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الجبايات املحلية ،أداة التنمية املحلية
لقد عرف املغرب خالل السنوات األخرية ،إصالحات هامة يف إطار ترسيخ نظام الالمركزية وتدعيم أسس
الدميقراطية املحلية من خالل توسيع نطاق اختصاصات املجالس املحلية يف مجال تدبري الشأن املحيل حتى
يتسنى لهذه األخرية القيام باالختصاصات املنوطة بها كفاعل ورشيك حيوي للدولة والقطاع الخاص يف مجال
التنمية املحلية.
وقد كان لهذه اإلجراءات التي توجت بدخول امليثاق الجامعي حيز التطبيق ،أثر كبري انعكس باإليجاب عىل
تدخل الوحدات الرتابية يف مجاالت التنمية املحلية.
ويندرج إصالح جبايات الجامعات املحلية ضمن مسلسل اإلصالحات املعتمدة من طرف الحكومة والهادفة إىل
تطوير وتعزيز نظام الالمركزية ووضع الرتسانة القانونية واملالية رهن إشارة الوحدات الرتابية ملساعدتها عىل
تحسني مستوى تدخالتها واالضطالع عىل الوجه املطلوب بالدور املنوط بها يف مجال التنمية الشاملة وترسيخ
سياسة القرب.
ومن هذا املنطلق ،فإن وزارة الداخلية أدرجت إصالح جبايات الجامعات املحلية ضمن األولويات يف إطار ورش
اإلصالحات الجوهرية التي يجب القيام بها يف هذا املجال .هذه اإلصالحات التي متت بتشاور مع املنتخبني
املحليني وكذا مع جميع الفعاليات املعنية.
وهكذا يدشن القانون  47-06املتعلق بجبايات الجامعات املحلية عهدا جديدا للجبايات املحلية ويضع األسس
لعالقات جبائية جديدة تقوم عىل املساهمة الفعالة للخاضعني للرسوم يف مجال تطبيقها و تحسيسهم بالواجبات
امللقاة عىل عاتقهم يف هذا املجال ،وكذا حملهم عىل احرتامها والتقيد بها يف عالقتهم مع الجامعات املحلية.
ومام ال شك فيه فإن هذا القانون يشكل دفعة قوية من أجل تنمية املوارد الذاتية للجامعات املحلية ويعزز
قدراتها واستقاللها املايل حتى يتسنى للمجالس املحلية أن ترتجم مخططاتها التنموية عىل أرض الواقع .وحتى
يتسنى لها ذلك يتعني عىل هذه املجالس أن تتحمل املسؤولية التي أناطها بها القانون الجبايئ وأن تعمل عىل
إرساء ثقافة جديدة لعالقتها مع امللزمني الذين أصبحوا رشكاء يف التنمية املحلية بعد أن كانوا مجرد مؤدي
الرضائب والرسوم.



مكونات وخاصيات املنظومةالجبائية املحلية
إن األهمية القصوى التي يكتسيها إصالح نظام جبايات الجامعات املحلية تنبع من رضورة إدخال التعديالت
الجوهرية التي تضمن التوفر عىل نظام عرصي يساير التوجهات األساسية يف مجال تدعيم الالمركزية من خالل
تجاوز النواقص والصعوبات التي كانت تعرتي منظومة الجبايات املحلية.
إن جل الدراسات التي قامت بها وزارة الداخلية ،للوقوف عىل مكامن الضعف والخلل الذي كانت تعرفه
املنظومة الجبائية املحلية ،قد أكدت وجود مجموعة من االختالالت تعيق مردودية الجبايات املحلية .وتكمن
هذه االختالالت بالدرجة األوىل ،يف التعقيد الذي كان يطبع هذه املنظومة سواء عىل مستوى عدد الرسوم أو
عىل مستوى املساطر.
فوضعية النظام الجبايئ املحيل السابق ملا كان يحتوي عليه من عدد كبري من الرسوم والحقوق والواجبات وما
اعرتاه من غموض فيام يتعلق بالتفريق بني هذه األنواع من الرسوم والحقوق والواجبات مل تسمح بتكريس
التجاوب اإليجايب للملزمني مع الجبايات إضافة إىل الصعوبات التي واجهت اإلدارة املحلية أثناء التطبيق.
ومن جهة أخرى فإن االختالالت عىل مستوى التحصيل كانت راجعة باألساس إىل تداخل اإلختصاص بني القابض
واإلدارة الجبائية وعدم توفر الوسائل القانونية التي متكن اإلدارة الجبائية من تتبع عملية التحصيل إضافة إىل
غياب إدارة محلية مهيكلة تقوم بالوظائف املنوطة بها يف مجال تدبري الجبايات.
وقد ارتكز قانون الجبايات املحلية الجديد عىل أربعة محاور أساسية.

 جبايات محلية مبسطة
تم تبسيط الجبايات املحلية عىل الشكل التايل:

 تقليص ودمج عدد من الرسوم
تقليص عدد الرسوم عن طريق حذف الرضائب والرسوم
ذات املردودية الضعيفة.
دمج بعض الرسوم املحلية التي تؤسس عىل نفس املادة
الرضيبية أو التي تشمل نفس امليدان.

 تعميم نظام اإلقرار
عرف نظام فرض الرسوم تعديالت تهدف إىل إحالل نظام اإلقرار ،كلام أمكن ذلك ،محل نظام اإلحصاء وذلك من
أجل تجاوز هدر الوقت املخصص لعمليات اإلحصاء وتفادي األخطاء والنقائص التي يعرفها نظام اإلحصاء والتي
طاملا كانت تعيق تطبيق الجبايات املحلية عىل الوجه املرغوب فيه.
وللتذكري ،فإن اإلقرار هو ترصيح يضعه امللزم لدى املصالح املختصة.



 إطار تقني وقانوين يساهم يف تحسني مردودية الرسوم
 عقلنة تأسيس الرسوم وأدائها

تم تبسيط املقتضيات املتعلقة مبجال فرض الرسوم والوعاء والتصفية وذلك بوضع رسوم سهلة يف قواعد تأسيسها
حتى نضمن حسن تدبريها من طرف اإلدارة وانخراط امللزمني.
كام أن نظام تسديد مبالغ الرسوم املحلية من خالل األداء التلقايئ كل ثالثة أشهر ملن شأنه تخفيف العبء عىل
امللزمني ومتكني الجامعات املحلية من الحصول عىل السيولة الرضورية بصفة دورية.

 عقلنة التحصيل
لقد تم رفع كل غموض أو التباس يعرتي موضوع تحصيل الرسوم املحلية ووضع حد لتداخل االختصاصات ما
بني القابض املكلف بتدبري امليزانية املحلية ووكيل املداخيل حيث تم تحديد مسؤولية كل طرف فيام يتعلق
باختصاصاته يف مجال تحصيل منتوج الرسوم املحلية

 نظام جبايئ محيل مطابق للالمركزية
تدعيم االختصاصات الجبائية للجامعات املحلية عرب:
 تحديد نسب وأسعار الرسوم
 القواعد اإلجرائية الخاصة بقرارات اإلعفاء والتخفيض وإبراء الذمة
 املراقبة
 التفتيش
 البث يف املطالبات

 نظام جبايئ محيل يتالئم مع جبايات الدولة
تم توحيد املساطر الجبائية بالنسبة لكافة الرسوم مع مالءمتها مع املساطر املتبعة من طرف املصالح الجبائية
للدولة وخاصة يف مجاالت التصفية واالستخالص والجزاءات والعالوات واملطالبة وغريها من املساطر.
األهداف
املسطرة
متكني الجامعات املحلية من مامرسة سلطات واسعة يف مجال الحصول عىل املعلومات
حق االطالع
واملعطيات الرضورية لتأسيس الرسوم املحلية
الجزاءات والعالوات اعتامد التفريق بني الجزاءات والغرامات والعالوات املتعلقة مبجال تأسيس الرسوم وتلك
املتعلقة مبجال التحصيل وذلك لتمكني املصالح املهتمة بكل ميدان من التدخل لتطبيق
الجزاءات والعالوات وتحديد املسؤوليات يف هذا الباب.

املنازعات
التبليغ

اعتامد نفس مبالغ ونسب الجزاءات والعالوات املطبقة من طرف الدولة وذلك حفاظا عىل
توحيد هذا املجال بني الدولة والجامعات املحلية
تحديد اآلجال القانونية بالنسبة للجنة الطعون الجبائية قصد البث يف امللفات املعروضة
عىل أنظارها وتبليغ قراراتها إىل األطراف املعنية
اعتامد مصالح الدولة والجامعات املحلية عىل نفس اإلجراءات املسطرية



و يف ما ييل تبيان ملختلف املتدخلني يف املجال الجبايئ:



تصنيف ونوعيةأهم املداخيل الجبائية
تتكون املداخيل الجبائية للجامعات املحلية من الرسوم والواجبات وأجور مقابل الخدمات املقدمة من طرف
الجامعات املحلية.

 الرسوم
عرفت الرسوم املحلية تصنيفا جديدا يطبعه الوضوح والفعالية عرب إدماج كل الرسوم املحلية سواء تلك التي تقوم
املديرية العامة للرضائب بتدبريها لفائدة الجامعات املحلية أو تلك التي تقوم الجامعة املحلية بتدبريها مبارشة
عن طريق مصالحها الجبائية املحلية يف إطار نص قانوين واحد.
وتتجىل أهم مقتضيات القانون  47-06املتعلق بجبايات الجامعات املحلية فيام ييل:

 الرسوم املتعلقة بالجامعات الحرضية والقروية
الرسم املهني
رسم السكن
رسم الخدمات الجامعية
الرسم عىل األرايض الحرضية غري املبينة
الرسم عىل عمليات البناء
الرسم عىل عمليات تجزئة األرايض
الرسم عىل محال بيع املرشوبات
الرسم عىل اإلقامة باملؤسسات السياحية
الرسم عىل املياه املعدنية ومياه املائدة
الرسم عىل النقل العمومي للمسافرين
الرسم عىل استخراج مواد املقالع



الرسم املهنـي

 املجال الرتايب
يستخلص هذا الرسم لفائدة الجامعات الحرضية والقروية.

 مجال التطبيق
يفرض هذا الرسم عىل كل نشاط مهني تتم مزاولته باملغرب.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يخضع لهذا الرسم ،كل شخص ذايت أو معنوي من جنسية مغربية أو أجنبية ،يزاول نشاطا
مهنيا باملغرب.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
الطبقة ( 3ط)3
الطبقة ( 2ط)2
الطبقة ( 1ط)1

 10%القيمة اإليجارية السنوية اإلجاملية
 20%القيمة اإليجارية السنوية اإلجاملية
 30%القيمة اإليجارية السنوية اإلجاملية

 الوعاء
يحتسب الرسم املهني عىل أساس القيمة اإليجارية السنوية اإلجاملية العادية والحالية لجميع
املحالت واألماكن واملراكز املعدة ملزاولة األنشطة املهنية الخاضعة للرسم.

 األداء
يستخلص الرسم عن طريق الجداول أو األداء املسبق.

 الجهة املختصة باالستخالص
تتوىل مصالح الخزينة العامة للمملكة استخالص منتوج هذا الرسم.



رسم السكن
 املجال الرتايب
يستحق الرسم:
 داخل الجامعات الحرضية واملناطق املحيطة بهذه الجامعات
 باملراكز املحددة؛
 باملحطات الصيفية واملحطات الشتوية ومحطات االستشفاء باملياه املعدنية.

 مجال التطبيق

يفرض هذا الرسم عىل العقارات املبنية ،واملباين عىل اختالف أنواعها التي يتخذ مالكوها من
جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت ترصف أزواجهم أو
أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يفرض الرسم باسم املالك أو املنتفع ،وإن مل يكونا معروفني وجب فرضه عىل الحائز أو املحتل للعقار.

 السعر
يحدد سعر الرسم بالقانون ،كام ييل:
القيمة اإليجارية السنوية
من  0إىل  5000درهم
من  5001إىل  20.000درهم
من  20.001إىل  40.000درهم

سعر الرسم
معفى
10%
20%

 الوعاء
يفرض الرسم سنويا مبوقع العقارات الخاضعة للرسم ويحتسب عىل أساس القيمة اإليجارية
السنوية اإلجاملية املقدرة لألمالك الخاضعة للرسم.

 األداء
يستخلص الرسم عن طريق الجداول.

 الجهة املختصة باالستخالص
تتوىل مصالح الخزينة العامة للمملكة استخالص منتوج هذا الرسم.



رسم الخدمات الجامعية
 املجال الرتايب

يستحق الرسم:
 داخل الجامعات الحرضية واملناطق املحيطة بهذه الجامعات؛
 باملراكز املحددة؛
 باملحطات الصيفية واملحطات الشتوية ومحطات االستشفاء باملياه املعدنية.

 مجال التطبيق

سنويا عىل العقارات املبنية والبنايات كيفام كان نوعها التي توجد داخل نطاق تطبيق رسم
السكن وكذا املعدات واألدوات وجميع وسائل االنتاج الخاضعة للرسم املهني.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يفرض الرسم باسم املالك أو املنتفع ،وإن مل يكونا معروفني وجب فرضه عىل الحائز أو املحتل للعقار.

 السعر

يحدد سعر الرسم بالقانون ،كام ييل:
النسب
 10,50%من القيمة اإليجارية
 6,50%من القيمة اإليجارية

أساس فرض الرسم

العقارات الواقعة داخل مدار الجامعات الحرضية
وباملراكز املحددة وباملحطات الصيفية واملحطات
الشتوية ومحطات االستشفاء باملياه املعدنية
العقارات الواقعة باملناطق املحيطة بالجامعات
الحرضية

 الوعاء

 فيام يتعلق بالبنايات والعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم املهني ،عىل أساس
القيمة اإليجارية السنوية املعتمدة الحتساب هاذين الرسمني؛
 فيام يخص العقارات غري الخاضعة لرسم السكن ،إما عىل املبلغ اإلجاميل لإليجار عندما
يتعلق األمر بعقارات مؤجرة أو عىل قيمتها اإليجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغري
دون مقابل.

 األداء

يستخلص الرسم عن طريق الجداول.

 الجهة املختصة باالستخالص

تتوىل مصالح الخزينة العامة للمملكة استخالص منتوج هذا الرسم.



الرسم عىل األرايض الحرضية غري املبنية
 املجال الرتايب
يستخلص هذا الرسم لفائدة:
 الجامعات الحرضية؛
 الجامعات القروية باملراكز املحددة املتوفرة عىل وثيقة للتعمري.

 مجال التطبيق

يفرض هذا الرسم عىل امتالك أرض حرضية غري مبنية.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يستحق الرسم عىل املالك ،فإن مل يكن معروفا يفرض الرسم باسم حائز العقار.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
من  4إىل  20درهم للمرت املربع
منطقة العامرات
منطقة الفيالت والسكن الفردي واملناطق األخرى من  2إىل  12درهم للمرت املربع

 الوعاء

يفرض الرسم عىل مساحة األرايض الحرضية غري املبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة
التي توجد عليها يف فاتح يناير من سنة فرض الرسم.

 األداء
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا إىل صندوق وكيل املداخيل قبل فاتح مارس من كل سنة.

 الجهة املختصة باالستخالص
يقوم وكيل مداخيل الجامعة التي تقع برتابها األرض الحرضية غري املبنية باستخالص مبلغ الرسم.

10

الرسم عىل عمليات البناء
 املجال الرتايب
يستخلص هذا الرسم لفائدة الجامعات الحرضية والقروية.

 مجال التطبيق
يفرض هذا الرسم عىل عمليات البناء وإعادة البناء والرتميم.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يفرض الرسم عىل املستفيد من رخصة البناء.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:

عامرات السكن الجامعية أو املجموعات العقارية من  10إىل  20درهم للمرت املربع املغطى
والعقارات املعدة لغرض صناعي أو تجاري أو
مهني أو إداري
من  20إىل  30درهم للمرت املربع املغطى
املساكن الفردية
من  100اىل  500درهم
عمليات الرتميم
ضعف سعر الرسم عىل عمليات البناء
الربوزات

 الوعاء

يحتسب الرسم باملرت املربع عىل أساس املساحة املغطاة ومساحة الربوزات يف حالة تواجدها.

 األداء
يستخلص مبلغ الرسم تلقائيا أثناء تسليم رخصة البناء.

 الجهة املختصة باالستخالص
يقوم وكيل مداخيل الجامعة التي تقع برتابها عملية البناء باستخالص مبلغ الرسم.
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الرسم عىل عمليات تجزئة األرايض
 املجال الرتايب
يستحق الرسم:
 داخل الجامعات الحرضية واملناطق املحيطة بهذه الجامعات؛
 باملراكز املحددة؛
 باملحطات الصيفية واملحطات الشتوية ومحطات االستشفاء باملياه املعدنية.

 مجال التطبيق
يفرض هذا الرسم عىل عمليات تجزئة األرايض.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يفرض الرسم عىل املستفيد من رخصة التجزئة.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
ما بني  %3و %5

من التكلفة اإلجاملية التي يتطلبها التجهيز املتعلق بالتجزئة

 الوعاء
يحتسب الرسم عىل أساس التكلفة اإلجاملية الحقيقية لألشغال املنجزة واملعروفة نهائيا.

 األداء
يكون األداء تلقائيا لدى صندوق وكيل املداخيل عىل دفعتني:
الدفعة األوىل :تقدر ب  75%من مبلغ الرسم املستحق ،وتحتسب باعتبار مجموع التكلفة املقدرة إلنجاز
أشغال تجهيز األرض املراد تجزئتها املرصح بها من طرف امللزم؛
الدفعة الثانية :تساوي الرصيد الباقي من مبلغ الرسم املستحق الذي يصفى عىل أساس اإلقرار الذي متت
دراسته آنفا واملتعلق بالتكلفة اإلجاملية الحقيقية لألشغال املنجزة واملعروفة نهائيا حني تسليم رخصة
املطابقة دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

 الجهة املختصة باالستخالص
يستخلص هذا الرسم من قبل وكيل مداخيل الجامعة املعنية املتواجد برتابها األرض املراد تجزئتها.
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الرسم عىل محال بيع املرشوبات
 املجال الرتايب
يستحق الرسم داخل الجامعات الحرضية والجامعات القروية.

 مجال التطبيق
يفرض الرسم عىل محال بيع املرشوبات التي تستهلك فيها هذه املرشوبات.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يؤدى هذا الرسم من طرف مستغيل محال بيع املرشوبات.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
ما بني  2%و10%

من املداخيل السنوية املتأتية عن بيع املرشوبات املحققة من طرف املؤسسة

 الوعاء
يفرض الرسم عىل املداخيل املتأتية عن بيع املرشوبات التي تستهلك يف املكان الذي تباع فيه دون
احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

 األداء
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انرصام الشهر املوايل لكل ربع سنة.

 الجهة املختصة باالستخالص
يستخلص الرسم من طرف وكيل مداخيل الجامعة املعنية.
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الرسم عىل اإلقامة باملؤسسات السياحية
 املجال الرتايب
يستحق الرسم داخل الجامعات الحرضية والجامعات القروية.

 مجال التطبيق

يفرض هذا الرسم عىل مؤسسات اإليواء السياحي.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يفرض هذا الرسم عىل املقيمني مبؤسسات اإليواء السياحي.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
أصناف املؤسسات
دور الضيافة ،ومراكز وقصور املؤمترات والفنادق املمتازة
الفنادق 5 :نجوم
الفنادق 4 :نجوم
الفنادق 3 :نجوم
الفنادق :نجمتني ونجمة واحدة
النوادي الخاصة
قرى العطل
اإلقامات السياحية
النـزل واملالجئ واملآوي املرحلية واملؤسسات السياحية األخرى

السعر عن كل شخص وعن كل ليلة
من  15إىل  30درهم

من  10إىل  25درهم
من  5إىل  10دراهم
من  3إىل  7دراهم
من  2إىل  5دراهم

من  10إىل  25درهم
من  5إىل  10دراهم
من  3إىل  7دراهم
من  2إىل  5دراهم

 الوعاء
يتم حساب هذا الرسم عىل أساس عدد الزبناء وكذا عدد الليايل التي قضاها الزبناء املقيمون باملؤسسة
املعنية.

 األداء
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انرصام الشهر املوايل لكل ربع سنة.

 الجهة املختصة باالستخالص
يقوم مستغلو مؤسسات اإليواء السياحي بتحصيل هذا الرسم من الزبناء وبدفع منتوجه تلقائيا إىل صندوق
وكيل مداخيل الجامعة املتواجد برتابها املؤسسة.
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الرسم عىل املياه املعدنية ومياه املائدة
 املجال الرتايب
يستحق الرسم داخل الجامعات الحرضية والجامعات القروية.

 مجال التطبيق
يفرض هذا الرسم عىل املياه املعدنية ومياه املائدة املستخرجة من الينابيع أو اآلبار واملعدة
لالستهالك يف شكل قنينات.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يفرض هذا الرسم عىل املؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه املائدة وتعدها لالستهالك
يف قنينات كيفام كانت سعتها قصد بيعها.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
 0,10درهم عن كل لرت أو كرس من اللرت

 الوعاء
يحتسب الرسم عىل كمية اللرتات من املياه املعدنية ومياه املائدة املنتجة املوضوعة يف شكل
قنينات قصد بيعها.

 األداء
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انرصام الشهر املوايل لكل ربع سنة.

 الجهة املختصة باالستخالص
يستخلص الرسم من طرف وكيل مداخيل الجامعة التي يقع بها موقع استغالل الينبوع أو البرئ.
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الرسم عىل النقل العمومي للمسافرين
 املجال الرتايب
يستحق الرسم داخل الجامعات الحرضية والجامعات القروية.

 مجال التطبيق
يفرض هذا الرسم عىل عمليات النقل العمومي للمسافرين.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يؤدى هذا الرسم من طرف ماليك سيارات األجرة وحافالت النقل العمومي للمسافرين .ويف حالة
عدم معرفتهم ،يؤدى الرسم من قبل املستغلني لهذه السيارات أوالحافالت.

 السعر

يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
الصنف
سيارات األجرة
من الصنف الثاين
من الصنف األول
الحافالت
أقل من  7مقاعد
سلسلة ج
سلسلة ب
سلسلة أ

املبلغ عن كل ربع سنة
من  80إىل  200درهم
من  120إىل  300درهم
من  150إىل  400درهم
من  300إىل  800درهم
من  500إىل  1400درهم
من  800إىل  2000درهم

 الوعاء
يفرض هذا الرسم عىل كل عربة مزاولة لنشاط النقل العمومي للمسافرين حسب الصنف الذي
تنتمي إليه العربة.

 األداء

يكون األداء تلقائيا كل ربع سنة وقبل انرصام الشهر املوايل لكل ربع سنة.

 الجهة املختصة باالستخالص

يؤدى مبلغ الرسم إىل وكيل مداخيل الجامعة التي:
• يتم االستغالل بنطاقها الرتايب فيام يتعلق بسيارة األجرة من الصنف الثاين؛
• توجد بها نقطة انطالق العربة بالنسبة لسيارات األجرة من الصنف األول وحافالت النقل
العمومي للمسافرين.
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الرسم عىل استخراج مواد املقالع
 املجال الرتايب
يستحق الرسم داخل الجامعات الحرضية والجامعات القروية

 مجال التطبيق
يفرض الرسم عىل استخراج مواد املقالع ،كيفام كانت طبيعة املقلع وملكيته (يف ملكية الدولة أو
الخواص)

 األشخاص الخاضعون للرسم
يعترب األشخاص املرخص لهم باستغالل املقالع وكذا استغالل الرمل الجارف من البحر والوديان
ملزمني بهذا الرسم.

 السعر

يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
السعر عن كل مرت مكعب
من  20درهم إىل  30درهم

من  15درهم إىل  20درهم
من  3دراهم إىل  6دراهم

أصناف املواد املستخرجة
الصخور الصالحة للتزيني والتجميل ،فينادينيت
والغاسول ،حجر ميان ،مرجان ،سفري
أنواع الرخام
الرمال ،والصخور املستعملة للبناء (حجر ،جبص،
تراب مختلط) والصخور املستعملة ألغراض صناعية
(الكلس ،الصلصال ،البزوالن).

 الوعاء
يحتسب الرسم عىل كميات املواد املستخرجة من طرف امللزم عن كل مرت مكعب مستخرج.

 األداء
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انرصام الشهر املوايل لكل ربع سنة

 الجهة املختصة باالستخالص
يستخلص الرسم من طرف وكيل مداخيل الجامعة التي يقع بها املقلع.
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 الرسوم املتعلقة بالعامالت واألقاليم والجهات
 العامالت و األقاليم

الرسم عىل رخص السياقة
الرسم عىل الفحص التقني للسيارات
الرسم عىل بيع الحاصالت الغابوية

 الجهات

الرسم عىل رخص الصيد
الرسم عىل استغالل املناجم
الرسم عىل الخدمات املقدمة باملوانئ
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الرسم عىل رخص السياقة
 املجال الرتايب
يستحق هذا الرسم لفائدة العاملة أو اإلقليم الذي تتواجد بدائرة نفوذه الرتايب املصلحة املكلفة
بتسليم رخصة السياقة

 مجال التطبيق
يستحق الرسم عىل رخص السياقة.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يستحق الرسم عىل كل شخص يريد الحصول عىل رخصة لقيادة للسيارات أوالدراجات البخارية
وكافة العربات ذات محرك والتي تتطلب قيادتها رخصة سياقة وكذا الحائزين عىل هذه الرخص
والراغبني يف متديدها إىل أحد األصناف األخرى

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
 150درهم

عن كل رخصة مسلمة أو متديد صالحيتها إىل صنف آخر

 الوعاء
يستحق الرسم عىل رخص السياقة عند تسليمها أو عند متديد صالحيتها إىل صنف آخر

 األداء
يؤدى الرسم تلقائيا من قبل الحائز عىل رخصة السياقة إىل املصالح املكلفة بتسليم هذه الوثيقة
إبان تسلمها.

 الجهة املختصة باالستخالص
يستخلص الرسم من قبل املصالح اإلدارية املختصة بتسجيل السيارات واملنوط بها تسليم رخص
السياقة .وبعد تحصيل مبلغ الرسم تقوم هذه الجهات بدفعه مبارشة إىل صندوق وكيل مداخيل
العاملة أو اإلقليم وذلك بواسطة بيان إعالم تضعه اإلدارة رهن اشارتهم ،وذلك قبل انرصام الشهر
الذي ييل كل ربع سنة.
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الرسم عىل الفحص التقني للسيارات
 املجال الرتايب
يستحق الرسم لفائدة العاملة أو اإلقليم املتواجد بدائرة نفوذها الرتايب مؤسسة الفحص التقني.

 مجال التطبيق
يستحق الرسم املفروض عىل عمليات الفحص التقني للسيارات.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يستحق هذا الرسم عىل صاحب شهادة تسجيل السيارة حني الفحص التقني السنوي.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
أقل من  8أحصنة
من  8إىل  10أحصنة
من  11إىل  14حصان
 15حصانا أو أكرث

 30درهام
 50درهام
 70درهام
 100درهام

 الوعاء
يطبق هذا الرسم عىل كل سيارة موضوع الفحص التقني.

 األداء
يؤدى الرسم تلقائيا من طرف مالك السيارة عند تسليم وثيقة الفحص التقني.

 الجهة املختصة باالستخالص
يستخلص هذا الرسم من طرف الجهة املنوط بها إجراء املراقبة التقنية للسيارات حيث تتوىل وضع
الطابع الخاص عىل شهادة الفحص التقني بعد عملية االستخالص .ويدفع مبلغ الرسم إىل صندوق
وكيل مداخيل العاملة أو اإلقليم وذلك بواسطة بيان إعالم تضعه اإلدارة رهن اشارتهم.
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الرسم عىل بيع الحاصالت الغابوية
 املجال الرتايب
يستحق الرسم املفروض عىل بيع الحاصالت لفائدة العاملة أو اإلقليم الذي متت يف دائرة نفوذه
الرتايب عمليات بيع الحاصالت الغابوية.

 مجال التطبيق
تخضع لهذا الرسم عمليات البيع الخاصة باملنتوج الغابوي مبا فيها األخشاب املقطوعة من
األشجار.

 األشخاص الخاضعون للرسم
يؤدى هذا الرسم من طرف مشرتي الحاصالت الغابوية.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
 10%من مبلغ مبيعات الحاصالت الغابوية مبا فيها األخشاب املقطوعة من األشجار.

 الوعاء
يفرض الرسم عىل مثن بيع الحاصالت الغابوية مبا فيها األخشاب املقطوعة من األشجار.

 األداء
يؤدى الرسم تلقائيا من طرف املشرتي عند إجراء عملية البيع.

 الجهة املختصة باالستخالص
يستخلص الرسم من طرف إدارة املياه والغابات وتدفع حصيلته إىل ميزانية اإلقليم أو العاملة التي
متت يف دائرة اختصاصها عمليات البيع مشفوعة ببيان اعالم وفق منودج تعده اإلدارة.
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الرسم عىل رخص الصيد
 املجال الرتايب
الرسم عىل رخص الصيد

 مجال التطبيق
الصيد بواسطة السالح.

 األشخاص الخاضعون للرسم
كل حامل لرخصة الصيد.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
 600درهم سنويا عن كل رخصة صيد مسلمة.

 الوعاء
يفرض الرسم عن كل رخصة مسلمة.

 األداء
األداء تلقايئ عند تسلم الرخصة.

 الجهة املختصة باالستخالص
وكالء مداخيل العامالت واألقاليم التابعة للجهة تم يدفع مبلغ الرسم املستخلص يف نهاية كل شهر
إىل قابض الجهة.
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الرسم عىل استغالل املناجم
 املجال الرتايب
يستحق الرسم لفائدة ميزانية الجهة التي يتواجد بنفوذها الرتايب املنجم موضوع االستغالل.

 مجال التطبيق
يفرض الرسم عىل نشاط االستغالالت املنجمية.

 األشخاص الخاضعون للرسم
مستغلو املناجم مهام كانت الطبيعة القانونية لالستغالل.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
 1درهم إىل  3دراهم عن كل طن مستخرج

 الوعاء
يفرض الرسم عىل كميات املواد املستخرجة خالل السنة.

 األداء
يؤدى الرسم تلقائيا كل ربع سنة من طرف املؤسسات التي تستغل املناجم.

 الجهة املختصة باالستخالص
يقوم وكيل مداخيل الجهة باستخالص منتوج هذا الرسم.
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الرسم عىل الخدمات املقدمة باملوانئ
 املجال الرتايب
يستحق الرسم لفائدة الجهة.

 مجال التطبيق
يفرض الرسم عىل الخدمات املقدمة باملوانئ ،باستثناء الخدمات املرتبطة بالنقل الدويل واملتعلقة
بالسلع العابرة غري املوجهة للسوق الوطني.

 األشخاص الخاضعون للرسم
كل شخص ذايت أو معنوي يقدم خدمات ترتبط بنشاط امليناء.

 السعر
يحدد سعر هذا الرسم بالقانون كام ييل:
من  2%إىل  5%من رقم أعامل املؤسسة املعنية.

 الوعاء
يحتسب الرسم عىل رقم األعامل املتخذ كقاعدة الحتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

 األداء
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة إىل وكيل مداخيل الجهة.

 الجهة املختصة باالستخالص
يقوم باستخالص الرسم وكيل مداخيل الجهة املعنية.
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 األتاوى وأجور الخدمات التي ستنظم مبرسوم
فيام يخص الحقوق واملساهامت واألتاوى التي ليست لها صبغة جبائية فسيتم إدراجها يف قانون خاص بها ،ويف
هذا اإلطار صادق مجلس النواب عىل القانون رقم  39-07الذي يقيض مبواصلة تطبيق أحكام القانون 30-98
فيام يخص املقتضيات املتعلقة بالرسوم والحقوق واملساهامت التالية:
 الرسم املرتتب عىل إتالف الطرق
 رسم تصديق اإلمضاء أو اإلشهاد بالتطابق؛
 الرسوم املفروضة عىل الذبح يف املجازر؛
 الرسم اإلضايف املفروض لفائدة املشاريع الخريية عىل الذبح يف املجازر؛
 الرسوم املقبوضة يف األسواق وأماكن البيع العامة؛
 رسم املحجز؛
 الرسم املفروض عىل وقوف العربات املعدة للنقل العام للمسافرين؛
 رسم الحالة املدنية؛
 مساهمة أرباب العقارات املجاورة للطرق العامة يف نفقات تجهيزها وتهيئتها؛
 الرسم املفروض عىل البيع يف أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك؛
 الرسم املفروض عىل شغل األمالك الجامعية العامة مؤقتا ألغراض البناء؛
 الرسم املفروض عىل شغل األمالك الجامعية مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
 الرسم املفروض عىل شغل األمالك الجامعية العامة مؤقتا مبنقوالت وعقارات ترتبط مبامرسة أعامل تجارية
أو صناعية أو مهنية.
لذا يتعني عىل الجامعات املحلية مواصلة تطبيق الحقوق واملساهامت واألتاوى السالفة الذكر طبقا ألحكام
القانون رقم  30-89إىل حني صدور املرسوم املنظم لبعض األتاوى واألجور عن الخدمات املقدمة من طرف
الجامعات املحلية.
إن إعداد مرشوع املرسوم كام كان الشأن بالنسبة للرسوم املحلية ،سوف يشكل مناسبة سانحة لجرد شامل
لهذه الحقوق واألتاوى وإدخال إصالحات هامة ،سواء عىل مستوى مجاالت تطبيقها أو عىل مستوى املقتضيات
املنظمة لها ،وذلك من أجل توفري آليات عرصية ترقى إىل مستوى تطلعات الجامعات املحلية وتساهم يف تحسني
مستوى مواردها املالية.

مرشوع مرسوم منظم لبعض
األتاوى واألجور عن الخدمات
املقدمة من طرف الجامعات
املحلية

توخى املرشع جمع بعض األتاوى واألجور عن
الخدمات املقدمة يف إطار تنظيمي:
 باعتبارها موارد مالية مهمة؛
 بغية التطبيق املوحد عىل الصعيد الوطني
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 األتاوى وأجور الخدمات األخرى
بغض النظر عن األتاوى واألجور عن الخدمات املقدمة التي سيتم تنظيمها مبرسوم ،فإن املداخيل الجبائية املقررة
يف قوانني وأنظمة أخرى واألتاوى واألجور عن الخدمات األخرى التي تقدمها الجامعات املحلية يف إطار املهام
املنوطة بها ،يتم استخالصها عن طريق إعداد قرار جبايئ من طرف اآلمر بالرصف بعد مصادقة مجلس الجامعة
املحلية املعنية.
املداخيل الذاتية
للجامعات املحلية

الرسوم املحلية املنظمة بالقانون
47-06

األتاوى واألجور عن الخدمات
املقدمة التي سيتم تنظيمها
مبرسوم

األتاوى واألجور األخرى عن
الخدمات املقدمة من طرف
الجامعات املحلية التي ليست
منظمة باملرسوم

آليـات العمـل واألدوات
 القرار الجبايئ
طبقا ألحكام املادة  168من القانون رقم  47-06فإن أمر تحديد نسب وأسعار الرسوم يتم عن طريق إعداد قرار
جبايئ من طرف اآلمر بالرصف بعد مصادقة مجلس الجامعة املحلية املعنية يف حدود األسعار الدنيا والقصوى
املحددة بالقانون.
وتنبغي اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن تحديد النسب واألسعار ،يجب أن يتم يف إطار احرتام الهدف الرئييس
املتوخى من إصالح النظام الجبايئ املحيل ،واملتمثل يف تنمية املوارد الذاتية للجامعات املحلية وتدعيم استقاللها
املايل ،دون إغفال للوضعية االقتصادية واالجتامعية لبعض فئات امللزمني باألداء .فمساهمة السكان يف تعزيز
املجهود اإلمنايئ الذي تبذله جامعتهم يتعني أن يتم حسب قدرتهم التحملية الحقيقية.
كام يجب عىل رؤساء مجالس الجامعات الحرضية والقروية إىل إحاطة اقرتاحاتهم بنوع من العناية والتبرص،
قبل عرضها عىل املجالس بغية التداول بشأنها واملصادقة عليها فصال بفصل وحتى ميكن ضامن مشاركة فعلية
للمجالس يف إعداد هذه االقرتاحات ،وبالتايل حتى تكون مسؤوليتهم كاملة فيام يخص بناء هيكل متكامل ملوارد
جامعاتهم املحلية.
ومن أجل ذلك ،يجب أن تتضمن محارض االجتامعات املتعلقة باملصادقة عىل القرارات الجبائية حسب كل فصل
املعلومات التالية:
 عرض حول املقتضيات؛
 املناقشة؛
 نتيجة التصويت من قبل املجلس.
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تتم موافاة سلطات الوصاية يف أقرب اآلجال مبشاريع القرارات كلام تم وضعها والتصويت عليها من طرف
املجالس املعنية .ويجب أن تكون هذه القرارات محررة باللغة العربية ومعدة يف أربعة نظائر ويرفق بالنسخة
األصلية محرض شامل حول املالحظات املحتملة ،وتتضمن بشكل عام رأي السلطة املحلية املعنية.

طبقا ملقتضيات القوانني
واألنظمة الجاري بها العمل
يتعني عىل رئيس املجلس

اقرتاح أسعار وتعريفات الرسوم
والحقوق واملساهامت واألتاوى يف
حدود األسعار الدنيا والقصوى

مداوالت املجلس حول األسعار
والتعريفات املقرتحة

تحل سلطة الوصاية محل
املجلس املعني يف حالة امتـناعه
عن تحديد األسعار والتعريفات

مصادقة املجلس عىل األسعار
والتعريفات املقرتحة

مرشوع قرار جبايئ

سلطات الوصاية قصد املصادقة

املصادقة
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 إحصاء امللزمني
بغية محاربة التملص الرضيبي وتجاوز النقصان امللحوظ يف تقدير القدرات الجبائية للجامعات املحلية ،نصت
مقتضيات القانون  47-06عىل وجوب القيام بعمليات إحصاء امللزمني بالنسبة لبعض الرسوم.
إن عمليات اإلحصاء ،بغض النظر عن كونها أداة فعالة ملحاربة التهرب الرضيبي فهي الوسيلة األنجع لتمكني
رؤساء املجالس املحلية من تشخيص ومعرفة مكامن الخلل كام أنها تعطي رؤيا واضحة ومستقبلية للقدرات
الجبائية املحلية.

اإلحصاء
اإلحصاء الذي تنص عليه
مقتضيات القانون 47-06

اإلحصاء الرضوري الذي مل
تنص عليه مقتضيات القوانني
واألنظمة الجاري بها العمل

فوائد اإلحصاء تتجىل يف متكني املجالس
من:
املحافظة عىل املوارد املالية
ضبط املادة الرضيبية
محاربة التملص الرضيبي
مراقبة فاعلية املصالح الجبائية
رؤيا واضحة ومستقبلية للمداخيل.

عمليات اإلحصاء
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تقسيم املجال الرتايب للجامعة؛
تكوين لجان لإلحصاء؛
تحديد مسؤولية األطراف املعنية؛
برمجة مواعد اإلحصاء واملدة الزمنية؛
متكني املجموعات من وسائل التنقل؛
وضع وإمضاء تقارير عن مختلف العمليات؛
مسك وتحيـني دفاتر اإلحصاء.

 املراقبة وسلطة اإلدارة التقديرية
وضع القانون  47-06آليات متطورة وعرصية متكن الجامعات املحلية من املحافظة عىل مواردها املالية حتى
يتسنى لها متويل املشاريع الرضورية لتحسني ظروف عيش الساكنة وتشجيع االستثامر املحيل وتغطية العجز
الحاصل يف تجهيز املجال الرتايب.
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معجم املصطلحات
ترجمته بالفرنسية
Taxe

املصطلح
الرسم

Paiement de la taxe

أداء الرسم

Prescription

التقادم

Base imposable

أساس فرض الرسم

Affichage de l’autorisation

إشهار الرتخيص

Redevance

اإلتاوة

Recensement

اإلحصاء

Exigibilité

االستحقاق
اإلسقاط

Dégrèvement

اإلعفاء

Exonération
Avis d’imposition

اإلعالم بفرض الرسم

Déclaration

اإلقرار

Ordres de recettes

األوامر باالستخالص

Notification

التبليغ
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التعريف
مبلغ من النقود يدفعه الفرد لهيئة
هامة ،يف مقابل خدمة معينة ذات
نفع عام تؤديها إليه بناء عىل طلبه.
ويستفيد من هذه الخدمة يف نفس
الوقت الفرد الذي طلبها واملجموع.
دفع الرسم للهيئة املكلفة
باالستخالص
إسقاط حق مل يطالب به صاحبه
خالل مدة معينة
األساس الذي يعتمد الحتساب مبلغ
الرسم
تعليق بيانات رخصة البناء بحيث
يسهل االطالع عليها
مبلغ مطلوب مقابل التزام أو
استعامل ملك أو مرفق عام
إجراء يراد به معرفة عدد األشخاص
أو الوقائع
هو أن يصبح مبلغ الرسم واجب
األداء
رفع الرسم عن املكلف أو تخفيضه
عنه
حالة دامئة أو مؤقتة يكون فيها
الشخص غري ملزم بأداء الرسم
إعالم امللزم بالرسم واألسس التي
بني عليها بالطرق التي حددها
القانون
ترصيح يضعه امللزم لدى املصالح
املختصة
السند القانوين الذي يرتكز عليه
استخالص دين من طرف املحاسب
العمومي
هو تسليم وثيقة عر الطرق التي
حددها القانون

معجم املصطلحات
التحصيل

Recouvrement

التخفيض
التضامن

Réduction
Solidarité

الجزاء
الرس املهني

سعر الرسم
عطالة املؤسسة
املعاينة
املنازعات
الوعاء
تصفية الرسم

Sanction
Secret professionnel

Taux de la taxe
Chômage d’établissement
Constatation sur place
Contentieux
Assiette
Liquidation de la taxe

حق اإلطالع

Droit de communication

حق املراقبة

Droit de contrôle

إجراءات الحصول عىل مبلغ الرسم
املستحق
رفع بعض مبالغ الرسوم عن امللزم
وصف يلحق باملعني به ،مبوجبه
يلزمه التأكد من أداء جميع الرسوم
املستحقة عىل امللزم ،وإال أصبح
مطالبا بأدائها معه.
الذعرية التي تطبق عىل امللزم
عند إخالله باملقتضيات القانونية
والتنظيمة.
التزام أو موجب يقيض عىل الذين
يطلعون بحكم مهنتهم أو وظيفتهم
عىل حوادث شخصية أو عائلية بأن
ال يذيعوها.
السعر الذي يطبق عىل وعاء الرسم
توقف املؤسسة أو انقطاعها عن
العمل
التأكد يف عني املكان من صحة
املعلومات الرضورية لتحديد أساس
الرسم
االختالفات التي تقع بني اإلدارة
وامللزمني
املبلغ الذي يخضع للرسم
تقريره بالنسبة إىل وعائه أي تعيني
املال الخاضع له واحتساب تعريفته
عىل أساس هذه القيمة واملبلغ
الواجب أداءه
حق اإلدارة يف التوصل بالوثائق قصد
الحصول عىل جميع املعلومات التي
من شأنها أن تفيدها يف ربط ومراقبة
الرسوم املستحقة عىل الغري.
حق اإلدارة يف أن تراقب اإلقرارات
والوثائق املعتمدة إلصدار الرسوم
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معجم املصطلحات
Pouvoir d’appréciation

السلطة التقديرية

فحص املحاسبة

Vérification de comptabilité

مجال التطبيق

Champ d’application

واجبات امللزم

Obligations des contribuables

املجال الرتايب

Territorialité

اآلجال
األتاوى
عالوات التأخري

Délais
Redevance
Majoration de retard,

عقوبة وجزاءات

Sanctions et Pénalités
Taux et Tarifs

نسبة وتعريفة
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سلطة تتوفر لإلدارة مبقتضاها يجوز
لها أن تحدد أساس فرض الرسوم
التي شابت حسابات سنة محاسبية
أو فرتة لفرضها إخالالت جسيمة من
شأنها أن تشكك يف قيمة اإلثبات
التي تكتسيها املحاسبة
إجراء يرمي إىل التحقق من صحة
الوثائق والتقييدات املحاسبية
واإلقرارات التي أدىل بها امللزمون
ويتأكدون يف عني املكان من حقيقة
وجود األموال املدرجة يف األصول
العنارص الخاضعة للرسم من
أشخاص ذاتيني أو معنويني أو
أنشطة أو عمليات أو حاصالت أو
عقارات ....
هي كل ما يتعني عىل الخاضع لرسم
أو إتاوة أو وجيبة القيام به تجاه
اإلدارة
النفوذ الرتايب للجامعة الذي تستحق
الرسوم واألتاوى داخله نطاقه
تحديد مدة زمنية
إتاوة مقابل خدمة مقدمة
زيادة يف املبلغ الواجب أداءه عند
ألداء خارج اآلجال القانونية
عقوبات جبائية يف حالة عدم
التزام امللزم باملقتضيات القانونية
والتنظيمية
الحتساب املبلغ الواجب أداءه
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