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 المقدمة
ستقالل عدة تطورات، أدت إلى تعزيز صالحيات وسلطات الجماعات بعد اال عرفت الالمركزية بالمغرب

الترابية في التنمية المحلية، إال أن ممارسة هذه االختصاصات البد لها من وسائل مالية، مما يستدعي تقوية 

المركزية المالي ل ثعي ألي توجه يستهدف تقوية التأثيالنظام الجبائي المحلي، كون هذا األخير اإلطار المرج

عترض سياسة الالمركزية اإلدارية تتجلى في الجوانب تن اإلقرار أن أهم الصعوبات التي اإلدارية، وباإلمكا

 المالية، خاصة فيما يخص الموارد الذاتية.

وفي هذا السياق  تعتمد الجماعات الترابية على نظام الشساعة، سواء تعلق األمر بشساعة المداخيل أو 

 ية الرفع من فعالية التدبير المالي المحلي.شساعة النفقات بغ

ويمكن تعريف شساعة المداخيل الجماعية بأنها المسطرة الخاصة باستخالص مداخيل الجماعة الترابية، 

نظرا لطبيعتها ولصفتها غير التوقعية  ،هذه المداخيل اليمكن إخضاعها للمساطر القانونية العادية للتحصيل

 تعمالها التجاري والمحلي.واالستعجالية أو لطبيعة اس

تسمى باسم مكتب الجبايات البلدية الذي لم يكن منظما  1976وقد كانت شساعة المداخيل الجماعية قبل 

لى تضارب في االختصاصات بينه وبين مصالح القباضة الجماعية إام الموكولة له، األمر الذي أدى حسب المه

يها بعد ذلك وكالة المداخيل التي كانت تنصهر ضمن قسم مما نتج عنه ضعف مردودية التحصيل، ثم أطلق عل

 تسمى بشساعة المداخيل. 2010تنمية الموارد المالية، إلى أن أصبحت منذ سنة 

زانية يوتكتسي شساعة المداخيل أهمية قصوى في تدبير الجباية المحلية، فهي األداة الضامنة لتمويل الم

 الجماعية بالموارد الذاتية.

نفقات فتعتبر آلية لتبسيط مسطرة تنفيذ النفقات وهي تسمح بمنح تسبيقات ألعوان خاصين وهم أما شساعة ال

 قصد أداء وتسديد بعض النفقات التي ال تخضع للمسطرة العادية المعتمدة في تنفيذ النفقات. ،شسيعي النفقات

موعاتها بعدة مستجدات وقد جاءت المراسيم الجديدة المتعلقة بسن نظام لمحاسبة الجماعات الترابية ومج

 :حولتهم مؤسسة الشساعة سواء على مستوى اإلحداث، التعيين أو المراقبة ومن هنا نطرح التساؤل 

أ ثر املراس مي اجلديدة املتعلقة بسن نظام حملاس بة امجلاعات الرتابية ومجموعاهتا، عىل مس توى 

 .وأ دوارها يف التدبري املايل احمليل ةتنظمي الشساع

 ذا التساؤل تساؤالت فرعية هي:وتتفرع عن ه

 كيف يتم إحداث الشساعة؟ -

 كيف يتم تعيين الشسيعين؟ -

 ما هي اختصاصات الشسيع؟ -

 كيف تتم مراقبة الشسيع ؟ وكيف تثار مسؤوليته؟ -

 

 سنحاول معالجة هذا الموضوع من خالل التصميم التالي:و
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 المطلب األول: تنظيم الشساعة
هذه  تؤطر مجموعة من القواعد القانونية عملية إحداث الشساعة وكذا عملية تعيين الشسيع، فما هي

 ؟الضوابط

 الفقرة األولى: إحداث الشساعة

اعة النفقات، يعزى لجملة من األسباب إن إحداث الشساعة، سواء تعلق األمر بشساعة المداخيل أو شس

المالية واالقتصادية والتقنية، حيث أن هناك بعض المداخيل والرسوم ذات طبيعة خاصة تتميز بضعف قيمتها 

وعدم استقرارها مما يجعلها عرضة للضياع بمجرد اختفاء الواقعة الموجبة لها، وهو ما يتطلب ضرورة 

م وطبيعتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك مجموعة ءبسيطة تتالبطريقة سريعة وبوسائل جبايتها نقدا 

من الرسوم التي تقوم باستخالصها الجماعات الترابية تتطلب التواجد المستمر لتحصيلها في حينها، ويتعلق 

 األمر بالرسوم التصريحية التي تعتمد على التصريح واألداء التلقائيين للملزم.

لتزام وتصفية اللمسطرة العادية في تنفيذها، من  لتي ال يمكن إخضاعهاكما أن هناك بعض النفقات ا

 ة.ضابعها الطارئ أو ألسباب عملية محواستصدار أمر بأدائها، وذلك إما بسبب ضعف قيمتها أو ط

والمالحظ أن المشرع التنظيمي من خالل المراسيم الجديدة المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية 

 44ة ومجموعاتها، أعطى لآلمرين بالصرف صالحية إحداث الشساعات، حيث نصت المادة للجماعات الترابي

 المشتركة بين المراسيم الثالث على أن "تحدث شساعة المداخيل بقرار لآلمر بالصرف ".

المشتركة بين المراسيم السابق ذكرها  91وينطبق نفس األمر على شساعات النفقات حيث نصت المادة 

شساعة النفقات يتم بقرار لآلمر بالصرف، ويحدد هذا القرار موضوع وطبيعة النفقات المراد على أن إحداث 

، الذي كان يعطي 2010يناير  3تنفيذها في إطار هذه الشساعة، وهذا على عكس ما كان ينص عليه مرسوم 

 .1مر بالصرفصالحية إحداث الشساعة، بشقيها، لوزير الداخلية أو من ينيبه لهذا الغرض باقتراح من اآل

إال أن إحداث شساعة المداخيل أو النفقات ال يكتمل إال بتعيين شسيع يسهر على تدبير عمل الشساعة وفق 

 الضوابط المحددة قانونا.

 الفقرة الثانية: تعيين الشسيع

جاءت المراسيم الجديدة المتعلقة  بسن نظام محاسبة الجماعات الترابية ومجموعاتها بعدة مستجدات من 

إلى اآلمر بالصرف على عكس ما  - على غرار إحداث الشساعة –أعطت صالحية تعيين الشسيعين  انها أنهبي

  .2010 يناير 3 2كان عليه الحال في ظل مرسوم

المشتركة بين المراسيم المذكورة على ما يلي: " يعين بقرار يتخذه اآلمر بالصرف  44حيث نصت المادة 

كذا نوابهم وتحدد فيه اختصاصاتهم ومجاالت تدخلهم مع اإلشارة إلى طبيعة شسيع أو عدة شسيعين للمداخيل و

 ."المداخيل التي يتم الترخيص لهم بتحصيلها وفقا إلجراءات إحداث شساعة المداخيل

                                                           
المتعلق بسن نظام المحاسبة للجماعات المحلية وهيئاتها الملغى على أنه: "  2010يناير  3من مرسوم  44تنص المادة  حيث  - 1

 مر بالرر". اآل تحدث شساعات المداخيل بمقرر لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ باقتراح من
يعين الشسيعون لدى اآلمرين بالرر" بقرار لوزير الداخلية باقتراح من اآلمر  من نفس المرسوم على أنه: " 19نصت المادة  - 2

 بالرر" 
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المشتركة بين نفس المراسيم على أن: " تحدث شساعة النفقات بقرار لآلمر  91كما نصت المادة 

ضوع وطبيعة النفقات المراد تنفيذها في إطار هذه الشساعة، تتخد قرارات وفق بالصرف، ويحدد هذا القرار مو

 نفس الشكليات، يعين بموجبها شسيع أو عدة شسيعين للنفقات ونوابهم.

وبمجرد تسلم الشسيع لمهام، يصبح خاضعا لسلطتين مزدوجتين، من جهة لسلطة رئيس مجلس الجماعة 

ا يخضع من جهة ثانية لسلطة الخازن من حيث الرقابة المالية والمحاسبية الترابية باعتباره رئيسه التسلسلي، كم

 .3التي يجريها عليه

الملغى كانت تصنف الشسيع ضمن فئات  2010يناير  3من مرسوم  14وتجدر اإلشارة إلى أن المادة 

ة ومجموعاتها لترابي، هذا على خالف المراسيم الجديدة لسن نظام محاسبة الجماعات ا4المحاسبين العموميين

المشتركة بين  14إلى طبيعة الشسيع ولم تصنفه ضمن المحاسبين العموميين، حيث نصت المادة التي لم تشر 

 هذه المراسيم على أن:

 " المحاسبون العموميون هم:

 الخزنة الجهويون. -

 خزنة العماالت أو األقاليم. -

 القباض". -

 

لجديدة المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية ابعد التطرق إلى المستجدات التي سطرتها المراسيم 

، فيما يتعلق بإحداث شساعة المداخيل وكدا النفقات، يجب إلقاء الضوء على للجماعات الترابية ومجموعاتها

 اختصاصات الشسيع في التدبير المالي المحلي، فما هي أهم هذه االختصاصات؟

 

 

 

 

 
                                                           
3  -Abderrahmane haddad, Le régisseur et son rôle en matière de gestion de la régie de recette 
REMALD n double 84-85, janvier-avril 2009 p 117. 

  المحاسبون العموميون للجماعات المحلية ومجموعاتها هم : هذه المادة على مايلي: " تنص - 4

 الخزنة الجماعيون المكلفون باألداء ؛         -

 القباض الجماعيون ؛         -

 المحرلون الجماعيون ؛         -

 الشسيعون          -
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 الثاني: اختصاصات الشسيع    مطلبال
إلى أن الشسيع يتم تعيينه من طرف اآلمر بالصرف، سواء مطلب األول رة على مستوى السبقت اإلشا

شساعة النفقات، مما يدفعنا إلى التساؤل حول اختصاصات كل من  القيام بمهامللقيام بمهام شساعة المداخيل، أو 

 شسيع المداخيل )أوال( واختصاصات شسيع النفقات )ثانيا(.
 شسيع المداخيل: اختصاصات الفقرة األولى

طلع شسيع المداخيل بمجموعة من االختصاصات التي تدخل في إطار تدبير المالية المحلية، ولعل ضي

 عملية تحصيل المداخيل، إلى جانب المشاركة في إعداد الميزانية. أبرزها

 خيلاالمد تحصيل - أ

ديون الجماعة، بحيث شساعة المداخيل باتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التي من شأنها حماية  تقوم

 .5علقة بتصفية المادة الجبائية، ومراقبتها، وتحصيلهاص بأجرأة القوانين الجبائية المتتخت

 للمحاسبة نظامالمتعلقة بسن  6المراسيممن  42وبالرجوع إلى المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

شسيع المداخيل أو شسيعي ت تدخل ومجاال تافإن اختصاصبكل مستوياتها،  بالجماعات الترابية العمومية

طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص لهم  تعيينه/هم، كما تحدد فيه أيضا  7بقرار تحدد المداخيل أو نوابهم

نفس من  19المادة  دون اإلخالل بما نصت عليه ،وفقا لقرارات إحداث شساعات المداخيل ،بتحصيلها

 .8المراسيم

إلى المحاسب ودفعها ، 9استخالص الرسوم اإلقرارية والحقوق النقديةن شسيع المداخيل يتولى وعليه فإ

المجموعة أو الجماعةأو اإلقليمزانية الجهة أوالعمالة أو، بمجرد تسلمه، بميعليه إدراج المبلغالمكلف الذي يتعين 

 تأسيسايل بإعداد سندات التحص بناء على اإلذن بذلك الصادر عن مكتب الوعاء بالمصلحة يقومكما  .10المعنية

على المعلومات التي يوفرها مكتب الوعاء، ومختلف المصالح اإلدارية والتقنية بالجماعة، والتي تقوم بعملية 

 1239.06القانون و 47.0611 انون رقموالمنصوص عليها في القإحصاء مختلف الرسوم المحلية المستخلصة، 

                                                           
 33"تأهيل شساعة المداخيل الجماعية، مدخل لتطوير اإلدارة الجبائية المحلية"، مجلة القانون المغربي العدد  محمد المودن: - 5

 .54، ص 2016دجنبر 
 للجهات العمومية للمحاسبة نظام بسن( 2017 نوفمبر 23) 1439 األول ربيع 4 في صادر  2.17.449 رقم مرسوم - 6

 .30/11/2017بتاريخ  6626ة عدد ومجموعاتها، الصادر في الجريد الرسمي
 واألقاليم للعماالت العمومية للمحاسبة نظام بسن( 2017 نوفمبر 23) 1439 األول ربيع 4 في صادر 2-17-450 رقم مرسوم

 .30/11/2017بتاريخ  6626ومجموعاتها، الصادر في الجريد الرسمية عدد 
 واألقاليم للعماالت العمومية للمحاسبة نظام بسن( 2017 برنوفم 23) 1439 األول ربيع 4 في صادر 2-17-451 رقم مرسوم

 .30/11/2017بتاريخ  6626ومجموعاتها، الصادر في الجريد الرسمية عدد 
 انظر نموذج قرار إحداث شساعة المداخييل وتعيين شسيع المداخيل، الملحق الصفحة. - 7
 والوزير الداخلية لوزير مشتركة بتعليمية المحددة الشروط وفق األداء أو االستيفاء بعمليات القيام الشسيعون يتولى: 19 المادة - 8

 .بالمالية المكلف
 .47.06القانون  من 127 المادة - 9

 العمومية المحلية. للمحاسبة نظام بسن المتعلقةمن  43المادة  - 10
 المتعلق 47.06 رقم القانون ذبتنفي( 2007 نوفمبر 30) 1428 القعدة ذي من 19 في صادر 1.07.195 رقم شريف ظهير - 11

 .2007 دجنبر 03 بتاريخ 5583 عدد الرسمية الجريدة في الصادر. المحلية الجماعات بجبايات
بسن أحكام انتقالية فيما  39.07دجنبر ( بتنفيذ القانون  27) 1428ذي الحجة  16صادر في  1.07.209ظهير شريف رقم  - 12

 5591واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. الصادر في الجريدة الرسمية عدد  يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات

 .2007دجنبر  31بتاريخ 
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مما يسفر عن ، 14المتعلق بالجبايات المحليةمحلية، الجبايات الالمتعلقة كلها ب 30.8913الذي يحيل إلى القانون 

  .15تبيان الواجب غير المستخلص، وكذا تحديد الملزم المتهرب من األداء

وتتم عملية التحصيل إما رضائيا خالل الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو اإلصدار وتاريخ 

، وإما جبريا وفق الشروط المحددة في نفس 16لعموميةمن مدونة تحصيل الديون ا 7االستحقاق، حسب المادة 

 من نظام الحاسبة العمومية المحلية. 26المدونة المحال عليها بمقتضى المادة 

 إعداد الوثائق اإلقرارية - ب

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أتى  47.06القانون  خيل، فإناعالوة على عملية استخالص المد

 المشروبات، بيع محال على الرسم األراضي، تجزئة عمليات على الرسم)  ةريبمجموعة من الرسوم اإلقرا

 العمومي النقل على الرسم المائدة، ومياه المعدنية المياه على الرسم السياحية، بالمؤسسات اإلقامة على الرسم

 الخاضعة السيارات على الرسم السياقة، رخص على الرسم المقالع، مواد استخراج على الرسم للمسافرين،

 المقدمة الخدمات على الرسم المناجم، استغالل على الرسم الغابوية، الحاصالت بيع على الرسم التقني، للفحص

الشسيع إعداد نماذج من اإلقرارات حسب كل رسم منها، تتضمن بيانات دقيقة مما يستوجب على  (بالموانئ

كما  .17ادة الخاضعة للرسوم المحلية وبكل دقةومضبوطة حتى تتمكن اإلدارة الجبائية المحلية من معرفة الم

 يسلم شواهد إبراء الذمة والشواهد الجبائية.

 المشاركة في إعداد وتتبع الميزانية - ت

على مستوى الميزانية المحلية فإن شسيع المداخيل، يقوم بوضع مشروع الميزانية السنوية الخاصة بباب 

وم بتتبع استخالص مختلف فصول وأبواب الميزانية ومسك كما يقالمداخيل، وذلك بتنسيق مع مصلحة الوعاء، 

 .18محاسبتها، إلى جانب مساهمته تحت إشراف رئيس المجلس المحلي بإعداد بيان تنفيذ الميزانية

خالصة القول، فإلى جانب هذين االختصاصين هناك مجموعة من العمليات التي يتولى شسيع المداخيل 

اإلشراف على مختلف كنانيش التواصيل ورسوم الحالة المدنية وإعداد  القيام بها، نذكر منها على الخصوص

كنانيش االستخالص قبل إرسالها جرد شهري وربع سنوي لها قصد موافاة القباضة بذلك، كما يقوم بمراجعة 

ا اإلشراف على مختلف المداخيل وكذوجرد كافة الكنانيش المنتهية وإرسالها إلى المحاسب العمومي،  للقباضة

إصدارها في شكل قوائم شهرية. كما يستقبل المراسالت الواردة على مصلحة الوعاء واإلجابة عليها وتنظيم و

 .19أرشيفها

                                                           
يحدد  30.89( بتنفيذ القانون رقم  1989نونبر  21) 1410من ربيع اآلخر  21صادر في  1.89.187ظهير شريف رقم  - 13

 .1989/  12/  6بتاريخ   4023تها. الصادر في الجريدة الرسمية عدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئا
المتكون من مادة فريدة  من أجل االستمرار في استخالص بعض الحقوق والمساهمات واألتاوى التي  39.07صدر القانون  - 14

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06نون ، الذي تم نسخ باقي مواده بالقا30.89ليست لها صبغة جبائية الواردة والواردة في القانون 
 .55محمد مودن مرجع سابق، ص - 15
 تحصيل مدونة بمثابة 15.97 رقم القانون بتنفيذ(  2000 ماي 3) 1421 محرم 28 في صادر 1.00.175 رقم شريف ظهير - 16

 .2000 يونيو فاتح بتاريخ 4800 عدد  الرسمية الجريدة في الصادر العمومية،  الديون
 .56حمد مودن مرجع سابق، صم - 17
 التنظيمي القانون بتنفيذ(  2015 يوليو 7)  1436 رمضان من 20 في صادر 1.15.83 رقم شريف الظهيرمن  216المادة  - 18

وما يقابها في القانونين  .23/07/2015 بتاريخ 6380 عدد الرسمية الجريدة في الصادر بالجهات، المتعلق 111.14 رقم

 .113.14و  112.14التنظيميين 
 .58محمد مودن مرجع سابق، ص - 19
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 قرار بموجب المداخيل، شسيعي تكليف االقتضاء، عند يمكن،من نصت على أنه " 19أخيرا فالمادة 

 الكيفيات، نفس وفق تحدد، ،الدولة ابلحس مداخيل باستيفاء المعني، والوزير بالمالية المكلف للوزير مشترك

 ."المداخيل هذه طبيعة

 شسيع النفقات : اختصاصاتالفقرة الثانية

على غرار شساعة المداخيل فإن شسيع النفقات يضطلع بمجموعة من االختصاصات التي ال 

 تقل أهمية عن اختصاصات شسيع المداخيل.

 أداء النفقات   - أ

لمراسيم المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية المحلية، إلى من ا 91سبقت اإلشارة في المادة    

موضوع وطبيعة النفقات الذي يحدد  تحدث بقرار لآلمر بالصرف. هذا القرار  لنفقاتا ةشساعأن 

 الشروط وفق األداء بعمليات القيام الشسيعون يتولىبحيث  المراد تنفيذها في إطار هذه الشساعة.

من نفس  19وفق المادة  بالمالية المكلف والوزير الداخلية وزيرل مشتركة بتعليمية المحددة

 المراسيم.

 49التي تراعي مقتضيات المادة  بالنفقات المتعلقة االلتزامات مراقبةيقوم شسيع النفقات بو

المحلية العمومية للمحاسبة نظام بسن المتعلقة المراسيممن 
20

 النفقة التي تمت . وعليه فإن 

بصرفها األمر إصدار ميت وحصرها تصفيتها
21
التصفية  مسؤوليته تحت شسيع النفقات ويباشر .

 الحسابات وكذا التحقق من ،للدائنين المكتسبة الحقوق تثبت التي السندات على االطالع بعد

المثبتة الوثائق مشروعية من وكذا التفصيلية والكشوفات
22

 الدين حقيقة من التأكد بغرض، 

النفقة مبلغ وحصر
23.  

الصرفببإصدار األمر  يقوم اآلمر بالصرف - بناء على نتائج التصفية -نفقة ت البعد ثبو
24
 

الذي يترتب عنه األمر باألداء
25

التحويل طريق، عن طريق 
26

 لفائدة نقدا األداء يجوز أنه غير، 

 .الداخلية ووزير بالمالية المكلف للوزير مشترك بقرار المحددة الشروط وفق الذاتيين األشخاص

 تحديد ويتم، بالصرف سابق أمر دون النفقات بعض بأداء القيام يمكن أنه، شارة إلىوتجدر اإل

                                                           
 واألنظمة للقوانين مطابقة كانت إذا إال ، قانونية بصورة ، وتنفيذها والمجموعات الجهات بنفقات االلتزام يمكن ال : 49 المادة - 20

 .ميزانياتها في مقررة وكانت أحدثتها التي

 بالنفقات االلتزامات تظل أن يجب ، بالجهات المتعلق 111-14 رقم لذكرا السالف التنظيمي القانون من 174 المادة ألحكام طبقا

 .الميزانية ترخيصات حدود في
 المحلية. العمومية للمحاسبة نظام بسن المتعلقة المراسيم من 75المادة  - 21
 المحلية. العمومية للمحاسبة نظام بسن المتعلقة المراسيم من 74 المادة - 22
 المحلية. العمومية للمحاسبة نظام بسن المتعلقة سيمالمرا من 53المادة  - 23
 بتخويل الفردي القرار صدور قبل أو الدين أجل حلول أو الخدمة تنفيذ قبل المذكور بالصرف األمر إصدار يجوز غير أنه  ال - 24

 نظام بسن لمتعلقةا من المراسيم 75 العمل حسب المادة بها الجاري واألنظمة القوانين في عليها منصوص منحة أو إعانة

 .المحلية العمومية للمحاسبة
 المحلية. العمومية للمحاسبة نظام بسن المتعلقة من المراسيم 54 المادة - 25
 .المحلية العمومية للمحاسبة نظام بسن المتعلقة المراسيم من 75 المادة - 26
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 بالجريدة القرار هذا وينشر. المالية ووزير الداخلية لوزير مشترك بقرار المذكورة النفقات قائمة

الرسمية
27

 .المحلية العمومية للمحاسبة نظام بسن المتعلقةمن المراسيم  54، حسب المادة 

 عن تسبيقات النفقات لشسيعي تدفع أن يمكنالمشار إليها أعاله على أنه   91مادة وتنص ال

درهما  500.000 ) ةالداخلي لوزير بقرار المحدد السقف مبلغها يتجاوز ال الشساعة، طريق

بالنسبة للجهة
28

درهما بالنسبة للعمالة أو اإلقليم 350.000، و
29

درهما بالنسبة  200.000، و

للجماعة
30

 بعد بالصرف اآلمر يتخذه بقرار المحدد، التسبيقات، سقف من الرفع يمكن أنه غير (،

من نفس المراسيم  19نفس السياق نصت المادة وفي  .عنه ينوب من أو الداخلية وزير تأشيرة

 العامة بالخزينة لإليداع حساب فتح بالصرف، اآلمر من باقتراح النفقات، لشسيعي على أنه يمكن

 ألداء والمخصصة المكلف المحاسب قبل من األموال تسبيقات لتلقي حصريا يخصص للمملكة،

 .الشساعة طريق عن النفقات

 الميزانيةالمشاركة في إعداد وتتبع  - ب

على مستوى الميزانية المحلية فإن شسيع النفقات، يقوم بوضع مشروع الميزانية السنوية 

الخاصة بباب النفقات، وذلك بتنسيق مع مصلحة الوعاء، كما يقوم بتتبع أداء مختلف فصول 

وأبواب الميزانية ومسك محاسبتها، إلى جانب مساهمته تحت إشراف رئيس المجلس المحلي 

بيان تنفيذ الميزانيةبإعداد 
31
. 

خالصة القول، فإلى جانب هذين االختصاصين هناك مجموعة من العمليات التي يتولى 

تسجيل وتتبع عمليات االلتزام بالنفقات في شسيع النفقات القيام بها، نذكر منها على الخصوص 

، لميزانيةترتيب مستندات النفقات حسب تبويب ا، كما يعمل على السجالت المعدة لهذا الغرض

 .(GID) تطبيق جميع العمليات المحاسباتية على مستوى نظام التدبير المندمج للنفقاتويسهر على 

                                                           
 انظر : - 27

 الجماعات نفقات قائمة بتحديد 2019 يناير 3 بتاريخ 013.19 رقم والمالية االقتصاد ووزير الداخلية لوزير المشترك القرار 

 6745 عدد الرسمية الجريدة في الصادر بالصرف، سابق أمر دون تؤدى أن يمكن التي الجماعات بين التعاون ومؤسسات

 2019 يناير 21 بتاريخ

 (  2019 يناير 3)  1440 اآلخر عربي من 26 في صادر 012.19 رقم والمالية االقتصاد ووزير الداخلية لوزير مشترك قرار

 الرسمية الجريدة في الصادر بالصرف، سابق أمر دون تؤدى أن يمكن التي ومجموعاتها واألقاليم العماالت نفقات قائمة بتحديد

 .2019 يناير 21 بتاريخ 6745 عدد

 (  2019 يناير 3)  1440 آلخرا ربيع من 26 في صادر 011.19 رقم والمالية االقتصاد ووزير الداخلية لوزير مشترك قرار

 عدد الرسمية الجريدة في الصادر بالصرف، سابق أمر دون تؤدى أن يمكن التي ومجموعاتها الجهات نفقات قائمة بتحديد

 .2019 يناير 21 بتاريخ 6745

 مبلغ سقف بتحديد(  2018 فبراير 5)  1439 األولى جمادى من 18 في صادر 409.18 رقم الداخلية لوزير قرار -28

 .2018 مارس 5 بتاريخ ،6653 عدد الرسمية الجريدة في الصادر الجهة، نفقات لشسيعي المدفوعة التسبيقات

 مبلغ سقف بتحديد(  2018 فبراير 5)  1439 األولى جمادى من 18 في صادر 410.18 رقم الداخلية لوزير قرار - 29

 .2018 مارس 5 بتاريخ ،6653 عدد الرسمية الجريدة في الصادر اإلقليم، أو العمالة نفقات لشسيعي المدفوعة التسبيقات

 مبلغ سقف بتحديد(  2018 فبراير 5)  1439 األولى جمادى من 18 في صادر 411.18 رقم الداخلية لوزير قرار - 30

 .2018 مارس 5 بتاريخ ،6653 عدد الرسمية الجريدة في الصادر الجماعة، نفقات لشسيعي المدفوعة التسبيقات
 التنظيمي ونالقان بتنفيذ(  2015 يوليو 7)  1436 رمضان من 20 في صادر 1.15.83 رقم شريف الظهيرمن  216المادة  - 31

وما يقابها في القانونين  .23/07/2015 بتاريخ 6380 عدد الرسمية الجريدة في الصادر بالجهات، المتعلق 111.14 رقم

 .113.14و  112.14التنظيميين 
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بعد التطرق إلى اختصاصات الشسيع، ما هو نوع المراقبة التي يخضع لها، ومتى تثار 

 مسؤوليته؟

 المطلب الثالث: مراقبة الشسيع ومسؤوليته
العمومي، مما يستدعي خضوع الشسيع للمراقبة من  اعة مرتبطة بالمالى أن مهام الشسال يختلف اثنان عل

 .جهة، وتحمله للمسؤولية عن التصرفات التي تعتبر إخالال منه في تأدية مهامه

 الفقرة األولى: مراقبة الشسيع
كما سلف الذكر فإن الشسيع بمجرد تسلمه لمهامه يصبح تحت إمرة المحاسب العمومي المكلف، ومن تم 

 س عليه هذا األخير مراقبة مستمرة وشاملة لكل العمليات التي يقوم بها.يمار

 مراقبة شسيع المداخيل - أ

من المراسيم المتعلقة بسن نظام لمحاسبة الجماعات الترابية  45وهكذا وحسب منطوق المادة 

، في لصرفتأى ذلك أو بطلب من اآلمر با، وكلما ارالمحاسب المكلف ، دون سابق إشعارومجموعاتها، يقوم 

 مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه ، بما يلي :

 

 مراقبة الصندوق والمحاسبة ؛ -

 جرد التذاكر والقيم األخرى ودفاتر المخالصات ؛ -

 تقييم سير الشساعة وأدائها. -

 

 الذكر مرة كل سنة على األقل. ين إجراء المراقبة والجرد السالفويتع

ويطلع المحاسب  بة.القيم المطلوبة عند إجراء كل مراق أو يع الوثائقالمداخيل بتقديم جمويلزم شسيع 

، اآلمر بالصرف ووزير الداخلية ووزير المالية ، بكل إخالل أو مخالفة لألنظمة ، ضبطها أثناء المكلف ، فورا

 القيام بعملية المراقبة.

ن وعلى الوثائق وتهدف ين المكاوما يمكن أن نقوله عن هذا النوع من المراقبة الدورية هو أنها تتم في ع

التأكد من سالمة حالة الصندوق وتداول القيم وصحة المحاسبة التي يمسكها الشسيع، ويحرر المحاسب  باألساس

المكلف محضرا بذلك يتضمن مالحظات حول سير الشساعة وطريقة عملها واقتراحات يمكن العمل بها من 

 .32اأجل ضمان سير أفضل لها وتطوير أساليب عمله

والمالحظ بخصوص هذا الفصل أنه زاد من األجل الذي يشكل الحد األدنى إلجراء عمليات المراقبة،    

حيث نص على أنه يتعين إجراء المراقبة والجرد السالف الذكر مرة كل سنة على األقل، على خالف ما كان 

 كحد أدنى. أشهر 3الذي حدد هذه المدة في  2010يناير  3عليه األمر بالنسبة لمرسوم 

كما أن هذا المرسوم األخير كان ينص على أن يطلع الخازن المكلف باألداء، في الحال اآلمر بالصرف 

ووزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه، على كل إخالل أو مخالفة لألنظمة ضبطها أثناء القيام بعمليات 

                                                           
تنمية، الهاشمي فروق، تحصيل الجبايات المحلية بين وكيل المداخيل والقابض البلدي، المجلة المغربية لإلدارة المحلية وال - 32

 .142، الصفحة 2008، ماي يونيو 80سلسلة دراسات، عدد 
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حاسبة الجماعات الترابية ومجموعاتها أضافت وزير التدقيق، في حين أن المراسيم الجديدة المتعلقة بسن نظام لم

المالية كطرف آخر يجب أن يبلغ من طرف المحاسب المكلف بكل االختالالت التي يضبطها أثناء عملية 

 المراقبة.

 مراقبة شسيع النفقات - ب

ع يجب أن يثبت شسيعو النفقات للمحاسب المكلف بواسطة اآلمر بالصرف ، استعمال التسبيقات أو إرجا

 ( أشهر يبتدئ من تاريخ قبض األموال.3، في أجل أقصاه ثالثة )األموال التي لم يتم استعمالها

وفي حالة عدم تبرير استعمال األموال المتلقاة ، أو في حالة عدم إرجاعها داخل اآلجال المحددة ، يعتبر 

يتخذ بمبادرة  ،لهذا الغرض بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه ،شسيع النفقات مدينا

 ، إما مباشرة وإما بطلب من المحاسب المكلف.اآلمر بالصرف من وزير الداخلية أو من

، في حالة االختالسات أو التالعبات أو الخصاص ر مدينا كذلك ، وفق نفس الشكلياتويمكن أن يعتب

 المرتكب أو المثبت في صندوقه أو في حساباته.

 ز طبقا للشروط المطبقة على ديون الجهات أو المجموعات.ويتابع تحصيل مبلغ العج

من نفس المراسيم، حيث نصت هذه المادة  159يخضع الشسيع كذلك للمراقبة المنصوص عليها في المادة 

على أنه: يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسليون وهيئات المراقبة المختصة، ويتم إجراء 

 مذكورة في عين المكان و/ أو بناء على الوثائق المحاسبية.المراقبة ال

حاسبين العموميين ولو بصفة ن من ضمن أصناف الميمن خالل هذه المادة اعتبر الشسيعوبالتالي فالمشرع 

عالوة على ذلك فالمادة المذكورة تتحدث عن الرئيس التسلسلي للمحاسبين العموميين ومن المعلوم أن  ،ضمنية

سلسلي بالنسبة للشسيع، كونه موظفا داخل الجماعة الترابية، هو رئيس المجلس وهذا يجعلنا نطرح الرئيس الت

التساؤل عن مدى قدرة رؤساء مجالس الجماعات الترابية على ممارسة هذه المراقبة على اعتبار أن أغلبهم 

 غير مؤهلين من الناحية العلمية والتقنية.

 الفقرة الثانية: مسؤولية الشسيع

  عبات والخصاص والعجز المرتكب أوتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن االختالسات والتاليع

 ، ما لم تتم مؤاخذة األعوان المذكورين.األعوان الذين يعملون تحت إمرتهمالمعاين في صندوقه أو في صناديق 

، إما ه لهذا الغرضأو الشخص الذي ينتدبويتم التصريح بكونهم مدينين بمقرر يصدره وزير المالية 

حرره إحدى ، تلية وإما بناء على محضر المراقبةباقتراح من اآلمر بالصرف بعد استطالع رأي وزير الداخ

 ، بعد إخبار وزير الداخلية.هيئات التفتيش المؤهلة

في حقوقها  تهاجموعمأو  ماعات الترابية، محل الجي قام بسد الخصاص أو تغطية العجزويحل الشسيع الذ

 جل تحصيل المبالغ التي كانت موضوع أداء مسبق.من أ

، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون ع ونوابه على إعفاء من مسؤوليتهمويمكن أن يحصل الشسي

 المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. 61-99المشار إليه أعاله رقم 
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، وفق الشروط المنصوص لفائدة شسيع المداخيل وجه اإلحسان من الديون ويمكن منح إبراء الذمة على

 .6133-99عليها في القانون السالف الذكر رقم 

في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع المداخيل ، يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع 

 حد للمخالفات التي تمت معاينتها.

ب المكلف إذا لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع ويمكن أن تثار مسؤولية المحاس

 المداخيل التي لم يتم إنجازها في األجل المحدد.

يقيم المحاسب المكلف ، المصرح بمسؤوليته المالية ، دعواه على أموال شسيع المداخيل المنقولة والثابتة 

 .34هاوذلك بحلوله محل الجهة أو المجموعة في حقوق

المشتركة بين المراسيم المتعلقة بسن نظام  47ونظرا لجسامة المسؤولية التي يتحملها الشسيع نصت المادة 

، إبرام أنه: " يتعين على شسيع المداخيل، بمجرد استالمه لمهامه لمحاسبة الجماعات الترابية ومجموعاتها على

دة مزاولة مهامه، مسؤوليته الشخصية ل مالمعتمدة يضمن ، خال 35عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين

 ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.والمالية

، يسلم إليه إبراء من طرف اآلمر بالصرف بناء على شهادة مهام الشسيع أو في حالة انتقاله وعند انتهاء

جموعة بأي مبلغ أو أو للم ماعة الترابيةصادرة عن المحاسب المكلف تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين للج

 .36قيمة عند انتهاء مدة تسييره"

أعاله المتعلقتين، على التوالي،  47و 46من نفس المراسيم: " تطبق أحكام المادتين  92وحسب المادة 

 بمسؤولية شسيعي المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات.

 

 

 

 

  

                                                           
 .2017المشتركة بين المراسيم المتعلقة بسن نظام لمحاسبة الجماعات الترابية ومجموعاتها لسنة  46المادة  -  33
 المشتركة بين نفس المراسيم. 47المادة  -  34
35

 والمراقبين بالصرف اآلمرين مسؤولية بتحديد المتعلق 61.99 رقم القانون من 9وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة  - 

 الصادر ؛( 2002 أبريل 3) 1423 محرم من 19 بتاريخ 1.02.25 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر العموميين، والمحاسبين

 .2002 أبريل 29 بتاريخ 4999 عدد الرسمية الجريدة في
على مايلي:  93سيم. وينطبق هذا المقتضى على شسيعي النفقات كذلك إذ نصت المادة المشتركة بين نفس المرا 48المادة  -  36

يتعين على شسيع النفقات ، بمجرد استالم مهامه ، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته 

 العمل. ، وذلك طبقا للتشريع الجاري بهة والمالية أثناء مزاولته لمهامهالشخصي

وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله ، يسلم إليه إبراء من طرف اآلمر بالصرف بناء على شهادة صادرة عن المحاسب 

 المكلف ، تثبت أن الشسيع غير مدين للجهة أو المجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.

 



 
 

 

 

13 

 خاتمة
تبسيط مساطر  سبيلفي  امهم اتلعب دور ،بنوعيها ،ةن الشساعأخير أن نخلص بيمكن في األ

الي فهي عنصر مهم يتم من توبال ،ات الصبغة االستعجالية والضروريةذموال العمومية صرف األ

ال يترجم ذلك  الحال واقعغير أن ، العمومي نفاقباإل المتعلقة خالله بلورة السياسات العمومية

 وبشرية تحد من تطوير اإلدارة الجبائية. بسبب إكراهات ومعيقات قانونية وتنظيمية

سيسا على ما سبق يجب إعادة النظر في القواعد القانونية المؤطرة لعمل الشساعة، قصد وتأ

عنويا، مماديا و توفير مناخ أفضل لعمل القيمين على اإلنفاق العمومي المحلي وتأهيلهم وتحفيزهم

بمهامهم، وتحقيق أهداف السياسة الجبائية على وتوفير العدد الكافي منهم، قصد االضطالع الفعال 

 أحسن وجه.
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ROYAUME DU MAROC 
MINISTRERE DE L’INTERIEUR                     
PROVINCE ………………………… 
COMMUNE  ………………………….. 
 
 

Arrête du président de la commune ……………………………… 

  n°: 01/2018 du : 02/01/2018 

Portant institution de la régie de recettes. 
 
 

Le Président de La Commune ……………………… 
 

 Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le Dahir n° 1-15-85 du 
20 ramadan 1436 (07 Juillet 2015) ; 

 
 Vu la loi n° : 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par le Dahir n° 1-
07-195 du 19 kaäda 1428 (30 novembre 2007) ; 
 
 Vu la loi n°: 39-07 édictant des dispositions transitoires en ce qui concerne certains taxes, 
droits, contributions et redevances dus aux collectivités locales ,promulguée par le Dahir n°: 1-
07-209du 16 hija 1428 (27 décembre 2007) ;  
 
 Vu la loi n°: 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur 
groupements, promulguée par le Dahir n° 1-89-187 du 21 rabia I 1410 (21 novembre 1989) ; 
 
 Vu le décret n°2-17-451 du 27 Rebia I 1439 (30 novembre 2017) portant règlement des 
comptabilités publique des communes et des établissements des coopérations intercommunale 
notamment son article 44. 

 
 Vu l’arrêté fixant les taux des droits taxes et redevances à percevoir au profit du 

budget de la commune ………………………………… 
 
 

A R R E T E : 
 
Article  Premier : 
 
          Est instituée auprès de la commune ……………………. une régie de recettes pour la perception 
des taxes, redevance et droits au comptant désignes  ci-après : 
 
 
 
 
                         
    Institution de la régie de recettes de la commune ………………….. 
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CODE BUDGETAIRE NATURE DES RECETTES 
MODE DE 

PERCEPTION 
 

10 10 
 10 
          11 

 رسم تصديق اإلمضاء واإلشهاد بالتطابق
Taxe de légalisation des signatures et de certification des 
documents. Vignettes 

 

10 10 
 30 
          31 

 رسوم الحالة المدنية
Droit d'état civil. Vignettes 

 

10 20 
 30 
          31 

 ترقيم العقارات
Numérotation d'immeubles. Quittance 

 

10 20 
 30 
       32 

 تسجيل بيع البهائم
Enregistrement de la vente du bétail. Quittance 

 

10 20 
 30      
        33 

 صوائر أبحاث المنافع والمضار
Frais d'enquête de commodo et d'incommodo. Quittance 

 

10 30 
20 
        21 

 منتوج بيع أثاث وأدوات ومواد استغني عنها
Produit des ventes d'objet mobiliers ou matériaux hors 
service. Quittance 

 

10 30 
20 
        23 

 منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة
Produit des ventes de plans, d'imprimés et de dossiers de 
concours. Quittance 

 

10 30 

20 
 
 
        24 

 منتوج بيع الحيوانات واألشياء المحجوزة والتي لم تحسب داخل اآلجال المحددة
Produit des ventes des animaux et d'objets mis en fourrière 
 non retirès dans les délais impartis. Quittance 

 

10 40 
10 
       11 

 المتحصل من الدعائر الجبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب
Produit des amendes fiscales et de transactions en matière 
de taxes Quittance 

 

10 40 
10 
        14 

 النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية
Pourcentage sur les ventes publiques effectuées par la 
collectivité Quittance 

 

10 40 
30 
        31 

 اقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير
Ristourne sur les recettes réalisées pour le compte des tiers. Quittance 

 

10 40 
10 
       32 

 رسم المحجز
Droits de fourrière. Quittance 

 

20 10 
20 
        21 

 حق اإلمتياز في استغالل مراحيض سوق الجملة للخضر والفواكه
Concession des blocs sanitaires du marché de gros des fruits 
et légumes Quittance 

 

20 10 
30 

31 

 استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف
Remboursement des frais de transport effectués par 
l'ambulance communale Quittance 

 

20 10 
30 

32 
 مدخول مصلحة إفراغ حفرات المراحيض وتنظيف القنوات

Produit du service de vidange de fosses et curage d'égouts Quittance 
 

20 10 
30 

33 
 اإلتصال بشبكة الماء الحار

Raccordement au réseau d'égouts Quittance 
 

20 10 
30 

34 
 اإلتصال بشبكة الماء الصالح للشرب

Raccordement au réseau d'eau Quittance 
 

20 10 
30 

35 
 استرجاع صوائر التنظيف

Remboursement des frais de désinfection Quittance 
   

 10 
30 

32 
 مدخول الخزانة الجماعية

Produit de la bibliothèque communale Quittance 
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 20 

20 30 
10 

11 
 الرسم المفروض على اإلقامة في المؤسسات السياحية

Taxe de séjour Quittance 

Institution de la régie de recettes de la commune ……………….. 

20 30 
20 

21 
 محصول استغالل المالعب الرياضية

Produit de l'exploitation des terrains de sport Quittance 

20 30 
20 

22 
 مدخول استغالل المسابح

Produit d’exploitation des piscines 
Quittance 

Tickets 

30 10 
10 

14 
 الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية

Taxe sur les terrains urbains non bâtis Quittance 

30 10 
10 

15 
 الضريبة على عمليات البناء

Taxe sur les opérations de construction Quittance 

30 10 
10 

16 
 الضريبة على عمليات تجزئة األراضي

Taxe sur les opérations de lotissement Quittance 

30 10 
20 

22 

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط 
 بالبناء

Redevance d'occupation temporaire du domaine public 
communal pour un usage lié à la construction. Quittance 

30 10 
20 

23 
 منتوج كراء بنايات للسكنى

Produit de location d'immeubles à usage d'habitation Quittance 

30 10 
20 

25 
 محصوالت أخرى للعقارات

Autres produits des biens immobiliers. Quittance 

30 20 
10 

11 
 الرسم المترتب على إتالف الطرق

Taxe sur la dégradation des chaussées. Quittance 

30 20 
30 

31 
 مدخول المقابر ودفن األموات

Produit de cimetière et inhumation Quittance 

30 20 
30 

32 

رسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على 
 الطريق العمومية

Taxe d'enlèvement des déchets des jardins, industriels et 
matériaux  ou déblais abandonnés sur la voie publique Quittance 

40 10 
10 

11 
 الضريبة على محال بيع المشروبات

Taxe sur les débits de boissons Quittance 

40 10 
10 

15 
 الرسم المفروض على على استخراج مواد المقالع

Taxe sur l'extraction des produits de carrières Quittance 

40 10 
10 

18 
 ضريبة الذبح

Taxe principale d'abattage Quittance 

40 10 
20 

21 
  واجبات مقبوضة في األسواق وساحات البيع العمومية

Droits perçus sur les marchés et lieux de vente publics 
Quittance 

Tickets 

40 10 
20 

22 
 واجبات أسواق البهائم

Droits perçus aux marchés aux bestiaux 
Quittance 

Tickets 

40 10 
20 

23 

 واجبات الوقوف والدخول إلى األسواق األسبوعية
Droits de stationnement et d'entrée aux souks 
hebdomadaires 

Quittance 
Tickets 

40 10 
20 

24 
 واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي

Droits perçus sur d'autres lieux de ventes publiques 
Quittance 

Tickets 

40 10 
20 

25 

 منتوج كراء واستغالل مواد في حوزة الجماعة
Produit de location et d'exploitation des biens relevant de 
la C.L Quittance 
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     Institution de la régie de recettes de la commune ……………….. 

40 10 
20 

26 

 منتوج كراء محالت تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني
Produit de location des locaux à usage commercial ou 
professionnel Quittance 

40 10 

20 
 
 

37 

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو 

  صناعية 
  أو مهنية

Redevance d'occupation temporaire du domaine public 
communal pour un usage commercial, industriel ou 
professionnel Quittance 

40 10 

20 
 
 
 
 

38 

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية مؤقتا بمنقوالت أو عقارات 

 ترتبط بممارسة  أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
Redevance d'occupation temporaire du domaine public 
communal par des biens meubles et immeubles liés à 
l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou industrie ou 
d'une profession. Quittance 

40 10 
30 

35 
 رسوم مغسل األمعاء

Taxe sur l’utilisation de triperie Quittance 

40 10 
30 

37 
 رسوم الربط باإلسطبل

Taxe de stabulation Quittance 

40 10 
30 

41 
 الرسم المفروض على أسواق الجلود

Redevances sur les halles aux peaux et cuir Quittance 

40 20 
10 

16 
 الرسم على النقل العمومي للمسافرين

Taxe sur le transport public de voyageurs Quittance 

40 20 
30 

32 
 منتوج محطات و قوف الدراجات و السيارات

Produit de garage à vélocipède et parc autos Tickets 

40 20 
30 

33 

 واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين
Droit de stationnement sur les véhicules affectés à un 
transport public de voyageurs. Quittance 

40 20 
30 

34 
 نقل اللحوم

Transport de viandes Quittance 

50 40 20 
 إنذارات مرسمة

Avertissements taxés Quittance 

50 40 40 
 مداخيل مختلفة وطارئة

Recettes imprévues et diverses Quittance 

 
60 

 
10 

 
40 

-Recettes pour d'autres tiers 
-Surtaxe d’abattage au profit de la bienfaisance 
-Taxe  spéciale perçue dans les abattoirs contrôlés pour la 
sauvegarde du cheptels 
-Acomptes sur les impôts dus par chevillards 
 Quittance 

 
 

Article Deux : 
 

                         Les recettes effectuées seront versées au moins tous les (05) jours et chaque 

fois que leur montants atteindra la somme de (………………….. )dirhams à la caisse du trésorier 

payeur de la commune intéressée. 
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Article Trois : 
 

                       La présente décision abroge et remplace toutes décisions antérieures 

.Néanmoins, celle-ci demeurent en vigueur-à titre provisoire- pour la gestion des taxes 

abrogées par la loi n° :47-06 jusqu’à l’expiration des restes à recouvrer. 
 

Article Quatre : 
 

                       Le président du conseil communal est chargé de l’application de la présente 

décision  qui perdra effet à compter du : 02/01/2018. 

 
                

………………………….. le ……………………… 
 

                                                                                       Le Président du Conseil Communal 
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ROYAUME DU MAROC 
MINISTRERE DE L’INTERIEUR                     
PROVINCE …………………………… 
COMMUNE  ……………………… 

 
Arrête du président de la commune …………………… 

N° :02/2018 du :02/01/2018 
Portant nomination du régisseur de recettes. 
Le Président de la Commune ……………………….. 

 
    Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le Dahir n° 1-15-

85 du 20 ramadan 1436 (07 Juillet 2015) ; 
    Vu la loi n° : 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par  le 

Dahir n° 1-07-195 du 19 kaäda 1428 (30 novembre 2007) ; 
    Vu la loi n°: 39-07 édictant des dispositions transitoires en ce qui concerne certains 

taxes, droits, contributions et redevances dus aux collectivités locales ,promulguée par le Dahir n°: 
1-07-209du 16 Hija 1428 (27 décembre 2007) ;  

    Vu la loi n°: 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupements, 
promulguée par le Dahir n° 1-89-187 du 21 Rabia I 1410 
(21 novembre 1989) ; 

    Vu le décret n°2-17-451 du 27 Rebia I 1439 (30 novembre 2017) portant règlement des 
comptabilités publique des communes et des établissements des coopérations intercommunale 
notamment son article 44. 

    Vu l’arrêté fixant les taux des droits taxes et redevances à percevoir au  profit du 
budget de la commune …………………… 

    Vu l’arrêté n° : 01/2018 du :02/01/2018 instituant une régie de recettes auprès de la 
commune ………………. 
 

A R R E T E : 
Article  Premier 

 
Mr :……………Administrareur grade est nommé régisseur Titulaire auprès de la régie de recettes de 
la commune ……………………… ,objet de la décision d’institution n° : 01/2018 du : 02/01/2018 Et 
destinée à la perception des redevances et droits au comptant que la commune ………………….. est 
habilitée à percevoir. 

Article Deux : 
 
                       Dès sa prise de service, le régisseur est tenu de souscrire une police d’assurance 
auprès d’une entreprise d’assurance agrée, garantissant durant l’exercice de ses fonctions sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire. 
 

Article Trois : 
 
                       L’ordonnateur, le comptable de rattachement et le régisseur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’application du pressent arrêté qui prendra effet à compter du :02/01/2018 

Article Quatre : 
                        Le présent arrêté abroge et remplace toutes décisions antérieures.  

                                                                   ……………………  le ……………………… 
 

                                                                  Le Président du Conseil Communal 
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ROYAUME DU MAROC 
MINISTRERE DE L’INTERIEUR                     
PROVINCE ………………. 
COMMUNE  …………………… 

 
Arrête du président de la commune ……………………… 

N° :03/2018 du :02/01/2018 
Portant nomination du régisseur de recettes suppléant. 

Le Président de la Commune ………………………. 
    Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le Dahir n° 1-15-

85 du 20 ramadan 1436 (07 Juillet 2015) ; 
    Vu la loi n° : 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par  le 

Dahir n° 1-07-195 du 19 kaäda 1428 (30 novembre 2007) ; 
    Vu la loi n°: 39-07 édictant des dispositions transitoires en ce qui concerne certains 

taxes, droits, contributions et redevances dus aux collectivités locales ,promulguée par le Dahir n°: 
1-07-209du 16 Hija 1428 (27 décembre 2007) ;  

    Vu la loi n°: 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupements, 
promulguée par le Dahir n° 1-89-187 du 21 Rabia I 1410 
 (21 novembre 1989) ; 

    Vu le décret n°2-17-451 du 27 Rebia I 1439 (30 novembre 2017) portant règlement des 
comptabilités publique des communes et des établissements des coopérations intercommunale. 

    Vu l’arrêté fixant les taux des droits taxes et redevances à percevoir au  profit du 
budget de la commune ……………………. 

    Vu l’arrêté n° : 01/2018 du :02/01/2018 instituant une régie de recettes auprès de la 
commune …………………………... 
 

A R R E T E : 
Article  Premier 

 
                Mr  ………………, rédacteur 3ème  grade, est nommé régisseur de recettes suppléant auprès 
de la régie de recettes de la commune …………... 

 
Article Deux : 

 
                  Pendant l’exercice de ses fonctions, le régisseur suppléant est subrogé dans les droits et 
la responsabilité du titulaire du poste. Cette subrogation prendra effet à compter de la signature 
du procès verbale de passation de consignes et prendra fin dans les mêmes formes. 

Article Trois : 
 
                    L’ordonnateur, le comptable de rattachement et le régisseur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’application du pressent arrêté qui prendra effet à compter 

du :02/01/2018. 

 
  Article Quatre : 
 
                   Le présent arrêté abroge et remplace toutes décisions antérieures.  

 
                                                                   ………………………  le ……………………… 

 
                                                                  Le Président du Conseil Communal 
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 المراجع
  محمد المودن: "تأهيل شساعة المداخيل الجماعية، مدخل لتطوير اإلدارة الجبائية المحلية"، مجلة

 .2016دجنبر  33القانون المغربي العدد 

 غربية لإلدارة الهاشمي فروق، تحصيل الجبايات المحلية بين وكيل المداخيل والقابض البلدي، المجلة الم

 .2008، ماي يونيو 80المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 

 Abderrahmane haddad, Le régisseur et son rôle en matière de gestion de la 

régie de recette REMALD n double 84-85, janvier-avril 2009. 

  ( بتنفيذ القانون  1989نونبر  21) 1410من ربيع اآلخر  21صادر في  1.89.187ظهير شريف رقم

يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. الصادر في الجريدة  30.89رقم 

 .1989/  12/  6بتاريخ   4023الرسمية عدد 

  39.07دجنبر ( بتنفيذ القانون  27) 1428ذي الحجة  16صادر في  1.07.209ظهير شريف رقم 

قالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات بسن أحكام انت

 .2007دجنبر  31بتاريخ  5591المحلية. الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 القانون بتنفيذ( 2007 نوفمبر 30) 1428 القعدة ذي من 19 في صادر 1.07.195 رقم شريف ظهير 

 03بتاريخ  5583الصادر في الجريدة الرسمية عدد  .المحلية الجماعات تبجبايا المتعلق 47.06 رقم

 .2007دجنبر 

 القانون بتنفيذ(  2015 يوليو 7)  1436 رمضان من 20 في صادر 1.15.83 رقم شريف ظهير 

بتاريخ  6380، الصادر في الجريدة الرسمية عدد بالجهات المتعلق 111.14 رقم التنظيمي

23/07/2015. 

  القانون بتنفيذ(  2015 يوليو 7)  1436 رمضان من 20 في صادر 1.15.84 رقم فشري ظهير 

بتاريخ  6380، الصادر في الجريدة الرسمية عدد واألقاليم بالعماالت المتعلق 112.14 رقم التنظيمي

23/07/2015. 

 القانون بتنفيذ(  2015 يوليو 7)  1436 رمضان من 20 في صادر 1.15.85 رقم شريف ظهير 

 .بالجماعات المتعلق 113.14 رقم نظيميالت

  ( بتنفيذ القانون رقم  2000ماي  3) 1421محرم  28صادر في  1.00.175ظهير شريف رقم

بتاريخ فاتح  4800بمثابة مدونة تحصيل الديون  العمومية، الصادر في الجريدة الرسمية  عدد  15.97

 .2000يونيو 

 للمحاسبة نظام بسن( 2017 نوفمبر 23) 1439 األول ربيع 4 في صادر  2.17.449 رقم مرسوم 

 .30/11/2017بتاريخ  6626الصادر في الجريد الرسمية عدد  .ومجموعاتها للجهات العمومية

 للمحاسبة نظام بسن( 2017 نوفمبر 23) 1439 األول ربيع 4 في صادر 2-17-450 رقم مرسوم 

بتاريخ  6626يد الرسمية عدد الصادر في الجر .ومجموعاتها واألقاليم للعماالت العمومية

30/11/2017. 

 للمحاسبة نظام بسن( 2017 نوفمبر 23) 1439 األول ربيع 4 في صادر 2-17-451 رقم مرسوم 

بتاريخ  6626الصادر في الجريد الرسمية عدد  .ومجموعاتها واألقاليم للعماالت العمومية

30/11/2017. 
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 بسن نظام للمحاسبة ( 2010 يناير 3) 1431 محرم من 17 في صادر 2.09.441 رقم مرسوم

 بتاريخ الصادرة 5811   عدد  الرسمية الجريدةالصادر ب العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 .(2010 فبراير 8) 1431 صفر 23

   بتحديد  2019يناير  3بتاريخ  013.19القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية رقم

لجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن أن تؤدى دون أمر سابق قائمة نفقات ا

 .2019يناير  21بتاريخ  6745بالصرف، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 اآلخر ربيع من 26 في صادر 012.19 رقم والمالية االقتصاد ووزير الداخلية لوزير مشترك قرار 

 دون تؤدى أن يمكن التي ومجموعاتها واألقاليم العماالت قاتنف قائمة بتحديد(  2019 يناير 3)  1440

 .2019يناير  21بتاريخ  6745، الصادر في الجريدة الرسمية عدد بالصرف سابق أمر

 اآلخر ربيع من 26 في صادر 011.19 رقم والمالية االقتصاد ووزير الداخلية لوزير مشترك قرار 

 سابق أمر دون تؤدى أن يمكن التي ومجموعاتها الجهات نفقات قائمة بتحديد(  2019 يناير 3)  1440

 .2019يناير  21بتاريخ  6745، الصادر في الجريدة الرسمية عدد بالصرف

 (  2018 فبراير 5)  1439 األولى جمادى من 18 في صادر 409.18 رقم الداخلية لوزير قرار

، 6653 عدد الرسمية الجريدة في الصادر ،الجهة نفقات لشسيعي المدفوعة التسبيقات مبلغ سقف بتحديد

 .2018مارس  5بتاريخ 

 (  2018 فبراير 5)  1439 األولى جمادى من 18 في صادر 410.18 رقم الداخلية لوزير قرار

 الرسمية الجريدة في الصادر ،اإلقليم أو العمالة نفقات لشسيعي المدفوعة التسبيقات مبلغ سقف بتحديد

 .2018مارس  5، بتاريخ 6653 عدد

 (  2018 فبراير 5)  1439 األولى جمادى من 18 في صادر 411.18 رقم الداخلية لوزير قرار

 عدد الرسمية الجريدة في الصادر ،الجماعة نفقات لشسيعي المدفوعة التسبيقات مبلغ سقف بتحديد

 .2018مارس  5، بتاريخ 6653

  المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين،  61.99القانون رقم

 ( ؛2002أبريل  3) 1423من محرم  19بتاريخ  1.02.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 .2002 أبريل 29بتاريخ  4999الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
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