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مقــدمـة
 يونيو 16إن الجهة كمفهوم وشكل للتنظيم اإلداري، لم تر النور إال مع صدور ظهير

، الذي عرف هذه الوحدة اإلدارية الجديدة كإطار اقتصادي يسمح بالقيام باألعمال1971

تقسيم وكذا الدراسات ذات الصلة بتنمية مختلف مناطق المغرب، وبمقتضى هذا القانون تم

جهات، ترتبط جغرافيا واقتصاديا بمجموعة من العالقات القادرة على 7المغرب إلى 
.تحقيق التنمية،

 1992ولكن يبقى التطور النسبي الذي عرفه التنظيم الجهوي بالمغرب، مع دستوري

ي ، اللذان وضعا الركائز الدستورية، ومنحا للجهوية دفعة قوية، باعتبارها ف1996و

ل مالي الوقت نفسه جماعة محلية، ووحدة إدارية متمتعة بالشخصية المعنوية لها استقال

وإداري شأنها في ذلك شأن الجماعات المحلية

 الجهة مركز الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى في 2011وأعطى دستور

من عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإلعداد التراب، و

هوية بين جميع المستجدات التي تشكل نقاط قوة في الدستور الجديد، يبقى مبدأ الج

المتقدمة الذي بات الدعامة األساسية لإلدارة ، وحجر الزاوية في تكريس المركزية 

متقدمة وتنمية ترابية



مقــدمـة
ماعات يقصد بالنظام الجبائي المحلي، مجموعة الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الج

ها المحلية وهيآتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أي تلك التي يرجع حق استخالص

لك المحولة بواسطة إدارتها الجبائية مباشرة من لدن الملزمين بأدائها، أو تالترابية للجماعات 
.لفائدتها من طرف الدولة

ويتعلق .وقد مر النظام الجبائي المحلي بثالثة مراحل أساسية عرف خاللها تغيرات جوهرية
.األمر بكل من مرحلة ما قبل الحماية ومرحلة الحماية وأخيرا مرحلة ما بعد االستقالل

 الصادر في 1.83.38ومن أجل تدعيم موارد الجماعات المحلية جاء الظهير الشريف رقم
المتعلق بوضع إطار لإلصالح  3.83يتضمن األمر بتنفيذ القانون رقم 1984أبريل 23

ات الضريبي، والذي نص في فصله األول على ضرورة تنمية الموارد المالية للجماع

30% حواليالمحلية، وليؤكد في فصله السادس والعشرين على استفادة الجماعات المحلية ب

بة الحضرية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة و حصيلتي الضريبة المهنية والضري

شر المفروضة على األمالك المخصصة لسكنى أصحابها، كما نص في فصله السادس ع
.على الضريبة العقارية خارج المدار الحضري



مقــدمـة
الذي89-30القانونصدورحينإلىمستمرااإلصالحمطلببقيوقد

السابقةالنصوصمعبالمقارنةتطوراأكثريعد

ماعاتالجملتقىأشغالافتتاحبمناسبةالسادسمحمدالملكجاللةأكدوقد

المدنتنمية"شعارتحت2006دجنبر13-12أيامبأكاديرالمحلية

مجالفيالمحليةالجماعاتصالحياتتفعيلان"ومسؤوليةمواطنة

ماعاتللجوالمحاسبيالماليوالجبائيالنظامإصالحيستوجبالتنمية،

."مردوديتهمنوالرفعتدبيرهوتحسينتبسيطهاتجاهفيالمحلية

 الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح 47-06تم إصدار القانون رقم بعد ذلك

.2008يناير 

 لتنظيم الرسوم والحقوق والمساهمات 39-07كما صدر ايضا القانون رقم

اتح وااْلتاوي ذات الطابع الغير الجبائي،والذي دخل حيز التنفيذ منذ ف

.2008يناير



بي االتجاهات الفقهية حول مسألة الفرض الضري
المحلي

زالمركالستفرادالنظريةاألسسإيجادالتوجههذامؤيدواحاول:األولاالتجاه

ألنها"ةبالعقدي"األولىسميت:نظريتينخاللمنوذلك،الضريبةفرضبحق

األفرادوبينبينهاضمنيعقدوجودعلىالضريبةفرضفيالدولةحقتؤسس

رضففأساسأمنهم،ضمانمقابلعليهمتفرضهمابدفعبمقتضاهيلتزمون

أنهرغي،للضريبةالدولةفرضيبررماليةطبيعةذوعقدوجودهوالضريبة

لتبريررينآخبكتابدفعتاألسس،تلكواقعيةعدمثبتتاريخيةظروفباعتبار

مساهمةبوجوتقضيالتي"االجتماعيالتضامن"فكرةعلىبناءالضريبةفرض

بغضالدولةتحددهاالتيالعامةاألعباءتحملفيالتكليفيةقدرتهوبحسبفردكل

لطانوسسيادةمنبمالهاتقومالدولةفإنولهذاعليه،المحصلالمقابلعنالنظر

ذلكعنترتبويالدفع،علىالماليةقدرتهبحسبفيهانصيبهبدفعمنهمكلبإلزام

تنظيمهاةوكيفيأنواعهاوتحديدالضرائببسلطةسيادةمنلهابماالدولةاستقالل



لطة يقلل مساندو هذا التوجه من خطورة إعفاء الوحدات المحلية س: االتجاه الثاني

ها من فرض ضرائب محلية في نطاق حدودها الترابية مادامت السلطة المركزية ل

لية المنتخبة تجنب التعسف، بحيث إن إعطاء السلطات المحبهالوسائل ما تستطيع 

حق فرض الضرائب المحلية يكون مراقبا من طرف أجهزة الدولة، كما أن 

المحليين هم أقرب من المواطنين ولهم عالقة مباشرة بمشاكلهمالمسؤولين

يبي، وحاجياتهم المحلية، الشيء الذي قد يجنب التفكير في التعسف الضر

قات حسنة باإلضافة إلى ذلك، فإن الهيئات المنتخبة تحاول دائما الحفاظ على عال

ابية المحليين يدركون أن واليتهم االنتخالمسؤولينمع منتخبيها نظرا ألن 

اعة في صالح الجمماهومحدودة، ومن أجل تجديدها فهم يحاولون دائما تقديم كل 

يا بل هناك من يرى ببساطة أن يتم إقرار الضريبة محل. أو الهيئة المحلية 

تاجه وبمعرفة المجالس المنتخبة التي هي أدرى بظروف وحدتها اإلدارية وما تح

اد من حاجيات وخدمات، فتخفض من الضريبة أو ترفعها طبقا لرغبات أفر

.المجتمع المحلي



لقد راكم المغرب تجربة كبيرة على مستوى المركزية وخاصة اإلدارية منها لكن ذلك لم 

الث يصاحبه تطور وفعالية على المستوى المالي، فإذا كانت الجهات تستفيد من حصيلة ث

الرسم على استغالل –الرسم على رخص الصيد )47.06رسوم بموجب القانون 

من عائد الرسم % 5، ومن حصيلة (الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ–المناجم 

فإنها . من عائد الرسم على استخراج مواد المقالع% 10على الخدمات الجماعية و

:تستفيد بموجب القانون التنظيمي للجهات من حصيلة 

من حصيلة الضريبة على الدخل؛% 5

من حصيلة الضريبة على الشركات؛% 5

من حصيلة الرسم على عقود التأمين؛% 20

ماليير 10إضافة إلى اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 

كما تستفيد الجهات من حصيلة الموارد المنصوص عليها في إطار .2021درهم سنة 

.من القانون التنظيمي للجهات189المادة 



موارد الجهة
موارد الجهة:

تشمل موارد الجهة على:

علق بالضريبة حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، والسيما فيما يت

على الشركات وبالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين

المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة

حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري بها العمل

حصيلة األتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل

حصيلة األجور عن الخدمات المقدمة

حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل

سسات حصيلة االستغالالت واألتاوى وحصص األرباح وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤ

والمقاوالت التابعة للجهة أو المساهمة فيها

اإلمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو األشخاص االعتبارية الخاضعة للقانون العام

حصيلة االقتراضات المرخص بها

دخول األمالك والمساهمات

حصيلة بيع المنقوالت والعقارات

أموال المساعدات والهبات والوصايا

مداخيل مختلفة والموارد األخرى المقررة في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل



الرسوم المستحقة للجهات وفق القانون 

47-06



الرسم على رخص الصيد
قواعد عامة

:وعاء الرسم على رخص الصيد، كما يلي 47.06من القانون رقم 114تحدد المادة
".يفرض هذا الرسم على المستفيد من رخصة الصيد"

.درهم عن كل سنة 600سعر الرسم في 115وتحدد المادة
 :استخالص الرسم

للملَزمالعمالة أو اإلقليم باستخالص الرسم وتسليم الطابع الخاصمداخيليقوم وكيل 

ى كما يتولى دفع مبلغ الرسم المستخلص في نهاية كل شهر إل .حين تسليم الرخصة

القابض المكلف بتدبير

ميزانية الجهة التابعة لها العمالة أو اإلقليم المعني



على استغالل المناجمالرسم 
قواعد عامة

:وعاء الرسم على استغالل المناجم 47.06من القانون رقم 118تحدد المادة

اص يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المناجم المنجزة من طرف األشخ"

أصحاب االمتياز

".ومستغلي المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا االستغالل

سعر الرسم ما بين درهم واحد وثالثة دراهم عن كل طن مستخرج 119وتحدد المادة

صعوبات في التطبيق

مردودية ضعيفة جدا¨

يفرض هذا الرسم على أساس حجم المواد المستخرجة وليس على أساس رقم ¨

المعامالت



الرسم على الخدمات المقدمة الرسم 
بالموانئ

قواعد عامة

أساس فرض الرسم على الخدمات المقدمة  47.06من القانون رقم 122تحدد المادة

:بالموانئ كما يلي

دمات يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ اإلجمالي للخ”

المقدمة

أعاله، حتى في حالة إعفائها من الضريبة على القيمة  121المنصوص عليها في المادة

“.المضافة

من رقم األعمال دون احتساب  5إلى 2سعر الرسم في مبلغ يتراوح بين 123وتحدد المادة

.القيمة المضافةالضريبة على

صعوبات التطبيق

رسم ذو مردودية ضعيفة¨

حالة (بهالنص غير واضح بخصوص أساس فرض هذا الرسم وتحديد الملزمين ¨

)المعشرين



يتعلق بتعديل 2016/ 10سطات رقم -قرار لرئيس جهة الدار البيضاء

القرار الجبائي المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق 

.والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجهة

الفصل الثاني

الموانئنطاقداخلالمقدمةالخدماتعلىرسمالجهةلفائدةيستخلص

الخدماتباستثناءسطات-البيضاءالدارلجهةالترابيبالنفوذالواقعة

لسوقلالموجهةغيرالعابرةبالسلعوالمتعلقةالدوليبالنقلالمرتبطة

رقممن%3نسبةفيسطات-البيضاءالداربجهةالرسمسعريحدد.الوطني

المضافةالقيمةعلىالضريبةاحتسابدونالمعامالت



تطوانمقتطف من ميزانية جهة 

2020الحسيمة





مقتطف من ميزانية جهة سوس ماسة 

2020



المنازعات القضائية
:  محدودية اللجوء إلى مسطرة المنازعات القضائية 

للملزم واالدارة الحق في التنازع عن طريق المحاكم، إذا ما توفرت الشروط

فيما القانونية واذا كانت المصالح التابعة لمديرية الضرائب تمارس هذا الحق

يخص الرسم المهني، ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، فإن المصالح 

ويمكن . وقهاالجبائية للجماعات الترابية، يكاد ينعدم لجوءها للقضاء للمطالبة بحق

فادي إيعاز محدودية لجوء هذه المصالح للمسطرة القضائية لعدة أسباب، أهمها، ت

ألخير، اغلبية االمرين بالصرف المنتخبين التنازع مع الملزم، خصوصا أن هذا ا

يشكل ورقة رابحة في الجسم االنتخابي



االكراهات

مقتضىتعاني الجهات من الضعف على مستوى جبايتها، فقد منحها المشرع ب

سم باستثناء الرمردوديتهاثالثة رسوم فقط، كما أن 06-47القانون رقم 

عف تتميز بض( لبعض الجهات )المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ 

ة باإلضافة إلى ذلك، فإن هناك من الرسوم بحكم طبيع. ومردودهاأوعيتها 

يد منها ثالث أوعيتها، ال يمكن فرضها بجميع جهات المملكة، وبالتالي لن تستف

، وجهة بني تافياللت-درعةمكناس، وجهة -فاسجهات وهي كل من جهة 

من ، وذلك بسبب عدم توفرها على واجهات بحرية، بل هناكخنيفرة-مالل

و تكون الجهات التي تتوفر على واجهات بحرية دون أن تتوفر فيها موانئ، أ

س نف. هذه الموانئ صغيرة وبسيطة، ال ترقى إلى مستوى فرض الرسوم

، وانتططنجةالشيء ينطبق على الجهات التي ال تتوفر على مناجم كجهة 
وبالتالي سوف لن تستفيد من الرسوم المفروض عليها



ةقارمواردتكونانعليهاوجبالتيالجهات،مواردفيالنظرإعادةيتعين

النظرإعادةمعهيستوجبماوهو،التنموية،مشاريعهاتمويلتكفلومستقلة،

الذي،2011دستورظلفيخصوصاللجهة،الممنوحةالجبائيةالمواردفي

بالنسبةالصدارةمكانةتتبوأالجهةأنعلىمنه143الفصلفينص

،ويةالجهالتنميةبرامجوتتبعإعدادعملياتفياألخرى،الترابيةللجماعات

لهذهةالذاتياالختصاصاتاحترامنطاقفيالتراب،إلعدادالجهويةوالتصاميم

لقالمتعبالبابالواردةالفصولجميعفيحرصإنهبل.الترابيةالجماعات

األخرىالترابيةالجماعاتعلىثمأوال،الجهةعلىالترابيبالتنظيم

خاتمة



لةالدوقبلمنالمحولةالمواردفيالزيادةتفرضالمتقدمةالجهويةإن

فيبهاالمنوطةاالختصاصاتإنجازمنتتمكنحتىالجهات،لصالح

بائيالجالتوزيعمبدأاعتمادمعواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةمجال

مستوىعلىالجبائيةالمعادلةأوالموازنةمننوعتحقيقعلى

بينالفوارقتصحيحعلوالعملالترابية،للجماعاتالمتاحةاإلمكانيات

لها،متفاوتبشكلالدولةترصدهاالتياإلمداداتطريقعنالجهات

صةالخاواإلكراهاتوتحمالتهامواردهااالعتباربعينتأخذمعاييرحسب

الجبائية،المواردمنجزءباقتطاعبينهاالفوارقمنالحدمعبها،

اإلمكانياتالضعيفةالجهاتإلىودفعها



 مالفي المغرب بين النص القانوني والممارسة، سعاد صبري مجلة القانون واألعالجهويةتطور

 6تحصيل الرسوم المدبرة من طرف الجماعات المحلية يونس مليح مجلة القانون واألعمال العدد

.2017غشت 

 شاكر الموصدقدالجبايات المحلية عنصر فعال في الحكامة المحلية

 2011الدستور المغربي لسنة.

 المتعلق بالجهات111.14القانون التنظيمي رقم.

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية47-06القانون رقم.

2009الطبعة األولى .دليل الجبايات المحلية

توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات

الئحة المراجع


