب التركيز على من يقدم عرضا أقل على الصعيد المالي، بل على ما سينجزه وبالسعر المناسب. وأتصور أن األدوات تتطور، ووجود

مراقبة يقوم بها ممثلو الخزينة على الصعيد الوطني بتنسيق مع وزارة الداخلية، يتيح تحسين تدبير الصفقات العمومية وتقليص آجال االداء. ما هو
تحليلكم ألداء المالية العمومية، بالنظر لما تنشرونه من بيانات شهرية حولها؟ المالية العمومية تتأثر بما يحدث على الصعيد الدولي والوطني إيجابا أو

سلبا، غير أن المهم هو أن نكون جاهزين ومركزين ومنظمين أكثر من أجل تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات المحلية. أتصور أن اإلرادة موجودة
والموارد البشرية متوفرة، واألهداف محددة، يجب المضي في العقلنة من أجل احترام إرادة المواطنين. لوحظ ارتفاع ملحوظ للدين الداخلي، هل حان

الوقت للخروج للسوق الدولية من أجل االقتراض، خاصة أن الحكومة تتوقع الحصول على 10 ماليير دوالر من تلك السوق هذا العام؟ هذا يدخل
ضمن مجال السيد وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الذي يدبر بطريقة أكثر فعالية الوزارة والمالية العمومية بتنسيق مع جميع الوزارات، ونحن

ندعم هذه السياسة للتعاون مع جميع األطراف. هناك انخفاض للموارد غير الجباية مثل الهبات وأنبوب الغاز. كيف تحللون ذلك؟ هذه تطورات
عادية، وكما في كل مقاولة، يقتضي التدبير العمومي بعض التحيكمات ويستدعي تدبيرا جيدا، ونبقى متفائلين كي تتطور األمور في أفق نهاية العام

الجاري.

https://rabattoday.ma/%d8%a8%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%aa%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%8a%d8%af%d8%a7/
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سفير: ينبغي إيكال تدبير الضريبة المحلية لهيئة واحدة

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية،خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة في
بلدان أخرى. وأشار سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية األراضي
واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام الضريبي

“يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”. وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم،
أشار سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب، وإحصاء

الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من خالل
إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني. من

جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي الفرنسي
“عرف تحوال سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه “في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة عن

فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة
األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة

االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره “المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره
المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”،

كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة
االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور

أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية
المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://ar.telegramme.info/49287.html
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بنسودة: أقلية تسيطر على االقتصاد والمالية

الخازن العام للمملكة قال إنها تتوفر على قوة تأثير تجعل كل إصالح يصب في مصلحتهاأفاد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن اإلجراءات
الجبائية االستثنائية عرفت، ابتداء من 2012، ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى أن 57 % منها عبارة عن إعفاءات شاملة، ما أثر على الموارد الجبائية.

وأوضح، خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية التي عقدت بمقر الخزينة العامة للمملكة الجمعة الماضي، أن كثرة
اإلجراءات االستثنائية ساهمت في تمركز اقتطاعات على موارد عدد محدود من الملزمين. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن تمركز االقتطاعات الجبائية

يرجع أيضا، وبشكل كبير، إلى تمركز اقتصادي ومالي في أيدي قلة من المغاربة، التي تتوفر على قوة تأثير توظفها من أجل أن يصب كل إصالح
جبائي في مصلحتها. وأكد أنه أمام هذا الوضع أصبح من الضروري اعتماد إصالح هيكلي وعميق في إطار متطلبات النموذج التنموي الجديد، إذ

يتعين توزيع عادل لالقتطاعات الضريبية من أجل تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية. واعتبر أن اإلصالح يجب أن ينطلق من تخفيض فعلي
لالستثناءات الضريبية وتوسيع حقيقي للوعاء الضريبي. وطالب الخازن العام للمملكة بالعمل على تحديد االقتطاعات الضريبية في مستوياتها الدنيا على

الفئات متوسطة الدخل والفقيرة، بهدف أن تساعد الضريبة في إعادة توزيع ثمار النمو بشكل عادل. وشدد على أن هذا التوجه يتطلب الصرامة في
اعتماد تصور اإلصالح والشجاعة خالل تنفيذه. وأشار، في ما يتعلق بالسؤال المحوري للمناظرة المتمثل في آفاق المالية المحلية في ظل عالم متغير،
إلى ضعف الموارد المالية للجماعات المحلية وهيمنة تحويالت الدولة عليها، إذ أن 88 % من موارد الجماعات الترابية تأتي من تحويالت الضريبة

على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، التي مثلت، خالل السنة الماضية، ثلثي الموارد الجبائية لهذه الهيآت المحلية.
واعتبر أن هذه التبعية تضع المالية المحلية في وضع هشاشة، خاصة مع تراجع الموارد الجبائية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذا األمر أصبح

واقعا معاشا، خالل السنوات األخيرة، بفعل تراجع معدل نمو الموارد الجبائية. وأكد أن هناك مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات المحلية تجاه
المواطن في ما يتعلق باالقتطاعات الضريبية والنفقات العمومية واإلجراءات التي تتخذها. ويتعين على الطرفين، من وجهة نظر الخازن العام للمملكة،

أن يوفرا خدمات عمومية للقرب وذات جودة. وأشار إلى أن حجم نفقات الجماعات الترابية يعتبر مؤشرا على المستوى الحقيق لالمركزية، مضيفا أن
اإلنفاق اإلجمالي لهذه الجماعات بالمغرب، لم يتجاوز 10 % من إجمالي نفقات الدولة والجماعات الترابية. كما أن نفقات استثمارها ال تتجاوز

19.5 %، في حين أن النسبة وصلت بفرنسا إلى 70 %، خالل 2015، و57 %، خالل 2018. بالموازاة مع ذلك، فإن هذه الجماعات تعاني
ضعف مستوى الالتمركز اإلداري والمالي، بالمقارنة مع حجم انتظارات ومتطلبات التنمية المحلية. وأفاد الخازن العام للمملكة، في هذا الصدد، أن

التوكيالت الممنوحة لآلمرين بالصرف على المستوى المحلي ال تمثل سوى 7 % من اعتمادات ميزانية الدولة، علما أن 25 % من هذه التوكيالت
لم تتم سوى في النصف الثاني من السنة. وخلص بنسودة إلى أن الجماعات الترابية ومصالح الدولة الالممركزة ال تساهم بالشكل المطلوب في التنمية

وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية.عبد الواحد كنفاوي

https://assabah.ma/418109.html
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بنسودة: أقلية تسيطر على االقتصاد والمالية

الخازن العام للمملكة قال إنها تتوفر على قوة تأثير تجعل كل إصالح يصب في مصلحتها أفاد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن
اإلجراءات الجبائية االستثنائية عرفت، ابتداء من 2012، ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى أن 57 % منها عبارة عن إعفاءات شاملة، ما أثر على الموارد

الجبائية. وأوضح، خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية التي عقدت بمقر الخزينة العامة للمملكة الجمعة الماضي، أن
كثرة اإلجراءات االستثنائية ساهمت في تمركز اقتطاعات على موارد عدد محدود من الملزمين. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن تمركز االقتطاعات

الجبائية يرجع أيضا، وبشكل كبير، إلى تمركز اقتصادي ومالي في أيدي قلة من المغاربة، التي تتوفر على قوة تأثير توظفها من أجل أن يصب كل
إصالح جبائي في مصلحتها. وأكد أنه أمام هذا الوضع أصبح من الضروري اعتماد إصالح هيكلي وعميق في إطار متطلبات النموذج التنموي الجديد،

إذ يتعين توزيع عادل لالقتطاعات الضريبية من أجل تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية. واعتبر أن اإلصالح يجب أن ينطلق من تخفيض فعلي
لالستثناءات الضريبية وتوسيع حقيقي للوعاء الضريبي. وطالب الخازن العام للمملكة بالعمل على تحديد االقتطاعات الضريبية في مستوياتها الدنيا على

الفئات متوسطة الدخل والفقيرة، بهدف أن تساعد الضريبة في إعادة توزيع ثمار النمو بشكل عادل. وشدد على أن هذا التوجه يتطلب الصرامة في
اعتماد تصور اإلصالح والشجاعة خالل تنفيذه. وأشار، في ما يتعلق بالسؤال المحوري للمناظرة المتمثل في آفاق المالية المحلية في ظل عالم متغير،
إلى ضعف الموارد المالية للجماعات المحلية وهيمنة تحويالت الدولة عليها، إذ أن 88 % من موارد الجماعات الترابية تأتي من تحويالت الضريبة

على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، التي مثلت، خالل السنة الماضية، ثلثي الموارد الجبائية لهذه الهيآت المحلية.
واعتبر أن هذه التبعية تضع المالية المحلية في وضع هشاشة، خاصة مع تراجع الموارد الجبائية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذا األمر أصبح

واقعا معاشا، خالل السنوات األخيرة، بفعل تراجع معدل نمو الموارد الجبائية. وأكد أن هناك مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات المحلية تجاه
المواطن في ما يتعلق باالقتطاعات الضريبية والنفقات العمومية واإلجراءات التي تتخذها. ويتعين على الطرفين، من وجهة نظر الخازن العام للمملكة،

أن يوفرا خدمات عمومية للقرب وذات جودة. وأشار إلى أن حجم نفقات الجماعات الترابية يعتبر مؤشرا على المستوى الحقيق لالمركزية، مضيفا أن
اإلنفاق اإلجمالي لهذه الجماعات بالمغرب، لم يتجاوز 10 % من إجمالي نفقات الدولة والجماعات الترابية. كما أن نفقات استثمارها ال تتجاوز

19.5 %، في حين أن النسبة وصلت بفرنسا إلى 70 %، خالل 2015، و57 %، خالل 2018. بالموازاة مع ذلك، فإن هذه الجماعات تعاني
ضعف مستوى الالتمركز اإلداري والمالي، بالمقارنة مع حجم انتظارات ومتطلبات التنمية المحلية. وأفاد الخازن العام للمملكة، في هذا الصدد، أن

التوكيالت الممنوحة لآلمرين بالصرف على المستوى المحلي ال تمثل سوى 7 % من اعتمادات ميزانية الدولة، علما أن 25 % من هذه التوكيالت
لم تتم سوى في النصف الثاني من السنة. وخلص بنسودة إلى أن الجماعات الترابية ومصالح الدولة الالممركزة ال تساهم بالشكل المطلوب في التنمية

assabah :وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية. » مصدر المقال
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بنسودة: أقلية تسيطر على االقتصاد والمالية

الخازن العام للمملكة قال إنها تتوفر على قوة تأثير تجعل كل إصالح يصب في مصلحتها أفاد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن
اإلجراءات الجبائية االستثنائية عرفت، ابتداء من 2012، ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى أن 57 % منها عبارة عن إعفاءات شاملة، ما أثر على الموارد

الجبائية.وأوضح، خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية التي عقدت بمقر الخزينة العامة للمملكة الجمعة الماضي، أن كثرة
اإلجراءات االستثنائية ساهمت في تمركز اقتطاعات على موارد عدد محدود من الملزمين.وأشار، في السياق ذاته، إلى أن تمركز االقتطاعات الجبائية

يرجع أيضا، وبشكل كبير، إلى تمركز اقتصادي ومالي في أيدي قلة من المغاربة، التي تتوفر على قوة تأثير توظفها من أجل أن يصب كل إصالح
جبائي في مصلحتها.وأكد أنه أمام هذا الوضع أصبح من الضروري اعتماد إصالح هيكلي وعميق في إطار متطلبات النموذج التنموي الجديد، إذ يتعين

توزيع عادل لالقتطاعات الضريبية من أجل تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية. واعتبر أن اإلصالح يجب أن ينطلق من تخفيض فعلي لالستثناءات
الضريبية وتوسيع حقيقي للوعاء الضريبي.وطالب الخازن العام للمملكة بالعمل على تحديد االقتطاعات الضريبية في مستوياتها الدنيا على الفئات

متوسطة الدخل والفقيرة، بهدف أن تساعد الضريبة في إعادة توزيع ثمار النمو بشكل عادل.وشدد على أن هذا التوجه يتطلب الصرامة في اعتماد
تصور اإلصالح والشجاعة خالل تنفيذه.وأشار، في ما يتعلق بالسؤال المحوري للمناظرة المتمثل في آفاق المالية المحلية في ظل عالم متغير، إلى

ضعف الموارد المالية للجماعات المحلية وهيمنة تحويالت الدولة عليها، إذ أن 88 % من موارد الجماعات الترابية تأتي من تحويالت الضريبة على
القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، التي مثلت، خالل السنة الماضية، ثلثي الموارد الجبائية لهذه الهيآت المحلية.واعتبر أن

هذه التبعية تضع المالية المحلية في وضع هشاشة، خاصة مع تراجع الموارد الجبائية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذا األمر أصبح واقعا
معاشا، خالل السنوات األخيرة، بفعل تراجع معدل نمو الموارد الجبائية.وأكد أن هناك مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات المحلية تجاه

المواطن في ما يتعلق باالقتطاعات الضريبية والنفقات العمومية واإلجراءات التي تتخذها. ويتعين على الطرفين، من وجهة نظر الخازن العام للمملكة،
أن يوفرا خدمات عمومية للقرب وذات جودة.وأشار إلى أن حجم نفقات الجماعات الترابية يعتبر مؤشرا على المستوى الحقيق لالمركزية، مضيفا أن
اإلنفاق اإلجمالي لهذه الجماعات بالمغرب، لم يتجاوز 10 % من إجمالي نفقات الدولة والجماعات الترابية. كما أن نفقات استثمارها ال تتجاوز
19.5 %، في حين أن النسبة وصلت بفرنسا إلى 70 %، خالل 2015، و57 %، خالل 2018.بالموازاة مع ذلك، فإن هذه الجماعات تعاني
ضعف مستوى الالتمركز اإلداري والمالي، بالمقارنة مع حجم انتظارات ومتطلبات التنمية المحلية. وأفاد الخازن العام للمملكة، في هذا الصدد، أن

التوكيالت الممنوحة لآلمرين بالصرف على المستوى المحلي ال تمثل سوى 7 % من اعتمادات ميزانية الدولة، علما أن 25 % من هذه التوكيالت
لم تتم سوى في النصف الثاني من السنة.وخلص بنسودة إلى أن الجماعات الترابية ومصالح الدولة الالممركزة ال تساهم بالشكل المطلوب في التنمية

وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
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حوار.. الخصاصي: هكذا يمكن للجماعات الترابية أن تدبر عنصر الندرة
التمويلي

أكد عادل الخصاصي، أستاذ التشريع المالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الجماعات الترابية تحتاج للرفع من مواردها المالية إلى مقاربة جديدة
وخالقة، تمكنها من تدبير عنصر الندرة التمويلي لمتطلبات اإلنفاق المتصاعدة تكون خارطة طريقها تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتنزيل ميثاق

الالتمركز اإلداري. وشدد الخصاصي في حوار مع Pjd.ma، أجري بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الـ 13 للندوة الدولية للمالية العمومية حول
موضوع "أي مالية محلية في المغرب وفرنسا في عالم يتحول؟"، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بالرباط، على أن المالية المحلية ال ينبغي أن تبقى
تابعة للدولة فيما يخص التمويل، بل يتعين أن تصبح لهذه الجماعات الترابية القدرة الذاتية على تعبئة الموارد الخاصة بها، وذلك لتغطية حاجياتها

المتزايدة من النفقات، وللمساهمة في المسلسل التنموي بالبالد. وأوضح المتحدث نفسه أنه لن يتسنى للجماعات تحقيق ذلك إال من خالل توسيع
الوعاء الضريبي، على النحو الذي يأخذ بعين االعتبار خصوصيات األنشطة االقتصادية لمختلف الجماعات، مما سيساهم في تخفيف العبء الضريبي

الذي ما يزال مرتفعا بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة. وفيما يلي نص الحوار كامال: ما هو السياق المتحكم في تنظيم الدورة الـ 13 للمالية
العمومية، ولماذا بالضبط اختيار مقارنة التجربة المغربية بالفرنسية في هذا المجال بدل اعتماد مقارنة مع البلدان اإلفريقية أو العربية؟. لقد واظبت

وزارة االقتصاد والمالية طيلة النسخ السابقة للندوة التي تنظمها سنويا بشراكة مع المؤسسة الدولية للمالية العمومية Fondafip على استلهام مواضيع
هذه الندوات من السياق الوطني والدولي على حد سواء، فالخطب الملكية تكون بمثابة الموجه األساسي في هذا اإلطار، إذ ترتبط مواضيع هذه

الندوات بمقاربة التدبير المالي إلشكاليات تضمنتها الخطب الملكية. وأود أن أشير إلى أنّ النسخة السابقة للندوة الدولية حللت دور المالية العمومية
في تحقيق العدالة االجتماعية، وهو ما ارتبط بخطاب العرش الذي جعل من العدالة االجتماعية مطلبا أساسيا، حيث تمت دعوة جل الفاعلين إلى بحث

السبل الكفيلة لجعله في صلب السياسات العمومية والقطاعية. ونفس التوجه تشهده نسخة هذه السنة، حيث النموذج التنموي وورش الجهوية
المتقدمة يحتالن مكان الصادرة في الخطب الملكية األخيرة. هذا عن السياق الوطني، أما السياق الدولي فمن البديهي أن العولمة والشمولية المالية من

المحددات الحاسمة في فهم وتفسير الظواهر التي تشهدها مختلف المجتمعات الوطنية. وإنّ عقد الندوة الدولية لهذه السنة يستحضر التحوالت
العالمية التي تؤثر بشكل واضح على أدوار الدولة والجماعات الترابية في تدبير الشأن العام، فتسارع وتيرة التحول الرقمي وما رافقه من زيادة نشاط
الشركات العابرة للقارات وسرعة التجارة االلكترونية، كلها معطيات تؤثر بشكل الفت على النشاط المالي للمقاوالت دوليا ومحليا. أما عن مقارنة

التجربة المغربية بالتجربة الفرنسية، فالسبب أوال وقبل كل شيء مرتبط بالشراكة المؤسساتية التي تربط اإلدارة المالية المغربية مع ثلة من الخبراء
الدوليين في المجال المالي، والذين يواكبون بلدنا في العديد من اإلصالحات المؤسساتية والتشريعية، ويبقى من األكيد اإلشادة أيضا بالحضور الوازن
لعدد من الباحثين والمهتمين والخبراء الدوليين من جنسيات مختلفة ومن انتماءات متعددة في هذا المحفل العلمي المتميز، سواء من المنظمات الدولية
أو اإلقليمية، الشيء الذي يؤكد أن االنفتاح على باقي التجارب الدولية مسألة حاضرة بقوة. تعاني الجماعات الترابية من عدة مشاكل تؤثر على تدبيرها

وجودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، وعلى رأسها ما يرتبط بالميزانية، وعليه، نود السؤال عن السبيل الذي يضمن رفع الموارد الذاتية للجماعات
الترابية؟. كما ال يخفى عليكم أنّ المصادر التمويلية للجماعات الترابية هي موارد ذاتية، من قبيل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات

الجماعية وغيرها من الضرائب والرسوم المحلية، باإلضافة إلى الضرائب المُحَوَّلَة لفائدة هذه الجماعات من ميزانية الدولة. وفي هذا الصدد، يمكن
القول إنّ الجماعات الترابية وإن كانت تستفيد من تمويل مهم عن طريق ميزانية الدولة، إال أنها تحتاج إلى مقاربة جديدة وخالقة تمكنها من تدبير
عنصر الندرة التمويلي لمتطلبات اإلنفاق المتصاعدة، تكون خارطة طريقها تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتنزيل ميثاق الالتمركز اإلداري. فالمالية
المحلية ال ينبغي أن تبقى تابعة فيما يخص تمويلها للدولة، بل يتعين أن تصبح لهذه الجماعات الترابية القدرة الذاتية على تعبئة الموارد الخاصة بها،

وذلك لتغطية حاجياتها المتزايدة من النفقات، والمساهمة في حل مشاكل المسلسل التنموي بالبالد. ولن يتسنى لها ذلك في اعتقادي إال من خالل
توسيع الوعاء الضريبي، على النحو الذي يأخذ بعين االعتبار خصوصيات األنشطة االقتصادية لمختلف الجماعات، مما سيساهم في تخفيف العبء
الضريبي الذي ما يزال مرتفعا بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة، والتي تساهم أكثر من غيرها في تعبئة الموارد المالية. كما يتطلب األمر أيضا دمج
القطاع غير المهيكل في الدورة االقتصادية، فالعديد من األنشطة التجارية تبقى خارج مجال التقنين، مما يجعلها غير مساهمة بالتبعية في المجهود

التمويلي عن طريق التضريب. وهذه المالحظة تبقى سارية بالنسبة لميزانية الدولة كما هو الشأن بالنسبة للجماعات الترابية، حيث القطاع غير المهيكل
يشكل مساحات تمويلية مفقودة تستلزم الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار الضريبي المناسب الستثمارها ودمجها في الوعاء الضريبي بفعالية وسالسة.

ويمكن أن نثير هنا إشكالية الباقي استخالصه، التي تتدخل مجموعة من العوامل في ترسيخها، نذكر منها تعدد المتدخلين في تحصيل الديون
الجماعية، وهو ما يستدعي مجهودا تشريعيا لتوحيد المكلف بتحديد األساس الضريبي المحلي، وبالمقابل ترك تحصيل الديون الجماعية لجهاز واحد،

وضمن هذا التصور ينبغي كذلك مراجعة سياسة اإلعفاءات الضريبية التي وإن كانت تخدم تقنيا تصحيح الباقي استخالصه بالنسبة لبعض الفترات
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الزمنية، إال أنها بالمقابل تؤثر على اعتبارات حقوقية مهمة نجد على رأسها العدالة الجبائية. ويظل عماد اإلصالح الجبائي المحلي هو دعم الموارد
البشرية التي هي مناط تنزيل كل السياسات سواء على الصعيد المركزي أو الترابي، مما يجعل دعمها بالدورات التكوينية مسألة حاسمة في تحقيق

التغيير المنشود وحتى تضطلع بمهامها على أحسن وجه، هذا إذا علمنا أن الوظيفة الجماعية تقتضي مراجعة شمولية سواء من حيث نظامها القانوني أو
طرق وأساليب التوظيف بها. يعتبر التدبير الحر مبدأ دستوريا مرتبطا باحترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالرجوع إلى التقارير الرسمية

يستفاد أن هذه الضوابط ال يتم احترامها في جميع األحوال. عالقة بما سبق، ما هي السبل لحل معضالت الجماعات الترابية حتى تكون في خدمة
المتطلبات التنموية المحلية؟. ال شك أن من بين أهم المشاكل التي أثارتها التقارير بشأن التدبير المالي للجماعات الترابية، نجد احترام القانون فيما

يخص إبرام الصفقات العمومية والتوظيف الجماعي، وغيرها من االختالالت التي ما فتئت تقارير المجلس األعلى للحسابات تسجلها، غير أنه في هذا
الصدد، إذا كان من عمل يتوجب القيام به في هذا الصدد فهو تأهيل الموارد البشرية التي تعنى بالتدبير المالي، ذلك أن الترسانة القانونية متطورة في

هذا الباب وهي ال تحتاج إال إلى التنفيذ الجيد من لدن المدبرين المحليين. وفيما يخص مشكل الحكامة فالمالحظ أنها تسير جنبا إلى جنب مع
احترام القانون وفرض سيادته، وأنه ال يمكن فصل أحدهما على اآلخر، إال أن معطى آخر ينبغي تقديره بهذا الخصوص، وهو المتعلق بتقديم الحساب

والمساءلة، فكما تعلمون، أنّ الحكامة منظومة غير قابلة للتجزيء، قاعدتها المشروعية القانونية وأساسها الشفافية، ورأسها تقديم الحساب الذي
ينبغي أن يستتبع المساءلة.

https://pjd.ma/node/63429


57

  

25/09/2019
NT - www.telquel-online.com

12:00

Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

بالفيديو ..الخازن العام للمملكة: يجب تدبير المال العام جيدا
واحترام إرادة المواطنين

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLWPRPMBQWSPBXBSGXMQGRXQRQBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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بنشعبون في لحظة مكاشفة: “الموارد المالية أصبحت نادرة بالنسبة
للجماعات والدولة”

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر جديدة
للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من

أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل للموارد
الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة بشكل

أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج
يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”، أنه

“لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها
العالم من حولنا”.

https://24saa.ma/188131.html
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

[WebTV] Michel Bouvier : « Le monde est dans une folie fiscale
»

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLWGMSSBQWSPBXBSGXFMSQMFFXBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX



https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLWGMSSBQWSPBXBSGXFMSQMFFXBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX


62

  

24/09/2019
NT - www.financenews.press.ma

12:00

Le 13e colloque international des finances publiques, les 20 et
21 septembre à Rabat

La 13ème édition du colloque international des finances publiques, organisé par le ministère de l’Économie et des

finances, se tiendra les 20 et 21 septembre à Rabat sous le thème «Quelles finances locales au Maroc et en France

dans un monde en mutation?». Organisé en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale de

Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue française de Finances Publiques (RFFP), ce colloque

démarrera par la présentation des rapports introductifs et des témoignages, indique le ministère dans un

communiqué. Les débats et discussions seront ainsi organisés autour de trois grands axes, le premier portera sur «la

fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales ?», tandis que le deuxième concernera «la gouvernance et

la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de développement local», fait savoir la même source. S'agissant

du troisième axe, il se focalisera sur le financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les

redevances.

https://fnh.ma/article/actualites/le-13e-colloque-international-des-finances-publiques-les-20-et-21-septembre-a-rabat
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Rabat abrite les 20 et 21 septembre le 13è colloque
international des finances publiques

La capitale administrative du Royaume abritera, les 20 et 21 septembre, la 13ème édition du colloque international

des finances publiques. Organisée par le ministère de l’Économie et des finances, la rencontre s’articulera autour de

la thématique « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation? ». Organisé en

partenariat avec l’Association pour la Fondation internationale de Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le

soutien de la Revue française de Finances Publiques (RFFP), ce colloque démarrera par la présentation des rapports

introductifs et des témoignages, indique le ministère dans un communiqué. Les débats et discussions seront ainsi

organisés autour de trois grands axes, le premier portera sur « la fiscalité locale en tant que variable clé des finances

locales ? », tandis que le deuxième concernera « la gouvernance et la gestion des finances locales à l’aune des

impératifs de développement local », fait savoir la même source. S’agissant du troisième axe, il se focalisera sur le

financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances.

https://fr.hespress.com/94022-rabat-abrite-les-20-et-21-septembre-le-13e-colloque-international-des-finances-publiques.html
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مصطفى الباكوري يُؤكِّد على أنّ ورش تنزيل الجهويّة معقّد

أكد مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، أنّ ورش نقل االختصاصات التي كانت عندَ الدّولة إلى الجِهات غير سهل بطبيعته،
ومعقَّدٌ، لتداخل عدّة عناصر فيه. وأضاف الباكوري، في تصريح له على هامش الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن تعريفَ

بعض المهامّ، كما تُعَرّف بشكل عامّ في القانون، يخلق في بعض األحيان غموضا عندما يبدأ التّطبيق والنّقل الفعليّ لالختصاصات، وزاد أنّ من
بين التحدّيات أيضا تردُّد الجهات التي ستنقل المهامّ، وهو التردّد الذي يؤثّر على هذا المسلسل، ويجعل االنتقال يستغرق وقتا أكبر. وقال رئيس
جهة الدار البيضاء سطات: "بفعل الجهوية انتقلنا من جهات إلى جهات أوسع، وبمساحات ترابية وعدد أقاليم أكبر"، مضيفا أنّ "هناك أيضا تحدّي

التّدبير، من أجل تنظيم اإلدارة وتدبيرها ومالءمة العنصر البشري مع هذه المهامّ الجديدة واألوسع، وهو ما يأخذ وقتا ألن العمليّة ليست سهلة".
فاتح بيرول يستبعد ارتفاع أسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب ورغم كون الوالية األولى والية انتقالية، إال أنّها ال يجب أن تكون بالنسبة للباكوري

حجّة لتركها تمرّ دون القيام ببعض اإلنجازات الملموسة، التي ستُساهِم في الحفاظ على الحماس الجماعي، خاصّة لدى المواطِنين، في ما يتعلّق
بأهميّة هذا الورش، مؤكّدا أنّه "ال بدّ من وضع السّكّة لجميع المهامّ والتّحدّيات، لتمكين الوالية الثانية من توفير الوقت، حتى ندخل في

السّرعة األفقية للورش". ووضّح نور الدين بنسودة، الخازن العامّ للمملكة، أنّ مناقشة موضوع المالية المحلية في عالَم متحوِّل جاء استجابة
للخطابَين األخيرين للملك محمد السادس، الذي جعل تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية من األهداف األساسية، والذي دعا إلى اتّخاذ تدابير
فعّالة في ميدان العدالة االجتماعية لتقليص الفوارِق وتقوية كلّ من الطّبقات الضّعيفة والمتوسّطة. ويرى بنسودة، على هامش المناظرة الدّولية

للمالية العمومية، أن المالية المحلّيّة يمكنها أن تلعب دورا بحكم نفقاتها على الصّعيدَين الجهوي والمحلّي، باإلضافة إلى نفقات القطاعات
الوزارية، وأضاف أنّ "الالتمركز اإلداري مازال في البداية، ألنه باألرقام ليست هناك إال عشرة في المائة من األغلفة المالية التي تُرصَد، والتي يتمّ

إنفاقها على الصّعيد المحلّي"، مؤكّدا على وجوب التّقدّم في هذا الميدان في المستقبل، ودَعم كلّ ما يتعلّق بمالية الجماعات التّرابية،
والالّتمركز اإلداري. وذكّر الخازن العام للمملكة بأنّ "النّظرة للمالية نظرة موحَّدَة، ألن الوعاء الضّريبي يتعلّق بالمواطِن وبالمقاوالت؛ ولذلك

ال بدّ من تنظيم هذه االقتطاعات والجبايات التي تقوم بها الدّولة والجماعات التّرابية، والتي تتأثّر بما يقَعُ في العالَم من تحوُّالت وإكراهات ومن
تغيّرات، سواء في ما يخصّ أسعار الموادّ األوّلية، أو ما يقع القتصاديات الدّول المجاوِرَة مثل دول أوروبا والعالَم، وأيّ قرارات للشّركات

متعدّدة الجنسيات، وهو ما دفعَ إلى االشتغال مع الخبراء والفاعلين االقتصاديين والسياسيين للتفكير في هذا المجال المهمّ للمواطن المغربي". يذكر
أنّ الخزينة العامّة للمملكة استقبلت، يومي السّبت واألحد، أيام الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، المنعقدة من أجل تدارس
النظام الذي يصلُح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المنشود، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المُحتاجة.

محمد السادس يبحث مراحل تنفيذ برامج تنمية الطاقات المتجددة ي المملكة

http://www.khabarmaroc.com/news/get_news/5905654/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%A4%D9%83%D9%91%D9%90%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%91-%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%91%D8%AF
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Colloque des finances publiques: Urgence d’en finir avec
certaines aberrations

Pour différents intervenants lors des panels sur la fiscalité locale, la multiplication des taxes et redevances au niveau

local, basées essentiellement sur le patrimoine plutôt que sur la performance économique, découragent

l’investissement (Ph. Bziouat)La réforme de la fiscalité locale sera décisive pour être en phase avec les nouvelles

exigences au niveau territorial. C’est ce qui ressort des différentes interventions axées sur ce thème lors de la 13e

édition colloque international des finances publiques, organisé vendredi et samedi dernier.Ceci est d’autant plus

important que le Maroc est en cours d’implémentation de la régionalisation avancée et d’une nouvelle génération de

déconcentration. D’où le caractère stratégique de la fiscalité locale, notamment en matière de mobilisation des

ressources. Pour Khalid Safir, wali directeur général des collectivités territoriales, elle «permet de faire contribuer les

ménages et les entreprises au financement des dépenses publiques».A l’instar d’autres intervenants, Safir a souligné

que «le dispositif fiscal souffre d’incohérences qui se sont aggravées suite à l’évolution de l’environnement juridique,

économique et social». Michel Bouvier, président de la Fondafip, a expliqué que la fiscalité locale «constitue une

véritable mosaïque, se composant d’une grande variété d’impôts directs et indirects». Une situation qui semble nuire

à son efficience, de l’avis notamment des opérateurs.«La profusion d’impôts locaux, avec près d’une trentaine de

taxes et de redevances, donne le sentiment à l’entreprise d’être surtaxée», selon Fayçal Mekouar, expert comptable, ex-

vice-président de la CGEM. Il a mis l’accent sur certains dysfonctionnements du système actuel. Par exemple, sur ces

30 taxes et redevances, 3 seulement génèrent 70% des recettes, a-t-il indiqué.Mekouar a également déploré le fait que

c’est le patrimoine des entreprises qui est taxé et non pas la valeur créée. «Plus on investit, plus on est taxé», a-t-il

déploré, précisant que «c’est un motif de découragement de l’investissement, surtout qu’aucune des trois taxes qui

génèrent la plus grande part des recettes n’est basée sur la performance économique». Des pistes de réforme ont été

proposées, notamment dans le sillage de la refonte du modèle de développement.L’impôt local doit jouer un rôle de

levier de développement et de régulateur social. La définition des besoins des collectivités au niveau régional doit

servir de base pour déterminer les ressources, notamment fiscales. Les élus disposent, en vertu de la loi, du «pouvoir

de modulation de certaines taxes et redevances. Ce qui leur donne la possibilité de bâtir leur politique fiscale sur

l’effet taux, étant donné que l’effet base reste un monopole du législateur», a expliqué Safir.Pour Mustapha

Bakkoury, président de la région Casablanca Settat, «la planification permet de mieux se pencher sur les moyens». Il

a insisté sur l’exigence de cohérence entre la fiscalité et les missions de collectivités territoriales.Bakkoury a mis

l’accent sur les difficultés d’implémentation du nouveau modèle régional, notamment en matière d’appropriation et

de mise en œuvre des nouvelles attributions. Il a estimé que «le flou persiste encore concernant certaines

prérogatives, mais d’autres doivent être enclenchées de façon volontariste, à l’instar de la formation ou la création de

zones d’activités économiques». Le président de la région de Casablanca Settat a déploré le manque

d’accompagnement de certains départements.«Certains ministres ne se sont pas sentis concernés par le processus de

régionalisation», a-t-il affirmé. Pour lui, ces aspects doivent être pris en compte dans la nouvelle architecture

gouvernementale. Ces difficultés du démarrage avaient également caractérisé ce processus en France.Michel Bouvard,

vice-président du conseil départemental de la Savoie, a expliqué que «la répartition des compétences a été une longue

marche, marquée par certaines hésitations». Parallèlement, «la persistance de la présence de l’Etat dans certaines

compétences transférées constitue un obstacle à la gestion en bloc cohérent», a-t-il précisé.EclatementPour Khalid

Safir, wali DG des collectivités territoriales, «il faut être patient dans la mise en œuvre des réformes». Surtout que

http://www.leconomiste.com/article/1050563-colloque-des-finances-publiques-urgence-d-en-finir-avec-certaines-aberrations
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certaines mesures suscitent des levées de boucliers, comme cela a été prouvé par certaines expériences dans ce

domaine en France. S’il s’agit d’un chantier de longue haleine, certaines mesures s’avèrent urgentes. C’est le cas

notamment de la nécessité de mettre fin à «la situation d’éclatement institutionnel en matière de gestion des taxes et

redevances». Pour Safir, elle est source de nombreux dysfonctionnements, notamment au niveau de l’identification

des contribuables, du recensement de la matière imposable ainsi que du contrôle. Le wali a appelé à confier la gestion

des taxes locales et des redevances à une même structure, parallèlement à la mise en place d’un organe de pilotage au

niveau national.M.A.M.

http://www.leconomiste.com/article/1050563-colloque-des-finances-publiques-urgence-d-en-finir-avec-certaines-aberrations
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية. وأبرز
بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع «أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟»، أهمية

تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة.وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ
تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا

السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي.ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد
نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات

الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية.وفي ما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية، سجل بوطيب
أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية.وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن المغرب يشهد

تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم
تنفيذها في إطار المراجع المجالية.من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم االستقاللية

المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه
المسؤوليات.وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل.وأكد أن «جميع

الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي»، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من التكامل
الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير.وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز على
نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية والمسؤولية

الجماعية.من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية «فوندافيب»، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف لمساءلة فاعلي
المالية العمومية، مبرزا أن «الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة».وسجل بوفييه أن االستقاللية المالية
تعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في
خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية.وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة

االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.وتمحور النقاش حول ثالثة محاور
أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية

المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.maghress.com/alittihad/2106843
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بنشعبون يدعو إلى ابتكار استراتيجية لمواجهة ندرة األموال العمومية

دعا وزير االقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن «الموارد المالية أصبحت
اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة».وقال إن «تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي»، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد.وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،

نموذج يحرر الطاقات المجالية.وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع «أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟»، أنه
«لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها

العالم من حولنا».من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال
والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،

يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية.وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة
ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن «سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا».وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو

قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير.من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة
المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة «النشطة بشكل خاص» و «المثمرة» التي تتميز بالصداقة
واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة.كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم

بشكل مشترك مند 13 سنة.من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية
والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي.وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة
والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل.وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية

بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية.وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير
الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز

الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.ونظمت هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة
الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها
متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية

المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.maghress.com/alittihad/2106873
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Le 13è colloque international des finances publiques en
septembre à Rabat

Organisé en partenariat avec l’Association pour la Fondation internationale de Finances Publiques (FONDAFIP) et

avec le soutien de la Revue française de Finances Publiques (RFFP), ce colloque démarrera par la présentation des

rapports introductifs et des témoignages, indique le ministère dans un communiqué. Les débats et discussions seront

ainsi organisés autour de trois grands axes, le premier portera sur « la fiscalité locale en tant que variable clé des

finances locales ? », tandis que le deuxième concernera « la gouvernance et la gestion des finances locales à l’aune des

impératifs de développement local », fait savoir la même source. S’agissant du troisième axe, il se focalisera sur le

financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances.

https://www.menara.ma/fr/article/le-13e-colloque-international-des-finances-publiques-en-septembre-a-rabat
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« L'amélioration de la gouvernance passe par le renforcement
des ressources financières »
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تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية
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سفير : النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير
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بوطيب : تحسين الحاكمة يمر عبر تعزيز الموارد المالية
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Comment faire des finances locales une arme contre les
inégalités sociales et spatiales
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الوالي سفير: يجب إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة

الرباط: متابعةle12.maأكد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي « يعاني من تباينات تفاقمت
نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية». وسجل الوالي سفير أنه فيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم، أشار

اسفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، السيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب، وإحصاء الوعاء
الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة.وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من خالل إيكال

مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني.وأشار سفير،
في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح

النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية.من جانبه ، قال ميشيل بوفييه، رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية
العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، إن النظام الضريبي المحلي الفرنسي « عرف تحوال سريعا » مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية
التي يتواجد بها.وأضاف أنه « في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة

، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة »، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن
الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية.وأوضح أنه إذا كان « النظام الضريبي

المحلي » قد فرض سيطرته على حساب نظيره « المركزي »، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من
الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما وصف حينها ب «أزمة دولة الرفاهية »، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في

أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية
للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا

رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية
appeared first on الوالي سفير: يجب إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة The post.بما في ذلك االقتراض واإلتاوات

24ALA24.24ALA24 - قراءة فی الموقع األصلي
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بو طيب..تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

عبّر-و م ع أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، أمس الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز
الموارد المالية.وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا

في عالم يتحول؟”، أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة.وقال إن تحسين
الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010

في عدد من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي.ومن بين التدابير التي اتخذتها
الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام

للمراجعة الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية.وفيما يتعلق بمشروع إصالح
الضرائب المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية.وبخصوص مشروع

الالمركزية، أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية
يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية.من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن

المبرت، الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات
مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات.وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي

باالعتماد المتبادل.وأكد أن “جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي”، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على
ضمان مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير.وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع
ضوابط معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين
المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية.من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية “فوندافيب”، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي

المحلي مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن “الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية
المساءلة”.وسجل السيد بوفييه أن االستقاللية المالية ت عرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب

خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية
العمومية.وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من

المجلة الفرنسية للمالية العمومية.وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية،
والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض

واإلتاوات.

https://aabbir.com/%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/?share=email
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، امس الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية.
وأبرز بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”،

أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب
اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في
هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى

اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية
للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية،
سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز
الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها
بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت،

الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة
وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد

المتبادل. وأكد أن “جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي”، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان
مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط
معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية

الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية “فوندافيب”، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي
مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن “الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة”. وسجل

السيد بوفييه أن االستقاللية المالية ت عرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى
أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية. وتنظم هذه المناظرة

على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.
وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية

بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://alhadat.ma/52500
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بوطيب:  تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية. وأبرز
بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع «أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟»، أهمية

تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ
تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا

السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى
اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية

للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفي ما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية،
سجل بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن
المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد
كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم

االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على
ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل. وأكد أن

«جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي»، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من
التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز

على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية
والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية «فوندافيب»، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف
لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن «الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة». وسجل بوفييه أن

االستقاللية المالية تعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك
هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من
طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول
ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات

التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://www.alittihad.info/%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/
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بنشعبون يدعو إلى ابتكار استراتيجية  لمواجهة ندرة األموال
العمومية

دعا وزير االقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن «الموارد المالية أصبحت
اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة». وقال إن «تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي»، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،

نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع «أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟»، أنه
«لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها

العالم من حولنا». من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال
والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،

يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة
ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن «سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا». وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو

قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة
المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة «النشطة بشكل خاص» و «المثمرة» التي تتميز بالصداقة

واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم
بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية

والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة
والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات

العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص
تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال
للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. ونظمت هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية
باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات

العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://www.alittihad.info/%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85/
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سفير: النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في البلدان األخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، أول أمس السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى. وأشار سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية

األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام
الضريبي «يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية». وفي ما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير

الرسوم، أشار سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب،
وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من
خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني.

من جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي
الفرنسي «عرف تحوال سريعا» مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه «في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة
عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة
األخيرة»، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة

االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان «النظام الضريبي المحلي» قد فرض سيطرته على حساب نظيره «المركزي»، خاصة بفضل ازدهاره
المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينيات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية، أو ما وصف حينها بـ «أزمة دولة

الرفاهية»، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف
وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. ويتمحور النقاش حول ثالثة

محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات
التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://www.alittihad.info/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AA/
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نور الدين بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

*العاصمة24 * الرباط* أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما
عبر تعزيز الموارد المالية. وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع « أي مالية محلية

بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟ »، أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال
إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ
سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير

التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية،
وإرساء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع

إصالح الضرائب المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص
مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات

العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح
الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج

موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم
بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل. وأكد أن « جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي »، مبرزا أن هذه الدراسة

قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة
المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة
المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية « فوندافيب »، ميشيل

بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن « الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل
بداية عملية المساءلة ». وسجل السيد بوفييه أن االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز

بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية
العمومية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من

المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية،
والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض

واإلتاوات. شـاركها األن

http://alassima24.ma/?p=39668
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سفير: المؤسسات في النظام الضريبي أنتجت العديد من االختالالت
بالمغرب

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة في
بلدان أخرى. وأشار سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية األراضي
واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام الضريبي

“يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”. وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم،
أشار سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب، وإحصاء

الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من خالل
إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني. من

جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، السيد ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي
الفرنسي “عرف تحوال سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه “في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة
عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة

األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة
االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره “المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره
المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”،

كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة
االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور

أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية
المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات. سفير: المؤسسات في النظام الضريبي أنتجت العديد من

االختالالت بالمغرب

https://www.alhouriyatv.ma/13566/sfyr-almwssat-fy-alnzam-aldryby-antjt-aldyd-mn-alakhtlalat-balmghrb
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المغرب يبحث مقترحات مهمّة لمزيد من التنافسية وتشجيع االستثمار

استقبلتثانيَ أيام الدورة الثالثة عشرة العمومية، اليوم السبت، المنعقدة من أجل تدارس النظام الذي يصلُح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع الحكامة
وتدبير المالية المحلية المنشود، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المُحتاجة، حيث قال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية

بوزارة الداخلية، إن المالية المحلية القوية أداة لالستقرار، مضيفا أن المغرب دخل في سياق إصالحها في العقود األخيرة حتى تتمكّن من النهوض
بمهامّها، لتكون مالية محلية قوية برؤية جديدة تدمج عتبات أخرى من التمويل. وتحدّث سفير عن المقترحات المهمّة التي تمكّن من تنافسية أكثر

وتشجّع االستثمار، والتي نتجت عن لقاءات مع مختلف الفاعلين، بعدما فكرت وزارة الداخلية منذ 2015 في الموضوع بناء على الرؤية الملكية
ومختلف التقارير حول مشاكل المالية المحلّيّة. أقرا ايضا: وقال ميشيل بوفيي، رئيس "FONDAFIP"، إن فرنسا تحولت منذ أربعين عاما،
وهي اليوم ليست كما كانت من قبل، وتغيّرت معها المؤسّسات، في حين إن المالية المحلية متأخرة عن ذلك، وال تنتج مساواة. وأرجع بوفيي

الحديث عن أزمة المالية المحلية في فرنسا إلى سنة 1920، بعد الحرب العالمية األولى، ثم عرج على المرحلة التي بدأ فيها التفكير في مالية مبنية
على قيمة العمل بعدما صارت القيمة األعلى، مضيفا أنها يجب أن تندرج بفرنسا في السيرورة العامّة داخل العالم المتحرك والمتحوّل، ألن المالية
قاعدة السلطة السياسية. ووضّح المتدخّل أن سؤال المالية المحلية يجب إعادة طرحه مع سؤال التمويل الشامل، ثم استرسل متحدّثا عن الحاجة

أيضا إلى أجوبة أخرى عن أزمات المستقبل، مثل البيئة والهجرة واألمن وزيادة عدد السكان، والتوقّف عندها ال االكتفاء بترقيعها. من جهته، تحدّث
فيصل مكوار، نائب رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب سابقا، عن ضرورة خلق مناخ أعمال مناسب، والوقاية من القطاع غير المهيكل، وضرورة

أن تخرج المالية المحلية من كونها شأنا في الميزانية لتكون شأنا للتنمية. قد يهمك ايضا:

https://www.almaghribtoday.net/318/173620-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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سفير: النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في البلدان األخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، أمس السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى. وأشار السيد سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية
األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام
الضريبي « يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية ». وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير

الرسوم، أشار السيد سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي
الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في

المؤسسات، من خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على
المستوى الوطني. من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، السيد ميشيل بوفييه، إن

النظام الضريبي المحلي الفرنسي « عرف تحوال سريعا » مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه « في حين أن النظام
الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول

إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة »، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام
تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان « النظام الضريبي المحلي » قد فرض سيطرته على حساب نظيره «
المركزي »، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما

وصف حينها ب »أزمة دولة الرفاهية »، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة
على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.

ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما
يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://almostakbal.ma/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AA/
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La fiscalité locale marocaine aux mêmes standards que dans
d’autres pays

La fiscalité locale marocaine aux mêmes standards que dans d’autres pays La fiscalité locale marocaine se place dans

les standards que l’on trouve dans d’autres pays, a indiqué, samedi à Rabat, le Wali directeur général des collectivités

locales, Khalid Safir. Taxant la propriété foncière et les activités économiques, la fiscalité locale permet de faire

contribuer les ménages et les entreprises au financement des dépenses publiques, a relevé M. Safir lors du 13ème

Colloque international sur les finances publiques. Elle permet notamment de faire participer l’usager effectif, en

donnant la possibilité aux communes de lever des droits et redevances, a-t-il souligné. Tenant compte de la

responsabilisation des élus, ladite fiscalité selon M. Safir, leur accorde le pouvoir de modulation de certaines taxes et

redevances, « ce qui donne à ces élus la possibilité de bâtir leur politique fiscale sur « l’effet taux » étant donné que «

l’effet base » reste un monopole du législateur », a expliqué le Wali directeur général. Cependant, le dispositif fiscal «

souffre d’incohérences qui se sont aggravées suite à l’évolution extraordinaire de l’environnement juridique,

économique et social », a-t-il noté. S’agissant de l’administration fiscale et au niveau de la gestion des taxes et des

redevances, M. Safir a relevé que la situation d’éclatement institutionnel est source de nombreux dysfonctionnements

importants, notamment au niveau de l’identification des contribuables, le recensement de la matière imposable ainsi

que l’activité de surveillance et de contrôle. Il a, à cet égard, mis l’accent sur l’impérieuse nécessité de mettre fin à cet

éclatement institutionnel, en confiant la gestion des taxes locales et des redevances à la même structure, en repensant

le cadre de gestion des taxes et redevances et en instituant un organe de pilotage au niveau national. Pour sa part, le

président de l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP), directeur de la

revue française des finances publiques Michel Bouvier, a affirmé que la fiscalité locale française s’est « rapidement

décalée » par rapport à son environnement économique et social. « Alors que la fiscalité locale constitue une

véritable mosaïque en se composant d’une très grande variété d’impôts directs et indirects, les débats autour de leur

réforme, récurrents depuis des décennies, se sont relativement apaisés dans la période récente », a-t-il fait observer,

notant qu’a la différence d’hier, les difficultés actuelles du système financier public conduisent à l’inverse à

réexaminer la question de l’autonomie fiscale locale. Si le « local » a pu prendre pendant un temps sa revanche sur le

« central », notamment à la faveur de l’essor de son pouvoir fiscal, cette évolution a, toutefois, été ralentie à partir de

la seconde moitié des années 1980, a-t-il expliqué, rappelant que c’est la crise des finances publiques, ou ce qui en son

temps avait été qualifié de « crise de l’État-providence », qui fut l’une des raisons essentielles de la poussée

décentralisatrice de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Le colloque est organisé, deux jours durant,

par le ministère de l’Économie et des Finances en partenariat avec la FONDAFIP avec le soutien de la Revue

Française de Finances Publiques. Les débats et les discussions ont porté sur trois axes: la Fiscalité locale en tant que

variable clé des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de

développement local, et le financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances.

https://fr.azulpress.ma/?p=63765
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Améliorer la gouvernance pour renforcer les ressources
financières

L’amélioration de la gouvernance financière passe inéluctablement par le renforcement des ressources financières, a

indiqué, vendredi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. Intervenant

lors du colloque international des finances publiques, placé sous le thème « Quelles finances locales au Maroc et en

France dans un monde en mutation? », M. Boutayeb a mis en avant l’importance du renforcement des ressources

financières, notamment celles des collectivités territoriales, en vue d’une bonne gouvernance financière.

L’amélioration de la bonne gouvernance requiert des mesures d’optimisation des dépenses et d’accompagnement, a-t-

il affirmé, soulignant que le ministère de l’Intérieur est conscient de l’importance de cette dimension et a engagé

depuis 2010 un certain nombre de mesures dans ce sens, notamment la mise en place du Programme d’Appui à

l’amélioration de la performance des communes, avec le soutien de la Banque mondiale. Parmi les mesures prises par

le ministère, il a également cité l’adoption d’une comptabilité générale, un outil privilégié d’information qui permet

de renseigner sur la situation financière et le patrimoine des collectivités territoriales, et la mise en place de l’audit

interne, qui joue un rôle déterminant dans la maîtrise des risques au niveau des collectivités locales. S’agissant du

projet de réforme de la fiscalité locale, M. Boutayeb a relevé que celui-ci devrait permettre un rendement financier

susceptible de contribuer au financement du développement local. Pour ce qui est du chantier de la décentralisation,

M. Boutayeb a noté que le Maroc connait depuis ces dernières années un développement économique qui est stimulé

par une dynamique territoriale, faisant observer à ce propos que les politiques publiques sont de plus en plus

élaborées et mises en œuvre dans le cadre de références territoriales. De son côté, l’ancien ministre français du budget

et de la réforme budgétaire, Alain Lambert, a mis l’accent sur le concept de l’autonomie locale reposant sur

l’organisation en réseaux, expliquant que dans ce modèle, les responsabilités sont confiées à différentes entités en

fonction de leurs capacités à les exercer. Cette approche les pousse à renforcer leurs structures et encourage la

solidarité entre elles afin de parvenir à une conscience d’interdépendance réciproque, a-t-il fait remarquer. « Toutes

les études convergent vers la nécessité de choisir l’organisation en réseaux » a t-il insisté, notant que celle-ci est

parfaitement capable de conserver un grand niveau d’intégration globale tout en préservant une grande réactivité

locale. Comme tous les systèmes qui reposent sur la confiance à priori, des contrôles renforcés doivent être instaurés

et doivent porter sur les résultats, l’efficacité et l’effectivité des comportements solidaires, à cela s’ajoutera, un

mécanisme de coordination portant sur le développent de la culture de groupes et sur la conciliation entre la

responsabilité individuelle combinée avec la responsabilité collective, a-t-il ajouté. Pour sa part, le président de la

Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a expliqué que l’autonomie

financière locale est synonyme de la responsabilisation des acteurs financiers publics. « La confiance accordée par les

institutions financières aux acteurs locaux représente l’amorce d’un processus de responsabilisation », a t-il précisé.

L’autonomie financière se définit par l’association de l’autonomie de gestion de fonds et de l’autonomie fiscale

caractérisée par des impôts propres, a indiqué M. Bouvier, relevant que l’objectif est de maîtriser le risque d’un

éclatement du pouvoir financier public et de satisfaire à l’exigence de soutenabilité des finances publiques. La 13ème

édition du colloque international des finances publiques, est organisée sur deux jours par le ministère de l’Économie

et des finances, en partenariat avec la FONDAFIP et avec le soutien de la Revue française de Finances Publiques

(RFFP). Les débats et les discussions porteront sur trois axes: la fiscalité locale en tant que variable clé des finances

locales, la gouvernance et la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de développement local, et le

https://www.barlamane.com/fr/ameliorer-la-gouvernance-pour-renforcer-les-ressources-financieres/
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بنشعبون يدعو إلى حل لتدبير ندرة الموارد المالية

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في
مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية

أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو
التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل
المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى

التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا
في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع

التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية
والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل

األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما
في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت في هذا الصدد، إن

الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة
لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل خاص” و”المثمرة” التي

تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة
للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات

االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد
للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد

على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة
جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر
تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. ونظمت هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة

مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في
الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر

التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://bayanealyaoume.press.ma/%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1/.html
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سفير: النظام الضريبي يعاني تباينات واختالالت

قال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة في بلدان أخرى. وأشار
سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية نظمت اليوم السبت، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية األراضي
واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام الضريبي

“يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”. وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم،
أشار سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب، وإحصاء

الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من خالل
إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني. من

جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي الفرنسي
“عرف تحوال سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه “في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة عن
فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة

األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة
االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره “المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره
المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية، أو ما وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”،

كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة
االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور

أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية
المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://www.businessman.ma/2019/09/21/12582/
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية. وأبرز
بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”، أهمية

تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ
تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا

السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى
اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية

للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية،
سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز
الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها
بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت،

الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة
وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد

المتبادل. وأكد أن “جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي”، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان
مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط
معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية

الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية “فوندافيب”، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي
مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن “الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة”. وسجل
بوفييه أن االستقاللية المالية ت عرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن

الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية. وتنظم هذه المناظرة على
مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.

وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية
بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.cawalisse.com/politique/34489.html
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13ème colloque international : Les finances locales à l’honneur

13 ans de collaboration et d’échange. Pas moins de 26 colloques. Fondafip, ainsi que la Revue Française de Finances

Publiques sont devenues de vrais partenaires du ministère de l’Economie et des Finances. Les colloques organisés ont

toujours été un moment de réflexion pour stimuler l’intelligence collective dans le domaine des finances publiques.

Cette année, le 13ème colloque international des Finances Publiques a été consacré à la question des finances locales

au Maroc et en France, dans un monde en mutation. Effectivement, le monde traverse actuellement une zone

d’intenses turbulences où certains fantômes semblent de retour. Droite et extrême droite d’inspiration xénophobe

ont de plus en plus le vent en poupe. La gouvernance des institutions internationales est pratiquement en panne.

Alors l’articulation du global et du local est vraiment à l’ordre du jour. C’est même une priorité à intégrer

systématiquement dans les politiques publiques. Les chantiers de la régionalisation et de la décentralisation sont

devenus incontournables pour faire face aux défis du développement. Lire aussi : Dans la réalité, beaucoup

d’obstacles doivent d’abord être bien identifiés pour être efficacement dépassés. C’est l’objectif partagé dans ce 13ème

colloque où universitaires, chercheurs, praticiens, acteurs publics et acteurs privés, société civile, remuent leurs

méninges pour alimenter la pensée collective et nourrir les processus décisionnels en idées riches et en réformes

pertinentes. La France et le Maroc, deux partenaires historiques, deux expériences sociétales qui se complètent et

s’enrichissent réciproquement en permanence. Espérons juste une plus grande ouverture et une diversification plus

large des échanges internationaux pour pouvoir découvrir d’autres expériences humaines, en Asie, en Amérique

latine et en Afrique. Sans oublier la dimension endogène où les pratiques locales et ancestrales méritent d’être bien

connues et ressuscitées. L’articulation réussie de l’universel et du spécifique passe nécessairement par le dépassement

de cette vision réductionniste et binaire, opposant tradition et modernité.

https://www.challenge.ma/13eme-colloque-international-les-finances-locales-a-lhonneur-118030/
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النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة في
البلدان األخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى. وأشار السيد سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية
األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام

الضريبي “يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”. وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير
الرسوم، أشار السيد سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي
الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في

المؤسسات، من خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على
المستوى الوطني. من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، السيد ميشيل بوفييه، إن
النظام الضريبي المحلي الفرنسي “عرف تحوال سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه “في حين أن النظام

الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول
إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام
تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره

“المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما
وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة

على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.
ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما

يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://chamaly.ma/article/56239/
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انطالق فعاليات الدورة الـ 13 للمناظرة الدولية للمالية العمومية

انطلقت، اليوم الجمعة، بمقر الخزينة العامة بحي الرياض بالعاصمة الرباط، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية. وتتواصل
فعاليات الدورة حتى يوم غد السبت وفق برنامج يشمل العديد من الندوات، والمداخالت التي تتمحور حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب

وفرنسا في عالم يتحول؟”. وتشمل المناظرة، التي تنظمها وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، 3 مواضيع
أساسية، ويتعلق األمر بكل من نظام الجبايات، حكامة وتدبير المالية المحلية، فضال عن تمويالت لالستثمارات المحلية. يشار أن المؤسسة الدولية

للمالية العمومية تهدف إلى دعم وتطوير البحث في مجال المالية العمومية بفرنسا والخارج، لتشجيع التبادل بين الجامعيين والخبراء الممارسين، عالوة
على إرساء تواصل مباشر بين األوساط المهنية.

https://chouftv.ma/press/158162.html
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Ces écueils sur lesquels butent les finances locales

Deux jours durant, les 20 et 21 septembre, les finances locales étaient sous les feux des projecteurs pour identifier les

opportunités à saisir dans un contexte empreint d’une mondialisation accélérée et mettre le doigt sur les contraintes

persistantes. Le débat a eu lieu à l’occasion de la treizième édition du Colloque International des Finances Publiques

organisée par le Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec l’Association pour la Fondation

Internationale des Finances Publiques (FONDAFIP), à la Trésorerie Générale du Royaume. La thématique choisie à

l’occasion : « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ? » n’est pas fortuite et

s’inscrit en droite ligne avec les principales orientations du Souverain qui plaide pour un rôle central des collectivités

territoriales appelées à offrir au citoyen un produit de proximité et de qualité. Le Maroc est en quête d’une meilleure

gestion des finances locales pour permettre un meilleur développement local. Il est à la recherche d’une réforme de la

fiscalité locale, de la péréquation entre les régions, de l’emprunt… bref autant d’objectifs qu’il est appelé à réaliser.

Pour dire simple, les collectivités territoriales avec des structures administratives déconcentrées devraient concourir à

la dynamique de développement socio-économique du pays et, par ricochet, réaliser la justice sociale tant réclamée.

Bien que les situations soient différentes entre le Maroc et la France, les intérêts sont les mêmes. Ayant devancé le

Maroc de plusieurs années en matière de gouvernance et de gestion des collectivités locales, la France pourrait lui

servir d’exemple sans tomber bien entendu dans l’imitation aveugle. A l’occasion de chaque débat afférent aux

finances locales, l’autonomie financière revient en boucle à telle enseigne que l’on se demande si cette dépendance

outrancière des collectivités territoriales du Budget de l’Etat ne constitue pas un sérieux frein au développement

économique. Comme l’a annoncé Mohamed Benchaâboun : « Au vu des changements auxquels nous assistons et qui

iront grandissants, nous pouvons être certains, il semble que la question des moyens reprend ses droits ». La

ressource financière se fait rare aussi bien pour les collectivités locales que pour l’Etat. D’où la nécessité de gérer cette

rareté et faire preuve d’innovation et imaginer de nouvelles sources de financement pour faire face aux besoins

croissants de la population et juguler les inégalités spatiales et sociales trop criardes. Outre la dépendance financière

qui n’est pas exempte d’effet, les collectivités territoriales subissent de plein fouet les effets de la mondialisation,

l’interdépendance des économies et le développement de l’économie numérique. Elles sont par ailleurs impactées par

les effets de la mobilité des assiettes fiscales due à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices.

Conscient de l’obsolescence de certains textes qui régissent les collectivités territoriales, Michel Bouvier, président de

Fondafip explique : « Il est temps de réinventer les finances publiques parce que nous ne pouvons continuer à gérer

les finances publiques avec des textes du 19ème et du 20 ème siècle». Les années filent sans pour autant qu’on puisse

trouver l’articulation adéquate entre l’Etat et les Collectivités territoriales qui se regardent en chiens de faïence. Des

pistes de réflexion… Pour parvenir à l’autonomie des collectivités territoriales, il est prévu d’ailleurs de réformer en

profondeur le système fiscal marocain. Une réforme qui serait inscrite dans le cadre du développement économique

et servira de référence pour l’élaboration des Lois de Finances. Cette réforme passe entre autres par la réduction des

incitations fiscales et l’élargissement de l’assiette fiscale. Sans toutefois négliger le volet social. C’est pour dire qu’il

faut veiller à la limitation des prélèvements obligatoires sur les classes pauvres et moyennes pour que l’impôt puisse

contribuer à une redistribution équitable des fruits de la croissance. Dans le même ordre d’idées, la gouvernance se

veut impérative pour remédier à la dilapidation des deniers publics. Sans gouvernance, les efforts déployés seraient

un jeu à somme nulle. En vue de jouer convenablement leur rôle, l’Etat et les collectivités territoriales sont tenus de

https://www.ecoactu.ma/ces-ecueils-sur-lesquels-butent-les-finances-locales/
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mettre le curseur sur leur niveau d’intervention, les mécanismes et outils de gestion. L’Etat est appelé, conformément

aux orientations du Souverain, à accélérer la mise en oeuvre de la déconcentration administrative et budgétaire. De

leur côté, les collectivités territoriales sont tenues de se moderniser tout en disposant de ressources matérielles

suffisantes et de ressources humaines jouissant de la formation et de l’expertise nécessaires. Toutes ces

recommandations ne pourraient être réalisables sans un respect de la loi. « Pratiquement tous les rapports de la Cour

des comptes relèvent des dysfonctionnements qui portent sur le non-respect des règles de la concurrence et de

l’égalité à l’accès à la commande publique locale », avertit le trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda. Et

d’ajouter: « Le non-respect parfois de la réglementation des marchés publics par certaines collectivités territoriales, à

travers l’éviction irrégulière d’un soumissionnaire par exemple, donne une opportunité d’augmentation des revenus

de certaines personnes aux dépens d’autres ».

https://www.ecoactu.ma/ces-ecueils-sur-lesquels-butent-les-finances-locales/
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« Les résistances aux changements sont particulièrement
difficiles en matière fiscale »

L’impôt est un sujet qui suscite de vives réactions à chaque fois qu’il est évoqué. Pour les uns c’est un épouvantail,

pour les autre un outil de développement socio-économique. Quel rôle majeur de l’impôt dans nos sociétés, et

comme est-il appelé à se réinventer pour accompagner leurs évolutions… Les détails avec Michel Bouvier, professeur

des universités, président de la FONDAFIP et auteur de l’ouvrage « L’impôt sans le citoyen ? ». EcoActu.ma : Dans

un pays comme le Maroc, en phase de revoir son modèle de développement, quel rôle joue l’impôt dans la

concrétisation des objectifs de croissance et d’inclusion de la société ? Michel Bouvier : L’impôt joue un rôle majeur

à différents titres et son rôle est stratégique. C’est d’abord son acceptation qui est essentielle. En effet, du

consentement à l’impôt vont découler des conséquences sociales et économiques importantes. La fiscalité doit tout à

la fois être considérée comme juste aux yeux des contribuables et en mesure de financer les investissements publics

nécessaires pour offrir aux populations des services de qualité. Mais ce n’est pas tout, il s’agit également d’inciter les

investisseurs marocains ou étrangers à investir dans le pays ce qui suppose certes une imposition qui ne soit pas

décourageante mais également là encore des services publics facilitant leur développement (notamment des

investissements d’avenir tels que : des moyens de communication diversifiés assurant une rapidité et une facilité des

échanges, également des institutions de formation d’excellence permettant la présence d’une main d’œuvre nationale

opérationnelle, des services de santé efficaces). Par ailleurs, si le vote est l’outil de pacification d’une société et

d’expression du citoyen vis-à-vis de la politique de manière générale, le caractère obligatoire de l’impôt face à des

politiques économiques auxquelles on n’adhère pas forcément (ou une insatisfaction des services rendus en

contrepartie), peut-il alimenter cette frustration du citoyen ? Et par conséquent renforcer l’incivisme fiscal ? En effet,

si l’impôt n’est pas ressenti comme légitime il n’est pas accepté. Or, l’impôt comporte trois sortes de légitimités qui

concourent à son acceptation. Une légitimité juridique et politique qui consiste dans le fait que, par la Constitution,

ce sont les représentants élus des citoyens, les parlementaires, qui décident de la création, de la suppression d’un

impôt ou des modifications des règles d’imposition. Une légitimité sociologique, qui garantit un consentement

général à l’impôt fondé par exemple sur un sentiment de justice que peuvent éprouver les citoyens vis-à-vis de tel ou

tel ou bien de la reconnaissance de l’utilité du prélèvement obligatoire pour des raisons économiques ou sociales.

Une légitimité financière qui consiste dans la capacité du produit de l’impôt à financer les dépenses publiques. Dans

la présentation de votre ouvrage, on évoque un « malaise diffus ». À quoi peut-on imputer cette défiance vis-à-vis de

l’impôt ? Cette défiance est liée au fait que le citoyen se considère de moins en moins comme contribuant, par le

paiement de l’impôt, à la réalisation du bien commun, de l’intérêt général, mais comme un client de l’Etat ou bien

encore d’une collectivité locale. Dès lors, si le résultat n’est pas probant, si le service n’est pas au rendez-vous, le rejet

de l’impôt est immédiat (fraude, évasion, révoltes etc…). Pour autant, dans quelle mesure ne pas s’acquitter de ses

impôts c’est en quelque sorte faillir, en tant que citoyen, à ses obligations et porter atteinte au contrat social d’un

pays ? Bien sûr, l’impôt est une marque essentielle de la citoyenneté, de l’appartenance à une communauté nationale

ou locale. Il est aujourd’hui largement battu en brèche par le développement d’une forme excessive d’individualisme.

Ceci dit, la forme archaïque de l’impôt n’est-elle pas un facteur de son déclin avec toutes les conséquences pour les

caisses de l’Etat ? Oui. Nos impôts, au Maroc comme en France, ne sont pas adaptés à la société d’aujourd’hui. Ils

ont été créés pour certains à la fin du 18ème siècle ; la plupart des impôts locaux ont pour origine des impôts d’Etat

institués à la Révolution française transférés par la suite aux collectivités locales. Les impôts d’Etat (Impôt sur le

https://www.ecoactu.ma/les-resistances-aux-changements-sont-particulierement-difficiles-en-matiere-fiscale/
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revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) datent tous de la fin du 19ème siècle ou de la première moitié du 20ème. Nous

sommes aujourd’hui dans un monde qui a radicalement changé sous les effets combinés de la mondialisation et de

l’intelligence artificielle et nos systèmes fiscaux se révèlent de plus en plus déphasés par rapport à leur

environnement. Malgré la tenue des assises de la fiscalité, on sent une lenteur dans la mise en place des grandes

réformes annoncées. A votre avis, où réside la difficulté dans la mise en application de toute mesure en lien avec

l’impôt ? Il y a un vieux dicton selon lequel « un bon impôt est un vieil impôt » ce qui je viens d’y faire allusion

n’est pas forcément vrai. Toutefois, ce qui est vrai c’est que les résistances aux changements sont particulièrement

difficiles en matière fiscale. Avec l’impôt on a affaire à l’argent des citoyens ou des entreprises et dès que l’on évoque

la création d’un nouvel impôt ou la modification d’un ancien le risque de bouleverser les équilibres existants

provoque immédiatement des réactions de rejet. Excepté au cours de périodes troublées ou révolutionnaires, c’est très

lentement et par morceaux que se réforme la fiscalité. Le « grand soir fiscal » relève sinon de l’utopie pour le moins

de l’exception. Néanmoins, on peut considérer que les sociétés actuelles, comme je viens de le souligner, sont

profondément différentes de celles du siècle précédent et nécessitent une réinvention de l’impôt. Mais il s’agit avant

tout de lui conférer un sens commun aux composantes sociales et économiques d’un pays. Ce n’est qu’ensuite que

l’on peut aborder la question de la matière imposable et de la façon de l’imposer. Pour conclure, avec le phénomène

des GAFA, l’impôt n’est-il pas appelé à se mettre au niveau de l’ère numérique ? C’est en effet une certitude. Pour

cela il convient de reconsidérer la question de l’établissement stable, une notion toujours en vigueur née dans les

années 1920 qui permettait de taxer les résultats de l’entreprise là où elle avait ses activités. Le problème c’est

qu’aujourd’hui ce concept est devenu inefficace compte tenu de la volatilité et de la déterritorialisation ou plutôt de

l’a-territorialisation des entreprises du numérique. C’est pourquoi c’est non seulement les impôts existants qu’il

convient de réformer mais aussi les procédures d’imposition.

https://www.ecoactu.ma/les-resistances-aux-changements-sont-particulierement-difficiles-en-matiere-fiscale/
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بوطيب.. تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

و.م.ع أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز
الموارد المالية. وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع « أي مالية محلية بالمغرب
وفرنسا في عالم يتحول؟ »، أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن

تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة
2010 في عدد من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي

اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية،
وإرساء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع

إصالح الضرائب المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص
مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات

العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح
الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج

موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم
بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل. وأكد أن « جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي »، مبرزا أن هذه الدراسة

قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة
المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة
المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية « فوندافيب »، ميشيل

بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن « الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل
بداية عملية المساءلة ». وسجل السيد بوفييه أن االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز

بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية
العمومية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من

المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية،
والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض

واإلتاوات.

http://fesnews.media/%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88-123040/
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بوطيب.. تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

و.م.ع أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز
الموارد المالية.Advertisements وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع « أي مالية
محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟ »، أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة.
وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت

منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين
التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات
الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق

بمشروع إصالح الضرائب المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية.
وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن
السياسات العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح

الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج
موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم

بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل. وأكد أن « جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي »، مبرزا أن هذه الدراسة
قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة

المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة
المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية « فوندافيب »، ميشيل

بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن « الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل
بداية عملية المساءلة ». وسجل السيد بوفييه أن االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز

بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية
العمومية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من

المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية،
والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض

واإلتاوات. عن موقع : فاس نيوز ميديا

http://fesnews.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/369853
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Le Ministre de l’Economie et des Finances a présidé la séance
inaugurale du 13ème colloque international des finances

publiques

Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l'Economie et des Finances, a présidé à Rabat, le vendredi 20

septembre 2019 l'ouverture du 13ème Colloque international sur les finances publiques tenue sous le thème :

"Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ?". Lors de cette rencontre, Monsieur

BENCHAABOUN a appellé à gérer la rareté des ressources financières, et à faire preuve d'innovation et imaginer de

nouvelles sources de financement. Il a relevé "qu'aujourd'hui plus qu'avant, les ressources financières sont une denrée

rare. Cela est vrai pour les collectivités locales autant que pour l'Etat". "Gérer la rareté reviendrait ainsi à trouver la

meilleure répartition des ressources actuelles entre l'échelon national et l'échelon local", a-t-dit, ajoutant que la

répartition optimale entre le national et le local améliorerait l'efficacité de l'action locale et répondrait mieux aux

préoccupations de développement global du pays. Pour M. Benchaaboun, il devient indispensable de disposer

aujourd'hui d'un modèle à la hauteur du défi du moment, un modèle qui libère les énergies de nos territoires. "Pour

gagner le pari, le modèle vers lequel nous devons nous orienter devrait être léger, souple, capable de s'adapter au

rythme des changements imposés par le monde qui nous entoure", a-t-il suggéré à l'ouverture de cette rencontre La

secrétaire générale de Fondafip, directrice de la evue française des finances publiques, Madame Marie-Christine

Esclassan, s'est félicité à cette occasion du partenariat "particulièrement actif" et "fructueux" marqué du sceau de

l'amitié et de la fidélité, liant Fondafip et la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Elle a de même souligné la

diversité des thèmes abordés lors des différentes éditions du colloque organisées conjointement depuis 13 ans. De

son côté, le Trésorier général du Royaume, Monsieur Noureddine Bensouda, a souligné dans son rapport introductif

que la réduction des inégalités sociales et spatiales devient aujourd'hui une priorité afin d'entamer une étape nouvelle

du modèle de développement. Parmi les leviers les plus efficaces, selon M. Bensouda, une bonne mise en oeuvre de la

régionalisation avancée et de la déconcentration administrative est nécessaire, en vue d'une meilleure rationalisation

de l'organisation territoriale. Les finances publiques sont à cet effet, de plus en plus sollicitées en vue de contribuer

au développement économique et à la réduction des inégalités sociales et spatiales, a-t-il fait observer. Il a dans ce sens

appelé à une meilleure gouvernance des finances locales pour des services publics de proximité et de qualité, estimant

par la même que la réforme du système fiscal marocain passe nécessairement par la réduction effective des incitations

fiscales et un réel élargissement de l'assiette imposable. Le colloque est organisé, deux jours durant, par le Ministère

de l'Economie et des Finances en partenariat avec l'Association pour la Fondation Internationale de Finances

Publiques avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques. Les débats et les discussions porteront sur

trois axes: la Fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances

locales à l'aune des impératifs de développement local, le financement des investissements locaux, notamment

l'emprunt et les redevances.

https://www.finances.gov.ma/fr/sitePages/actualite.aspx?itemID=2026
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Finances publiques : M. Benchaaboun appelle à faire preuve
d'innovation face à la rareté des fonds

Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l'Economie et des Finances, a participé à Rabat, le vendredi 20

septembre 2019 à l'ouverture du 13ème Colloque international sur les finances publiques tenue sous le thème :

"Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ?". Monsieur BENCHAABOUN qui

s’est exprimé à l’ouverture de cettre rencontre a appellé à gérer la rareté des ressources financières, et à faire preuve

d'innovation et imaginer de nouvelles sources de financement. Il a relevé "qu'aujourd'hui plus qu'avant, les

ressources financières sont une denrée rare. Cela est vrai pour les collectivités locales autant que pour l'Etat". "Gérer

la rareté reviendrait ainsi à trouver la meilleure répartition des ressources actuelles entre l'échelon national et

l'échelon local", a-t-dit, ajoutant que la répartition optimale entre le national et le local améliorerait l'efficacité de

l'action locale et répondrait mieux aux préoccupations de développement global du pays. Pour M. Benchaaboun, il

devient indispensable de disposer aujourd'hui d'un modèle à la hauteur du défi du moment, un modèle qui libère les

énergies de nos territoires. "Pour gagner le pari, le modèle vers lequel nous devons nous orienter devrait être léger,

souple, capable de s'adapter au rythme des changements imposés par le monde qui nous entoure", a-t-il suggéré à

l'ouverture de cette rencontre La secrétaire générale de Fondafip, directrice de la evue française des finances

publiques, Madame Marie-Christine Esclassan, s'est félicité à cette occasion du partenariat "particulièrement actif" et

"fructueux" marqué du sceau de l'amitié et de la fidélité, liant Fondafip et la Trésorerie générale du Royaume (TGR).

Elle a de même souligné la diversité des thèmes abordés lors des différentes éditions du colloque organisées

conjointement depuis 13 ans. De son côté, le Trésorier général du Royaume, Monsieur Noureddine Bensouda, a

souligné dans son rapport introductif que la réduction des inégalités sociales et spatiales devient aujourd'hui une

priorité afin d'entamer une étape nouvelle du modèle de développement. Parmi les leviers les plus efficaces, selon M.

Bensouda, une bonne mise en oeuvre de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative est

nécessaire, en vue d'une meilleure rationalisation de l'organisation territoriale. Les finances publiques sont à cet effet,

de plus en plus sollicitées en vue de contribuer au développement économique et à la réduction des inégalités

sociales et spatiales, a-t-il fait observer. Il a dans ce sens appelé à une meilleure gouvernance des finances locales pour

des services publics de proximité et de qualité, estimant par la même que la réforme du système fiscal marocain passe

nécessairement par la réduction effective des incitations fiscales et un réel élargissement de l'assiette imposable. Le

colloque est organisé, deux jours durant, par le Ministère de l'Economie et des Finances en partenariat avec

l'Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques avec le soutien de la Revue Française de

Finances Publiques. Les débats et les discussions porteront sur trois axes: la Fiscalité locale en tant que variable clé

des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances locales à l'aune des impératifs de développement local,

et le financement des investissements locaux, notamment l'emprunt et les redevances.

https://www.finances.gov.ma/fr/sitePages/actualite.aspx?itemID=2026


129

  

23/09/2019
NT - www.hadatcom.com

12:00

خالد سفير: النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير
المعتمدة في البلدان األخرى

0مشاركة شارك تويت أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب
متوافق مع المعايير المعتمدة في بلدان أخرى. وأشار السيد سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى

أنه بفرض ضرائب على ملكية األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية.
وسجل من جهة أخرى، أن النظام الضريبي “يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”.
وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم، أشار السيد سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال

سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى
وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم،

وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني. من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية،
السيد ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي الفرنسي “عرف تحوال سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه

“في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات
المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني

منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته
على حساب نظيره “المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية

العمومية ، أو ما وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.
وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة

الفرنسية للمالية العمومية. ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة
وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

ح/م

https://hadatcom.com/102932/
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تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، أمس الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد
المالية. وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في

عالم يتحول؟”، أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن تحسين الحكامة
الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد
من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة،

أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة
الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب

المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية،
أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها

بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت،
الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة
وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد

المتبادل. وأكد أن “جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي”، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان
مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط
معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية

الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية “فوندافيب”، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي
مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن “الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة”. وسجل

السيد بوفييه أن االستقاللية المالية ت عرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى
أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية. وتنظم هذه المناظرة

على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.
وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية

بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://hadatcom.com/102862/
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

"خزينة المملكة" تناقش تحديات المالية المحلية في المغرب وفرنسا

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLFMFXGBQWSPBXBSXRQMQLFGRPBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX



https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLFMFXGBQWSPBXBSXRQMQLFGRPBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

الباكوري: ورش تنزيل الجهويّة معقّد .. ودور المالية المحلية
محوري

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLFMFXGBQWSPBXBSXRQPLXMXXRBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX



https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLFMFXGBQWSPBXBSXRQPLXMXXRBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية.
وأبرز بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع «أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟»،

أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب
اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في
هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى

اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية
للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية،

سجل بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن
المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد
كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم

االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على
ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل. وأكد أن

«جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي»، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من
التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز

على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية
والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية «فوندافيب»، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف
لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن «الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة». وسجل بوفييه أن

االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك
هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من
طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول

ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات
التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://howiyapress.com/%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/
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هذا ما يعاني منه النظام الضريبي المغربي

أكد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية ان فرض ضرائب على ملكية األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح للنظام الضريبي المحلي
إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية جاء هذا في معرض حديثه بمناسبة الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية نظمت

يوم أمس السبت. وأشار أيضا أن النظام الضريبي “يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”
خالل نفس الدورة والمنظمة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من

المجلة الفرنسية للمالية العمومية، والتي تصب في ثالثة مواضيع تتمثل في الجبايات المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع
ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات. وأفاد ، ميشيل بوفييه رئيس جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية ، خالل نفس المناسبة أن النظام الضريبي المحلي الفرنسي “عرف تحوال
سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها “في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من
الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان

عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية.
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Exclusif : IMTV rencontre le Trésorier Général du Royaume

Le 13e colloque international des Finances publiques le 20 et 21 septembre Le ministère de l’Economie et des

finances, en partenariat avec l’Association pour la fondation internationale de finances publiques (Fondafip) et avec

le soutien de la Revue française de finances publiques (RFFP), organise le 20 et 21 septembre 2019 au siège de la

Trésorerie générale du Royaume, la treizième édition du colloque international des finances publiques autour du

thème: « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation? ». Les interventions et les

discussions de ce colloque se déroulent autour de 3 axes: La fiscalité locale en tant que variable clé des finances

locales;La gouvernance et de la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de développement local;Le

financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances.

http://www.infomediaire.net/exclusif-imtv-rencontre-le-tresorier-general-du-royaume/
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية. وأبرز
السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع « أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟ »،

أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة.وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب
اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في
هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى

اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية
للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية.وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية،

سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز
الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها
بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت،

الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة
وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات.وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد
المتبادل.وأكد أن « جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي »، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان

مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط
معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية

الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية « فوندافيب »، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي
مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن « الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة ». وسجل

السيد بوفييه أن االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن
الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية.وتنظم هذه المناظرة على

مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.
وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية

بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://istitmar.net/archives/61229
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خالد سفير : النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير
المعتمدة في البلدان األخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، أمس السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى. وأشار السيد سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية
األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام

الضريبي “يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”. وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير
الرسوم، أشار السيد سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي
الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في

المؤسسات، من خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على
المستوى الوطني. من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، السيد ميشيل بوفييه، إن
النظام الضريبي المحلي الفرنسي “عرف تحوال سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه “في حين أن النظام

الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول
إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام
تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره

“المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما
وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة

على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.
ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما

يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://istitmar.net/archives/61196


138

  

23/09/2019
NT - www.kech24.com

12:00

سفير: المؤسسات في النظام الضريبي أنتجت العديد من االختالالت
بالمغرب

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة في
بلدان أخرى. وأشار سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية األراضي
واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام الضريبي

“يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”. وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم،
أشار سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب، وإحصاء

الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من خالل
إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني. من

جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، السيد ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي
الفرنسي “عرف تحوال سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه “في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة
عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة

األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة
االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره “المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره
المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”،

كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة
االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور

أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية
المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://kech24.com/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
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اقتصاد وسياحة    »                   المغرب اليوم     »
المغرب يبحث مقترحات مهمّة لمزيد من التنافسية وتشجيع االستثمار

استقبلت الخزينة العامّة للمملكة المغربية ثانيَ أيام الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، اليوم السبت، المنعقدة من أجل تدارس النظام
الذي يصلُح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المنشود، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المُحتاجة، حيث قال

خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إن المالية المحلية القوية أداة لالستقرار، مضيفا أن المغرب دخل في سياق
إصالحها في العقود األخيرة حتى تتمكّن من النهوض بمهامّها، لتكون مالية محلية قوية برؤية جديدة تدمج عتبات أخرى من التمويل. وتحدّث
سفير عن المقترحات المهمّة التي تمكّن من تنافسية أكثر وتشجّع االستثمار، والتي نتجت عن لقاءات مع مختلف الفاعلين، بعدما فكرت وزارة

الداخلية منذ 2015 في الموضوع بناء على الرؤية الملكية ومختلف التقارير حول مشاكل المالية المحلّيّة. أقرا ايضا: الرباط تحتضن الدورة الثالثة
عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية وقال ميشيل بوفيي، رئيس "FONDAFIP"، إن فرنسا تحولت منذ أربعين عاما، وهي اليوم ليست كما
كانت من قبل، وتغيّرت معها المؤسّسات، في حين إن المالية المحلية متأخرة عن ذلك، وال تنتج مساواة. وأرجع بوفيي الحديث عن أزمة المالية

المحلية في فرنسا إلى سنة 1920، بعد الحرب العالمية األولى، ثم عرج على المرحلة التي بدأ فيها التفكير في مالية مبنية على قيمة العمل بعدما
صارت القيمة األعلى، مضيفا أنها يجب أن تندرج بفرنسا في السيرورة العامّة داخل العالم المتحرك والمتحوّل، ألن المالية قاعدة السلطة السياسية.
ووضّح المتدخّل أن سؤال المالية المحلية يجب إعادة طرحه مع سؤال التمويل الشامل، ثم استرسل متحدّثا عن الحاجة أيضا إلى أجوبة أخرى عن

أزمات المستقبل، مثل البيئة والهجرة واألمن وزيادة عدد السكان، والتوقّف عندها ال االكتفاء بترقيعها. من جهته، تحدّث فيصل مكوار، نائب رئيس
االتحاد العام لمقاوالت المغرب سابقا، عن ضرورة خلق مناخ أعمال مناسب، والوقاية من القطاع غير المهيكل، وضرورة أن تخرج المالية المحلية

من كونها شأنا في الميزانية لتكون شأنا للتنمية. قد يهمك ايضا: الخزينة العامة للمملكة المغربية تُعلن موعد فتح شبابيكها

http://www.khabarmaroc.com/news/get_news/5894734/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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مال واعمال    »                   هسبريس     »      "خزينة
المملكة" تناقش تحديات المالية المحلية في المغرب وفرنسا

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLFMFXGBQWSPBXBSXRQMMRGGXGBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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M. Benchaaboun au colloque sur les finances locales : «
Aujourd’hui plus qu’avant, les ressources financières sont une

denrée rare ».

Le Ministre de l’Économie et des Finances, M. Mohamed Benchaaboun, dans son discours d’ouverture du 13è

colloque international des Finances Publiques, organisé par la Trésorerie Générale du Royaume et la FONDAFIP, a

présenté succinctement l’orientation de la politique économique qu’il est charge de mener. En effet, il a replacé le

thème du Colloque dans ce cadre macroéconomique en affirmant que les « financements des territoires s’inscrivent

en droite ligne des orientations de SM le Roi, en vertu desquelles les régions et les collectivités territoriales sont

appelées à jouer un rôle central en tant que véritables moteurs de croissance et de valorisation de la richesse

nationale. » Elles devraient donner « un nouvel élan à la dynamique de développement socio économique dans notre

pays pour concourir à la réalisation de la justice sociale et territoriale. » a notamment affirmé M. Benchaaboun Car,

comme le reconnaît le Ministre des Finances, « le taux de croissance moyen de 4% enregistré demeure inférieur à la

moyenne observée dans les pays émergents, modeste et insuffisant pour réduire les inégalités sociales et spatiales et le

chômage des jeunes » Face à cette situation et en vue de remettre le Maroc sur la voie d’une croissance plus forte et

durable, SM le Roi, dans son discours du Trône de 2019, souligné que le Maroc devait reconsidérer son modèle de

développement pour le mettre en phase avec l’évolution que connait le pays. Ainsi, en 2018, dans le cadre de la

charte de déconcentration administrative, une véritable politique de territorialisation des politiques publiques en

cohérence avec les objectifs assignés au chantier de la régionalisation avancée a été mise en oeuvre. Pour ce faire, la

réforme des centres régionaux d’investissement a été actée pour leur permettre de jouer leur rôle de levier majeur de

facilitation des projets d’investissement. Et plus important encore, un projet de loi-cadre relatif à la réforme de la

fiscalité inspiré des recommandations dégagées lors des dernières Assises de la Fiscalité, a été finalisé. « En vue de

surmonter les difficultés vécues par les entreprises, nous avons apporté tout l’appui et le soutien nécessaire au tissu

économique en termes d’amélioration du climat des affaires et de facilitation de l’accès des petites et moyennes

entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) aux financements bancaires et à la commande publique dans le

cadre du projet de « Small Business Act », a de plus déclaré le Grand Argentier. Et c’est dans ce cadre que ce colloque

sur les finances publiques locales prend toute son importance. Car, comme l’a confirmé M. Benchaaboun, «

Aujourd’hui plus qu’avant, les ressources financières sont une denrée rare. Cela est vrai pour les collectivités locales

autant que pour l’Etat. » Il s’agit aujourd’hui de gérer cette rareté, faire preuve d’innovation et imaginer de nouvelles

sources de financement. Afifa Dassouli
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13è colloque des finances publiques : Le citoyen, principal
sujet du nouveau modèle de développement

Déroulement du 13ème Colloque international sur les finances publiques organisé en partenariat entre la

FONDAFIP et le MEF Vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019, s’est tenue à Rabat, dans les locaux de la Trésorerie

Générale du Royaume, TGR, la treizième édition du Colloque International des Finances Publiques, organisé par le

Ministère de l’Économie et des Finances, et plus précisément la TGR, et la Fondation Internationale de Finances

Publiques, Fondafip, avec le soutien de la Revue Française de Finances publiques. Ce colloque avait pour thématique

centrale : « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ? ». C’est le Trésorier général

du Royaume, M. Noureddine Bensouda, qui a prononcé le rapport introductif de cette importante manifestation

scientifique et dont nous donnons ci-après les grandes lignes. Entamant son allocution par le rappel des deux récents

discours royaux, M. Bensouda a d’emblée planté le cadre général de ce colloque, soulignant deux impératifs, faire du

citoyen la principale finalité du processus de développement, et assurer la réduction des inégalités sociales et

spatiales, à partir du renouvèlement du modèle de développement et d’un nouveau contrat social. Mais dans ce

monde actuel, en constante mutation, ces obligations et objectifs sont étroitement corrélés à la démocratie, aux

droits et libertés, mais également aux conditions économiques, financières et infrastructurelles de chaque pays. Et si

le Maroc a connu d’importantes avancées en ces domaines, force est de reconnaître, en reprenant les constats royaux,

que les infrastructures et les réformes institutionnelles, si importantes qu’elles aient été, n’étaient pas suffisantes. Et le

Trésorier Général du Royaume de préciser son propos en constatant que : « « Les bienfaits du developpement realise

pendant ces 20 annees n’ont pas beneficie a tout le monde », des lenteurs subsistent et un sentiment d’inegalite

progresse. Les citoyens ne percoivent pas souvent « les retombees de ces realisations sur leurs conditions de vie »

notamment en ce qui concerne la qualite des services publics de base tels que l’education, la sante… Ces realisations

n’ont pas permis non plus le renforcement de la classe moyenne. Les inegalites sociales sont plus marquees en milieu

rural et dans les peripheries urbaines. Aussi, la priorite devient-elle aujourd’hui la reduction des inegalites sociales et

spatiales afin d’entamer une etape nouvelle du modele de developpement. Parmi les leviers les plus efficaces, une

bonne mise en œuvre de la regionalisation avancee et de la deconcentration administrative est necessaire, en vue

d’une meilleure rationalisation de l’organisation territoriale. Ainsi, toutes les parties prenantes de la societe sont

appelees a agir au niveau de tout le territoire dans le cadre d’une approche participative, inclusive et coordonnee afin

d’assurer la cohesion sociale ». Ces constats francs et responsables impliquent notamment que les finances locales

soient de plus en plus des acteurs concrets dans une contribution efficace au développement économique afin de

parvenir à la réduction des inégalités sociales et spatiales. Cet objectif impérieux est subordonné à la réponse

concrète à plusieurs questionnements estime M. Bensouda dans son rapport introductif : « D’abord, quel

financement pour les collectivités territoriales dont les ressources financieres demeurent actuellement limitees et

dependantes de l’Etat. La deuxieme interrogation concerne les voies d’amelioration de la gouvernance et de la gestion

des finances locales pour des services publics de proximite et de qualite. La derniere question a trait au respect du

droit et a la responsabilite (accountability) comme conditions necessaires pour des finances locales au service du

developpement et de la reduction des inegalites ». On aura compris donc que ces interrogations et les réponses

apportées ont constitué l’essence même des travaux et successifs panels du 13è colloque des Finances Publiques. Et

M. Noureddine Bensouda, président du Colloque, a bien voulu développer ces thématiques dans l’entretien accordé

à La Nouvelle Tribune et www.lnt.ma, et reproduit en pages suivantes. Afifa Dassouli

https://lnt.ma/13e-colloque-finances-publiques-citoyen-principal-nouveau-modele-de-developpement/
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Noureddine Bensouda au 13è colloque des Finances Publiques : Le
financement local, condition essentielle de la régionalisation

et de la décentralisation

M. Noureddine Bensouda intervenant lors de l’ouverture du 13ème Colloque international sur les finances publiques

La Trésorerie générale du Royaume a accueilli vendredi 20 et samedi 21 septembre la treizième édition du colloque

de Finances publiques, organisé conjointement par la TGR, le MEF et la Fondafip. En cette occasion, M.

Noureddine Bensouda, cheville ouvrière de cette grande manifestation scientifique annuelle depuis 2007 a bien

voulu répondre aux questions de La Nouvelle Tribune et www.lnt.ma. La Nouvelle Tribune : M. Bensouda, les

colloques de la TGR et de la Fondafip, sont, chaque année, attendus comme des moments de réflexion de haut

niveau sur les impératifs de notre pays. Le sujet de cette 13è édition, qui porte sur le financement local, est d’une

importance nodale pour la régionalisation. Pouvez-vous nous parler de son état avancement actuel ? M. Noureddine

Bensouda : La thématique de notre colloque cette année, « Les finances locales au Maroc et en France dans un

monde en mutation », est un sujet qui veut démontrer les besoins nécessaires pour accélérer le processus de

régionalisation et aussi de déconcentration qui sont les deux axes sur lesquels SM le Roi a insisté dans ses derniers

discours. Ces conférences que nous organisons depuis 2007 sont le moment d’un espace de partage et d’échange sur

la recherche scientifique qui est mise à la disposition d’un grand nombre d’utilisateurs, chercheurs universitaires,

décideurs politiques, experts nationaux et internationaux. Les sujets traités permettent d’établir des diagnostics et de

définir des pistes de progression pour les thématiques centrales développées par les colloques successifs. Sur la

question de la régionalisation, ce chantier est en cours aujourd’hui et nous travaillons en étroite collaboration avec la

Direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur dirigée par M. Khalid Safir. La redistribution

fiscale en faveur des régions s’est concrétisée certes, mais il s’avère que les régions n’utilisent pas cette manne fiscale

faute de projets. N’est-ce donc pas une question de manque de dynamique économique ? C’est une question que l’on

retrouve autant au niveau de l’État, que des collectivités locales et des entreprises publiques. En principe, on se

mobilise pour mettre à disposition des collectivités locales les crédits nécessaires, mais certains ministères sont plus

performants que d’autres et des régions plus dynamiques que d’autres. Le tout est lié à la qualité de gestion de la

vision et des ressources humaines. On constate qu’il y a des marges de progrès et on essaye de dupliquer les bons

exemples. Nous nous réunissons avec le ministère de l’Intérieur et les présidents de régions pour identifier les

compétences, distinguer ce qui doit se faire au niveau de l’Etat et ce qui relève d’une région ou d’une commune. Et

c’est la mise en œuvre du concept de subsidiarité qui traduit un principe constitutionnel selon lequel celui qui peut

assurer un service public dans les meilleures conditions, doit s’en charger. Ceci, afin d’éviter de tout centraliser et

donc précisément, pour faciliter la décentralisation et l’opérationnalisation qui en découle ! À travers les différents

panels de cette 13è édition, vous insistez beaucoup sur la fiscalité du financement local. Doit-on recourir à des

incitations pour le faciliter au niveau des régions ? Que prévoit dans ce sens la Loi cadre sur la réforme de la fiscalité

qui est prête et prochainement appliquée puisque déjà au Secrétariat Général du Gouvernement ? Le financement a

deux facettes. L’une porte sur les ressources propres que sont les taxes et redevances, l’autre sur l’endettement et ce,

pour tous les agents économiques, ménages, entreprises, État ou collectivités territoriales. Partant, la première table

ronde s’est proposée de répondre à la question : Que peut-on faire au niveau de la fiscalité locale pour favoriser la

collecte des ressources ? Et ce, en sus de la fiscalité transférée ou partagée, qui se compose de 30% des recettes fiscales

de la TVA et 5% de celles de l’IR et l’IS. Mais aussi, par ailleurs, il faut améliorer les ressources propres des régions,

c’est-à-dire les taxes ou les redevances gérées au niveau régional. Il s’agit de la redevance d’occupation de domaines

https://lnt.ma/noureddine-bensouda-13e-colloque-finances-publiques-financement-local-condition-essentielle-de-regionalisation-de-decentralisation/
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publics, de la taxe sur les terrains non bâtis, afin d’élargir l’assiette fiscale locale sans que le coût de collecte soit plus

élevé que la recette elle-même. Un travail de synchronisation, d’harmonisation et de cohérence s’impose donc. Car,

soit c’est l’État qui collecte et redistribue, soit les régions le font pour elles-mêmes. La décision dépend de la dépense

associée à la recette fiscale, laquelle ne doit pas être supérieure à la recette associée. La TGR travaille avec les

collectivités territoriales et le Ministère de l’intérieur avec ses ressources humaines et son système d’information pour

une vision consolidée au niveau de la gestion. Les régions doivent être servies au moindre coût d’une part et de

l’autre ne doivent pas être écrasées par une trop forte pression fiscale. Cette même vision consolidée doit bénéficier

au citoyen. Le citoyen, qui doit être la finalité de toute politique publique, doit se retrouver face à un prélèvement

fiscal consolidé tout en étant servi au moindre coût sans qu’il se sente soumis à une fiscalité excessive faute d’une

mauvaise organisation faite de différents intervenants. Il ne doit pas avoir à consacrer une partie de ses revenus à

payer des services qui doivent normalement dépendre de la collectivité. C’est ce qu’on appelle la« décommodification

», c’est-à-dire la dé-commercialisation qu’on retrouve dans les pays d’Europe du Nord où le service public est

tellement bien servi que le revenu des citoyens leur est réservé à part entière. Ce qui permet de tirer le niveau de la

population vers le haut et induit une meilleure harmonie et cohésion sociales. Ce colloque porte aussi de l’intérêt au

financement des régions par l’appel public à l’épargne sur le marché des capitaux. L’exemple français est probant

puisque les régions, départements et communes y recourent aisément. Sommes-nous encore loin de ce type de

financement ? Vous savez, l’essentiel c’est que l’on s’inscrive dans une perspective. Aujourd’hui, nous sommes dans

un monde de partage. Ce qui circule le plus et le plus rapidement, ce sont les idées. Nous essayons de prendre ce

qu’il y a de meilleur en France et ailleurs pour répondre à nos besoins. Le plus important, c’est que notre manière de

travailler s’améliore. Il fallait enclencher un processus, c’est ce le Maroc a fait, entre autres, avec la décentralisation.

M. Bensouda, pouvons-nous conclure cet entretien sur les concrétisations des recommandations de ce colloque ? Nos

décideurs présents à nos colloques et qui lisent nos recommandations et publications, s’en inspirent dans leurs prises

de décisions tout en tenant compte des conditions et besoins de notre pays. Ces conférences permettent d’être au fait

des meilleures pratiques en utilisant les outils les plus innovants. Par exemple, la TGR exploite le système intégré des

dépenses, connu en France sous le nom de CORUS. Les deux systèmes sont proches car nous nous sommes inspirés

de CORUS en l’adaptant à nos besoins et spécificités. C’est bien la preuve que ces échanges induisent une

dynamique d’innovation. Entretien réalisé par Afifa Dassouli

https://lnt.ma/noureddine-bensouda-13e-colloque-finances-publiques-financement-local-condition-essentielle-de-regionalisation-de-decentralisation/
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La 13e édition prévue les 20 et 21 septembre à Rabat

La treizième édition du Colloque international sur les finances publiques est programmée pour les 20 et 21

septembre prochain à Rabat. Cette année, l’événement se tiendra sur le thème «Quelles finances locales au Maroc et

en France dans un monde en mutation ?» La rencontre, organisée par le ministère de l’Économie et des finances du

Maroc, l’Association pour la fondation internationale des finances publiques (Fondafip) avec le soutien de la «Revue

française des finances publiques», se présentera selon trois panels. Le premier portera sur la fiscalité locale.Le

deuxième abordera les questions de la gouvernance et de la gestion des finances locales. Enfin, le troisième et dernier

panel se concentrera sur les financements pour les investissements locaux. Pour rappel, l’édition 2018 a porté sur les

finances publiques et la justice sociale. L’occasion pour les participants d’approfondir la réflexion sur ce dernier

volet. Le colloque a ainsi fait émerger d’importantes pistes pour en découdre avec cette problématique : nécessité

d’un diagnostic précis, vision claire, partage de la responsabilité entre l’État et d’autres acteurs. Mais aussi le rôle

primordial de l’entreprise, le changement moins fréquent des lois, le respect des textes et la réelle reddition de

comptes.

https://lematin.ma/journal/2019/13e-edition-prevue-20-21-septembre-rabat/322674.html
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الوالي سفير: يجب إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة

أكد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي « يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير
الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية». وسجل الوالي سفير أنه فيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم، أشار اسفير إلى أن الوضع

الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، السيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك
أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب

المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني. وأشار سفير، في مداخلة ضمن
أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي
المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. من جانبه ، قال ميشيل بوفييه، رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير

المجلة الفرنسية للمالية العمومية، إن النظام الضريبي المحلي الفرنسي « عرف تحوال سريعا » مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها.
وأضاف أنه « في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة

النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة »، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية
التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان « النظام الضريبي المحلي » قد
فرض سيطرته على حساب نظيره « المركزي »، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا
إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما وصف حينها ب «أزمة دولة الرفاهية »، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات
وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية

وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية
المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك

االقتراض واإلتاوات.

https://le12.ma/article/62450/
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Le 13e colloque international des Finances publiques les 20 et
21 septembre

Le ministère de l’Economie et des finances, en partenariat avec l’Association pour la fondation internationale de

finances publiques (Fondafip) et avec le soutien de la Revue française de finances publiques (RFFP), organise les 20 et

21 septembre 2019 au siège de la Trésorerie générale du Royaume, la treizième édition du colloque international des

finances publiques autour du thème: "Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation?".

Les interventions et les discussions de ce colloque se déroulent autour de 3 axes: - La fiscalité locale en tant que

variable clé des finances locales; - La gouvernance et de la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de

développement local; - Le financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances.

http://leboursier.ma/La-13eme-edition-du-colloque-international-des-Finances-publiques-les-20-et-21-septembre-2019-5516.html
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La fiscalité locale marocaine aux mêmes standards que dans
d’autres pays

La fiscalité locale marocaine se place dans les standards que l’on trouve dans d’autres pays, a indiqué, samedi à

Rabat, le Wali directeur général des collectivités locales, Khalid Safir. Taxant la propriété foncière et les activités

économiques, la fiscalité locale permet de faire contribuer les ménages et les entreprises au financement des dépenses

publiques, a relevé M. Safir lors du 13ème Colloque international sur les finances publiques. Elle permet notamment

de faire participer l’usager effectif, en donnant la possibilité aux communes de lever des droits et redevances, a-t-il

souligné. Tenant compte de la responsabilisation des élus, ladite fiscalité selon M. Safir, leur accorde le pouvoir de

modulation de certaines taxes et redevances, « ce qui donne à ces élus la possibilité de bâtir leur politique fiscale sur «

l’effet taux » étant donné que « l’effet base » reste un monopole du législateur », a expliqué le Wali directeur général.

Cependant, le dispositif fiscal « souffre d’incohérences qui se sont aggravées suite à l’évolution extraordinaire de

l’environnement juridique, économique et social », a-t-il noté. S’agissant de l’administration fiscale et au niveau de la

gestion des taxes et des redevances, M. Safir a relevé que la situation d’éclatement institutionnel est source de

nombreux dysfonctionnements importants, notamment au niveau de l’identification des contribuables, le

recensement de la matière imposable ainsi que l’activité de surveillance et de contrôle. Il a, à cet égard, mis l’accent

sur l’impérieuse nécessité de mettre fin à cet éclatement institutionnel, en confiant la gestion des taxes locales et des

redevances à la même structure, en repensant le cadre de gestion des taxes et redevances et en instituant un organe de

pilotage au niveau national. Pour sa part, le président de l’Association pour la Fondation Internationale de Finances

Publiques (FONDAFIP), directeur de la revue française des finances publiques Michel Bouvier, a affirmé que la

fiscalité locale française s’est « rapidement décalée » par rapport à son environnement économique et social. « Alors

que la fiscalité locale constitue une véritable mosaïque en se composant d’une très grande variété d’impôts directs et

indirects, les débats autour de leur réforme, récurrents depuis des décennies, se sont relativement apaisés dans la

période récente », a-t-il fait observer, notant qu’a la différence d’hier, les difficultés actuelles du système financier

public conduisent à l’inverse à réexaminer la question de l’autonomie fiscale locale. Si le « local » a pu prendre

pendant un temps sa revanche sur le « central », notamment à la faveur de l’essor de son pouvoir fiscal, cette

évolution a, toutefois, été ralentie à partir de la seconde moitié des années 1980, a-t-il expliqué, rappelant que c’est la

crise des finances publiques, ou ce qui en son temps avait été qualifié de « crise de l’État-providence », qui fut l’une

des raisons essentielles de la poussée décentralisatrice de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Le

colloque est organisé, deux jours durant, par le ministère de l’Économie et des Finances en partenariat avec la

FONDAFIP avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques. Les débats et les discussions ont porté sur

trois axes: la Fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances

locales à l’aune des impératifs de développement local, et le financement des investissements locaux, notamment

l’emprunt et les redevances.

https://www.lepetitjournalmarocain.com/2019/09/22/la-fiscalite-locale-marocaine-aux-memes-standards-que-dans-dautres-pays/
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Khalid Safir: "La fiscalité locale marocaine aux mêmes
standards que dans d'autres pays"

La fiscalité locale marocaine se place dans les standards que l'on trouve dans d'autres pays, a indiqué, samedi à Rabat,

le Wali directeur général des collectivités locales, Khalid Safir.Taxant la propriété foncière et les activités

économiques, la fiscalité locale permet de faire contribuer les ménages et les entreprises au financement des dépenses

publiques, a relevé M. Safir lors du 13ème Colloque international sur les finances publiques. Elle permet notamment

de faire participer l'usager effectif, en donnant la possibilité aux communes de lever des droits et redevances, a-t-il

souligné.Tenant compte de la responsabilisation des élus, ladite fiscalité selon Safir, leur accorde le pouvoir de

modulation de certaines taxes et redevances, "ce qui donne à ces élus la possibilité de bâtir leur politique fiscale sur

"l'effet taux" étant donné que "l'effet base" reste un monopole du législateur", a expliqué le Wali directeur général.

Cependant, le dispositif fiscal "souffre d'incohérences qui se sont aggravées suite à l'évolution extraordinaire de

l'environnement juridique, économique et social", a-t-il noté.S'agissant de l'administration fiscale et au niveau de la

gestion des taxes et des redevances, Safir a relevé que la situation d'éclatement institutionnel est source de nombreux

dysfonctionnements importants, notamment au niveau de l'identification des contribuables, le recensement de la

matière imposable ainsi que l'activité de surveillance et de contrôle. Il a, à cet égard, mis l'accent sur l'impérieuse

nécessité de mettre fin à cet éclatement institutionnel, en confiant la gestion des taxes locales et des redevances à la

même structure, en repensant le cadre de gestion des taxes et redevances et en instituant un organe de pilotage au

niveau national.Pour sa part, le président de l'Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques

(FONDAFIP), directeur de la revue française des finances publiques Michel Bouvier, a affirmé que la fiscalité locale

française s'est "rapidement décalée" par rapport à son environnement économique et social. "Alors que la fiscalité

locale constitue une véritable mosaïque en se composant d'une très grande variété d’impôts directs et indirects, les

débats autour de leur réforme, récurrents depuis des décennies, se sont relativement apaisés dans la période récente",

a-t-il fait observer, notant qu'a la différence d'hier, les difficultés actuelles du système financier public conduisent à

l’inverse à réexaminer la question de l’autonomie fiscale locale.Si le "local" a pu prendre pendant un temps sa

revanche sur le "central", notamment à la faveur de l'essor de son pouvoir fiscal, cette évolution a, toutefois, été

ralentie à partir de la seconde moitié des années 1980", a-t-il expliqué, rappelant que c’est la crise des finances

publiques, ou ce qui en son temps avait été qualifié de "crise de l’État-providence", qui fut l'une des raisons

essentielles de la poussée décentralisatrice de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Le colloque est

organisé, deux jours durant, par le ministère de l’Économie et des Finances en partenariat avec la FONDAFIP avec le

soutien de la Revue Française de Finances Publiques.Les débats et les discussions ont porté sur trois axes: la Fiscalité

locale en tant que variable clé des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances locales à l’aune des

impératifs de développement local, et le financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les

redevances.

http://www.leseco.ma/maroc/80416-khalid-safir-la-fiscalite-locale-marocaine-aux-memes-standards-que-dans-d-autres-pays.html
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النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة في
البلدان األخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى. وأشار السيد سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية

األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية.وسجل من جهة أخرى، أن النظام
الضريبي “يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”. وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير

الرسوم، أشار السيد سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي
الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة.وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في

المؤسسات، من خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على
المستوى الوطني.من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، السيد ميشيل بوفييه، إن
النظام الضريبي المحلي الفرنسي “عرف تحوال سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها.وأضاف أنه “في حين أن النظام

الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول
إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام
تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية.وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره

“المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما
وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.وتنظم هذه المناظرة

على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية
العمومية.ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية
المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات. انقر هنا لقراءة

الخبر من مصدره.

https://www.maghress.com/chamaly/56239
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13ème colloque international : Les finances locales à l'honneur

13 ans de collaboration et d'échange. Pas moins de 26 colloques. Fondafip, ainsi que la Revue Française de Finances

Publiques sont devenues de vrais partenaires du ministère de l'Economie et des Finances. Les colloques organisés ont

toujours été un moment de réflexion pour stimuler l'intelligence collective dans le domaine des finances publiques.

Cette année, le 13ème colloque international des Finances Publiques a été consacré à la question des finances locales

au Maroc et en France, dans un monde en mutation.Effectivement, le monde traverse actuellement une zone

d'intenses turbulences où certains fantômes semblent de retour. Droite et extrême droite d'inspiration xénophobe

ont de plus en plus le vent en poupe. La gouvernance des institutions internationales est pratiquement en panne.

Alors l'articulation du global et du local est vraiment à l'ordre du jour. C'est même une priorité à intégrer

systématiquement dans les politiques publiques. Les chantiers de la régionalisation et de la décentralisation sont

devenus incontournables pour faire face aux défis du développement.Lire aussi : Finances publiques : Aggravation du

déficit budgétaire de plus de 24%Dans la réalité, beaucoup d'obstacles doivent d'abord être bien identifiés pour être

efficacement dépassés. C'est l'objectif partagé dans ce 13ème colloque où universitaires, chercheurs, praticiens, acteurs

publics et acteurs privés, société civile, remuent leurs méninges pour alimenter la pensée collective et nourrir les

processus décisionnels en idées riches et en réformes pertinentes.La France et le Maroc, deux partenaires historiques,

deux expériences sociétales qui se complètent et s'enrichissent réciproquement en permanence.Espérons juste une

plus grande ouverture et une diversification plus large des échanges internationaux pour pouvoir découvrir d'autres

expériences humaines, en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Sans oublier la dimension endogène où les

pratiques locales et ancestrales méritent d'être bien connues et ressuscitées. L'articulation réussie de l'universel et du

spécifique passe nécessairement par le dépassement de cette vision réductionniste et binaire, opposant tradition et

modernité. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.

https://www.maghress.com/fr/challenge/128030
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Khalid Safir: "La fiscalité locale marocaine aux mêmes
standards que dans d'autres pays"

La fiscalité locale marocaine se place dans les standards que l'on trouve dans d'autres pays, a indiqué, samedi à Rabat,

le Wali directeur général des collectivités locales, Khalid Safir. Taxant la propriété foncière et les activités

économiques, la fiscalité locale permet de faire contribuer les ménages et les entreprises au financement des dépenses

publiques, a relevé M. Safir lors du 13ème Colloque international sur les finances publiques. Elle permet notamment

de faire participer l'usager effectif, en donnant la possibilité aux communes de lever des droits et redevances, a-t-il

souligné.Tenant compte de la responsabilisation des élus, ladite fiscalité selon Safir, leur accorde le pouvoir de

modulation de certaines taxes et redevances, "ce qui donne à ces élus la possibilité de bâtir leur politique fiscale sur

"l'effet taux" étant donné que "l'effet base" reste un monopole du législateur", a expliqué le Wali directeur général.

Cependant, le dispositif fiscal "souffre d'incohérences qui se sont aggravées suite à l'évolution extraordinaire de

l'environnement juridique, économique et social", a-t-il noté.S'agissant de l'administration fiscale et au niveau de la

gestion des taxes et des redevances, Safir a relevé que la situation d'éclatement institutionnel est source de nombreux

dysfonctionnements importants, notamment au niveau de l'identification des contribuables, le recensement de la

matière imposable ainsi que l'activité de surveillance et de contrôle. Il a, à cet égard, mis l'accent sur l'impérieuse

nécessité de mettre fin à cet éclatement institutionnel, en confiant la gestion des taxes locales et des redevances à la

même structure, en repensant le cadre de gestion des taxes et redevances et en instituant un organe de pilotage au

niveau national.Pour sa part, le président de l'Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques

(FONDAFIP), directeur de la revue française des finances publiques Michel Bouvier, a affirmé que la fiscalité locale

française s'est "rapidement décalée" par rapport à son environnement économique et social. "Alors que la fiscalité

locale constitue une véritable mosaïque en se composant d'une très grande variété d'impôts directs et indirects, les

débats autour de leur réforme, récurrents depuis des décennies, se sont relativement apaisés dans la période récente",

a-t-il fait observer, notant qu'a la différence d'hier, les difficultés actuelles du système financier public conduisent à

l'inverse à réexaminer la question de l'autonomie fiscale locale.Si le "local" a pu prendre pendant un temps sa

revanche sur le "central", notamment à la faveur de l'essor de son pouvoir fiscal, cette évolution a, toutefois, été

ralentie à partir de la seconde moitié des années 1980", a-t-il expliqué, rappelant que c'est la crise des finances

publiques, ou ce qui en son temps avait été qualifié de "crise de l'Etat-providence", qui fut l'une des raisons

essentielles de la poussée décentralisatrice de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Le colloque est

organisé, deux jours durant, par le ministère de l'Economie et des Finances en partenariat avec la FONDAFIP avec le

soutien de la Revue Française de Finances Publiques.Les débats et les discussions ont porté sur trois axes: la Fiscalité

locale en tant que variable clé des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances locales à l'aune des

impératifs de développement local, et le financement des investissements locaux, notamment l'emprunt et les

redevances.

https://www.maghress.com/fr/lesechos/180416
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية. وأبرز
بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”، أهمية

تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة.وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ
تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا

السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي.ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد
نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات
الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية.وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية، سجل السيد

بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية.وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن المغرب
يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم
تنفيذها في إطار المراجع المجالية.من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم االستقاللية

المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه
المسؤوليات.وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل.وأكد أن “جميع

الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي”، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من التكامل
الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير.وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز على
نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية والمسؤولية

الجماعية.من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية “فوندافيب”، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف لمساءلة فاعلي
المالية العمومية، مبرزا أن “الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة”.وسجل بوفييه أن االستقاللية المالية

ت عرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في
خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية.وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة

االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.وتمحور النقاش حول ثالث محاور
أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية

المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.maghress.com/cawalisse/1034489
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بنشعبون يدعو إلى حل لتدبير ندرة الموارد المالية

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في
مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية

أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”.وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو
التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل
المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد.وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى

التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية.وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا
في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع
التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”.من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية

والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل
األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية.وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في

فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”.وقالت في هذا الصدد، إن
الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير.من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة
لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل خاص” و”المثمرة” التي

تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة.كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة
التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة.من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات

االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي.وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد
للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل.وأشار إلى الطلب المتزايد على

الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية.وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة
فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر

تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.ونظمت هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة
مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في

الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر
التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.maghress.com/bayanealyaoume/138048
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سفير: النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في البلدان األخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، أول أمس السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى. وأشار سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية

األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية.وسجل من جهة أخرى، أن النظام
الضريبي «يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية». وفي ما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير

الرسوم، أشار سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب،
وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة.وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من

خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى
الوطني.من جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي

المحلي الفرنسي «عرف تحوال سريعا» مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها.وأضاف أنه «في حين أن النظام الضريبي المحلي هو
عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في
الفترة األخيرة»، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في
مسألة االستقاللية الضريبية المحلية.وأوضح أنه إذا كان «النظام الضريبي المحلي» قد فرض سيطرته على حساب نظيره «المركزي»، خاصة بفضل

ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينيات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية، أو ما وصف حينها ب «أزمة دولة
الرفاهية»، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف
وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.ويتمحور النقاش حول ثالثة

محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات
التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.maghress.com/alittihad/2106838
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Finances publiques: faire preuve d’innovation

l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, a appelé, vendredi à Rabat, à gérer la rareté des ressources

financières, faire preuve d’innovation et imaginer de nouvelles sources de financement. M. Benchaaboun, qui

s’exprimait à l’ouverture du 13ème Colloque international sur les finances publiques, a relevé “qu’aujourd’hui plus

qu’avant, les ressources financières sont une denrée rare. Cela est vrai pour les collectivités locales autant que pour

l’Etat”. “Gérer la rareté reviendrait ainsi à trouver la meilleure répartition des ressources actuelles entre l’échelon

national et l’échelon local”, a-t-dit, ajoutant que la répartition optimale entre le national et le local améliorerait

l’efficacité de l’action locale et répondrait mieux aux préoccupations de développement global du pays. Pour le

ministre, il devient indispensable de disposer aujourd’hui d’un modèle à la hauteur du défi du moment, un modèle

qui libère les énergies de nos territoires. “Pour gagner le pari, le modèle vers lequel nous devons nous orienter devrait

être léger, souple, capable de s’adapter au rythme des changements imposés par le monde qui nous entoure”, a-t-il

suggéré à l’ouverture de cette rencontre tenue sous le thème “Quelles finances locales au Maroc et en France dans un

monde en mutation ?”. L’ambassadrice de France à Rabat, Hélène Le Gal, a indiqué, de son côté, que la

mondialisation est perçue comme un accélérateur d’inégalités sociales, générationnelles, de genre ou territoriales,

mettant l’accent à cet égard sur l’importance de la question des finances locales, qui en plus de financer les biens

publics locaux, elles peuvent contribuer à corriger les disparités territoriales. Ce terme de réduction des inégalités

territoriales se pose autant mais de manière différente au Maroc qu’en France, a-t-elle fait observer, ajoutant que

“refermer la fracture territoriale et bâtir la cohésion des territoires est un défi qui est le nôtre”. Elle a fait savoir dans

ce sens qu’en France, la réponse est le nouvel Acte de décentralisation et le Pacte territorial annoncé récemment à

l’issue d’un grand débat. La secrétaire générale de Fondafip, directrice de la Revue française des finances publiques,

Marie-Christine Esclassan, s’est félicité à cette occasion du partenariat “particulièrement actif” et “fructueux” marqué

du sceau de l’amitié et de la fidélité, liant Fondafip et la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Elle a de même

souligné la diversité des thèmes abordés lors des différentes éditions du colloque organisées conjointement depuis 13

ans. De son côté, le Trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda, a souligné dans son rapport introductif

que la réduction des inégalités sociales et spatiales devient aujourd’hui une priorité afin d’entamer une étape nouvelle

du modèle de développement. Parmi les leviers les plus efficaces, selon M. Bensouda, une bonne mise en oeuvre de la

régionalisation avancée et de la déconcentration administrative est nécessaire, en vue d’une meilleure rationalisation

de l’organisation territoriale. Les finances publiques sont à cet effet, de plus en plus sollicitées en vue de contribuer

au développement économique et à la réduction des inégalités sociales et spatiales, a-t-il fait observer. Il a dans ce sens

appelé à une meilleure gouvernance des finances locales pour des services publics de proximité et de qualité, estimant

par la même que la réforme du système fiscal marocain passe nécessairement par la réduction effective des incitations

fiscales et un réel élargissement de l’assiette imposable. Le colloque est organisé, deux jours durant, par le ministère

de l’Economie et des Finances en partenariat avec l’Association pour la Fondation Internationale de Finances

Publiques avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques. Les débats et les discussions porteront sur

trois axes: la Fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances

locales à l’aune des impératifs de développement local, et le financement des investissements locaux, notamment

l’emprunt et les redevances.

https://mapnewsletters.ma/finances-publiques-faire-preuve-dinnovation/
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سفير: النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في البلدان األخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى. وأشار السيد سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية
األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام
الضريبي « يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية ». وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير

الرسوم، أشار السيد سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي
الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في

المؤسسات، من خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على
المستوى الوطني. من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، السيد ميشيل بوفييه، إن

النظام الضريبي المحلي الفرنسي « عرف تحوال سريعا » مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه « في حين أن النظام
الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول

إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة »، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام
تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان « النظام الضريبي المحلي » قد فرض سيطرته على حساب نظيره «
المركزي »، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما

وصف حينها ب »أزمة دولة الرفاهية »، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة
على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.

ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما
Facebook .يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات

Comments شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Skype (فتح في نافذة جديدة)انقر
للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Pocket (فتح في

+Google (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Pinterest نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على
(فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)اضغط لمشاركة الموضوع على Reddit (فتح في نافذة

جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Tumblr (فتح في نافذة جديدة)

http://www.mapress.net/post/229854
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La fiscalité locale marocaine aux mêmes standards que dans
d’autres pays

La fiscalité locale marocaine se place dans les standards que l'on trouve dans d'autres pays, a indiqué, samedi à Rabat,

le Wali directeur général des collectivités locales, Khalid Safir. Taxant la propriété foncière et les activités

économiques, la fiscalité locale permet de faire contribuer les ménages et les entreprises au financement des dépenses

publiques, a relevé M. Safir lors du 13ème Colloque international sur les finances publiques. Elle permet notamment

de faire participer l'usager effectif, en donnant la possibilité aux communes de lever des droits et redevances, a-t-il

souligné. Tenant compte de la responsabilisation des élus, ladite fiscalité selon M. Safir, leur accorde le pouvoir de

modulation de certaines taxes et redevances, "ce qui donne à ces élus la possibilité de bâtir leur politique fiscale sur

"l'effet taux" étant donné que "l'effet base" reste un monopole du législateur", a expliqué le Wali directeur général.

Cependant, le dispositif fiscal "souffre d'incohérences qui se sont aggravées suite à l'évolution extraordinaire de

l'environnement juridique, économique et social", a-t-il noté. S'agissant de l'administration fiscale et au niveau de la

gestion des taxes et des redevances, M. Safir a relevé que la situation d'éclatement institutionnel est source de

nombreux dysfonctionnements importants, notamment au niveau de l'identification des contribuables, le

recensement de la matière imposable ainsi que l'activité de surveillance et de contrôle. Il a, à cet égard, mis l'accent

sur l'impérieuse nécessité de mettre fin à cet éclatement institutionnel, en confiant la gestion des taxes locales et des

redevances à la même structure, en repensant le cadre de gestion des taxes et redevances et en instituant un organe de

pilotage au niveau national. Pour sa part, le président de l'Association pour la Fondation Internationale de Finances

Publiques (FONDAFIP), directeur de la revue française des finances publiques Michel Bouvier, a affirmé que la

fiscalité locale française s'est "rapidement décalée" par rapport à son environnement économique et social. "Alors que

la fiscalité locale constitue une véritable mosaïque en se composant d'une très grande variété d’impôts directs et

indirects, les débats autour de leur réforme, récurrents depuis des décennies, se sont relativement apaisés dans la

période récente", a-t-il fait observer, notant qu'a la différence d'hier, les difficultés actuelles du système financier

public conduisent à l’inverse à réexaminer la question de l’autonomie fiscale locale. Si le "local" a pu prendre

pendant un temps sa revanche sur le "central", notamment à la faveur de l'essor de son pouvoir fiscal, cette évolution

a, toutefois, été ralentie à partir de la seconde moitié des années 1980", a-t-il expliqué, rappelant que c’est la crise des

finances publiques, ou ce qui en son temps avait été qualifié de "crise de l’État-providence", qui fut l'une des raisons

essentielles de la poussée décentralisatrice de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Le colloque est

organisé, deux jours durant, par le ministère de l’Économie et des Finances en partenariat avec la FONDAFIP avec le

soutien de la Revue Française de Finances Publiques. Les débats et les discussions ont porté sur trois axes: la Fiscalité

locale en tant que variable clé des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances locales à l’aune des

impératifs de développement local, et le financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les

redevances.

https://maroc-diplomatique.net/la-fiscalite-locale-marocaine-aux-memes-standards-que-dans-dautres-pays/
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"خزينة المملكة" تناقش تحديات المالية المحلية في المغرب وفرنسا

استقبلت الخزينة العامّة للمملكة ثانيَ أيام الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، اليوم السبت، المنعقدة من أجل تدارس النظام الذي
يصلُح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المنشود، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المُحتاجة. وقال خالد سفير،
الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إن المالية المحلية القوية أداة لالستقرار، مضيفا أن المغرب دخل في سياق إصالحها في العقود

األخيرة حتى تتمكّن من النهوض بمهامّها، لتكون مالية محلية قوية برؤية جديدة تدمج عتبات أخرى من التمويل. وتحدّث سفير عن المقترحات
المهمّة التي تمكّن من تنافسية أكثر وتشجّع االستثمار، والتي نتجت عن لقاءات مع مختلف الفاعلين، بعدما فكرت وزارة الداخلية منذ 2015 في

الموضوع بناء على الرؤية الملكية ومختلف التقارير حول مشاكل المالية المحلّيّة. وقال ميشيل بوفيي، رئيس "FONDAFIP"، إن فرنسا
تحولت منذ أربعين عاما، وهي اليوم ليست كما كانت من قبل، وتغيّرت معها المؤسّسات، في حين إن المالية المحلية متأخرة عن ذلك، وال تنتج
مساواة. وأرجع بوفيي الحديث عن أزمة المالية المحلية في فرنسا إلى سنة 1920، بعد الحرب العالمية األولى، ثم عرج على المرحلة التي بدأ فيها

التفكير في مالية مبنية على قيمة العمل بعدما صارت القيمة األعلى، مضيفا أنها يجب أن تندرج بفرنسا في السيرورة العامّة داخل العالم المتحرك
والمتحوّل، ألن المالية قاعدة السلطة السياسية. ووضّح المتدخّل أن سؤال المالية المحلية يجب إعادة طرحه مع سؤال التمويل الشامل، ثم استرسل

متحدّثا عن الحاجة أيضا إلى أجوبة أخرى عن أزمات المستقبل، مثل البيئة والهجرة واألمن وزيادة عدد السكان، والتوقّف عندها ال االكتفاء
بترقيعها. من جهته، تحدّث فيصل مكوار، نائب رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب سابقا، عن ضرورة خلق مناخ أعمال مناسب، والوقاية من

القطاع غير المهيكل، وضرورة أن تخرج المالية المحلية من كونها شأنا في الميزانية لتكون شأنا للتنمية.
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سفير: النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في البلدان األخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، أمس السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى.وأشار السيد سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية
األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية.وسجل من جهة أخرى، أن النظام
الضريبي « يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية ».وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير

الرسوم، أشار السيد سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي
الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة.وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في

المؤسسات، من خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على
المستوى الوطني.من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، السيد ميشيل بوفييه، إن

النظام الضريبي المحلي الفرنسي « عرف تحوال سريعا » مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها.وأضاف أنه « في حين أن النظام
الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول

إصالحه قد خفت في الفترة األخيرة »، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام
تستدعي إعادة النظر في مسألة االستقاللية الضريبية المحلية.وأوضح أنه إذا كان « النظام الضريبي المحلي » قد فرض سيطرته على حساب نظيره «
المركزي »، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما

وصف حينها ب »أزمة دولة الرفاهية »، كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.وتنظم هذه المناظرة
على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية

العمومية.ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية
المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://maroctelegraph.com/2019/09/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AA/
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، أمس الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد
المالية.وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع « أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في

عالم يتحول؟ »، أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة.وقال إن تحسين الحكامة
الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد

من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي.ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة،
أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة

الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية.وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب
المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية.وبخصوص مشروع الالمركزية،
أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها
بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية.من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء

على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا
لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات.وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد

المتبادل.وأكد أن « جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي »، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان
مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير.وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط
معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية

الفردية والمسؤولية الجماعية.من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية « فوندافيب »، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي
مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن « الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة ».وسجل

السيد بوفييه أن االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن
الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية.وتنظم هذه المناظرة على

مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية
العمومية.وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية

المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://maroctelegraph.com/2019/09/%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/
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"خزينة المملكة" تناقش تحديات المالية المحلية في المغرب وفرنسا

استقبلت الخزينة العامّة للمملكة ثانيَ أيام الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، اليوم السبت، المنعقدة من أجل تدارس النظام الذي
يصلُح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المنشود، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المُحتاجة.وقال خالد سفير،
الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إن المالية المحلية القوية أداة لالستقرار، مضيفا أن المغرب دخل في سياق إصالحها في العقود

األخيرة حتى تتمكّن من النهوض بمهامّها، لتكون مالية محلية قوية برؤية جديدة تدمج عتبات أخرى من التمويل.وتحدّث سفير عن المقترحات
المهمّة التي تمكّن من تنافسية أكثر وتشجّع االستثمار، والتي نتجت عن لقاءات مع مختلف الفاعلين، بعدما فكرت وزارة الداخلية منذ 2015 في

الموضوع بناء على الرؤية الملكية ومختلف التقارير حول مشاكل المالية المحلّيّة.وقال ميشيل بوفيي، رئيس "FONDAFIP"، إن فرنسا
تحولت منذ أربعين عاما، وهي اليوم ليست كما كانت من قبل، وتغيّرت معها المؤسّسات، في حين إن المالية المحلية متأخرة عن ذلك، وال تنتج
مساواة.وأرجع بوفيي الحديث عن أزمة المالية المحلية في فرنسا إلى سنة 1920، بعد الحرب العالمية األولى، ثم عرج على المرحلة التي بدأ فيها

التفكير في مالية مبنية على قيمة العمل بعدما صارت القيمة األعلى، مضيفا أنها يجب أن تندرج بفرنسا في السيرورة العامّة داخل العالم المتحرك
والمتحوّل، ألن المالية قاعدة السلطة السياسية.ووضّح المتدخّل أن سؤال المالية المحلية يجب إعادة طرحه مع سؤال التمويل الشامل، ثم استرسل

متحدّثا عن الحاجة أيضا إلى أجوبة أخرى عن أزمات المستقبل، مثل البيئة والهجرة واألمن وزيادة عدد السكان، والتوقّف عندها ال االكتفاء
بترقيعها.من جهته، تحدّث فيصل مكوار، نائب رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب سابقا، عن ضرورة خلق مناخ أعمال مناسب، والوقاية من

القطاع غير المهيكل، وضرورة أن تخرج المالية المحلية من كونها شأنا في الميزانية لتكون شأنا للتنمية.

http://www.marokino.info/article/103343
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سفير: النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في البلدان األخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى. وأشار سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية

األراضي واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام
الضريبي «يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية». وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير

الرسوم، أشار سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، ال سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب،
وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من
خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني.

من جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، السيد ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي
الفرنسي «عرف تحوال سريعا» مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه «في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة

عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة
األخيرة»، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة

االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان «النظام الضريبي المحلي» قد فرض سيطرته على حساب نظيره «المركزي»، خاصة بفضل ازدهاره
المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية، أو ما وصف حينها ب »أزمة دولة الرفاهية»،

كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة
االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. ويتمحور النقاش حول ثالثة محاور

أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية
المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.marrakechalaan.com/article-274389
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، امس الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية.
وأبرز بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع «أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟»،

أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب
اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في
هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى

اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية
للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية،

سجل بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن
المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد
كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم

االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على
ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل. وأكد أن

«جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي»، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من
التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز

على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية
والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية «فوندافيب»، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف
لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن «الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة». وسجل بوفييه أن

االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك
هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من
طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول

ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات
التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.marrakechalaan.com/article-274243
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Le colloque international des Finances publiques revient les 20
et 21 septembre

Le ministère de l’économie et des finances organise la 13ème édition du colloque international des finances

publiques sous le thème « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ? ».

Découvrez l'offre Ce colloque est organisé en partenariat avec l’Association pour la fondation internationale de

finances publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue française de finances publiques (RFFP). Les

interventions et les discussions se dérouleront autour de 3 axes : - La fiscalité locale en tant que variable clé des

finances locales ; - La gouvernance et de la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de développement local

; - Le financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances.

https://www.medias24.com/le-colloque-international-des-finances-publiques-revient-les-20-et-21-septembre-4302.html
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سفير: النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة
في بلدان أخرى

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، أمس السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة في
بلدان أخرى. وأشار سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية األراضي
واألنشطة االقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك األسر والشركات في تمويل النفقات العمومية. وسجل من جهة أخرى، أن النظام الضريبي

“يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية واالقتصادية واالجتماعية”. وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم،
أشار السيد سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من االختالالت، السيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب،

وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة. وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من
خالل إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني.

من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي
الفرنسي “عرف تحوال سريعا” مقارنة مع البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يتواجد بها. وأضاف أنه “في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة
عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصالحه قد خفت في الفترة

األخيرة”، مشيرا إلى أنه بخالف ما كان عليه األمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة
االستقاللية الضريبية المحلية. وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره “المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره
المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”،

كانت أحد األسباب الرئيسية للطفرة الالمركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة
االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالثة محاور

أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية
المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://nafas.ma/20842.html


167

  

23/09/2019
NT - www.panoramaroc.ma

12:00

Benchaaboun appelle à faire preuve d’innovation face à la
rareté des fonds

Le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, a appelé, vendredi à Rabat, à gérer la rareté des

ressources financières, faire preuve d’innovation et imaginer de nouvelles sources de financement. Benchaaboun, qui

s’exprimait à l’ouverture du 13ème Colloque international sur les finances publiques, a relevé “qu’aujourd’hui plus

qu’avant, les ressources financières sont une denrée rare. Cela est vrai pour les collectivités locales autant que pour

l’Etat”. “Gérer la rareté reviendrait ainsi à trouver la meilleure répartition des ressources actuelles entre l’échelon

national et l’échelon local”, a-t-dit, ajoutant que la répartition optimale entre le national et le local améliorerait

l’efficacité de l’action locale et répondrait mieux aux préoccupations de développement global du pays. Pour le

ministre, il devient indispensable de disposer aujourd’hui d’un modèle à la hauteur du défi du moment, un modèle

qui libère les énergies de nos territoires. “Pour gagner le pari, le modèle vers lequel nous devons nous orienter devrait

être léger, souple, capable de s’adapter au rythme des changements imposés par le monde qui nous entoure”, a-t-il

suggéré à l’ouverture de cette rencontre tenue sous le thème “Quelles finances locales au Maroc et en France dans un

monde en mutation ?”. L’ambassadrice de France à Rabat, Hélène Le Gal, a indiqué, de son côté, que la

mondialisation est perçue comme un accélérateur d’inégalités sociales, générationnelles, de genre ou territoriales,

mettant l’accent à cet égard sur l’importance de la question des finances locales, qui en plus de financer les biens

publics locaux, elles peuvent contribuer à corriger les disparités territoriales. Ce terme de réduction des inégalités

territoriales se pose autant mais de manière différente au Maroc qu’en France, a-t-elle fait observer, ajoutant que

"refermer la fracture territoriale et bâtir la cohésion des territoires est un défi qui est le nôtre". Elle a fait savoir dans

ce sens qu’en France, la réponse est le nouvel Acte de décentralisation et le Pacte territorial annoncé récemment à

l’issue d’un grand débat. La secrétaire générale de Fondafip, directrice de la Revue française des finances publiques,

Marie-Christine Esclassan, s’est félicité à cette occasion du partenariat “particulièrement actif” et “fructueux” marqué

du sceau de l’amitié et de la fidélité, liant Fondafip et la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Elle a de même

souligné la diversité des thèmes abordés lors des différentes éditions du colloque organisées conjointement depuis 13

ans. De son côté, le Trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda, a souligné dans son rapport introductif

que la réduction des inégalités sociales et spatiales devient aujourd’hui une priorité afin d’entamer une étape nouvelle

du modèle de développement. Parmi les leviers les plus efficaces, selon M. Bensouda, une bonne mise en oeuvre de la

régionalisation avancée et de la déconcentration administrative est nécessaire, en vue d’une meilleure rationalisation

de l’organisation territoriale. Les finances publiques sont à cet effet, de plus en plus sollicitées en vue de contribuer

au développement économique et à la réduction des inégalités sociales et spatiales, a-t-il fait observer. Il a dans ce sens

appelé à une meilleure gouvernance des finances locales pour des services publics de proximité et de qualité, estimant

par la même que la réforme du système fiscal marocain passe nécessairement par la réduction effective des incitations

fiscales et un réel élargissement de l’assiette imposable. Le colloque est organisé, deux jours durant, par le ministère

de l’Economie et des Finances en partenariat avec l’Association pour la Fondation Internationale de Finances

Publiques avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques. Les débats et les discussions porteront sur

trois axes: la Fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances

locales à l’aune des impératifs de développement local, et le financement des investissements locaux, notamment

l’emprunt et les redevances.

https://panorapost.com/post.php?id=23411
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Colloque des finances publique: Les finances locales pour une
bonne gouvernance

L'amélioration de la gouvernance financière passe inéluctablement par le renforcement des ressources financières, a

indiqué, vendredi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb. Intervenant

lors du colloque international des finances publiques, placé sous le thème "Quelles finances locales au Maroc et en

France dans un monde en mutation?", M. Boutayeb a mis en avant l'importance du renforcement des ressources

financières, notamment celles des collectivités territoriales, en vue d'une bonne gouvernance financière. Cette

amélioration de la bonne gouvernance requiert des mesures d'optimisation des dépenses et d'accompagnement, a-t-il

affirmé, soulignant que le ministère de l'Intérieur est conscient de l'importance de cette dimension et a engagé depuis

2010 un certain nombre de mesures dans ce sens, notamment la mise en place du Programme d’Appui à

l’amélioration de la performance des communes, avec le soutien de la Banque mondiale. Parmi les mesures prises par

le ministère, il a également cité l'adoption d'une comptabilité générale, un outil privilégié d'information qui permet

de renseigner sur la situation financière et le patrimoine des collectivités territoriales, et la mise en place de l'audit

interne, qui joue un rôle déterminant dans la maîtrise des risques au niveau des collectivités locales. S'agissant du

projet de réforme de la fiscalité locale, M. Boutayeb a relevé que celui-ci devrait permettre un rendement financier

susceptible de contribuer au financement du développement local. Pour ce qui est du chantier de la décentralisation,

M. Boutayeb a noté que le Maroc connait depuis ces dernières années un développement économique qui est stimulé

par une dynamique territoriale, faisant observer à ce propos que les politiques publiques sont de plus en plus

élaborées et mises en œuvre dans le cadre de références territoriales. De son côté, l'ancien ministre français du budget

et de la réforme budgétaire, Alain Lambert, a mis l'accent sur le concept de l'autonomie locale reposant sur

l'organisation en réseaux, expliquant que dans ce modèle, les responsabilités sont confiées à différentes entités en

fonction de leurs capacités à les exercer. Cette approche les pousse à renforcer leurs structures et encourage la

solidarité entre elles afin de parvenir à une conscience d'interdépendance réciproque, a-t-il fait remarquer. "Toutes les

études convergent vers la nécessité de choisir l'organisation en réseaux" a t-il insisté, notant que celle-ci est

parfaitement capable de conserver un grand niveau d’intégration globale tout en préservant une grande réactivité

locale. Comme tous les systèmes qui reposent sur la confiance à priori, des contrôles renforcés doivent être instaurés

et doivent porter sur les résultats, l'efficacité et l'effectivité des comportements solidaires, à cela s'ajoutera, un

mécanisme de coordination portant sur le développent de la culture de groupes et sur la conciliation entre la

responsabilité individuelle combinée avec la responsabilité collective, a-t-il ajouté. Pour sa part, le président de la

Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Michel Bouvier, a expliqué que l'autonomie financière

locale est synonyme de la responsabilisation des acteurs financiers publics. "La confiance accordée par les institutions

financières aux acteurs locaux représente l'amorce d'un processus de responsabilisation", a t-il précisé. L'autonomie

financière se définit par l'association de l'autonomie de gestion de fonds et de l'autonomie fiscale caractérisée par des

impôts propres, a indiqué M. Bouvier, relevant que l'objectif est de maîtriser le risque d'un éclatement du pouvoir

financier public et de satisfaire à l'exigence de soutenabilité des finances publiques. La 13ème édition du colloque

international des finances publiques, est organisée sur deux jours par le ministère de l’Économie et des finances, en

partenariat avec la FONDAFIP et avec le soutien de la Revue française de Finances Publiques (RFFP). Les débats et

les discussions porteront sur trois axes: la fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales, la gouvernance

et la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de développement local, et le financement des

https://panorapost.com/post.php?id=23418
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الدورة 13 للمناظرة الدولية للمالية العمومية
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المناظرة 13 حول المالية العمومية
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الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية
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المالية العمومية: بنشعبون يدعو إلى تدبير ندرة الموارد المالية

دعا وزير االقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن "الموارد المالية أصبحت
اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة". وقال إن "تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي"، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،

نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟"، أنه
"لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم

من حولنا". من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال
والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،

يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة
ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن "سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا". وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو
قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة
المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة "النشطة بشكل خاص" و "المثمرة" التي تتميز بالصداقة

واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم
بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية

والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي.

http://2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-20190920/
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الرباط :  وزير االقتصاد المغربي  محمد بنشعبون  يدعو إلى االبتكار
لمواجهة ندرة األموال

الرباط – ( العرب تيفي ) دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات
مبتكرة، والتفكير في مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن

“الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون
بالتالي هو التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة

العمل المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج
بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية

بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على
التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع

التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية،
والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية
يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت
في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى،

نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل
خاص” و “المثمرة” التي تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها

خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره
التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف
بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل

أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا
الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام

الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف
وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث

محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات
التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات. المصدر : العرب تي في .كوم – و(و.م.ع)
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وزير االقتصاد وسفيرة فرنسا يتدارسان المالية المحلية في "عالم
متحوّل" في المغرب

استقبلت، الجمعة، الدّورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، من أجل تدارس النّظام الذي يصلح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع
الحكامة وتدبير المالية المحلية المُحتاج إليه، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المنشودة، وتخلّلتها ندوة عُنوِنَت بـ"أيّ مالية محلّية

بالمغرب وفرنسا في عالم يتحوّل؟". وقال، وزير االقتصاد والمالية، إنّ معدّل التنمية بالمغرب البالغ نسبة أربعة بالمائة أقلّ من النّسب المسجّلة في
الدّول النّامية، وهو ما ال يكفي للحدّ من البطالة والتوتّرات االجتماعية، واستحضر في هذا السياق ما قاله الملك محمد السادس حول النّموذج

التّنموي المغربي في خطاب العرش. أقرا ايضا: وتحدّث بنشعبون عن الحاجة إلى سياسة جهوية موسَّعَة وال مركزيّة فعلية، من أجل عدالة
اجتماعية ومجالية تمكّن من اندماج المغرب في طريق التّنمية والتّحديث، مضيفا في كلمته بالدّورة الثالثة عشرة من المناظرة الدّولية للمالية

العمومية أن "الجهات مدعوة لتلعب دورا محرِّكا في هذا األمر". وذكّر وزير االقتصاد والمالية بإعداد القانون اإلطار المتعلق بالجبايات، ثم تحدّث
عن "السؤال األكبر" حول تأثيرات العولمة والتفكير في المالية المحلية، وتدبير ندرة التمويالت، وتدبر موارد جديدة للتمويل، والزيادة في فاعليّة

الفعل المحلي، ليكون لدى المملكة نموذج تنموي بقدر التّحدي الرّاهن، يكون قادرا على التأقلم مع تحوالت العالم. ورأى بنشعبون أنّ تدبير البلد
يمر عبر التدبير المحلي، وأضاف في هذا السياق أنّ الحكامة المحلية يجب أن تندمج في الدينامية العامة، مذكّرا بدعوة الملك محمد السادس في
خطابه األخير إلى اإلبداع في تدبير الشّأن المحلي. ووضّح نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أنّ هذه الندوة حول "المالية المحلّيّة في
إطار عالَم يتحوّل" قد عُقِدَت لدراسة ما سيقع من تأثير على المالية العمومية عامّة، والمالية المحلّيّة خاصّة، مضيفا أنّ الشّركات متعدّدة
الجنسيات تنتقل من دولة إلى أخرى، ومن مجال إلى آخر، وهو ما كان من الضروري التطرّق إليه للحفاظ على توازنات المالية المحلّية. وبيّن

خازن المملكة أن الجماعات التّرابية، وكلّ ما يتعلّق باإلدارات الالممركَزَة، بحاجة إلى موارد عامّة، وخاصّةَ الموارد الضّريبية، ولذلك يجب
القيام بتعبئة هذه الموارد في إطار تواصل وتعاون مع الدولة. وبيّن المتحدّث، في تصريح لوسائل اإلعالم، أنّه من الضّروري دراسة النفقات للحثّ

على الحكامة الجيّدة والمسؤولية أمام البرلمان وأمام المجلس األعلى للحسابات وأمام المواطِن، ليكون هناك مرفق عامّ يتميّز بالنّوعيّة،
وبالجدّيّة، ويتميّز خاصّة بالقرب، ألن الشّأنين المحلّي والجهوي حَسَبَ التّوجيهات الملكية يجب أن يكونا مُعقلنَين، وأن تكون هناك جهوية

متقدّمة، ويتمّ تسريعُها، لوضع جميع المرافق العمومية في مصلحة المواطن. وعبّرت هيلين لوغال، سفيرة الجمهورية الفرنسية الجديدة المعتمدة
لدى المملكة المغربية، في تصريح لهسبريس، عن سعادتها بالمشاركة في هذه النّدوة التي هدفها النّقاش حول المالية المحلّية في عالقتها بالمالية

العامّة، وكيفية أن تكون المالية المحليّة أداة في سبيل الالمركزية والوقاية ضدّ الفروقات بين الجهات. قد يهمك ايضا:

https://www.almaghribtoday.net/318/201556-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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بنشعبون: الموارد المالية أصبحت نادرة في الجماعات

قال وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن "الموارد المالية
أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة". وأضاف أن تدبير هذه الندرة "سيكون بالتالي هو

التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي"، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل
المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد، مسجال أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي

الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم
يتحول؟"، أنه "لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي

يفرضها العالم من حولنا". وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية
العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا

في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في
ذلك االقتراض واإلتاوات.
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اقتصاد وسياحة    »                   المغرب اليوم     »
وزير االقتصاد وسفيرة فرنسا يتدارسان المالية المحلية في عالم

متحوّل في المغرب

استقبلت الخزينة العامّة للمملكة، الجمعة، الدّورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، من أجل تدارس النّظام الذي يصلح للجبايات
المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المُحتاج إليه، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المنشودة، وتخلّلتها ندوة عُنوِنَت

بـ"أيّ مالية محلّية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحوّل؟". وقال محمد بنشعبون، وزير االقتصاد والمالية، إنّ معدّل التنمية بالمغرب البالغ نسبة أربعة
بالمائة أقلّ من النّسب المسجّلة في الدّول النّامية، وهو ما ال يكفي للحدّ من البطالة والتوتّرات االجتماعية، واستحضر في هذا السياق ما قاله

الملك محمد السادس حول النّموذج التّنموي المغربي في خطاب العرش. أقرا ايضا: وزير االقتصاد المغربي يعلن تسديد 33 مليارًا من المتأخرات
المُستحقة وتحدّث بنشعبون عن الحاجة إلى سياسة جهوية موسَّعَة وال مركزيّة فعلية، من أجل عدالة اجتماعية ومجالية تمكّن من اندماج

المغرب في طريق التّنمية والتّحديث، مضيفا في كلمته بالدّورة الثالثة عشرة من المناظرة الدّولية للمالية العمومية أن "الجهات مدعوة لتلعب دورا
محرِّكا في هذا األمر". وذكّر وزير االقتصاد والمالية بإعداد القانون اإلطار المتعلق بالجبايات، ثم تحدّث عن "السؤال األكبر" حول تأثيرات

العولمة والتفكير في المالية المحلية، وتدبير ندرة التمويالت، وتدبر موارد جديدة للتمويل، والزيادة في فاعليّة الفعل المحلي، ليكون لدى المملكة
نموذج تنموي بقدر التّحدي الرّاهن، يكون قادرا على التأقلم مع تحوالت العالم. ورأى بنشعبون أنّ تدبير البلد يمر عبر التدبير المحلي، وأضاف في

هذا السياق أنّ الحكامة المحلية يجب أن تندمج في الدينامية العامة، مذكّرا بدعوة الملك محمد السادس في خطابه األخير إلى اإلبداع في تدبير
الشّأن المحلي. ووضّح نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أنّ هذه الندوة حول "المالية المحلّيّة في إطار عالَم يتحوّل" قد عُقِدَت

لدراسة ما سيقع من تأثير على المالية العمومية عامّة، والمالية المحلّيّة خاصّة، مضيفا أنّ الشّركات متعدّدة الجنسيات تنتقل من دولة إلى أخرى،
ومن مجال إلى آخر، وهو ما كان من الضروري التطرّق إليه للحفاظ على توازنات المالية المحلّية. وبيّن خازن المملكة أن الجماعات التّرابية،

وكلّ ما يتعلّق باإلدارات الالممركَزَة، بحاجة إلى موارد عامّة، وخاصّةَ الموارد الضّريبية، ولذلك يجب القيام بتعبئة هذه الموارد في إطار تواصل
وتعاون مع الدولة. وبيّن المتحدّث، في تصريح لوسائل اإلعالم، أنّه من الضّروري دراسة النفقات للحثّ على الحكامة الجيّدة والمسؤولية أمام

البرلمان وأمام المجلس األعلى للحسابات وأمام المواطِن، ليكون هناك مرفق عامّ يتميّز بالنّوعيّة، وبالجدّيّة، ويتميّز خاصّة بالقرب، ألن الشّأنين
المحلّي والجهوي حَسَبَ التّوجيهات الملكية يجب أن يكونا مُعقلنَين، وأن تكون هناك جهوية متقدّمة، ويتمّ تسريعُها، لوضع جميع المرافق

العمومية في مصلحة المواطن. وعبّرت هيلين لوغال، سفيرة الجمهورية الفرنسية الجديدة المعتمدة لدى المملكة المغربية، في تصريح لهسبريس، عن
سعادتها بالمشاركة في هذه النّدوة التي هدفها النّقاش حول المالية المحلّية في عالقتها بالمالية العامّة، وكيفية أن تكون المالية المحليّة أداة في

سبيل الالمركزية والوقاية ضدّ الفروقات بين الجهات. قد يهمك ايضا: توقيف موظفة مغربية اختلست 30 مليون سنتيم في الدار البيضاء

http://www.khabarmaroc.com/news/get_news/5895392/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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Finances publiques : Quelle gouvernance pour les collectivités
territoriales ?

L'amélioration de la gouvernance financière passe inéluctablement par le renforcement des ressources financières.

C’est ce qu’a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Intervenant lors du colloque international des finances publiques, placé sous le thème "Quelles finances locales au

Maroc et en France dans un monde en mutation?", Boutayeb a mis en avant l'importance du renforcement des

ressources financières, notamment celles des collectivités territoriales, en vue d'une bonne gouvernance financière.

Cette amélioration de la bonne gouvernance requiert des mesures d'optimisation des dépenses et d'accompagnement,

a-t-il affirmé. Selon lui, le ministère de l'Intérieur est conscient de l'importance de cette dimension et a engagé depuis

2010 un certain nombre de mesures dans ce sens, notamment la mise en place du Programme d’appui à

l’amélioration de la performance des communes, avec le soutien de la Banque mondiale. Parmi les mesures prises par

le ministère, il a également cité l'adoption d'une comptabilité générale, un outil privilégié d'information qui permet

de renseigner sur la situation financière et le patrimoine des collectivités territoriales, et la mise en place de l'audit

interne, qui joue un rôle déterminant dans la maîtrise des risques au niveau des collectivités locales. S'agissant du

projet de réforme de la fiscalité locale, Boutayeb a relevé que celui-ci devrait permettre un rendement financier

susceptible de contribuer au financement du développement local. Pour ce qui est du chantier de la décentralisation,

il a noté que le Maroc connait depuis ces dernières années un développement économique qui est stimulé par une

dynamique territoriale, faisant observer à ce propos que les politiques publiques sont de plus en plus élaborées et

mises en œuvre dans le cadre de références territoriales. De son côté, l'ancien ministre français du Budget et de la

Réforme budgétaire, Alain Lambert, a mis l'accent sur le concept de l'autonomie locale reposant sur l'organisation en

réseaux, expliquant que dans ce modèle, les responsabilités sont confiées à différentes entités en fonction de leurs

capacités à les exercer. Cette approche les pousse à renforcer leurs structures et encourage la solidarité entre elles afin

de parvenir à une conscience d'interdépendance réciproque, a-t-il fait remarquer. "Toutes les études convergent vers la

nécessité de choisir l'organisation en réseaux", a t-il insisté. Celle-ci est parfaitement capable de conserver un grand

niveau d’intégration globale, tout en préservant une grande réactivité locale. Comme tous les systèmes qui reposent

sur la confiance à priori, des contrôles renforcés doivent être instaurés et doivent porter sur les résultats, l'efficacité et

l'effectivité des comportements solidaires. A cela s'ajoutera, un mécanisme de coordination portant sur le

développement de la culture de groupes et sur la conciliation entre la responsabilité individuelle combinée avec la

responsabilité collective, a-t-il ajouté. Pour sa part, le président de la Fondation internationale de finances publiques

(FONDAFIP), Michel Bouvier, a expliqué que l'autonomie financière locale est synonyme de la responsabilisation

des acteurs financiers publics. "La confiance accordée par les institutions financières aux acteurs locaux représente

l'amorce d'un processus de responsabilisation", a t-il précisé. L'autonomie financière se définit par l'association de

l'autonomie de gestion de fonds et de l'autonomie fiscale caractérisée par des impôts propres, a indiqué Bouvier.

L'objectif est de maîtriser le risque d'un éclatement du pouvoir financier public et de satisfaire à l'exigence de

soutenabilité des finances publiques.■

http://laquotidienne.fnh.ma/article/economie/finances-publiques-quelle-gouvernance-pour-les-collectivites-territoriales
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Les ressources financières des collectivités territoriales
limitées et dépendantes de l’Etat

Epargne financement Économie Par Hicham Benjamaa Le 21 Sep, 2019 Durant les dix dernières années, 88% des

ressources fiscales des collectivités territoriales provenaient des recettes fiscales transférées ou gérées par l’Etat. En

2018, leurs dépenses représentaient à peine 10% des dépenses totales de l’Etat et des collectivités territoriales. Les

finances locales sont de plus en plus sollicitées pour contribuer au développement économique et à la réduction des

inégalités sociales et spatiales. Autrement dit, les politiques économiques doivent être élaborées, mises en œuvre et

évaluées au niveau local. Ce qui n’est pas sans poser la question du financement des collectivités territoriales et celle

des moyens d’amélioration de la gouvernance et de la gestion des finances locales. Ces interrogations étaient au cœur

des débats de la treizième édition du Colloque international sur les finances publiques organisé, les 20 et 21

septembre à Rabat, par le ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec l’Association pour la

Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue Française de Finances

Publiques, sous le thème : « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ? ». Au

Maroc, les ressources financières des collectivités territoriales demeurent limitées et dépendantes de l’Etat. C’est ainsi

que, durant les dix dernières années, 88% en moyenne des ressources fiscales des collectivités territoriales provenaient

des recettes fiscales transférées ou gérées par l’Etat. L’essentiel des transferts de l’Etat aux collectivités territoriales

provient de leurs parts dans le produit de la TVA (30%), de l’IS (5%) et de l’IR (5%). Selon le ministre de l’Economie

et des Finances, Mohamed Benchaaboun, « il convient de trouver la meilleure répartition des ressources actuelles

entre l’échelon national et l’échelon local ». Et d’estimer que « cette répartition optimale entre le national et le local

améliorerait l’efficacité de l’action locale ». Les dépenses des collectivités territoriales restent, elles aussi, faibles. En

2018, elles représentaient à peine 10% des dépenses totales de l’Etat et des collectivités territoriales. Quant aux

dépenses d’investissement des collectivités territoriales, elles représentaient seulement 19,5% des dépenses globales

d’investissement de l’Etat et des collectivités territoriales. Pour comparaison, en France, les collectivités territoriales

ont réalisé près de 70% de l’investissement public en 2015 et 57% en 2018. Lors de la rencontre, les discussions ont

porté également sur le système fiscal marocain. Le constat est que les « incitations fiscales ont abouti à accentuer la

concentration de la pression fiscale sur un nombre réduit de contribuables qui paient réellement l’impôt ». De ce

fait, une réforme en profondeur du système fiscal devra passer nécessairement par une réduction effective des

incitations fiscales et un réel élargissement de l’assiette imposable, combinées à une baisse des taux marginaux

d’imposition pour les personnes morales et physiques. Ce qui correspond au modèle fiscal dit à « assiette large et

taux faibles ». In fine, l’impôt doit contribuer à une redistribution équitable des fruits de la croissance. Pour cela, il

faut veiller à limiter les prélèvements obligatoires sur les classes moyennes et pauvres à ce qui est « strictement

nécessaire » et ce, afin de respecter le principe classique de la « nécessité de l’impôt ». Partager

FacebookTwitterWhatsAppCourrielLinkedinTelegram

https://www.lavieeco.com/economie/les-ressources-financieres-des-collectivites-territoriales-limitees-et-dependantes-de-letat/
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Comment faire des finances locales une arme contre les
inégalités sociales et spatiales

Le colloque international des finances publiques qui s’est tenu vendredi et samedi derniers à Rabat a permis

l’émergence d’une multitude d’idées et pistes pour faire des finances locales un moyen efficace de réduction des

inégalités sociales et spatiales. Les maîtres-mots de cette rencontre d’organisation maroco-française étaient surtout la

mobilisation des ressources financières, la bonne gouvernance et la responsabilité. Une réforme en profondeur de ces

finances est suggérée. Le Colloque international des finances publiques qu’a abrité Rabat vendredi et samedi derniers

aura été un important laboratoire d’idées pour contribuer à décortiquer un défi de taille auquel est confronté le

Maroc actuellement. Il s’agit de la réduction des inégalités sociales et spatiales, et ce, par le biais des finances locales.

Ce rendez-vous annuel, qui en est à sa 13e édition, est organisé par le ministère de l’Économie et des finances et

l’Association pour la fondation internationale de finances publiques (Fondafip) avec le soutien de la «Revue

française de finances publiques» (RFFP). Thème retenu : «Quelles finances locales au Maroc et en France dans un

monde en mutation ?» Pour la plupart des intervenants, résoudre cette équation à plusieurs variables se pose

forcément en termes de moyens, de gouvernance et de responsabilité. «Il y a quelques années encore, on pensait que

la gouvernance des finances locales était moins une question de moyens qu’une question de modèle et d’outils de

gestion», fait remarquer Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Économie et des finances. Certes, la question des

moyens «reprend ses droits», «vu les changements auxquels nous assistons et qui iront grandissants», concède-t-il.

Toutefois, cela ne doit pas occulter le modèle ou les outils de gestion pour autant, note l’argentier du Royaume,

insistant sur le fait que l’ensemble doit être appréhendé comme «un tout cohérent et équilibré». Le ministre relève

que les ressources financières sont devenues davantage une denrée rare aussi bien pour les collectivités locales que

pour l’État. De ce fait, conclut-il, le grand défi aujourd’hui est de gérer cette rareté et de faire preuve d’innovation et

imaginer de nouvelles sources de financement. Ce qui reviendrait à dire qu’il faut trouver la meilleure répartition des

ressources actuelles entre l’échelon national et l’échelon local, explique-t-il. En fait, pour lui, c’est cette «répartition

optimale» entre le national et le local qui «améliorerait l’efficacité de l’action locale et répondrait mieux aux

préoccupations de développement global du pays». Pas d’imitation aveugle ! Benchaaboun insiste, à cet effet, sur la

mobilisation du potentiel fiscal qu’il considère comme un enjeu majeur. Cette mobilisation doit passer avant tout

par une meilleure appréhension de la matière imposable et par la levée des dysfonctionnements d’assiette. Il estime

qu’il est légitime d’explorer de nouvelles pistes à la recherche de nouvelles formes de financement qui auraient,

éventuellement, montré leur efficacité ailleurs, mais, prévient-il, «sans tomber dans l’imitation aveugle». Il trouve

aussi qu’il est intéressant d’examiner les possibilités de renforcement des recettes non fiscales. Il s’est ainsi interrogé

sur la viabilité du recours à l’emprunt pour le financement des investissements locaux compte tenu du niveau

d’endettement des collectivités territoriales. Pour conclure, le ministre insiste sur la nécessité de disposer aujourd’hui

d’un «modèle à la hauteur du défi du moment (...) qui libère les énergies de nos territoires». Un modèle qui devrait

être «léger, souple, capable de s’adapter au rythme des changements imposés par le monde qui nous entoure». L’enjeu

étant de passer à une phase de développement du pays où les politiques économiques devraient être élaborées, mises

en œuvre et évaluées au niveau local, selon le ministre. Analysant globalement la question des finances locales sous le

même prisme que le ministre, Noureddine Bensouda, le trésorier général du Royaume, a relevé d’emblée que les

collectivités territoriales dépendent financièrement de l’État et subissent par transitivité les effets de la

mondialisation, de l’interdépendance des économies et du développement de l’économie numérique. Ainsi, illustre-t-

https://lematin.ma/journal/2019/faire-finances-locales-arme-contre-inegalites-sociales-spatiales/323174.html
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il, 88% en moyenne des ressources fiscales des collectivités territoriales proviennent des recettes fiscales transférées ou

gérées par l’État. L’essentiel des transferts de l’État aux collectivités territoriales provient de leur part dans le produit

de la TVA (30%), l’IS (5%) et l’IR (5%), représentant deux tiers de leurs recettes fiscales, note-t-il. Or, les recettes

fiscales de l’État tendent à baisser du fait des incitations fiscales, relève Bensouda, qui appelle à leur réduction et à un

réel élargissement de l’assiette fiscale. Le trésorier général du Royaume insiste également sur une meilleure

gouvernance des finances locales pour des services publics de proximité et de qualité. Pour lui, l’État et les

collectivités territoriales sont coresponsables vis-à-vis du citoyen des prélèvements obligatoires, des dépenses

publiques et de l’action qu’ils exercent. Ils doivent par conséquent, résume-t-il, veiller à la coproduction de services

publics de proximité et de qualité. Variables d’ajustement L’avenir des finances locales est aussi une affaire de respect

du droit et de responsabilité, insiste Bensouda. Car, toutes les actions contraires à la loi peuvent compromettre

l’égalité des chances entre les citoyens, favoriser une catégorie sociale au détriment d’une autre et aggraver les

inégalités sociales au lieu de les réduire. Le non-respect de la loi impacte aussi bien l’égalité des revenus que du

patrimoine, indique-t-il, notant que les collectivités territoriales «doivent éviter de faire des délais, voire de la qualité,

les variables d’ajustement quand les moyens se révèlent insuffisants ou la complexité excessive». Pour ce faire, il les

appelle à mettre en place une comptabilité d’exercice pour une gestion plus efficace des finances locales. Michel

Bouvier, président de la Fondafip et directeur de la revue RFFP, va plus loin en appelant à une réorganisation en

profondeur des finances locales pas seulement en ce qui concerne leur forme et leurs fonctions, mais aussi les

relations qu’elles entretiennent avec les autres acteurs publics.

https://lematin.ma/journal/2019/faire-finances-locales-arme-contre-inegalites-sociales-spatiales/323174.html


182

  

22/09/2019
NT - magharebnews.com

12:00

المالية العمومية: محمد بنشعبون يدعو إلى التوزيع األفضل للموارد
واالبتكار لمواجهة ندرة األموال

- اإلعالنات - مغارب نيوز دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات
مبتكرة، والتفكير في مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن

“الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي
هو التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل

المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج يحرر الطاقات
المجالية بمستوى التحدي القائم . وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”،
أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون مرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم من
حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات

بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على مسألة المالية المحلية و تمويل األمالك العامة المحلية في تصحيح التباينات المجالية،
مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا” ، وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية

الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا . من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من
التفاوتات االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل اطالق مرحلة جديدة من النموذج التنموي ، واعتبر بنسودة التنفيذ الجيد للجهوية

المتقدمة والالمركزية اإلدارية من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل ، كما أشار إلى الطلب المتزايد على
الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة

فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر
تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وكانت النقطة األبرز في هذه المناظرة مرتبطة بمصادر التمويل
لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://www.magharebnews.com/?p=34784
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وزير المالية : الموارد المالية نادرة ويجب ابتكار مصادر جديدة
للتمويل

متابعة دعا وزير االقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في
مصادر جديدة للتمويل. وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية

أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو
التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل
المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى

التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا
في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع

التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية
والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل

األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما
في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت في هذا الصدد، إن

الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة
لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل خاص” و “المثمرة” التي

تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة
للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات

االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي.
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بنشعبون: الموارد المالية للدولة أصبحت اليوم نادرة بالجماعات
الترابية

محطة24 دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم أمس الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة،
والتفكير في مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد
المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي
هو التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل

المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى
التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا

في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع
التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات
االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد

للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد
على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا السيد بنسودة إلى

حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر
بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.

https://mahata24.com/mahata/71226.html
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الخازن العام للمملكة يدعو إلى إصالح النظام الضريبي و الحد من
التفاوتات االجتماعية

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،
نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”،
أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها

العالم من حولنا”. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية أصبح
اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة والالمركزية
اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف

المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات
المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية

وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.

https://www.noonpresse.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84/
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بنشعبون يقترح الحل األمثل لمواجهة ندرة األموال بالمملكة

اقتصاد في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية الجمعة 20 شتنبر الجاري، دعا وزير اإلقتصاد والمالية، إلى
تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، أن "الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة. وتدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل للموارد الحالية
على المستويين الوطني والمحلي"، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واإلستجابة بشكل أفضل

إلهتمامات التنمية الشاملة في البالد. مسجال أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر
الطاقات المجالية. وأبرز وزير اإلقتصاد، أنه "لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على

التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا". من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من
التفاوتات اإلجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. مضيفا أن ضرورة التنفيذ الجيد

للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار بنسودة، إلى الطلب
المتزايد على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية اإلقتصادية والحد من التفاوتات اإلجتماعية والمجالية. داعيا إلى حكامة جيدة فيما يخص

تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال
للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لـ"فوندافيب"، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية،

ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة "النشطة بشكل خاص" و"المثمرة" التي تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب
بالخزينة العامة للمملكة. مشيدة بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. بدورها، قالت

سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا
المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح

التباينات المجالية. مبرزة أن الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير.

https://www.walaw.press/%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/SXRFRGGLRLL
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

الخزينة العامة تحتضن ندوة المالية المحلية في المغرب وفرنسا

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLGSSGLBQWSPBXBSXRLLQLGPLGBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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نور الدين بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية. وأبرز
بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع « أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟ »، أهمية

تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ
تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا

السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى
اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية

للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية،
سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز
الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها
بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت،

الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة
وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد
المتبادل. وأكد أن « جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي »، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان

مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط
معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية

الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية « فوندافيب »، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي
مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن « الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة ». وسجل

بوفييه أن االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف
من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية. وتنظم هذه المناظرة على مدى
يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور

النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى
مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://24saa.ma/187981.html
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بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

المذكرة السياحية دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة،
والتفكير في مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد
المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي
هو التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل

المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى
التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا

في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع
التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”.

https://www.agendatouristique.ma/2019/09/21/%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B1/
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

المذكرة السياحية أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، يوم الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر
تعزيز الموارد المالية. وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع « أي مالية محلية بالمغرب

وفرنسا في عالم يتحول؟ »، أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن
تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة
2010 في عدد من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي

اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية،
وإرساء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع

إصالح الضرائب المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص
مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات

العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح
الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج

موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم
بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل. وأكد أن « جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي »، مبرزا أن هذه الدراسة

قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة
المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة
المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية « فوندافيب »، ميشيل

بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن « الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل
بداية عملية المساءلة ». وسجل السيد بوفييه أن االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز

بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية
العمومية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من

المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية،
والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض

واإلتاوات.

https://www.agendatouristique.ma/2019/09/21/%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/
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المالية العمومية: بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،
نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”،
أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها
العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال
والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،

يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة
ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو

قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة
المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل خاص” و “المثمرة” التي تتميز بالصداقة
واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم

بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية
والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة

والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات
العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص

تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال
للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية
باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات

العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://alhadat.ma/52491
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بنشعبون: الموارد المالية اصبحت اليوم نادرة بالنسبة للجماعات
الترابية

االحداث / الرباط دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، امس الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة،
والتفكير في مصادر جديدة للتمويل. وأوضح الوزير بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية،

أن “الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة
سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين
نجاعة العمل المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج
بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن

الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة
التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى
الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا

بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي
يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية ويشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية انطلقت يوم امس الجمعة20 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة بحي الرياض بالرباط في دورتها 13 وتتواصل فعالياتها الي غاية يومه السبت

21شتنبر الجاري وفق برنامج يشمل العديد من الندوات، والمداخالت التي تتمحور حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم
يتحول؟”. وتشمل المناظرة، التي تنظمها وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، 3 مواضيع أساسية، ويتعلق

األمر بكل من نظام الجبايات، حكامة وتدبير المالية المحلية، فضال عن تمويالت لالستثمارات المحلية
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وزير المالية بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال...!!

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت

اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع
األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي
واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي
الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في

عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع
التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية

والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل
األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما
في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت في هذا الصدد، إن

الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة
لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل خاص” و “المثمرة” التي

تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة
للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات

االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد
للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد

على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة
جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر
تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع
جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات

المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل
لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات. وزير المالية بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال...!!

https://www.alhouriyatv.ma/13413/wzyr-almalyt-bnshbwn-ydw-aly-alabtkar-lmwajht-ndrt-alamwal
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بنشعبون: علينا التفكير في مصادر جديدة للتمويل

دعا محمد بنشعبون، وزير االقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،
نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”،
أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها
العالم من حولنا”. من جهتها، قالت إيلين لو غال، سفيرة فرنسا بالرباط، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال

والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،
يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة
ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو

قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. على صعيد متصل أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام
للمملكة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج
التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم

المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية
والمجالية. ودعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام

الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.

http://www.businessman.ma/2019/09/20/12557/
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بنسودة: التسيير الجيد للنفقات العمومية هو الهدف لخدمة المواطن
المغربي

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLGFLFPBQWSPBXBSXRLWWQLWLGBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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وزير االقتصاد والمالية يدعو إلى تدبير ندرة الموارد المالية
وابتكار مصادر جديدة للتمويل

شطاري-العيون دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة،
والتفكير في مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد
المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال الوزير إن “تدبير هذه الندرة سيكون

بالتالي هو التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة
العمل المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد.

http://chttari.com/17156.html
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بنشعبون وسفيرة فرنسا يتدارسان مالية البلدين في "عالم متحوّل"

استقبلت الخزينة العامّة للمملكة، الجمعة، الدّورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، من أجل تدارس النّظام الذي يصلح للجبايات
المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المُحتاج إليه، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المنشودة، وتخلّلتها ندوة عُنوِنَت

بـ"أيّ مالية محلّية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحوّل؟". وقال محمد بنشعبون، وزير االقتصاد والمالية، إنّ معدّل التنمية بالمغرب البالغ نسبة أربعة
بالمائة أقلّ من النّسب المسجّلة في الدّول النّامية، وهو ما ال يكفي للحدّ من البطالة والتوتّرات االجتماعية، واستحضر في هذا السياق ما قاله

الملك محمد السادس حول النّموذج التّنموي المغربي في خطاب العرش. وتحدّث بنشعبون عن الحاجة إلى سياسة جهوية موسَّعَة وال مركزيّة
فعلية، من أجل عدالة اجتماعية ومجالية تمكّن من اندماج المغرب في طريق التّنمية والتّحديث، مضيفا في كلمته بالدّورة الثالثة عشرة من المناظرة

الدّولية للمالية العمومية أن "الجهات مدعوة لتلعب دورا محرِّكا في هذا األمر". وذكّر وزير االقتصاد والمالية بإعداد القانون اإلطار المتعلق
بالجبايات، ثم تحدّث عن "السؤال األكبر" حول تأثيرات العولمة والتفكير في المالية المحلية، وتدبير ندرة التمويالت، وتدبر موارد جديدة للتمويل،

والزيادة في فاعليّة الفعل المحلي، ليكون لدى المملكة نموذج تنموي بقدر التّحدي الرّاهن، يكون قادرا على التأقلم مع تحوالت العالم. ورأى
بنشعبون أنّ تدبير البلد يمر عبر التدبير المحلي، وأضاف في هذا السياق أنّ الحكامة المحلية يجب أن تندمج في الدينامية العامة، مذكّرا بدعوة
الملك محمد السادس في خطابه األخير إلى اإلبداع في تدبير الشّأن المحلي. ووضّح نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أنّ هذه الندوة

حول "المالية المحلّيّة في إطار عالَم يتحوّل" قد عُقِدَت لدراسة ما سيقع من تأثير على المالية العمومية عامّة، والمالية المحلّيّة خاصّة، مضيفا
أنّ الشّركات متعدّدة الجنسيات تنتقل من دولة إلى أخرى، ومن مجال إلى آخر، وهو ما كان من الضروري التطرّق إليه للحفاظ على توازنات
المالية المحلّية. وبيّن خازن المملكة أن الجماعات التّرابية، وكلّ ما يتعلّق باإلدارات الالممركَزَة، بحاجة إلى موارد عامّة، وخاصّةَ الموارد

الضّريبية، ولذلك يجب القيام بتعبئة هذه الموارد في إطار تواصل وتعاون مع الدولة. وبيّن المتحدّث، في تصريح لوسائل اإلعالم، أنّه من الضّروري
دراسة النفقات للحثّ على الحكامة الجيّدة والمسؤولية أمام البرلمان وأمام المجلس األعلى للحسابات وأمام المواطِن، ليكون هناك مرفق عامّ

يتميّز بالنّوعيّة، وبالجدّيّة، ويتميّز خاصّة بالقرب، ألن الشّأنين المحلّي والجهوي حَسَبَ التّوجيهات الملكية يجب أن يكونا مُعقلنَين، وأن
تكون هناك جهوية متقدّمة، ويتمّ تسريعُها، لوضع جميع المرافق العمومية في مصلحة المواطن. وعبّرت هيلين لوغال، سفيرة الجمهورية الفرنسية

الجديدة المعتمدة لدى المملكة المغربية، في تصريح لهسبريس، عن سعادتها بالمشاركة في هذه النّدوة التي هدفها النّقاش حول المالية المحلّية في
عالقتها بالمالية العامّة، وكيفية أن تكون المالية المحليّة أداة في سبيل الالمركزية والوقاية ضدّ الفروقات بين الجهات.

https://www.hespress.com/economie/444996.html
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بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

دعا وزير االقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، أمس الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في
مصادر جديدة للتمويل. وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية

أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو
التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل
المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى

التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا
في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع

التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية
والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل

األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما
في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت في هذا الصدد، إن

الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة
لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل خاص” و “المثمرة” التي

تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة
للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات
االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف السيد بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد

للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد
على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا السيد بنسودة إلى

حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر
بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد

والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية
تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية،

ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://istitmar.net/archives/61086
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وزير المالية بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت

اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع
األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي
واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي
الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في

عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع
التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية

والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل
األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما
في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت في هذا الصدد، إن

الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة
لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل خاص” و “المثمرة” التي

تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة
للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات

االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد
للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد

على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة
جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر
تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع
جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات

المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل
لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://kech24.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.html
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مال واعمال » هسبريس » بنشعبون وسفيرة فرنسا يتدارسان مالية
البلدين في "عالم متحوّل"

استقبلت الخزينة العامّة للمملكة، الجمعة، الدّورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، من أجل تدارس النّظام الذي يصلح للجبايات
المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المُحتاج إليه، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المنشودة، وتخلّلتها ندوة عُنوِنَت

بـ"أيّ مالية محلّية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحوّل؟". وقال محمد بنشعبون، وزير االقتصاد والمالية، إنّ معدّل التنمية بالمغرب البالغ نسبة أربعة
بالمائة أقلّ من النّسب المسجّلة في الدّول النّامية، وهو ما ال يكفي للحدّ من البطالة والتوتّرات االجتماعية، واستحضر في هذا السياق ما قاله

الملك محمد السادس حول النّموذج التّنموي المغربي في خطاب العرش. وتحدّث بنشعبون عن الحاجة إلى سياسة جهوية موسَّعَة وال مركزيّة
فعلية، من أجل عدالة اجتماعية ومجالية تمكّن من اندماج المغرب في طريق التّنمية والتّحديث، مضيفا في كلمته بالدّورة الثالثة عشرة من المناظرة

الدّولية للمالية العمومية أن "الجهات مدعوة لتلعب دورا محرِّكا في هذا األمر". وذكّر وزير االقتصاد والمالية بإعداد القانون اإلطار المتعلق
بالجبايات، ثم تحدّث عن "السؤال األكبر" حول تأثيرات العولمة والتفكير في المالية المحلية، وتدبير ندرة التمويالت، وتدبر موارد جديدة للتمويل،

والزيادة في فاعليّة الفعل المحلي، ليكون لدى المملكة نموذج تنموي بقدر التّحدي الرّاهن، يكون قادرا على التأقلم مع تحوالت العالم. ورأى
بنشعبون أنّ تدبير البلد يمر عبر التدبير المحلي، وأضاف في هذا السياق أنّ الحكامة المحلية يجب أن تندمج في الدينامية العامة، مذكّرا بدعوة
الملك محمد السادس في خطابه األخير إلى اإلبداع في تدبير الشّأن المحلي. ووضّح نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أنّ هذه الندوة

حول "المالية المحلّيّة في إطار عالَم يتحوّل" قد عُقِدَت لدراسة ما سيقع من تأثير على المالية العمومية عامّة، والمالية المحلّيّة خاصّة، مضيفا
أنّ الشّركات متعدّدة الجنسيات تنتقل من دولة إلى أخرى، ومن مجال إلى آخر، وهو ما كان من الضروري التطرّق إليه للحفاظ على توازنات
المالية المحلّية. وبيّن خازن المملكة أن الجماعات التّرابية، وكلّ ما يتعلّق باإلدارات الالممركَزَة، بحاجة إلى موارد عامّة، وخاصّةَ الموارد

الضّريبية، ولذلك يجب القيام بتعبئة هذه الموارد في إطار تواصل وتعاون مع الدولة. وبيّن المتحدّث، في تصريح لوسائل اإلعالم، أنّه من الضّروري
دراسة النفقات للحثّ على الحكامة الجيّدة والمسؤولية أمام البرلمان وأمام المجلس األعلى للحسابات وأمام المواطِن، ليكون هناك مرفق عامّ

يتميّز بالنّوعيّة، وبالجدّيّة، ويتميّز خاصّة بالقرب، ألن الشّأنين المحلّي والجهوي حَسَبَ التّوجيهات الملكية يجب أن يكونا مُعقلنَين، وأن
تكون هناك جهوية متقدّمة، ويتمّ تسريعُها، لوضع جميع المرافق العمومية في مصلحة المواطن. وعبّرت هيلين لوغال، سفيرة الجمهورية الفرنسية

الجديدة المعتمدة لدى المملكة المغربية، في تصريح لهسبريس، عن سعادتها بالمشاركة في هذه النّدوة التي هدفها النّقاش حول المالية المحلّية في
عالقتها بالمالية العامّة، وكيفية أن تكون المالية المحليّة أداة في سبيل الالمركزية والوقاية ضدّ الفروقات بين الجهات.

http://www.khabarmaroc.com/news/get_news/5883516/%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-quot%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84quot
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بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

© حقوق النشر : DR دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة، بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات
مبتكرة، والتفكير في مصادر جديدة للتمويل.وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن

"الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة". وقال إن "تدبير هذه الندرة سيكون
بالتالي هو التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي"، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة

العمل المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج
بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع "أي مالية محلية

بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟"، أنه "لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على
التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا". من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع

التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية،
والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية
يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن "سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا". وقالت
في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى،
نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة "النشطة بشكل خاص"

و"المثمرة" التي تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل
الدورات المختلفة للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن

الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة
التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى
الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا

بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي
يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد
والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية

تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية،
ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

http://ar.le360.ma/economie/154802
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13e édition du Colloque international sur les finances
publiques

La 13e édition du Colloque international sur les finances publiques, organisée les 20 et 21 septembre par le Ministère

de l’Économie et des Finances en partenariat avec l’Association pour la Fondation Internationale de Finances

publiques, a pour thème « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ? ». La

thématique de ce Colloque est étroitement liée aux financements des territoires en vertu desquelles les régions et les

collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle central en tant que véritable moteur de croissance et de

valorisation de la richesse nationale. « L’analyse de la croissance économique nationale confirme l’engagement du

Maroc sur la voie de la modernisation et de la diversification de sa base productive. Notre économie a pu réaliser un

taux de croissance se situant à 4 % en moyenne par an, et ce, depuis 10 ans », souligne Mohamed Benchaâboun,

ministre de l’Économie et des Finances. Le ministre a expliqué que les actions engagées par le Maroc se sont traduites

par l’amélioration relative des marges de manœuvre budgétaires de l’État, « lui permettant de maintenir le

dynamisme de l’investissement public et d’accompagner la mise en œuvre des stratégies sectorielles et des

programmes sociaux ». Toutefois, le taux de croissance reste inférieur à la moyenne observée dans les pays émergents,

et demeure insuffisant pour réduire les inégalités sociales et spatiales et le chômage des jeunes, notamment dans un

contexte mondial marqué par les tensions économiques et sociales. Sa Majesté le roi Mohammed VI avait par ailleurs

rappelé lors du discours de la fête du trône de 2019 qu’il est temps pour le Maroc de reconsidérer son modèle de

développement pour l’adapter à l’évolution du pays. « Le Gouvernement a fait aboutir ainsi la réforme des centres

régionaux d’investissement devant désormais constituer un levier majeur de facilitation des projets d’investissement,

mettant un terme aux dysfonctionnements ayant auparavant entravé la dynamique d’investissement au niveau

territorial », déclare Benchaâboun. En outre, un projet de loi-cadre relatif à la réforme de la fiscalité est en cours

d’élaboration pour faire suite aux recommandations dégagées lors des dernières assises fiscales. Le ministre précise

que pour surmonter les difficultés des entreprises, le gouvernement a apporté tout l’appui et le soutien nécessaire au

tissu économique en termes d’amélioration du climat des affaires et de facilitation de l’accès des petites et moyennes

entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) aux financements bancaires et à la commande publique dans le

cadre du projet de « Small Business Act ». Puis il a honoré ses engagements, notamment en ce qui concerne les délais

de paiement et de remboursement de la TVA. Colloque international sur les finances publiques Mohamed

Benchaâboun Partagez
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLGFLFPBQWSPBXBSXRLSGWMLWXBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX



https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLGFLFPBQWSPBXBSXRLSGWMLWXBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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بنشعبون وسفيرة فرنسا يتدارسان مالية البلدين في "عالم متحوّل"

استقبلت الخزينة العامّة للمملكة، الجمعة، الدّورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، من أجل تدارس النّظام الذي يصلح للجبايات
المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المُحتاج إليه، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المنشودة، وتخلّلتها ندوة عُنوِنَت

ب"أيّ مالية محلّية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحوّل؟". وقال محمد بنشعبون، وزير االقتصاد والمالية، إنّ معدّل التنمية بالمغرب البالغ نسبة أربعة
بالمائة أقلّ من النّسب المسجّلة في الدّول النّامية، وهو ما ال يكفي للحدّ من البطالة والتوتّرات االجتماعية، واستحضر في هذا السياق ما قاله

الملك محمد السادس حول النّموذج التّنموي المغربي في خطاب العرش.وتحدّث بنشعبون عن الحاجة إلى سياسة جهوية موسَّعَة وال مركزيّة
فعلية، من أجل عدالة اجتماعية ومجالية تمكّن من اندماج المغرب في طريق التّنمية والتّحديث، مضيفا في كلمته بالدّورة الثالثة عشرة من المناظرة

الدّولية للمالية العمومية أن "الجهات مدعوة لتلعب دورا محرِّكا في هذا األمر".وذكّر وزير االقتصاد والمالية بإعداد القانون اإلطار المتعلق
بالجبايات، ثم تحدّث عن "السؤال األكبر" حول تأثيرات العولمة والتفكير في المالية المحلية، وتدبير ندرة التمويالت، وتدبر موارد جديدة للتمويل،

والزيادة في فاعليّة الفعل المحلي، ليكون لدى المملكة نموذج تنموي بقدر التّحدي الرّاهن، يكون قادرا على التأقلم مع تحوالت العالم.ورأى
بنشعبون أنّ تدبير البلد يمر عبر التدبير المحلي، وأضاف في هذا السياق أنّ الحكامة المحلية يجب أن تندمج في الدينامية العامة، مذكّرا بدعوة

الملك محمد السادس في خطابه األخير إلى اإلبداع في تدبير الشّأن المحلي.ووضّح نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أنّ هذه الندوة حول
"المالية المحلّيّة في إطار عالَم يتحوّل" قد عُقِدَت لدراسة ما سيقع من تأثير على المالية العمومية عامّة، والمالية المحلّيّة خاصّة، مضيفا أنّ

الشّركات متعدّدة الجنسيات تنتقل من دولة إلى أخرى، ومن مجال إلى آخر، وهو ما كان من الضروري التطرّق إليه للحفاظ على توازنات المالية
المحلّية.وبيّن خازن المملكة أن الجماعات التّرابية، وكلّ ما يتعلّق باإلدارات الالممركَزَة، بحاجة إلى موارد عامّة، وخاصّةَ الموارد الضّريبية،

ولذلك يجب القيام بتعبئة هذه الموارد في إطار تواصل وتعاون مع الدولة.وبيّن المتحدّث، في تصريح لوسائل اإلعالم، أنّه من الضّروري دراسة
النفقات للحثّ على الحكامة الجيّدة والمسؤولية أمام البرلمان وأمام المجلس األعلى للحسابات وأمام المواطِن، ليكون هناك مرفق عامّ يتميّز

بالنّوعيّة، وبالجدّيّة، ويتميّز خاصّة بالقرب، ألن الشّأنين المحلّي والجهوي حَسَبَ التّوجيهات الملكية يجب أن يكونا مُعقلنَين، وأن تكون
هناك جهوية متقدّمة، ويتمّ تسريعُها، لوضع جميع المرافق العمومية في مصلحة المواطن.وعبّرت هيلين لوغال، سفيرة الجمهورية الفرنسية الجديدة
المعتمدة لدى المملكة المغربية، في تصريح لهسبريس، عن سعادتها بالمشاركة في هذه النّدوة التي هدفها النّقاش حول المالية المحلّية في عالقتها

بالمالية العامّة، وكيفية أن تكون المالية المحليّة أداة في سبيل الالمركزية والوقاية ضدّ الفروقات بين الجهات. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

https://www.maghress.com/hespress/444996
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بوطيب .. تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

بوطيب .. تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية الرباط – أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة
بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية. وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية

التي تنعقد حول موضوع « أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟ »، أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات
الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة

الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء
الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن

من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على
المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا

ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية، أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات
األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية.
من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت، الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر
الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا
النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد المتبادل. وأكد أن « جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى
اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي »، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي
كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على

التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس
المؤسسة الدولية للمالية العمومية « فوندافيب »، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن « الثقة

التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة ». وسجل السيد بوفييه أن االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط
استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك

السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية
بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في

الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر
التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات. مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

https://mamlakatona.com/archives/112459
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Mohamed Benchaaboun appelle à faire preuve d’innovation face à
la rareté des fonds

Le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, a appelé, vendredi à Rabat, à gérer la rareté des

ressources financières, faire preuve d’innovation et imaginer de nouvelles sources de financement. M. Benchaaboun,

qui s’exprimait à l’ouverture du 13ème Colloque international sur les finances publiques, a relevé “qu’aujourd’hui

plus qu’avant, les ressources financières sont une denrée rare. Cela est vrai pour les collectivités locales autant que

pour l’Etat”. “Gérer la rareté reviendrait ainsi à trouver la meilleure répartition des ressources actuelles entre

l’échelon national et l’échelon local”, a-t-dit, ajoutant que la répartition optimale entre le national et le local

améliorerait l’efficacité de l’action locale et répondrait mieux aux préoccupations de développement global du pays.

Pour le ministre, il devient indispensable de disposer aujourd’hui d’un modèle à la hauteur du défi du moment, un

modèle qui libère les énergies de nos territoires. “Pour gagner le pari, le modèle vers lequel nous devons nous

orienter devrait être léger, souple, capable de s’adapter au rythme des changements imposés par le monde qui nous

entoure”, a-t-il suggéré à l’ouverture de cette rencontre tenue sous le thème “Quelles finances locales au Maroc et en

France dans un monde en mutation ?”. L’ambassadrice de France à Rabat, Hélène Le Gal, a indiqué, de son côté, que

la mondialisation est perçue comme un accélérateur d’inégalités sociales, générationnelles, de genre ou territoriales,

mettant l’accent à cet égard sur l’importance de la question des finances locales, qui en plus de financer les biens

publics locaux, elles peuvent contribuer à corriger les disparités territoriales. Ce terme de réduction des inégalités

territoriales se pose autant mais de manière différente au Maroc qu’en France, a-t-elle fait observer, ajoutant que

"refermer la fracture territoriale et bâtir la cohésion des territoires est un défi qui est le nôtre". Elle a fait savoir dans

ce sens qu’en France, la réponse est le nouvel Acte de décentralisation et le Pacte territorial annoncé récemment à

l’issue d’un grand débat. La secrétaire générale de Fondafip, directrice de la Revue française des finances publiques,

Marie-Christine Esclassan, s’est félicité à cette occasion du partenariat “particulièrement actif” et “fructueux” marqué

du sceau de l’amitié et de la fidélité, liant Fondafip et la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Elle a de même

souligné la diversité des thèmes abordés lors des différentes éditions du colloque organisées conjointement depuis 13

ans. De son côté, le Trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda, a souligné dans son rapport introductif

que la réduction des inégalités sociales et spatiales devient aujourd’hui une priorité afin d’entamer une étape nouvelle

du modèle de développement. Parmi les leviers les plus efficaces, selon M. Bensouda, une bonne mise en oeuvre de la

régionalisation avancée et de la déconcentration administrative est nécessaire, en vue d’une meilleure rationalisation

de l’organisation territoriale. Les finances publiques sont à cet effet, de plus en plus sollicitées en vue de contribuer

au développement économique et à la réduction des inégalités sociales et spatiales, a-t-il fait observer. Il a dans ce sens

appelé à une meilleure gouvernance des finances locales pour des services publics de proximité et de qualité, estimant

par la même que la réforme du système fiscal marocain passe nécessairement par la réduction effective des incitations

fiscales et un réel élargissement de l’assiette imposable. Le colloque est organisé, deux jours durant, par le ministère

de l’Economie et des Finances en partenariat avec l’Association pour la Fondation Internationale de Finances

Publiques avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques. Les débats et les discussions porteront sur

trois axes: la Fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales, la gouvernance et la gestion des finances

locales à l’aune des impératifs de développement local, et le financement des investissements locaux, notamment

l’emprunt et les redevances.

https://maroc-diplomatique.net/mohamed-benchaaboun-appelle-a-faire-preuve-dinnovation-face-a-la-rarete-des-fonds/
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بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن "الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة". وقال إن "تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي"، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،

نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟"، أنه
"لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم

من حولنا". من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال
والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،

يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة
ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن "سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا". وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو
قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة
المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة "النشطة بشكل خاص" و "المثمرة" التي تتميز بالصداقة

واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم
بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية

والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة
والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات

العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص
تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال

للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.
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بنشعبون وسفيرة فرنسا يتدارسان مالية البلدين في "عالم متحوّل"

استقبلت الخزينة العامّة للمملكة، الجمعة، الدّورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، من أجل تدارس النّظام الذي يصلح للجبايات
المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المُحتاج إليه، وطبيعة تمويالت االستثمارات المحلية المنشودة، وتخلّلتها ندوة عُنوِنَت

بـ"أيّ مالية محلّية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحوّل؟".وقال محمد بنشعبون، وزير االقتصاد والمالية، إنّ معدّل التنمية بالمغرب البالغ نسبة أربعة
بالمائة أقلّ من النّسب المسجّلة في الدّول النّامية، وهو ما ال يكفي للحدّ من البطالة والتوتّرات االجتماعية، واستحضر في هذا السياق ما قاله

الملك محمد السادس حول النّموذج التّنموي المغربي في خطاب العرش.وتحدّث بنشعبون عن الحاجة إلى سياسة جهوية موسَّعَة وال مركزيّة
فعلية، من أجل عدالة اجتماعية ومجالية تمكّن من اندماج المغرب في طريق التّنمية والتّحديث، مضيفا في كلمته بالدّورة الثالثة عشرة من المناظرة

الدّولية للمالية العمومية أن "الجهات مدعوة لتلعب دورا محرِّكا في هذا األمر".وذكّر وزير االقتصاد والمالية بإعداد القانون اإلطار المتعلق
بالجبايات، ثم تحدّث عن "السؤال األكبر" حول تأثيرات العولمة والتفكير في المالية المحلية، وتدبير ندرة التمويالت، وتدبر موارد جديدة للتمويل،

والزيادة في فاعليّة الفعل المحلي، ليكون لدى المملكة نموذج تنموي بقدر التّحدي الرّاهن، يكون قادرا على التأقلم مع تحوالت العالم.ورأى
بنشعبون أنّ تدبير البلد يمر عبر التدبير المحلي، وأضاف في هذا السياق أنّ الحكامة المحلية يجب أن تندمج في الدينامية العامة، مذكّرا بدعوة

الملك محمد السادس في خطابه األخير إلى اإلبداع في تدبير الشّأن المحلي.ووضّح نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أنّ هذه الندوة حول
"المالية المحلّيّة في إطار عالَم يتحوّل" قد عُقِدَت لدراسة ما سيقع من تأثير على المالية العمومية عامّة، والمالية المحلّيّة خاصّة، مضيفا أنّ

الشّركات متعدّدة الجنسيات تنتقل من دولة إلى أخرى، ومن مجال إلى آخر، وهو ما كان من الضروري التطرّق إليه للحفاظ على توازنات المالية
المحلّية.وبيّن خازن المملكة أن الجماعات التّرابية، وكلّ ما يتعلّق باإلدارات الالممركَزَة، بحاجة إلى موارد عامّة، وخاصّةَ الموارد الضّريبية،

ولذلك يجب القيام بتعبئة هذه الموارد في إطار تواصل وتعاون مع الدولة.وبيّن المتحدّث، في تصريح لوسائل اإلعالم، أنّه من الضّروري دراسة
النفقات للحثّ على الحكامة الجيّدة والمسؤولية أمام البرلمان وأمام المجلس األعلى للحسابات وأمام المواطِن، ليكون هناك مرفق عامّ يتميّز

بالنّوعيّة، وبالجدّيّة، ويتميّز خاصّة بالقرب، ألن الشّأنين المحلّي والجهوي حَسَبَ التّوجيهات الملكية يجب أن يكونا مُعقلنَين، وأن تكون
هناك جهوية متقدّمة، ويتمّ تسريعُها، لوضع جميع المرافق العمومية في مصلحة المواطن.وعبّرت هيلين لوغال، سفيرة الجمهورية الفرنسية الجديدة
المعتمدة لدى المملكة المغربية، في تصريح لهسبريس، عن سعادتها بالمشاركة في هذه النّدوة التي هدفها النّقاش حول المالية المحلّية في عالقتها

بالمالية العامّة، وكيفية أن تكون المالية المحليّة أداة في سبيل الالمركزية والوقاية ضدّ الفروقات بين الجهات.

http://www.marokino.info/article/103266
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المالية العمومية: بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن « الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من
أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة ». وقال إن « تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل للموارد

الحالية على المستويين الوطني والمحلي »، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة بشكل
أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج
يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع « أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟ »، أنه «

لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم
من حولنا ». من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال

والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،
يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة

ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن « سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا ». وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو
قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة

المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة « النشطة بشكل خاص » و « المثمرة » التي تتميز بالصداقة
واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم

بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية
والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف السيد بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية

المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على
الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا السيد بنسودة إلى حكامة

جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر
تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع
جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات

المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل
لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.menara.ma/article/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7
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بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

وأبرز السيد بوطيب، في مداخلة له خالل المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع « أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم
يتحول؟ »، أهمية تعزيز الموارد المالية، السيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة. وقال إن تحسين الحكامة

الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد
من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي. ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة،

أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة
الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية. وفيما يتعلق بمشروع إصالح الضرائب

المحلية، سجل السيد بوطيب أن هذا األخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية. وبخصوص مشروع الالمركزية،
أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات األخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجال في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها

بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية. من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية واإلصالح الميزانياتي، آالن المبرت،
الضوء على مفهوم االستقاللية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة
وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي باالعتماد
المتبادل. وأكد أن « جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي »، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان

مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير. وأضاف أنه مثل جميع األنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط
معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية

الفردية والمسؤولية الجماعية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية « فوندافيب »، ميشيل بوفييه، أن االستقالل المالي المحلي
مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن « الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة ». وسجل

السيد بوفييه أن االستقاللية المالية تُعرف من خالل ربط استقاللية تدبير المالية واالستقاللية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن
الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية. وتنظم هذه المناظرة على

مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.
وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية

بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://www.menara.ma/article/%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88
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بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،
نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”،
أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها
العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال
والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،

يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة
ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو

قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة
المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل خاص” و “المثمرة” التي تتميز بالصداقة
واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم

بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية
والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة

والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات
العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص

تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال
للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية
باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات

العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات. سياسي – و م ع

https://www.siyassi.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/160433/
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

Rabat : La 13ème édition du colloque international des finances
publiques

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLGFLFPBQWSPBXBSXRLWPPWGXRBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

المغرب.. انطالق النسخة الـ13 للمناظرة الدولية للمالية العامة

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLGFLFPBQWSPBXBSXRLWSQFMFPBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

المغرب.. انطالق النسخة الـ13 للمناظرة الدولية للمالية العامة

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLGFLFPBQWSPBXBSXRWXPGSXSGBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

13ème Colloque International des Finances Publiques

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLGFLFPBQWSPBXBSXRWMRRWPLWBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRLGFLFPBQWSPBXBSXRWMRQSGRMBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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وزير االقتصاد والمالية يحذر من ندرة األموال  بالنسبة للجماعات
الترابية و الدولة

دعا وزير االقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في
مصادر جديدة للتمويل. وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية

أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو
التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل
المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى

التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا
في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع

التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية
والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل

األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما
في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت في هذا الصدد، إن

الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة
لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل خاص” و “المثمرة” التي

تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة
للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات
االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف السيد بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد

للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد
على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا السيد بنسودة إلى

حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر
بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة االقتصاد

والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث محاور أساسية
تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية،

ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات.

https://anwarpress.com/62730.html
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المالية العمومية: محمد بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة
األموال

0مشاركة شارك تويت دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات
مبتكرة، والتفكير في مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن

“الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون
بالتالي هو التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة

العمل المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج
بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية

بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على
التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع

التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية،
والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية
يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا”. وقالت
في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى،

نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة “النشطة بشكل
خاص” و “المثمرة” التي تتميز بالصداقة واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها

خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره
التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف
بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل

أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا
الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام

الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف
وزارة االقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وتمحور النقاش حول ثالث

محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات
التنمية المحلية، ومصادر التمويل لالستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك االقتراض واإلتاوات. حدث كم/و م ع

https://hadatcom.com/102838/
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بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

هبة بريس ـ الرباط دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة،
والتفكير في مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد
المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي
هو التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل

المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى
التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا

في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع
<form/> = + :التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. هل أعجبك الموضوع ! رمز التحقق

https://ar.hibapress.com/details-178392.html
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بنشعبون: الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية أصبحت اليوم
أكثر من أي وقت مضى نادرة

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،
نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”،
أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها

العالم من حولنا”. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية أصبح
اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة والالمركزية
اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف
المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا السيد بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير

الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز
الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.

https://lakome2.com/economie/135577
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بنشعبون يقر بنذرة الموارد المالية للدولة والجماعات

بنشعدعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في
مصادر جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية

أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”. وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو
التوزيع األفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل
المحلي واالستجابة بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى

التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا
في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع
التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات
االجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد

للجهوية المتقدمة والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد
على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا السيد بنسودة إلى

حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر
Facebook Google+ Twitter tweet بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية مشاركة الموضوع

https://machahid.info/203635.html
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بنشعبون: الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية أصبحت اليوم
أكثر من أي وقت مضى نادرة

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”.وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد.وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،

نموذج يحرر الطاقات المجالية.وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”، أنه
“لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها

العالم من حولنا”.من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية أصبح
اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي.وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة والالمركزية
اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل.وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف
المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية.وفي هذا الصدد، دعا السيد بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير

الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز
الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

https://www.maghress.com/lakome/135577
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المالية العمومية: بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن "الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة".وقال إن "تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي"، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد.وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،

نموذج يحرر الطاقات المجالية.وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟"، أنه
"لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم

من حولنا".من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال
والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،

يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية.وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة
ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن "سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا".وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو
قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير.من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة
المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة "النشطة بشكل خاص" و "المثمرة" التي تتميز بالصداقة

واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة.كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم
بشكل مشترك مند 13 سنة.من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية

والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي.وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة
والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل.وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية

بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية.وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير
الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز

الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

https://www.maghress.com/telexpresse/112403
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المالية العمومية: بنشعبون يدعو إلى االبتكار لمواجهة ندرة األموال

دعا وزير االقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر
جديدة للتمويل. وأوضح بنشعبون، في كلمة له خالل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن "الموارد المالية أصبحت اليوم

أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة". وقال إن "تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع األفضل
للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي"، مضيفا أن التوزيع األمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي واالستجابة
بشكل أفضل الهتمامات التنمية الشاملة في البالد. وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم،

نموذج يحرر الطاقات المجالية. وأبرز، خالل افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟"، أنه
"لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم

من حولنا". من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عامال يسرع التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين األجيال
والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي باإلضافة إلى تمويل األمالك العامة المحلية،

يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة
ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن "سد الفجوة المجالية وبناء تماسك األقاليم يشكل تحديا لنا". وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو
قانون الالمركزية الجديد والميثاق اإلقليمي الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا بعد نقاش كبير. من جهة أخرى، نوهت األمينة العامة لفوندافيب، مديرة
المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكالسان، بهذه المناسبة، بالشراكة "النشطة بشكل خاص" و "المثمرة" التي تتميز بالصداقة

واإلخالص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. كما أشادت بتنوع المواضيع التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة للندوة التي تنظم
بشكل مشترك مند 13 سنة. من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات االجتماعية

والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة
والالمركزية اإلدارية هي من أهم الرافعات األكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل. وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات

العمومية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية والحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد، دعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص
تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصالح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال

للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.

http://telexpresse.com/permalink/112403.html
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Fondafip : Les finances publiques face au défi des mutations du
monde

Trésorerie Générale du Royaume Le Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec l’Association pour

la Fondation Internationale des Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue Française de

Finances Publiques, organise les 20 et 21 septembre 2019, à la Trésorerie Générale du Royaume, la treizième édition

du colloque international des finances publiques. Cette année, le colloque a pour thème « Quelles finances locales au

Maroc et en France dans un monde en mutation ? », explique le MEF dans un communiqué. Le colloque démarrera

par la présentation de rapports introductifs et de témoignages. Ensuite, les débats et les discussions seront organisés

autour des trois axes suivants : Le premier axe porte sur la fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales

; Le second axe traite de la gouvernance et de la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de développement

local ; Le troisième axe aborde la thématique du financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les

redevances. LNT avec CdP

https://lnt.ma/fondafip-finances-publiques-face-defi-mutations-monde/
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Fondafip : Les finances publiques face au défi des mutations du
monde

Le Ministère de l'Economie et des Finances, en partenariat avec l'Association pour la Fondation Internationale des

Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques, organise les 20 et 21

septembre 2019, à la Trésorerie Générale du Royaume, la treizième édition du colloque international des finances

publiques. Cette année, le colloque a pour thème « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde

en mutation ? », explique le MEF dans un communiqué.Le colloque démarrera par la présentation de rapports

introductifs et de témoignages. Ensuite, les débats et les discussions seront organisés autour des trois axes suivants :

1. Le premier axe porte sur la fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales ; 2. Le second axe traite de la

gouvernance et de la gestion des finances locales à l'aune des impératifs de développement local ; 3. Le troisième axe

aborde la thématique du financement des investissements locaux, notamment l'emprunt et les redevances. Cliquez ici

pour lire l'article depuis sa source.

https://www.maghress.com/fr/latribune/1196293
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

Finances publiques. Les dépenses de la compensation en hausse

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRWRRQMWBQWSPBXBSXSPGWXQFXPBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX



https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRWRRQMWBQWSPBXBSXSPGWXQFXPBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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Journaliste : M.A.B 

Le colloque des finances publiques se penche sur les finances
locales

http://www.leconomiste.com/article/1050563-colloque-des-finances-publiques-urgence-d-en-finir-avec-certaines-aberrations
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الخزينة العامة تحتضن ندوة المالية المحلية في المغرب وفرنسا

http://www.alittihad.info/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AA/
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Le 13éme Colloque international des finances publiques prévu
pour les 20 et 21 septembre à Rabat
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الخزينة العامة تحتضن ندوة المالية المحلية في المغرب وفرنسا

تحتضن الخزينة العامة للمملكة الدورة 13 للندوة الدولية حول المالية العمومية التي ستنعقد حول موضوع “أية مالية محلية في المغرب وفرنسا في
عالم متحول” خالل الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر 2019 بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط. وستتمحور أشغال هذه الدورة حول ثالثة مواضيع
رئيسية، إذ سيبحث المحور األول للندوة موضوع الجبايات المحلية باعتبارها معطى رئيسي في المالية المحلية، فيما سيتطرق المحور الثاني لمسألة
الحكامة وتدبير المالية المحلية على ضوء متطلبات التنمية المحلية، أما الموضوع الثالث فسيتمحور حول إشكاليات تمويل االستثمارات المحلية بما

في ذلك اإلقراض وموارد األتاوات. ولإلشارة فإن أشغال الدورة السابقة (12) للندوة، التي دأبت على تنظيمها وزارة االقتصاد والمالية منذ سنة
2007 بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة (فوندافيب) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة، تمحورت حول موضوع “المالية
العامة والعدالة االجتماعية”، فيما تمحورت أشغال الدورة 11 حول موضوع “المالية العامة وسيادة الدول”. وتشكل الدورة الحالية عودة جديدة

لمحور المالية المحلية، والتي بدأت تأخذ بعدا جديدا في المغرب، مع االنطالق الفعلي مسلسل الجهوية المتقدمة، والدور المتزايد للجهات في مجال
التخطيط وقيادة التنمية. وسبق للمنتدى أن بحث موضوع التنمية المحلية في عدة دورات سابقة، منها دورة 2014 التي تمحورت أشغالها حول
موضوع التآزر بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية، خاصة من خالل التجربتين المغربية والفرنسية. وتمحورت دورة 2015 بدورها حول

موضوع “الحكامة المالية للمدن بالمغرب وفرنسا”.

http://www.alittihad.info/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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الخزينة العامة تحتضن ندوة المالية المحلية في المغرب وفرنسا

تحتضن الخزينة العامة للمملكة الدورة 13 للندوة الدولية حول المالية العمومية التي ستنعقد حول موضوع "أية مالية محلية في المغرب وفرنسا في
عالم متحول" خالل الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر 2019 بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط. وستتمحور أشغال هذه الدورة حول ثالثة مواضيع
رئيسية، إذ سيبحث المحور األول للندوة موضوع الجبايات المحلية باعتبارها معطى رئيسي في المالية المحلية، فيما سيتطرق المحور الثاني لمسألة
الحكامة وتدبير المالية المحلية على ضوء متطلبات التنمية المحلية، أما الموضوع الثالث فسيتمحور حول إشكاليات تمويل االستثمارات المحلية بما

في ذلك اإلقراض وموارد األتاوات.ولإلشارة فإن أشغال الدورة السابقة (12) للندوة، التي دأبت على تنظيمها وزارة االقتصاد والمالية منذ سنة
2007 بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة (فوندافيب) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة، تمحورت حول موضوع "المالية

العامة والعدالة االجتماعية"، فيما تمحورت أشغال الدورة 11 حول موضوع "المالية العامة وسيادة الدول".وتشكل الدورة الحالية عودة جديدة
لمحور المالية المحلية، والتي بدأت تأخذ بعدا جديدا في المغرب، مع االنطالق الفعلي مسلسل الجهوية المتقدمة، والدور المتزايد للجهات في مجال

التخطيط وقيادة التنمية. وسبق للمنتدى أن بحث موضوع التنمية المحلية في عدة دورات سابقة، منها دورة 2014 التي تمحورت أشغالها حول
موضوع التآزر بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية، خاصة من خالل التجربتين المغربية والفرنسية. وتمحورت دورة 2015 بدورها حول

موضوع "الحكامة المالية للمدن بالمغرب وفرنسا".

https://www.maghress.com/alittihad/2106172


244

  

13/09/2019
PR - LE MATIN DU SAHARA

Edition : 16802

1,8p_b_pin_qu
8/28

La 13e édition prévue les 20 et 21 septembre à Rabat

https://lematin.ma/journal/2019/faire-finances-locales-arme-contre-inegalites-sociales-spatiales/323174.html
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Journaliste : LOUGHECHIT Abdallah

الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية: الدكتور
محمد بنحريميدة: نظامنا الجبائي مطالب بعدم اختزال تحصيل الجبايات

المحلية فدورها المالي استجابة لضرورات التنمية المحلية
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المناظرة الدولية للمالية العمومية تعود يومي 20 و 21 شتنبر

تنظم وزارة االقتصاد والمالية الدورة 13 للمناظرة الدولية للمالية العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”. وستنظم
.(RFFP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (FONDAFIP) هذهالمناظرة بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية
ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم : الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. الحكامة وتدبير المالية المحلية بما

يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية. مصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها االقتراض واإلتاوات.

https://journalaswat.com/2019/09/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9/
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LE 13EME COLLOQUE INTERNATIONAL DES FINANCES PUBLIQUES EN
SEPTEMBRE ARABAT
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13ème édition du colloque international des Finances publiques

Le Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec l’Association pour la Fondation Internationale de

Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques (RFFP), organise les

20 et 21 septembre 2019 au siège de la Trésorerie Générale du Royaume, la treizième édition du colloque

international des finances publiques sous le thème « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde

en mutation ? ». Les interventions et les discussions de ce colloque se déroulent autour de 3 axes : Le premier axe

porte sur la fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales ; Le second axe traite de la gouvernance et de

la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de développement local ; Le troisième axe aborde la thématique

du financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances.

https://www.finances.gov.ma/fr/sitePages/actualite.aspx?itemID=2022
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محمد بنشعبون
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نبأ
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الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية يومي 20 و
21 شتنبر بالرباط
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المالية العمومية

http://bayanealyaoume.press.ma/%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1/.html
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Les 20 et 21 septembre à Rabat .. 13ème colloque international
des finances publiques



254

  

11/09/2019
NT - www.ahdath.info

12:00

الرباط تحتضن مناظرة دولية حول المالية العمومية

Le ministre de l'conomie et des finances, Mohamed Benchaâboun, présente, lundi (22/10/18), le
projet de loi de finances 2019 devant le Parlement, lors d'une séance présidée par MM. Habib El

Malki et Hakim Benchamach, respectivement présidents de la Chambre des représentants et de la
Chambre des conseillers. AHDATH-INFO تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة
للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية في موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟". الوزارة التي

(FONDAFIP) يتقلد مسؤوليتها محمد بنشعبون أوضحت بأن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية
وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير
المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة
وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية. أما المحور الثالث من هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات

ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها االقتراض واإلتاوات.

http://ahdath.info/512437
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الرباط تحتضن الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية

تنظّم وزارة االقتصاد والمال يومي 20 و21 سبتمبر/ أيلول الجاري في مقر الخزينة العامة للمملكة في الرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية
للمالية العمومية في موضوع "أي مالية محلية بوفرنسا في عالم يتحول؟". أوضحت الوزارة التي يتقلد مسؤوليتها أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع

جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول 3 محاور رئيسية تهم
الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. ويناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية

المحلية، بينما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية. إقرأ أيضا: أما المحور الثالث
من هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق إلى مصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما

فيها االقتراض واإلتاوات. قد يهمك أيضا:

https://www.almaghribtoday.net/318/092159-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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اقتصاد وسياحة    »                   المغرب اليوم     »
الرباط تحتضن الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية

العمومية

تنظّم وزارة االقتصاد والمال يومي 20 و21 سبتمبر/ أيلول الجاري في مقر الخزينة العامة للمملكة في الرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية
للمالية العمومية في موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟". أوضحت الوزارة التي يتقلد مسؤوليتها محمد بنشعبون أن المناظرة،

،(RFFP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (FONDAFIP) التي ستنظم بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية
ستتناول 3 محاور رئيسية تهم الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. ويناقش المحور األول الجبايات المحلية
باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، بينما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية

المحلية. أما المحور الثالث من هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق إلى مصادر تمويل
االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها االقتراض واإلتاوات.

http://www.khabarmaroc.com/news/get_news/5820521/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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الرباط تحتضن مناظرة دولية حول المالية العمومية

تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية في موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟".الوزارة التي يتقلد مسؤوليتها محمد بنشعبون أوضحت بأن المناظرة، التي
ستنظم بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول

ثالثة محاور رئيسية تهم الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية.وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية
باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية

المحلية.أما المحور الثالث من هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل
االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها االقتراض واإلتاوات.

http://www.marokino.info/article/101980
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الرباط تحتضن الدورة 13  للمناظرة الدولية للمالية العمومية

الثالثاء 10 سبتمبر 2019 18:58 تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة
عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”. وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي

ستنظم بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول
ثالثة محاور رئيسية تهم الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية

باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية
المحلية. أما المحور الثالث من هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل

االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها االقتراض واإلتاوات. مساء الجهة : متابعة

http://massaealjiha.com/economique/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-13-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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انعقاد المناظرة الدولية للمالية العمومية .. الجبايات المحلية
والحكامة االلية واالقتراض في جدول األعمال
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الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية يومي 20
و21 شتنبر الجاري بالرراط
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الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية يومي 20
و21 شتنبر الجاري بالرراط
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Le 13è colloque international des finances publiques les 20 et
21 septembre a Rabat



263

  

10/09/2019
PR - Les Inspirations Eco

Edition : 2441

1,6p_b_3dc_nb
23/24

La 13e édition prévue les 20 et 21 septembre

http://www.leseco.ma/maroc/80416-khalid-safir-la-fiscalite-locale-marocaine-aux-memes-standards-que-dans-d-autres-pays.html
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الدورة 13 للمناظرة الدولية للمالية العمومية يومي 20و21 شتنبر
الجاري بالرباط

اخبار الشعب / تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة
الدولية للمالية العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”. وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع
جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية
تهم الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في

المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية
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الدورة 13للمناظرة الدولية للمالية العمومية بالرباط

تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية في موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟". وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم
الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في

المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية. أما المحور الثالث من
هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها

Facebook Twitter Google+ LinkedIn WhatsApp .االقتراض واإلتاوات

https://www.belpresse.com/flash/103568.html
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Les finances locales sous la loupe de la TGR

Le Maroc s’est engagé dans un vaste projet qu’est la régionalisation avancée. Cette dernière confère à chaque niveau

de collectivités locales, des attributions et des prérogatives parmi lesquelles celles portant sur le développement

économique et social. Toutefois, ce projet ne peut être mené à bon escient que si les finances locales sont gérées

d’une main de maître. C’est ce qui explique que depuis quelques années, la question des finances locales revient en

long et en large faisant couler beaucoup d’encre dans les médias. Tout en étant consciente de l’importance des

finances locales, la Trésorerie Générale du Royaume en partenariat avec l’Association pour la Fondation

Internationale des Finances Publiques (Fondafip) et avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques

consacre sa treizième édition qui aura lieu les 20 et 21 septembre à la thématique : « Quelles finances locales au

Maroc et en France dans un monde en mutation ? ». A l’instar des précédentes, cette 13ème édition sera marquée par

la présence d’éminentes personnalités marocaines et françaises qui de par leur savoir et leur expérience ne lésineront

pas sur les moyens pour jeter la lumière sur cette thématique d’actualité et ses axes subsidiaires tout en préconisant

des recommandations. Les discussions et débats seront d’ailleurs organisés autour de trois axes à savoir : La fiscalité

locale en tant que variable clé des finances locales ; La gouvernance et la gestion des finances locales à l’aune des

impératifs de développement local ; Le financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les

redevances. Le système fiscal marocain a connu plusieurs réformes dans l’objectif de la consolidation des ressources

fiscales locales, notamment en 1989 à travers la loi 30-89 qui a institué 37 taxes dont 34 au profit des communes

urbaines et rurales et 3 au profit des préfectures et provinces. La réforme a été poursuivie en 2008 dans le cadre des

lois 47-06 et 37-09, aboutissant à un système fiscal local qui compte aujourd’hui, en plus des 13 droits, contributions

et redevances, 17 taxes réparties entre les communes, les préfectures et provinces et les régions. Ces taxes, ont connu

des évolutions successives, les plus significatives et les plus récurrentes se rapportant à la taxe professionnelle, à la

taxe d’habitation et à la taxe de services communaux, qui sont toutes des taxes gérées par l’Etat au profit des

collectivités locales. Haro sur la multiplicité des taxes ! Au Maroc, la fiscalité territoriale est marquée par la

multiplicité des taxes qui sont difficiles à gérer. Elles sont même parfois assises sur des bases jugées inadaptées. Ce

qui se traduit négativement sur les régions. Le but aujourd’hui est de parvenir à simplifier le système fiscal local

parce que non seulement il y trop d’impôts mais également trop de niches fiscales. La conjugaison d’une fiscalité

dérogatoire et le nombre important d’impôts entrave la bonne marche des affaires et, par ricochet, le développement

économique de la région. Toutes les opinions sur ce sujet achoppent vers un point à savoir la simplification de la

fiscalité locale et le distinguo entre les différentes taxes. Tout l’enjeu est que les contribuables perçoivent la

contrepartie qu’ils payent, sinon il faut s’attendre à un rejet de l’impôt. Or les finances locales en ont grandement

besoin de ces ressources financières. Comme l’avait expliqué Michel Bouvier, Professeur universitaire, Président de

Fondafip et directeur de la Revue française des finances publiques, dans une interview accordée à EcoActu.ma, il faut

que chaque région ait sa propre politique fiscale. Il part du constat selon lequel que les régions du Maroc sont

différentes les unes des autres et du coup, chaque région doit développer une politique fiscale en fonction de son

potentiel. Et d’ajouter : « Certaines sont des régions de montagne, d’autres sont côtière… La vie économique et

sociale dans ces régions n’est pas la même. Par conséquent les décideurs doivent mener des politiques adaptées aux

caractéristiques de leurs territoires ». Outre ce qui précède, la gouvernance des finances locales occupe une place de

choix. Or, cet objectif ne pourrait être atteint sans assurer la simplification, la lisibilité, la pertinence et la cohérence

https://www.ecoactu.ma/les-finances-locales-sous-la-loupe-de-la-tgr/
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avec la fiscalité nationale. Ce qui permettrait l’attractivité et la facilité pour les acteurs et investisseurs, maillon

important des finances locales. Lire également : FISCALITÉ LOCALE : SIX RÉGIONS SUR LES DOUZE

CONCENTRENT PRÈS DE 73% DES RECETTES Facebook WhatsApp Twitter Telegram LinkedIn Email Facebook

Messenger

https://www.ecoactu.ma/les-finances-locales-sous-la-loupe-de-la-tgr/
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Colloque des finances publiques. La 13e édition prévue les 20
et 21 septembre

Les 20 et 21 se tiendra la treizième édition du Colloque international des finances publiques à la Trésorerie générale

du royaume. Cette année, le colloque, organisé par le ministère de l’Économie et des finances, en partenariat avec

l’Association pour la fondation internationale des finances publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue

française de finances publiques, a pour thème «Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en

mutation?». La fiscalité locale, la gouvernance et la gestion des finances locales, ainsi que le financement des

investissements locaux en sont les principaux axes.

http://www.leseco.ma/derniere-minute/80072-colloque-des-finances-publiques-la-13e-edition-prevue-les-20-et-21-septembre.html
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Colloque des finances publiques. La 13e édition prévue les 20
et 21 septembre

Source : Leseco.ma Les 20 et 21 se tiendra la treizième édition du Colloque international des finances publiques à la

Trésorerie générale du royaume. Cette année, le colloque, organisé par le ministère de l’Économie et des finances, en

partenariat avec l’Association pour la fondation internationale des finances publiques (FONDAFIP) et avec le

soutien de la Revue française de finances publiques, a pour thème «Quelles finances locales au Maroc et en France

dans un monde en mutation?». La fiscalité locale, la gouvernance et la gestion des finances locales, ainsi que le

financement des investissements locaux en sont les principaux axes... Lire la suite Lire la suite

https://www.lesinfos.ma/article/1126309-Colloque-des-finances-publiques-La-13e-edition-prevue-les-20-et-21-septembre.html


270

  

10/09/2019
RD - LUXE RADIO

12:00

Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

Le 13è colloque international des finances publiques les 20 et
21 septembre a Rabat

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRWLFGPXBQWSPBXBSXMSFLPRQSXBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX



https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRWLFGPXBQWSPBXBSXMSFLPRQSXBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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الرباط تحتضن الدورة 13 للمناظرة الدولية للمالية العمومية

المذكرة السياحية تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة
الدولية للمالية العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”. وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع
جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية
تهم الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في

المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية. أما المحور الثالث من
هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها

االقتراض واإلتاوات.

https://www.agendatouristique.ma/2019/09/09/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-13-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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وزارة االقتصاد تُقارب المالية العمومية المحلية في المناظرة
الدولية في دورتها الـ13 -القناة

وزارة االقتصاد تُقارب المالية العمومية المحلية في المناظرة الدولية في دورتها الـ132019-09-09 : 21:40 القناة من الدار البيضاء تستعد
وزارة االقتصاد والمالية، لتنظيم الدورة 13 من المناظرة الدولية للمالية العمومية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط،

حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”.وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية المؤسسة
الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم الجبايات

المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية.وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية،
فيما سيعرض المحور الثاني موضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية.أما المحور الثالث من هذه المناظرة،

التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها االقتراض
واإلتاوات.
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المالية المحلية للمغرب وفرنسا موضوع المناظرة الدولية 13 للمالية
العمومية

تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”. وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم
الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في

المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية. أما المحور الثالث من
هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها

االقتراض واإلتاوات.

https://anwarpress.com/61487.html
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الرباط تحتضن الدورة الثالثة عشر للمناظرة الدولية للمالية
العمومية

*فالش أنفو24-متابعة* تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة
للمناظرة الدولية للمالية العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”. وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم
بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة
محاور رئيسية تهم الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها

متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية. أما
المحور الثالث من هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية

المحلية، بما فيها االقتراض واإلتاوات.
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الرباط تحتضن الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية

انصاف بريس / متابعة تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة
للمناظرة الدولية للمالية العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”.وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم
بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة
محاور رئيسية تهم الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية.وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها

متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية.أما
المحور الثالث من هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية

00Insaf Press.المحلية، بما فيها االقتراض واإلتاوات

https://insafpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86/
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الرباط تحتضن الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية

تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية في موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟". وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم
الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية.وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية

المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية.أما المحور الثالث من هذه
المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها

االقتراض واإلتاوات. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

https://www.maghress.com/telexpresse/111818
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الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية يومي
20و21 شتنبر الجاري بالرباط

تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية في موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟".وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية المؤسسة

الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم الجبايات
المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية.وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية،

فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية.أما المحور الثالث من هذه المناظرة،
التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها االقتراض

واإلتاوات.ومع:2019/09/09

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-20%D9%8821-%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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وزارة االقتصاد والمالية تنظم الدورة الثالثة عشرة للمناظرة
الدولية للمالية العمومية

تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”. وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم
الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في

المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني موضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية. أما المحور الثالث من
هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها

االقتراض واإلتاوات. الوسوماالقتصاد المالية
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الدورة 13 للمناظرة الدولية للمالية العمومية يومي 20و21 شتنبر
الجاري بالرباط

تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”. وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم
الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في

المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية.

https://nafas.ma/19202.html
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وزارة االقتصاد والمالية تنظم الدورة الثالثة عشرة للمناظرة
الدولية للمالية العمومية

تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية في موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”.وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم
الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية.وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية

المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني موضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية.أما المحور الثالث من هذه
المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها

االقتراض واإلتاوات.

https://www.rni.ma/2019/09/09/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7/
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الرباط تحتضن الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية

تنظم وزارة االقتصاد والمالية، يومي 20 و21 شتنبر الجاري بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية
العمومية في موضوع "أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟". وأوضح بالغ للوزارة أن المناظرة، التي ستنظم بشراكة مع جمعية

المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، ستتناول ثالثة محاور رئيسية تهم
الجبايات المحلية، وتمويل االستثمارات، والحكامة وتدبير المالية المحلية. وسيناقش المحور األول الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في

المالية المحلية، فيما سيعرض المحور الثاني لموضوع الحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية. أما المحور الثالث من
هذه المناظرة، التي ستعرف تقديم تقارير تمهيدية وشهادات ضمن محاور النقاش، فسيتطرق لمصادر تمويل االستثمارات العمومية المحلية، بما فيها

االقتراض واإلتاوات.

http://telexpresse.com/permalink/111818.html
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Cliquez ici pour visualiser le passage  --> Lien externe <--

الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية

https://alert.imperium.plus/press/clipping/lct/GQSSPFFSBGFSRMRWWMPSWBQWSPBXBSXMLLGXXGRPBXBXBXBXBXBXBXBXBXBX
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