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 مقدمة:

 ومراقبة تحصيل" " و 1الضريبي الوعاء تدبير الترابي، مجالها داخل واحدة كل الجماعات تتولى

 باستثناء ،70.93 4رقم والقانون 3 47.06رقم القانون بموجب المستحقة لفائدتها 2واألتاوى الرسوم مختلف

 .الجماعية الخدمات ورسم السكن ورسم المهني الرسم

ويقصد بالتحصيل مجموع العمليات واإلجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات 

، وتسند مهمة 5بمقتضى القوانين واألنظمة الجاري بها العمل ،على تسديد ما بذمتهم من ديون محلية وهيآتهاال

مصلحة شساعة المداخيل أو ما يعرف بوكالة  والمقاطعات إلى واألتاوى بالجماعاتاستخالص الرسوم 

باستخالص مداخيل الجماعة أو المؤسسة العمومية المسطرة الخاصة "والتي يمكن تعريفها بأنها  المداخيل

ظرا لطبيعتها المحلية التابعة لها هذه المداخيل التي ال يمكن إخضاعها للمساطر القانونية العادية للتحصيل ن

وتسند المهام داخل هذه  6ولصفتها غير التوقعية واالستعجالية أو لطبيعة استعمالها التجاري والمحلي"

مهمة تحصيل وقبض كافة الرسوم  63.94من القانون  723المادة  . إذ خولت لهشسيع المداخيلالمصلحة ل

 .اإلقرارية وكذا كل الحقوق المؤداة نقدا

 من أجل تنفيذ عملياتالجماعات الترابية تدبير مرن تلجأ إليه تعبر عن المداخيل  شساعةإن 

التي يسلكها العادية  دون تتبع اإلجراءات ،من طرفهاالمدبرة  ،والواجبات المستحقةاستخالص الرسوم 

 .ازنالقابض أو الخ

في تنمية الموارد الجبائية ما يهمنا في هذا الموضوع هو أن نقف على دور شساعة المداخيل  وإذا كان

 التالية:عبر طرح اإلشكالية  منا معالجتهإن الضرورة تقتضي ف ،المحلية

 من مردودية الجبايات المحلية؟ المداخيل للرفع شساعة وضبط تأطير المشرع استطاع حد يأ إلى

                                                           
 .يمكن تعريف الوعاء الضريبي بأنه المال أو الشيء الذي تفرض عليه الضريبة ويكون خاضعا لها -1 

معنيين: المعنى األول هو المرادف للضريبة، وهو الرسم الذي يفرض على بعض األعمال أو البضائع كالرسوم الجمركية  الرسمبصفة عامة يحمل  -2 

نسية تحمل والرسوم المحاية ... مثال الضريبة على القيمة المضافة، فالجميع يتحدث عنها بكونها ضريبة وليست رسما، رغم أن ترجمتها من اللغة الفر
(. أما المعنى الثاني فهو المعنى الواسع l’impot sur la valeur ajoutéeوليس  la taxe sur la valeur ajoutée) رسما وليس ضريبة

 والتقليدي، يتعلق األمر هنا بالرسوم شبه الضريبية، وهي الرسوم التي تفرض مقابل تقديم خدمة أو منفعة لألفراد.
مقابل عمل عام قامت  العقارات؛ويقتصر دفعه على طبقة معينة من أفراد المجتمع هي طبقة مالك  ،بتحديدهوهي مبلغ من المال تقوم الدولة : اآلتاوى

 .العامةفتترتب عليه منفعة خاصة واألصل في اإلتاوة أن تكون مقابل التحسين الذي أدخل على العقارات التي في نطاق األعمال  الدولة؛به 
بمنفعة والفرق بين الرسم واإلتاوة أن الرسم يدفع نطير خدمة عامة عادت بمنفعة خاصة في حين أن اإلتاوة نظير عمل عاد على بعض أفراد المجتمع 

 .خاصةويقتصر دفع اإلتاوة على طبقة مالك العقارات في حين يمتد دفع الرسم إلى كل فرد يطلب خدمة عامة تعود عليه بمنفعة  .خاصة
 07) 0641من ذي القعدة  .0صادر في  0.70.0.1شريف رقم الظهير ، الصادر بتنفيذه الالمتعلق بجبايات الجماعات المحلية 60.74لقانون رقم ا -3 

 (.70/04/4770)  0641ذو القعدة  44 1110جريدة رسمية عدد (، 4770نوفمبر 

شريف الهير ظالصادر بتنفيذه ال، المستحقة لفائدة الجماعات المحلية بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى 39.07القانون رقم -4 

 .2007 دجنبر 31 الصادرة يوم اإلثنين 5591 مالجريدة الرسمية رق(، 4770ديسمبر  40) 0641من ذي الحجة  04صادر في  .0.70.47رقم 

من محرم  41صادر في  0.77.001بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  0..01القانون رقم من  0المادة  -5 

 .0414ص  ،(4777)فاتح يونيو  0640صفر  41بتاريخ  6177الجريدة الرسمية عدد (، 4777ماي  0) 0640

، مطبعة 4704دجنبر  00، العدد دخل لتطوير اإلدارة الجبائية المحلية"، مجلة القانون المغربيذ.محمد المودن، "تأهيل شساعة المداخيل الجماعية م -6 

 .66، ص أكدال الرباط– دار السالم
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 :التالية األسئلة تتفرع أعاله المطروحة الرئيسية اإلشكالية هذه وعن

  المداخيل؟ماهي شساعة  -

 بها؟المهام المنوطة وما هي  إحداثها؟كيف يتم  -

  مهامه؟ثم ما هي من هو شسيع المداخيل؟  -

 المراقبات التي يخضع لها؟  وماهي أنواعما هي مسؤولية شسيع المداخيل؟  -

 :التالي التصميم أعاله المطروحة التساؤالت على إجابتنا في سنعتمد

 .ومهام الشسيعاإلطار القانوني المنظم لشساعة المداخيل  األول:المبحث  -

 كنموذجعة احصين سال بمقاطشساعة المداخيل  المداخيل:مسؤولية شسيع  الثاني:المبحث  -

 .ومهام الشسيعاإلطار القانوني المنظم لشساعة المداخيل  األول:المبحث  

المداخيل بالجماعات الترابية مقتصرين على  حداث شساعةلكيفية إ المنظم سنتناول اإلطار القانوني 

بالجهات المنظمة للشساعة بين الجماعات لتشابه النصوص القانونية الخاصة  ومؤسسات التعاونالجماعات 

 . مالمداخيل مبرزين المهام المنوطة به يتعيين شسيع وكذا كيفية، واألقاليمأوالعماالت 

 .المداخيل وتعديل شساعة إحداث األول:المطلب 

الجماعات  األتاوى المستحقة لفائدةعملية استخالص الرسوم ولتسهيل  آليةشساعة المداخيل هي 

 ،يسلكها عادة المحاسب المكلفالتي  للتحصيل للمساطر القانونية العادية ، التي ال يمكن إخضاعهابيةاالتر

تخفيض أكثر ما يمكن من إجراءات التنقل التي قد يتحملها الملزمون عن طريق  ،التنفيذ الجيد للخدمةولغرض 

  .الذي يعتبر بمثابة إبراء لذمة الملزم  7مقابل وصل أو سند وذلك دون زيادة مصاريف التحصيلبباألداء، 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ..44/70/0.4من تعليمة السيد وزير المالية بتاريخ  .4المادة  - 7
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 األول: الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابيةلفرع ا

الخوض في كيفية إحداث شساعة المداخيل البد أوال من التذكير بأهم الرسوم المستحقة لفائدة قبل 

 وهي: 1079.00و 970.93و 863.94القوانين ربي في الجماعات الترابية والتي نص عليها الشرع المغ

 63.94التي تقوم بتحصيلها الجماعات الترابية وفقا للقانون الرسوم  

  المهني؛الرسم 

  السكن؛رسم 

  الخدمات الجماعية؛رسم 

  على األراضي الحضرية غير المبنية؛الرسم 

  على عمليات البناء؛الرسم 

 على عمليات تجزئة األراضي؛لرسم ا 

  على محال بيع المشروبات؛الرسم 

  حية؛على اإلقامة بالمؤسسات السياالرسم 

  على المياه المعدنية ومياه المائدة؛الرسم 

  على النقل العمومي للمسافرين؛الرسم 

  مواد المقالع؛ استخراجعلى الرسم 

  على رخص السياقة؛الرسم 

  على السيارات الخاضعة للفحص التقني؛الرسم 

  على بيع الحاصالت الغابوية؛الرسم 

  على رخص الصيد؛الرسم 

 المناجم؛ استغاللعلى لرسم ا 

 على الخدمات المقدمة بالموانئ.لرسم ا 

 .79.00على القانون الذي أحال  70.93المنصوص عليها في القانون الرسوم  

  المترتب على إتالف الطرق؛الرسم 

                                                           
 07) 0641من ذي القعدة  .0صادر في  0.70.0.1شريف رقم الظهير ، الصادر بتنفيذه الالمتعلق بجبايات الجماعات المحلية 60.74لقانون رقم ا -8 

 (.70/04/4770)  0641ذو القعدة  44 1110جريدة رسمية عدد (، 4770نوفمبر 

شريف الهير ظالصادر بتنفيذه ال، المستحقة لفائدة الجماعات المحلية بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى 39.07القانون رقم -9 

 .2007 دجنبر 31 الصادرة يوم اإلثنين 5591 مالجريدة الرسمية رق(، 4770ديسمبر  40) 0641من ذي الحجة  04صادر في  .0.70.47رقم 

من ربيع  40صادر في  010..0.1ظهير شريف رقم الصادر بتنفيذه  ،المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها يحدد بموجبه نظام للضرائب  .07.1 القانون رقم -10 

 .0100  الصفحة .74/04/0.1بتاريخ  6740الجريدة الرسمية عدد (، .0.1نوفمبر  40)  0607اآلخر 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/41931.htm
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  بق؛تصديق اإلمضاء أو اإلشهاد بالتطارسم 

  المفروضة على الذبح في المجازر؛الرسوم 

  اإلضافي على الذبح في المجازر؛الرسم 

  المقبوضة في األسواق وأماكن البيع العامة؛الرسوم 

  الحجز؛رسم 

  للمسافرين؛عام المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل الالرسم 

  الحالة المدنية؛رسوم 

  أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها؛مساهمة 

  المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك؛الرسم 

  ألغراض البناء؛ مؤقتاعلى شغل األمالك الجماعية العامة  المفروضالرسم 

  غراض تجارية أو المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألالرسم

 ؛صناعية أو مهنية

  المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات الرسم

 بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. ترتبط

بين  ومؤسسات التعاون)الجماعات  الجماعات الترابيةبكيفية إحداث شساعة مداخيل  :الثانيالفرع 

 الجماعات(.

ة يمن تعليم 79. وبالرجوع إلى المادة 11لألمر بالصرفر اقربالجماعات بالمداخيل  اتتحدث شساع

قرار مشترك بين الوزير المعني بموجب فإن إحداث شساعة المداخيل يكون  ،7040السيد وزير المالية لسنة 

مرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها الفي حين أن ووزير المالية، 

على أن شساعة المدخيل تحدث بموجب قرار لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من "نص  2979لسنة 

المتعلق بسن  و هو الشيء الذي لم يشر إليه القانون، 12"بالصرف اآلمرقتراح من خد بالدنه لهذا الغرض يت

اقتصر المشرع حيث ، 2973لسنة  بين الجماعات و مؤسسات التعاوننظام للمحاسبة العمومية للجماعات 

وذلك بهدف مالئمة النصوص المنظمة  13قرار رئيس المجلس فقط بصفته اآلمر بالصرفعلى ألحداثها 

مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم  مؤسسات التعاون بين الجماعاتو للمحاسبة العمومية للجماعات 

فعيل المتعلق بالجماعات، وكذلك لتقوية دور الرئيس في تدبير الشؤون المالية للجماعة، في إطار ت 777.76

  لية.ؤوالتدبير الحر و ربطه بالمس
                                                           

بين الجماعات،  ومؤسسات التعاونللجماعات نظام للمحاسبة العمومية  (، بسن4700 نوفمبر 0) .060ربيع األول من  6صادر في 4.00.610رسوم رقم من م 66المادة  - 11

 .4010(، ص 4700نوفمبر  07، ).060ربيع األول  00، 4444الجريدة الرسمية عدد 

الجريدة ، جماعات المحلية ومجموعاتهامية للبسن نظام للمحاسبة العمو المتعلق (4707يناير  0) 0600من محرم  00صادر في  660..4.7رسوم رقم من م 66المادة   12

 (.4707فبراير  1) 0600صفر  40الصادرة بتاريخ  1100   الرسمية عدد

 .شخص يؤهل لتنفيذ العمليات الخاصة بإثبات دين وتصفيته واألمر بتحصيله كل هواآلمر بالصرف  -13 
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المسحقة واألتاوى  ونوعية الرسوملطبيعة جرد كلي  شساعة المداخيل إحداثقرار  يجب أن يتضمن

 ذكر القانون المنظم لها. مع  ،لتحصيل من طرف الشسيعموضوع ا الجماعة الترابية لفائدة

الذي تودع العمومي المكلف  وصفة المحاسب شساعة المداخيل. عنوان مقر يتضمن كذلك ويجب أن

 .14وطرق محددة جالآ وذلك وفق شسيع،التحويالت  لديه

 ،سالجماعة  المداخيل الخاص بمقاطعة احصين شساعة إحداثلقرار  نسخةاالطالع على  ومن خالل

التنصيص على أن  عالية القرار وآثاره القانونية، معفسريان تاريخ  إضافة إلى ما سبق ذكره، تبين أنه يتضمن

والمحاسب يقع على كل من األمر بالصرف  ،مسؤولية التطبيق الحرفي لمقتضيات قرار إحداث الشساعة

غي كل القرارات المتعلقة لإلى أن هذا القرار ي واإلشارة كذلكاختصاصاته، في حدود  والشسيع كل العمومي

 : 16نسخ 6 في قرارينجز الو  .15بإحداث الشساعات التي قبله

 ؛نسخة لألمر بالصرف -

  ؛للخازن العام للمملكةنسخة  -

 ؛المكلفالمحاسب العمومي نسخة  -

 . المعنينسخة للشسيع  -

جانب  إلى المحلية المالية الموارد تنمية أو وكالة المداخيل تابعة لقسم الشساعة وتكون مصلحة

بين  organigramme ، مع العلم أنه ليس هناك تنظيم هيلكي موحدوالمراقبة وخلية التفتيشوعاء مصلحة ال

حسب حجم نشاط الشساعة الذي يتوقف بدوره على حجم  ،كل الشساعات بل يختلف من جماعة ألخرى

 .لمحصلةالمداخيل ا

شساعة ل لغى شساعة المداخيل بالكيفية التي أحدثت بها، أي أن قرار التعديل أو اإللغاءتعدل وت

 .لدخلرئيس المجلس بصفته آمرا باصادر من  يكون المداخيل

 17المتعلق بسن نظام المحاسبة 2.73.6.7 رقم المرسوم من  45المادة أن إلى اإلشارة تجدر

 الجماعية المداخيل شساعة تنظيم أن على تنص، 2973بين الجماعات لسنة  ومؤسسات التعاونبالجماعات 

 ووزير بالمالية المكلف الوزير بين مشتركة ةيبتعليم تحدد ،المكلفين المحاسبين مع وعالقتها ،وتسييرها

المرسوم المتعلق بسن نظام  كذلكالتنصيص عليها  بعد، برغم أنه تم تصدر لم ةيالتعليم هذه أن إالالداخلية، 

 . 2979المحاسبة لسنة 

                                                           
 ..44/70/0.4من تعليمة السيد وزير المالية بتاريخ  07المادة  - 14

 .0نسخة من قرار إحداث شساعة المداخيل بمقاطعة احصين التابعة لجماعة سال عدد ... الملحق  - 15
 ..44/70/0.4من تعليمة السيد وزير المالية بتاريخ  00المادة  - 16

محاسبية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها المحاسبة العمومية، هي مجموع القواعد التي تجري ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على العمليات المالية وال -17 

 .وهيئاتها والتي تحدد االلتزامات والمسؤوليات المنوطة باألعوان المكلفين بها
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 .المعنية وبين المصالح والتنسيق بينهاوضرورة التواصل  شساعة المداخيل : أهميةلثالثاالفرع 

باقي إلى جانب  المحلية الجبائية اإلدارة داخل المهمة الوحدات إحدى المداخيل شساعة تعتبر

تقرير الكشف حيث  المعنية، وبين المصالح والتواصل بينهافي ضرورة التنسيق  وتظهر أهميتها، المصالح

الجماعة من موارد  والتواصل يحرمغياب مسطرة التنسيق  أن 2972للحسابات لسنة السنوي للمجلس األعلى 

 ومصالح المداخيل شساعة بين التنسيق غياب ،بالنسبة للرسم على محاالت المشروبات مثالمالية مهمة، ف

من مداخيل مالية  الجماعة يحرم مما، الملزمينب المتعلقة المعطيات تحيين على سلبيا يؤثر اإلدارية الشرطة

 إضافية.

من طرف قسم التعمير التابع  هيتم تدبير الذي بالنسبة للرسم على عمليات تجزئة األراضيأما 

 المسجلة اءاتاألدمعرفة  عليها فرصة وبذلك يضيع ،داخيللمبدون أي تنسيق أو تواصل مع وكالة ا ،للجماعة

 لمطابقة.قبل تسليم شهادات ا

المعنية يحرمها من  الجهات وبين ،المداخيل وكالة بينالتنسيق فإن غياب  ،فيما يخص رخص البناء

 رخص أو السكنى ورخص المسجلة اإليصاالت وأرقام المحصلة المبالغ حول معلوماتالحصول على 

 .المسلمة المطابقة

تمكين اآلمر بالصرف من االطالع إلى  باإلضافة ،وهنا تكمن أهمية شساعة المداخيل بالجماعات

 وكذلك حصر، طبيعة كل رسم والمداخيل حسب ،الضريبيةبصورة منتظمة على اإلحصائيات المتعلقة بالمادة 

ها الميزانية في شقعداد مشروع إ والمساهمة في ،بالمداخيل والدورية والسنوية الخاصةالبيانات الشهرية 

 .المداخيلب المتعلق

 ونوابه ومهام الشسيع تعيين الثاني:المطلب 

الواجبات والرسوم واألتاوى ن بتحصيل يمن المحاسبين العموميين إلى جانب باقي المكلف يعد الشسيع

الجماعات كل موظف أو عون مؤهل ألن ينفذ باسم " إذن ، فهو18(،...القابض الجماعي، المحصل الجماعي)

عليها بقرار  بالواجبات والرسوم واألتاوى المسحقة  لفائدتها و المنصوصالمتعلقة  المداخيل  عمليات المحلية

 شساعة المداخيل. إحداث

 

 

 

 

                                                           
 الجماعات.للجماعات ومؤسسات التعاون بين نظام للمحاسبة العمومية  (، بسن4700 نوفمبر 0) .060ربيع األول من  6صادر في 4.00.610رسوم رقم ممن  06المادة  - 18
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 ونوابهتعيين الشسيع  كيفية األول:الفرع 

من رئيس  راقربعنه  ولمن ينوب ،لشسيع المداخيل واألتاوى المستحقةالرسوم استخالص تسند مهمة 

 . 19المجلس بصفته آمرا

الترخيص مع اإلشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم  ،ومجاالت تدخلهم اختصاصاتهم ويحدد المقرر

 .20وفقا لمقررات إحداث شساعات المداخيل وذلك ،لهم بتحصيلها

للموظف  ، تسند مهمة الشسيع7040ة من تعليمة السيد وزير المالية لسن 7المادة بالرجوع إلى 

يمكن إسناد مهمة الشسيع . في حين والضمانات الالزمةالمؤهالت الضرورية،  تتوفر فيهالذين الرسمي 

عندما يكون من غير  وأوبصفة استثنائية، إذا كانت الشساعة ذات أهمية بسيطة  ،للموظف غير الرسمي

فيها حيثيات استناد هذه  تحرير شهادة إدارية يبينكن وبشكل مطلق تعيين موظف رسمي، مع ضرورة المم

 .21المهمة إلى موظف غير رسمي

 مهام عدة بين الجمع الجماعية الجبائية المصالح من العديد تعرف ،بخصوص مبدأ تنافي المهام

 الفصل يتم ال الجماعات، من % 60 يقارب ما صعيد على إذ المراقبة(، االستخالص، الوعاء، متنافية )تحديد

 الحضرية للجماعات بالنسبة % 40 إلى المعدل هذا ويصل ص. االستخال ومهام الوعاء تحديد مهام بين

 يتولى الحضرية، وأحيانا القروية، الجماعات من مجموعة مستوى على ة.القروي للجماعات بالنسبة  %86و

  .22المحلية بالجبايات المتعلقة المهام جميع المداخيل شسيع

يعملون  أن معظم شسيعي المداخيلكذلك إلى  .297و خلص تقرير المجلس األعلى للحسابات لسنة 

 بسيولة االحتفاظ و حديدية، صناديق السالمة )غياب شروط بغياب األحيان بعض في تتسم ظروف إطار في

 موظفين مع المكتب نفس تقاسم و الوثائق، مجال حفظ في كبيرة اختالالت و مرتفعة، بمبالغ وقيم مالية

 أن لهم يسبق لم المداخيل شسيعي ثلث أن تبين فقد المستمر، التكوين بمجال يرتبط فيما أما ،...إلخ(.آخرين

 على تتوفر ال هؤالء من كبيرة نسبة أن علما ،نسبيا مرتفعا المعدل هذا ويبقى ،مستمر تكوين أي من استفادوا

 .مالئم أساسي تكوين

أو بتناول  ،شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل كل الواقعبحكم  شسيع يعتبربالمقابل و

بصرف النظر من المقتضيات الجنائية المعمول بها، وتجرى عليه نفس االلتزامات  ،قيم تهم منظمة عمومية

 .23والمراقبات الجارية على محاسب عمومي كما يتحمل نفس المسؤوليات

                                                           
 .نفس المرسوم 66المادة  - 19

 .نفس المادة السابقة - 20

 ..44/70/0.4ة السيد وزير المالية بتاريخ يمن تعليم 0المادة  - 21

 .10، ص 4701تقرير المجلس االعلى للحسابات حول الجبايات المحلية لسنة  - 22

 ..44/70/0.4ة السيد وزير المالية بتاريخ يمن تعليم 67المادة  - 23
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 ونوابهم المداخيل شسيعمهام  الثاني:الفرع 

المتعلقة بالرسوم  المداخيلوتحصيل تلقائيا باستخالص لجماعات الترابية باالمداخيل شسيع كلف ي

 اآلمربناءا على أوامر بالتحصيل من طرف  ،عليها في قرار إحداث شساعة المداخيل واألتاوى المنصوص

أو آجال  ،لملزمينل الضرائب أو الرسوم من حق، إعفاءات وجه دون سلطة في منح،أي  وليس له، بالصرف

ويتعين ألن ذلك ليس من اختصاصه.  عن األداء، تقاعسينالم إجراء أية متابعة قضائية في حق، أو إضافية

يضمن خالل  ،لمهامه، وطبقا للقانون، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة هبمجرد تسلم عليه

 أجل:من  24،مزاولته لمهامه مسؤوليته الشخصية والمالية

والقيم موال اع أو إتالف أو سرقة أو إحراق األضي ينتج عنهاتأمين على المخاطر التي يمكن أن ال -

 داخل الصندوق الحديدي أو خارجه. دةوالموج

 المادية أو التزوير في الحسابات أو النصب. األخطاءأو  األمانةاالختالس أو خيانة  -

  .25المدنية هومسؤوليتمديونية المحاسب )الشسيع(  -

موال المحصلة لديه أو بمقر سكناه أو في حسابه الخاص، األالشسيع المداخيل االحتفاظ ب ويمنع على

المحددة لذلك دون  وفق اآلجال ،غاية تحويلها إلىبالصندوق الحديدي المخصص لها  وضعها عليه بل يجب

 فائض أو عجز.

وذلك . 26بذلك بالصرف اآلمرولو أمر  ،اعتماداتأو صرف  ال يجوز لشسيع المداخيل القيام بأي نفقة

 .المهاممبدأ تنافي إطار احترام  في

و  (bulletin de versement)الخاصة بالدفعات التي يقوم بتحويلها ت سجالالو المحاسبة  مسك 

الموازية التي من  سجالت(، و كل ال (livre de caisse et livre de recetteالحديديةصناديق الالخاصة ب

إضافة إلى تقديمها أثناء  مساعدته في تدبير و تقنين عمل الشساعة،توثيق حركية األموال و القيم، و كذا شأنها 

وذلك وفقا  ،سنوات 79لمدة  الوثائق والمطبوعات واألرشيفو الحرص على حفظ هذه السجالت و  ،المراقبة

  .24/97/7040ة وزير المالية بتاريخ يمن تعليم 66للمادة 

 .بالمداخيل المتعلق الشق في الميزانية حصركما يشرف شسيع المداخيل على 

                                                           

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف والمراقبين والمحاسبين العموميين المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف ...40القانون رقم من  .المادة  - 24

 .0041 ص ،76/4774/.4بتاريخ  ،...6الجريدة الرسمية عدد (، 4774أبريل  0) 0640من محرم  .0صادر في  1.02.25القانون رقم رقم 

  (.4776يونيو  46) 0641الصادر في جمادى األولى  474-70-4ملحق المرسوم رقم من  4المادة   -25 
 .نفس المادة السابقة - 26
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عنه  ينوب ،السنويةعطلة الأنه في حالة غياب الشسيع المكلف أو االستفادة من  إلى وتجدر اإلشارة

الرئيس بصفته  وذلك بحضورويتسلم مسؤولية الوكالة بمحضر يدون خالله الحالة المحاسبية للشساعة،  ،نائبه

 اآلمر بالصرف.

 المبالغ المقبوضة من األلف في 1 بنسبة تعويضله الممنوح  الصندوقالمداخيل عن  يتقاضى شسيعو

وهو ما يعتبر غير منطقى مقابل المسؤوليات التي على عاتقه، وبالتالي ال  ،27(سنويا درهم  600حدود في

 .له حقيقيا حافزا شكلي

 جماعة شساعة المداخيل بمقاطعة احصين) مسؤولية شسيع المداخيل الثاني:المبحث 

 (اسال نموذج

 التي والمراقباتي المداخيل، يالملقاة على عاتق شسع المسؤولية إلىسنتطرق  ل هذا المبحثخال

ملخص للنقط التي تهم  في المطلب الثاني من لدن هيئات التفتيش المختصة. كما سنعرضلها  ونيخضع

  .مقاطعةالاخيل بالمقابلة التي أجريناها مع شسيع المد لمن خال ين سالشساعة مداخيل مقاطعة احص

 .يخضع لها المداخيل والمراقبة التي شسيعمسؤولية  األول:لمطلب ا

 غير .العموميين المحاسبين باقي لمسؤولية مماثلة ومالية شخصية مسؤولية المداخيل شسيعو يتحمل

 المحاسبين بباقي مقارنة محدودا يبقى ،العمومية الديون تحصيل مجال في لهم المخولة الصالحيات نطاق أن

 .العموميين

 ونوابهالمداخيل  شسيع األول: مسؤوليةالفرع 

 ،استخالصها يجب التيمسؤول بصفة شخصية ومن ماله الخاص عن جميع األموال المداخيل شسيع 

تعلق بتحديد مسؤولية األمرين بالصرف والمراقبين الم 47-00طبقا لما ورد في القانون رقم وهو مسؤول 

بصرف النظر  ،للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية ونبه معرضونوا فالشسيع ،والمحاسبين العموميين

عن العقوبات التي يمكن أن تصدرها المجالس الجهوية للحسابات في حقهم، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة 

 .أو استثناءات منصوص عليها في هذا القانون

المعاين  المرتكب أوعن االختالسات والتالعبات والخصاص والعجز  المداخيل مسؤوليعتبر شسيع 

 .أو صندوق األعوان الذين يعملون تحت إمرته في صندوقه

إعفاء  على ،بمديونيتهوجود عجز في حسابه أو المصرح في حقه لذي ثبت اويمكن أن يحصل الشسيع 

إبراء ذمة على وجه  همنحبأو إذا كان الخصاص ناتجا عن قوة قاهرة،  ،بناء على طلب منه من مسؤوليته

                                                           
، مجموعة قرارات صادرة عن المجلس األعلى 44/4704في ملف استئناف عدد  4701شتنبر  00 /ت,ب,ح صادر بتايخ41/4701قرار عدد  -27 

 .0، ملحق رقم 10,16، ص 4701للحسابات حول استئناف احكام المجالس الجهوية للحسابات، شتنبر 



 
10 

، يبرر ملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته الماليةعلى أساس أن  ،المداخيل اإلحسان من الديون لفائدة شسيع

وذلك وفق ، بمنفعة شخصية قد عاد عليه ،ى اتخاذ مقررات إرجاع األموالبشرط أال يكون العمل الذي أدى إل

المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين  47.00الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 

 والمحاسبين العموميين.

بناء  اآلمر بالصرف إبراءيسلم له  ،أو إلغاء الشساعةانتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله  وفي حالة

 .  28تثبت أنه غير مدين بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره ،على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف

  .شساعة المداخيل عمل وتقييم أداء مراقبة الثاني:الفرع 

الشسيع من طرف الرؤساء التسلسليون  لها يخضع والتدقيق التيباإلضافة إلى عمليات المراقبة 

، 29لماليةل والمفتشية العامةوية للحسابات بمراقبة المال العام من قبيل المجالس الجه والهيئات المختصة

كلما و ،إعالم وبدون سابق المحاسب المكلفى مراقبة من طرف إل كذلك ،نوابه وفي مراكزالشسيع  يخضع

، والمحاسبة معاالصندوق  بمراقبةالمكلف  ويقوم المحاسب، بطلب من اآلمر بالصرف أو إلى ذلك، ارتأى

أي وجود عن  وذلك للكشفللتأكد من مدى مطابقة المبالغ المسجلة مع المحتفظ بها في الصندوق الحديدي، 

الشساعة  ويقييم سيرودفاتر المخالصات،  والقيملتذاكر الكلي ل دالجر عبر مراقبته ويقوم أثناء. أو فائض عجز

وذلك تحت طائلة المسائلة  30مرة كل سنة.على األقل وذلك  ،عبر االطالع على سجالت األداء وأدائها

 ومؤسساتللجماعات نظام للمحاسبة العمومية قانون المتعلق بسن المن  63المنصوص عليها في المادة 

 .2973لسنة  بين الجماعات التعاون

حين اآلمر اليخبر في  ،أثناء القيام بعملية المراقبةت أو مخالفات العلى اختال هوقوف وفي حالة

 وزاتالتجلالتدابير الكفيلة لوضع حد جميع اتخاذ في  وله الحق ،بذلك ووزير المالية ووزير الداخليةبالصرف 

دفاع عن الي ف الترابية الجماعة ويحل محل، كمطالبته بدفع المداخيل التي لم يتم تحويالها في اآلجال المحددة

 .31حقوقها المالية

عوض كلمة  32العمومي "مراقبة" حينما كلف المحاسبمصطلح المالحظ أن المشرع استعمل 

للجماعات نظام للمحاسبة العمومية  المتعلق بسنمن القانون  63في المادة  التي نص عليها ،التدقيق

وذلك من أجل مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبية  ،2979 لسنة بين الجماعات ومؤسسات التعاون

                                                           
 للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.نظام للمحاسبة العمومية  (، بسن4700 نوفمبر 0) .060ربيع األول من  6صادر في 4.00.610رسوم رقم من م 61المادة  - 28

 .نفس المرسوم من .01المادة  -29 

 نفس المرسوم.من  61المادة  30 
 المرسوم. نفس من 60المادة  -31

وهيئاتها وكذا  الترابيةحسب نظام المحاسبة العمومية: "كل موظف أو عون مؤهل ألن ينفذ باسم الدولة والجماعات  محاسبا عموميا يعتبر -32

إما بواسطة أموال أو قيم يتولى  ،المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة المالية عمليات المداخيل والنفقات أو التصرف في السندات
يراقب حركتها أو يأمر رة التي وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية لألموال المتوف ،وإما بتحويالت داخلية للحسابات ،حراستها

 .بها
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دور المحاسب المكلف من  للدولة، وتقويةنظام المعمول به بالنسبة الالمطبقة على الجماعات باعتماد 

 ت مالية.الاستشاري إلى مراقب وله صالحية اتخاد كافة التدابير في حالة وقوفه على اختال

تنظم عالقة الشسيع  ووزير الداخليةة مشتركة بين وزير المالية يهناك تعليم نأقد سبق اإلشارة 

 بالمحاسب المكلف لم تصدر بعد.

 لموضوع البحث. كنموذج جماعة سال بمقاطعة احصين شساعة المدخيل الثاني:المطلب 

مقاطعة احصين بإبراز دور شساعة المداخيل داخل اإلدارة الجبائية المحلية هذا المطلب  فيحاولنا 

 مطابقة عملها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها. وما مدى ،سالجماعة 

 التنظيم() جماعة سال احصينمصلحة شساعة المداخيل بمقاطعة  األول:الفرع 

 سالجماعة  تعريفية عن مقاطعة احصين بطاقة-أ 

احصين كجماعـة حضرية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي بمقتضى مقاطعة أحدثت 

المحدد لعدد الدوائر والقيادات والجماعات  7002يونيو  79الصادر بتاريخ  642.02.2المرسوم رقم 

 30.9933القانون رقم:  بمقتضى المدينةنظام وحدة  وبعد تطبيق، 2997الحضرية والقروية. وفي سنة 

، 2992أكتوبر  97بتاريخ 7.92.203المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .أصبحت مقاطعة احصين واحدة من المقاطعات الخمس التي تشكل الجماعة الحضرية لسال

 

مترا  .79تفع عن سطح البحر بحوالي وتر 2كلم 73,20حوالي  (احصينمقاطعة ) تبلغ مساحتها 

 °c 26ملم في السنة كما يصل متوسط درجة الحرارة إلى حوالي  .6.ويبلغ معدل التساقطات المطرية 

 .درجة مأوية

                                                           
، (4774أكتوبر  0) 0640رجب  41، بتاريخ 4.0.0.74رقم ر الشريف الصادر بتنفيذه الظهيالميثاق الجماعي، المتعلق ب 01:77قم رالقانون  -33 

 .(4774نوفمبر  40) 0640رمضان  04، 1711عدد الجريدة الرسمية 
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 2976 والسكنى لسنةنسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  276.69أما عدد سكانها فيقدر بحوالي 

 .34نسمة 009697ة البالغ من مجموع ساكنة المدين %26تمثل  وهي بذلك

 احصينمصلحة شساعة المداخيل بمقاطعة اإلداري ل التنظيم-ب

تقع على  ،شسيع المداخيل إلى إضافة ،اموظف 76تضم مصلحة شساعة المداخيل بمقاطعة احصين 

كان  ،بموجب قرار إحداث شساعة المداخيل ،جميع الرسوم المحلية المرخصة لها تحصيلمسؤولية عاتقهم 

  التالي:موزعين حسب التنظيم الهيكلي ، 70/79/2973بتاريخ أخرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن شساعة المداخيل إضافة الختصاصها  لمقاطعة احصين سال من خالل التنظيم الهيكلييتبين لنا 

ساس األتقوم بمهام تحديد إحداث شساعة المداخيل،  وكذا قرارلها المنصوص عليه في المراسيم التنظيمية 

بالمقاطعة، فشسيع المداخيل بمقاطعة الضريبي تحديد الوعاء مختصة بتواجد مصلحة  وذلك لعدم الضريبي

من يراسل  وهو بذلكبالصرف،  مرلآل األصلفي  الموكولة احصين هو من يقوم بإصدار أوامر التحصيل

ام المتعلقة تولى جميع المهفهو بذلك ي .والباقي استخالصهالمحاسب العمومي بخصوص المتخلفين عن األداء 

 . 35جمع بين مهام متنافيةجبايات المحلية، وبالتالي يبال

عقد تأمين على المسؤولية  بإبرام يقمبخصوص شروط السالمة فشسيع المداخيل بمقاطعة سال لم 

 قيام المقاطعة بذلك. لعدمالمحاسبة مرسوم المتعلق بسن  من 60المنصوص عليه بالمادة 

 

 

                                                           
 https://www.villedesale.ma /احصين/المقاطعات /-34 
 .71/00/4701مقابلة مع وكيل المداخيل بمقاطعة احصين سال بتاريخ  -35 
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 (2رقم)الملحق  أداء وكالة المداخيل بمقاطعة احصين سال الثاني: حصيلةالفرع 

 77/2970/.9احصين سال إلى غاية  واألتاوى بمقاطعةبلغ مجموع المداخيل المتعلقة بالرسوم 

   التالي:على النحو  مقسمة 7.930074.37مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة تبلغعلى األراضي الحضرية الغير مبنية من خالل الرسم البياني أعاله يالحظ أن الضريبة 

.3 من هذا النوع من األراضي بمقاطعة مهم  عدد من مجموع المداخيل المحصلة، وهذا راجع إلى تواجد

مستمر مع باقي المصالح و ائم دتواصل و  ،احصين، و كذلك باألساس إلى دور وكالة المداخيل بتنسيق

الترميم، األقسام وخصوصا قسم التعمير المكلف بمنح رخص البناء و تجزئة األراضي و رخص اإلصالح وو

فهذا القسم ال يسلم أية رخصة إال عن طريق شساعة المداخيل، حتى ال يفوت على الجماعة موارد مالية 

ص مالكي هذه فرها على إحصائيات بخصو، وذلك لتوشكل حصة مهمة من مداخيل المقاطعةالذي يو

 األراضي وما بذمتهم.

والمنقولة سواء العقارية  ،مؤقتا العامة الجماعية األمالك شغل على ةالمفروض مورسللأما بالنسبة 

الممتلكات المكلف بكراء  وتواصل قسمراجع للتنسيق  وذلكالمحصلة، من مجموع المبالغ  29نسبة  تبلغ

داخيل على الم الطالعاالتي تمكنه من  بالجماعة مع وكالة المداخيل والمنقولة الخاصة الممتلكات العقارية

 .وبشكل دوري والباقي استخالصهالمحصلة 

 ىمحل سكنتنقل إلى بال تكلف أعوان محلفين، فوكالة المداخيل بمقاطعة احصين سالعالوة على ذلك 

الرفع من أداء  وذلك بغيةدون فرض واجبات إضافية،  التنقل عليهم ءعبوتخفيف  ،الملزمين ألداء ما بذمتهم

 .سال مداخيل وبالتالي الرفع من موارد جماعةالشساعة 
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يتضح جليا دور التنسيق والتواصل بين جميع المصالح واألقسام مع شساعة  ،من خالل ما سبق

 المداخيل للرفع من مردودية الموارد المحلية.

 عملية حلول تبني تفرض ومحاسباتية وبشرية ادارية تحديات عدة المداخيل شساعة تواجه وعموما

 بيانه. لآلتي وفقا وذلك التحصيل، في المردودية وتحقيق البشري العنصر يخدم بما عملها تطوير على تعمل

  اإلكراهات:

  على شساعة  والتحصيل(، يفوتالجمع بين مهام اإلدارة الجبائية )تحديدد الوعاء الضريبي

 التي أحدثت من أجل االستخالص فقط. شساعةالأداء  والرفع منالتركيز  فرصةالمداخيل 

   يحد من قدرتها  مما ،والماديةالخصاص الذي تعرفه مصلحة الوكالة من ناحية الموارد البشرية

 .والجدد منهمعلى القيام بإحصاء شامل للملزمين 

 فالكفاءة  ،العاملين بهذه المصلحةفين من طرف كافة الموظ المبذولمجهود الس يدون تبخ

المحلية المدبرة من طرف يخدم مردودية الرسوم  مستوىفي ليست  المؤهالت المهنيةو

 .المقاطعة

  االنتماءات السياسية" الذين تغلب عليهم منتخب  وما هوالتنظيم المزدوج بين ما هو إداري"

 .وكالة المداخيلوأداء دية الذي تخضع له الجماعات يؤثر بشكل أو أخر في مردو

  والتواصلعدم وجود نظام محاسبتي موحد على مستوى المقاطعة أو الجماعة بهدف التنسيق .

بعض األنظمة المحلية على  إعدادمع تسجيل بعض االجتهادات من طرف تقنيي المصلحة في 

لكافة الرسوم المحصلة حسب طبيعتها  والتتبع اليوميتساعد في ضبط المحاسبة  Excelبرنامج 

  .ونوعيتها

 حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الشسيع مع يلة مقارنة فإنها جد هز ،بخصوص التعويضات

 مع المبلغ المحول لدى حساب الجماعة. وبالمقارنة كذلك

 الحلول المقترحة:

المداخيل الجماعية وما تتخبط فيه من مجموعة من اإلكراهات كما  إن واقع الحال الذي تعيشه شساعة

سبق توضيحه، أضحى التفكير في إصالح وتطوير شساعة المداخيل يفرض نفسه وبقوة، على إعتبار أن 

نجاح قانون الجبايات المحلية رهين بمدى فعالية األجهزة اإلدارية الساهرة على تطبيقه، وعليه أصبح إصالح 

جبائية المحلية من الناحية التنظيمية والبشرية يشكل حجر الزاوية في تحقيق إقالع تنموي اإلدارة ال

للجماعات، فمداخل التأهيل تسعى إلى تطوير القدرات التي ستمكن من الرفع من عمل مصلحة الشساعة 
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ستقالل المالي وجعلها تلعب الدور الذي أراد لها المشرع في ضمان مداخيل قارة للجماعات تجعلها تتمتع باإل

 وتحقق التنمية المنشودة. ومن أهم اقتراحات التأهيل نجد:

  ضرورة تطوير القدرات التنظيمية لشساعة المداخيل عن طريق توفير مجموعة من الشروط

 بدءا من تحديد موقعها ضمن تنظيم هيكلي جماعي محكم؛

 صلحة التحصيل( أي الفصل بين المصالح )مصلحة الوعاء، ومصلحة المرقبة والمنازعات وم

أن تطوير القدرات التنظيمية لشساعة المداخيل يقتضي الفصل بين مهام مصلحة الشساعة وباقي 

المصالح التابعة لقسم تنمية الموارد المالية الجماعية مع توضيح المسؤوليات تطبيقا لمبدأ الفصل 

د الوعاء، ولكن هذا بين اآلمر بالصرف والمحاسب أي الفصل بين مهام التحصيل عن مهام تحدي

الفصل ليس مطلقا وقطعيا، بل يلزم الحرص على التنسيق بين شساعة المداخيل ومختلف 

 مصالح الجماعة؛

  خلق نظام أساسي خاص بشسيعي المداخيل وأعوان التحصيل ينظم كيفية تدخلهم في عملية

ي قد يتعرض التحصيل الجبري ويوفر لهم الحماية. قصد الحد من جميع أصناف التدخالت الت

إليها شسيعي المداخيل أثناء ممارسة مهامهم. وسيخفف من إشكالية خضوع القانوني للسياسي. 

كما يجب توضيح طبيعة العالقة التي تربط شسيع المداخيل بالخازن المكلف باألداء وتقييم 

ال مستوى التعاون بينهما خاصة أن مهام الخازن المكلف باألداء في ميدان التحصيل ما هي إ

 36تتمة وإستمرار لدور ومهمة شسيع المداخيل.

 خاتمة:

ا وهو ما يجعله ،للجماعاتالمنظومة المالية  داخل بالغةأهمية لشساعة المداخيل عموما فإن 

يدخل ضمن و ،تتجلى أساسا في تبرير كل ما له عالقة بالمال العام جسيمة، مسؤوليات تتحمل

الشسيع على اعتبار أن مهام  ألي إخالل بالمهام الملقاة على عاتقه، دقيق تفادياوتوثيقه بشكل  اختصاصاته،

 ويترتب على إخالل ،أو القضائية رؤساء التسلسليونلل المنتظمة سواء منها الرقابة اإلدارية للمراقبة تخضع

  .بمهامه مسؤولية تستوجب المتابعة القضائية

 

 

 

                                                           
، 4704 دجنبر 00ذ.محمد المودن، "تأهيل شساعة المداخيل الجماعية مدخل لتطوير اإلدارة الجبائية المحلية"، مجلة القانون المغربي، العدد  -36 

 .00-44أكدال الرباط، ص –مطبعة دار السالم 
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 الئحة المراجع

 الكتب

  د. عبد الفتاح بلخال، "علم المالية العامة والتشريع المالي المغربي"، الصادر بتاريخ

79/97/299.. 

 القوانين 

  بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  03..7القانون رقم

الجريدة الرسمية عدد (، 2999ماي  7) 7627من محرم  20صادر في  .7.99.73رقم 

 .72.4ص  ،(2999)فاتح يونيو  7627صفر  20بتاريخ  6099

  والمراقبين والمحاسبين  لصرفالمتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين با 47.00القانون رقم

من  70صادر في  1.02.25القانون رقم ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم العموميين

 ص 20/96/2992بتاريخ  6000الجريدة الرسمية عدد (، 2992أبريل  7) 7627محرم 

7740. 

 المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها يحدد بموجبه نظام للضرائب  79.00 القانون رقم ،

 27)  7679يع اآلخر من رب 27صادر في  7.00.703ظهير شريف رقم الصادر بتنفيذه ال

 7.37  الصفحة 94/72/7000بتاريخ  6927الجريدة الرسمية عدد ، (7000نوفمبر 

 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات  39.07القانون رقم

 7.93.290المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  واألتاوى

(، الجريدة الرسمية 2993ديسمبر  23) 7620من ذي الحجة  74ي صادر ف

 2007 دجنبر 31 الصادرة يوم اإلثنين 5591 رقم

 المراسيم

  ( بسن نظام 2973نوفمبر    27) 7670ربيع األول  6صادر في  2.73.660المرسوم رقم

 للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها.

  ( بسن نظام 2973نوفمبر    27) 7670األول ربيع  6صادر في  2.73.6.9المرسوم رقم

 للمحاسبة العمومية للعماالت واألقاليم ومجموعاتها.

  ( بسن نظام 2973نوفمبر    27) 7670ربيع األول  6صادر في  2.73.6.7المرسوم رقم

 للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/41931.htm
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 بسن  المتعلق (2979يناير  7) 7677م من محر 73صادر في  2.90.667رسوم رقم مال

 نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

 بسن نظام عام  (7043أبريل  27) 7703محرم  79بتاريخ  779.44ملكي رقم المرسوم ال

 079  الصفحة 24/96/7043بتاريخ  2067الجريدة الرسمية عدد ، للمحاسبة العمومية

  (.2996يونيو  26) .762الصادر في جمادى األولى  492-97-2ملحق المرسوم رقم 

 التعليمية

  24/97/7040تعليمة السيد وزير المالية بتاريخ. 

 القرارات

  في ملف استئناف عدد  .297شتنبر  73/ت,ب,ح صادر بتايخ .297/.2قرار عدد

م ، مجموعة قرارات صادرة عن المجلس األعلى للحسابات حول استئناف احكا24/2972

 .2970شتنبر  المجالس الجهوية للحسابات،

  7قرار إحداث شساعة المداخيل بمقاطعة احصين التابعة لجماعة سال عدد ... الملحق. 

 التقارير

  297تقرير المجلس االعلى للحسابات حول الجبايات المحلية لسنة.. 

 المقاالت

 المداخيل الجماعية مدخل لتطوير اإلدارة الجبائية المحلية"،  ذ.محمد المودن، "تأهيل شساعة

 أكدال الرباط.–، مطبعة دار السالم 2974دجنبر  77مجلة القانون المغربي، العدد 

 المقابالت 

  بتاريخ  احصين سال بمقاطعة...  كويرة الجبار عبد المداخيل السيد شسيع معمقابلة

9./77/2970. 

 المواقع اإللكترونية

 https://www.villedesale.ma/. 
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