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 اململكة املغربية

 وزارة ادلاخلية

 عامةل اقلمي الناظور

 جامعة بين انصار

 مصلحة احلساابت

   موار  اامجاعة  و نققااها الققيررةةميتقي

(7102-7102-7102)  

 املوار  املاليةتقيمي عام حول 

تعمتي مزيانية اامجاعة عىل حصهتا الس نوةة من الرضةبة عىل القمية املضافة حبيث تشلك أ زةي من    

 من مجموع ميا خيل اامجاعة و قي ارتقعت من 221 ملون س نتمي س نة 7112 % اىل 45  % 52

ىل 0.2 مليار س نتمي س نة 7102  وتبقى هيه احلصة غري اكفية خاصة بعي ا  ماج اامجاعة القروةة  ا 

ىل توس يع الاختصاصات اذلاتية للجامعة يف أ طار القانون  القنظميي رمق  لقرحانة سابقا  ابل ضافة  ا 

.7104املقعلق ابامجاعات الرتابية لس نة  001-05  

ضافية من الرضةبة عىل القمية املضافة لك س نة بعي طلب من   و تس ققيي اامجاعة من حصة ا 

قة ابلقيبري املقعل خاصة تكلجزء من النققات ال جبارةة اامجاعة من اجل توازن املزيانية و تغطية 

ة عىل القمية ل ختضع معلية توزةع الرضةبيو العمومية.املقوض للنقاايت املزنلية و اس هتالك ال انرة 

آليات منا ختضع ملعاةري خمقلقة و  موازنة املزيانيةاملعمول هبا يف جمال  املضافة ل حمي ة بواسطة احمللية ا 

و مرتبطة يف الغالب حباجيات المتوةل و تعمتي  0222ةنارر  0الصا رة بقارخي  52 ورةة وزارةة رمق 

 معاةري. عىل ثالثة
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ىل اتمني نققات التس يري للجامعة  ال ميا  اجلزايف و هو احلي ال  ىن من ال ميا ات اهيف ا 

 ن مجموع احلصة ال ساس ية للرضةبة عىل القمية املضافة للجامعة برمس س نة ماليةم  %04تشلك نس بة 

ىل تقليص القوارق اجلبائية بني اامجاعات و  ال ميا  املسمى أ و ال ماكنيات اجلبائية و اهيف ا 

 من مجموع احلصة ال ساس ية للرضةبة عىل القمية املضافة للجامعة برمس مالية. %21تشلك نس بة

يل بيل هجو  أ كرث و ال ميا  اخلا ىل تشجيع اامجاعة ا  ص بتمنية موار  اامجاعة اذلاتية و هييف ا 

من مجموع    %04جمهو ات يف جمال حتسني مس قوى القحصيل و اس ققاللها املايل و تشلك نس بة 

 احلصة ال ساس ية للرضةبة عىل القمية املضافة برمس س نة مالية.

 اعة  و امليبرة من طرف مصاحل ادلوةلاملياخيل الرسوم احملوةل لقائية اامج     

قبل القطرق لقيرة اامجاعة عىل القحصيل و تعبئة املوار  املالية لبي من   املرور عرب  حتليل و فك 

بعض  الغموض ادلي ةعرتي الرسوم احمللية باكفة انواعها سواء تعلق الامر ابلرسوم احملوةل الثالثة 

ري و جلهات اخملقصة ابلقيباو الرسوم احمللية امليبرة من طرف املصاحل اامجاعة  مع توضيح   و تبيان ا

القحصيل و املراقبة  مع تبيان اةضا  القيرة  عىل توس يع قاعية امللزمني املعنوةني والطبعيني مث القيرة 

عىل ممارسة القحصيل الرضايئ او اجلربي ابل ضافة اىل حتيةي مسؤولية لك الاطراف و الرشاكء يف 

ور املنو  ابامجاعة من اجل املساةمة يف نمنية املوار  تيبري املوار  املالية للجامعة ابل ضافة اىل ادل

 املالية للجامعة . 

الثالثة  و ةقعلق الامر   مبياخيل جي هممة من الرسوم احملوةل  خزةنة اامجاعة  تس ققيي        

ىل اخليمات اامجاعية و الرمس املهين و رمس السكن و اليت ةمت تيبريها من طرف مصاحل ابلرمس ع
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فيمت  حتيةي الوعاء الرضةيب أ و اجلياول من طرف ميررةة الرضائب يف حني ةقوىل برةي ادلوةل  

طار التقاقية املربمة بني برةي امل عة غرب و ميررةة الرضائب القاباملغرب معلية توزةع اجلياول يف ا 

ما القحصيل فهو من اختصاص مصاحل اخلزةنة العامة للمملكة   ينمصاحل قباضة ب لوزارة املالية ا 

مليون س نتمي مني س نة  211انصار   وتير هيه الرسوم مياخيل ش به قارة حبث مل تقجاوز سقف 

  7.02حيث انققل من  احملوةل ارتقاع البايق اس قخالصه لك س نة هيه الرسوم عرف ت  كام  7101

ىل  7112مليار س نيمت س نة  وهو مرحش للزاي ة بسبب مجموعة   7102مليار س نيمت س نة   1.21ا 

قواصل و صعوبة ال من العوامل  ولعل أ هام الهترب الرضةيب و ضعف ثقافة املساةمة يف القمنية احمللية 

الاساس ية لقباض  مع امللزمني و اللجوء اىل القحصيل اجلربي ادلي هو احي الاختصاصات

تأ سس هيه الرسوم  احملوةل عىل العقار حبيث ةقرض الرمس املهين عىل العقار أ و  احملليةاامجاعات 

املنقول كراس املال يف حني ةقرض رمس السكن و رمس اخليمات اامجاعية عىل السكن العائيل  و 

سوم تبقي هيه املياخيل غري رمغ اجملهو ات املبذوةل من طرف مصاحل ادلوةل امللكقة بقيبري هيه الر 

اامجاعة من توسع يف جمال القعمري و العمران و تطور ال نشطة القجارةة  اكفية  مقارنة مع ما تعرفه

معلية القحيني  رمغ   7101و مل تعرف هيه الرسوم احملوةل لقائية خزةنة اامجاعة مني س نة  واملهنية .

عىل جمال القعمري العمران و عىل   ت اليت طرأ تأ ن اامجاعة عرفت مجموعة من القحولت و القطورا

املهنية مما وسع من جمال وعاهئا الرضةيب   ال نشطة القجارةة و مس قوي اخليمات اامجاعية أ و عىل

منا عرفت   ميا خيللكن رمغ هيا مل  تسجيل  الرسوم احملوةل لقائية اامجاعة أ ي تطور  ملحوظ و ا 

حياهثا  7101اس ققرار مني س نة  املقعلق ابجلباايت احمللية 12-52مع طرق القانون رمق اترخي ا   

لرسوم احمللية امليبرة من طرف مصاحل اامجاعةا  
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 28 %و %72ترتاوح ما بمي   تشلك الرسوم و ال اتوى و اخليمات احمللية  للجامعة نس بة   

عن  رسوم  4فصال من طرف املصاحل ال  ارةة للجامعة  71مجموع املياخيل و ةمت تيبري حوايل  من

القايض ابس مترار تطبيق  12-12مقتضيات القانون  رمس  عن طرةق  02و 12-52طرةق القانون رمق 

حاكم ال بواب القانون رمق   )املقعلق ابجلباايت احمللية و تشلك  املوار  املقعلقة ابلعقار  11-22بعض ا 

و املمتثةل  يف  الرمس املقروض عىل من مجموع املياخيل اذلاتية  %74نس بة  املبين او الغري املبين( 

يف حني تعرف ثة بأ صنافه الثالال رايض الغري املبنية  و رمس البناء و الاحتالل املؤقت للمكل اامجاعي 

ون املقعلقة ابلرسوم الناجتة عن اخليمات و املمقلاكت اامجاعية و اخلاضعة ملقتضيات القان ابيق القصول 

 ابس قثناء حصة اامجاعة من مبيعات السمك يو ةة املر  و ةة.ضعف الوعاء  الرضةيب  وحم 12-12

 من مجموع مياخيل اخليمات . % 41اليت تشلك لوحيها ازةي من 

 صاحل اامجاعة  عن طرةق مصلحةمجموعة من امل و ةمت تيبري هيه الرسوم مبارشة من طرف 

ةمت تيبري البايق من  و ول الوعاء اليت تقوم بقحيةي و حتيني الوعاء الرضةيب  فامي خيص بعض القص

يف حني  تقكقل واكةل املياخيل بعملية القحصيل و حتيةي الوعاء  طرف مصاحل جامعية اخري 

ىل تياخل مع مبيأ  فصل املصاحل ال  ارةة املقنافية ابل ضاف ةتناىفالرضةيب لبايق القصول و هو ما  ة ا 

لقطور اذلي عرفته جامعة بين أ نصار و رمغ االاختصاص مع مجموعة من املصاحل ال  ارةة ال خرى  

عىل مس قوي القعمري  و العمران أ و عىل مس قوي احلركة القجارةة  واخليماتية .خاصة بعي توس يع 

فان القرار اجلبايئ مل ةعرف مراجعة أ و حتيني  7112جمالها اجلغرايف  عىل اثر الققس مي الرتايب لس نة 

س نوات وهو  ما جيعهل ل يسارر  01أ زةي من  التسعرية لبعض الرسوم و اخليمات اامجاعية مني

 من هجة أ خري. اجليةية للجامعة  القطورات و املس قجيات من هجة و ل ةواكب حتمال ت 
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ورمغ اجملهو ات املبذوةل من طرف مصاحل اامجاعة  يف مييان القحصيل و نمنية  موار  اامجاعة 

ن املياخيل اذلاتية للجامعة ل تقعيي  ل ا  و حميو ةة  مر  و ةةس نواي بسبب قةل  سنمتمليار  0.7ا 

الوعاء أ لرضيب احمليل. جملموعة من القصول و الرسوم احمللية. رمغ املس قجيات و ال صالحات اليت جاء 

 املقعلق ابجلباايت احمللية . 12-52هبا القانون رمق 

 تقمي مياخيل اامجاعة للس نوات 7102-7102-7102 

 حسب نوع املياخيل 

املقرتحةاملياخيل  املقرتحةاملياخيل  املياخيل املقرتحة  نوعية املياخيل  املياخيل احملققة   

7102 7102 7102 7102  

5010.115011  01470524.11 04220.11510   املياخيل اذلاتية 9190691.93 

 مبارشة  تشمل املياخيل امليبرة .

من طرف املصاحل اامجاعيةو 

-52اخلاضعة ملقتضيات القانون رمق 

-12و  مقتضيات القانون رمق  12

 و املقعلقان ابجلباايت احمللية  12

 القرار اجلبايئ احمليل املس متر

1111.11412  111.111022  11.11141700  املياخيل احملوةل 7509814.69 

تشمل الرضائب الثالثة احملوةل و  .

اليت ةمت تيبريها من طرف مصاحل 

ادلوةل  طبقا ملقتضيات القانون رمق 

املقعلق ابجلباايت احمللية 52-12  

  

11111.11227 حصة اامجاعة من الرضةبة عىل القمية  19388000.00 71222111.11 17522221.11 

 املظافة

تشمل احلصة الاساس ية برمس 

اخلصة ال ضافية  و 7102س نة 

 برمس نقس الس نة
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تشمل املياخيل الناجتة  القروض 00 00 11 1

 عن القروض 

1 11 11 

 

احملقق من مياخيل  القائض  760081.81

 التس يري 

 

255010.1141  024.1141027 اجملموع  12252422.51 52041220.11   

  

 حسب طرةقة القيبري و القحصيلتوزةع مياخيل  الرسوم                                     

اجلهة امللكقة بقيبري  نوع املياخيل

 الرسوم

النس بة جملموع  البايق اس قخالصه املياخيل احملققة 

 املياخيل التس يري

الرسوم احملوةل  الثالثة 

لقائية اامجاعة القانون رمق 

 املقعلق ابجلباايت 52-12

 احمللية

 

 

 

 

 

امليررةة العامة 

 للرضائب

 املغرببرةي 

 قباضة بين انصار

 

 

 

2001202.72 12222411.22 02.2% 

 الرسوم احمللية   

-52امخلسة القانون رمق 

املقعلق ابجلباايت  12

 احمللية

 مصلحة الوعاء الرضةيب

 مصلحة الققنية

 مصلحة املمقلاكت

 مصلحة الاقتصا ةة 

مصلحة القحصيل عن 

 طرةقة واكةل املياخيل

 

 

 

 

 

7541271.12 422251.41 6.80% 
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و  تاملياخيل الغراما 

اجلزءات  عن القأ خري و 

 القوائي

و فائية الاموال املو عة 

 ابخلزةنة اخملقلقة

 

مصلحة الوعاء  

ومصلحة القحصيل 

 للجامعة

 

0145150.04 54222.27 3.90% 

الرسوم و الااتوات    

 12-12القانون رمق 

 املقعلق ابجلباايت احمللية

 القرار اجلبايئ

 مصلحة الققنية

مصلحة املمقلاكت 

 مصلحة احلاةل-اامجاعية 

املينيةمصلحة تصحيح 

 مضاءالا-

 مصلحة الاقتصا ةة

 مصلحة الصحة

مصلحة الرشطة 

مصلحة   الا ارةة

القحصيل عن طرةق 

 واكةل املياخيل

 

 

 

 

7422200.11 274202.41 7.30% 

حصة اامجاعة من مبيعات 

السمك ابجملال البحري 

 % 1نس بة اامجاعة 

منيوبية الصيي   

البحري و مجعية 

ارابب بيع السمك 

 ابامجةل ابجملال البحري

 

1212224.11 

 

 

 

11 10.70% 

حصة اامجاعة من الرضةبة 

 عىل القمية املظافة

امليررةة العامة للجامعة 

 احمللية

 

02122111.11 

 حصة اساس ية

1111111.11 

 حصة اظافية

11 52.60% 

 %011 12740242.21 12252422.51  اجملموع
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 قيمي عام حول النققاتت        

 قيرة الانقاق و القحمل.                                          .

 جعزا بنيواي انجت عن عيم وجو  توازن حقيقي بني منو وترية املياخيل وتعرف مزيانية اامجاعة  

ت ارتقاع وترية النققات واليت تعرف نزاةيا ابس مترار بقعل توس يع اختصاصات اامجاعة يف خمقلف اجملال

و امليا رن .و تشلك النققات ال جبارةة واملس مترة ضغطا مزتاةيا عىل مزيانية اامجاعة  انجت عن تسوةة 

امي اجلانب املقعلق س  ،  ااختصاصااهتوس يع جمالها الرتايب و توس يع  لنققات ال جبارةة خاصة بعي ا

مليار س نتني   0.2جي هممة  س نواي حبيث  انققلت من اتبكتةل  ال جور و اليت ررصي  لها اعامت 
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ىل  7112س نة  من نققات   %52و أ صبحت متقص أ زةي من   2710سنمت س نة  مليار  47.ا 

عاشات عرفهتا منضومة الاجور و امل اليت الكربىيه مرحشة للزاي ة بقعل الاصالحات  التس يري، 

املينية  اما حصة القروض املس قحقة  فمتقص س نواي حصة جي هممة حبث خيصص لها س نواي اعامت ات 

ما حصة  %000.س نواي و تشلك نس بة  مليون سنمت  171تبلغ حصة القروض ب  هممة و اامجاعة ا 

طار القيبري املقوض للنقاايت املزنلية فتبلغ  و يه مرحشة للزاي ة يف  مليون سنمت 212اخملصصة يف ا 

ة ابل ضافمن مجموع نققات التس يري   % 01 اىل  2 ما بني و تشلك  حاةل تعممي مجيع ال حياء اامجاعة

يل اس هتالك ال انرة العمومية واملاء الصاحل للرشب اذلي خيصص هل أ زةي من  يف  مليون سنمت .122ا 

من مجموع نققات التس يري للجامعة انهيك عن ال حاكم القضائية الهنائية  % 04الس نة،و ميقص نس بة 

.و   7110مني س نة واليت نرامكت عىل اامجاعة وبقيت بيون تسيةي  مليار سنمت 21.اليت جتاوزت 

اكن سوء تيبري العقار مككون  رضوري و لزم  للمشارةع املنجزة السبب املبارش يف حتمل اامجاعة 

لغاء القرارات ال  ارةة   تعوةضات ال حاكم القضائية نتيجة الرتايم عىل الغري  و املسؤولية ال  ارةة و ا 

ن اامجاعة تقوفر عىل  موار  برشةة قا رة عىل تقيمي قانونية اكنت  املساعية الققنية و الاستشارة الرمغ ا 

سوةة و س يخصص لها اعامت ات كحي ا ين لت س قحول  ون نكبي مزيانية اامجاعة هيه املبالغ الضخمة 

ما فامي خيص تيبري و تس يري املرافق مليون س نتمي س نواي  111جزء من الاحاكم يف حيو   .  ا 

ىل ال  ارةة و  ضامن  اس مترا ر خيمااها  فان  مليون  711اامجاعة  ختصص لك س نة اعامت ات تصل ا 

يري و ةمت س نواي الغاء اعامت ات التس   من مجموع نققات التس يري الس نوةة % .4سنمت و تشلك نس بة

 01مليون س نتمي بنس بة  411الغري امللزتم هبا نظرا لعيم وجو  الس يوةل الاكفية  و تبلغ يف معيلها 

 خاصة ستلي  ظاهرة التس يري نققات همينة أ ن ةالحظ ومعوما  ة.من مجموع الاعامت ات املقتوح %
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 بنسب لكن ، غربابمل الرتابية اامجاعات ابيق كذكل تعرفها ظاهرة يه بل لوحيها، انصار بين جبامعة

 ا رةق جيية وضعية يف جامعات و ادلوةل  مع عىل تعمتي  سيئة وضعية يف جامعات أ فرز مما ،   متقاوتة

 .بريةك  نمنوةة مشارةع جناز ل تربمج فوائض حتقيق و حبرةة صااهااختصا ممارسة عىل

   

 7102-7102-7102 النققات الققيررةة للجامعة للس نوات ميتقي        

 حسب النققات الاجبارةة

ةالنققات الققيررة النققات الققيررةة  النققات الققيررةة  نوع النققات الققيررةة  النققات املؤ ات   

7102 7102 7102 7102  

.1101110527 مس قحقات املوار    70124227.11 75244111.11 72270212.11 

 البرشةة

مس قحقات تشمل 

 املوار  البرشةة

ابل ضافة اىل  مسامه 

اامجاعة يف صنيوق 

الققاعي و الاحتيا  

مصارةف  الاجامتعي

 تس يري اجمللس

721242.1120 و الالزتاماتالعقو   01217220.11 19850000.00 02240142.11   

العقو  الا ارةة تشمل 

و اخلاصة املربمة بني 

اامجاعة و الاطراف 

 املقعاقية

 

11.111241  11.111241  النققات اخملقلقة 121111.11 241111.11 
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تشمل النققات اليت ل 

ال جبارةة تيخل مضن 

اليت ةمت نرقيهتا اىل  و

نققات اجبارةة عن 

 طرةق قرارات ا ارةة

الرشاكةو اتقاقيات و ا  

1112411.11 1112411.11 1112411.11 .1111 القضائية ال حاكم   

تشمل الاحاكم 

القضائية الهنائية 

املقعلقة ابلقعوةض عن 

املسؤولية  الرضر و

 الا ارةة

 

 النققات العا ةة 222221.21 242720.11 1720000.00 7741210.11

تشمل النققات 

 و املقتوحة ابملزيانية

 ةيمت انقاقها سواءاليت 

عن طرةق العقو  

  الا ارةةاخلاصة او 

مقررات   او بعص

اجمللس القياويل 

  للجامعة

1.111  111.1  الاستامثر نققات  760081.21 1.11 

 املربجمة

تشمل تعبئة املوار  

املالية لمتوةل مشارةع 

القجهزي عن طرةق 

 فتح اعامت ات جيةية

255010.1141  اجملموع 12252422.51 52041220.11 41027024.11 
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نوع النققاتو الالزتامات اامجاعة حسب  القحمالتطرق تيبري                            

نس بة النققات  

حسب مجموع 

النققات 

 التس يري

اجلهة املسؤوةل 

 عن القيبري

الاعامت ات 

 امللغاة

 نوع النققات طرةقة القيبري  اتؤ النققات امل

ابلرصف الامر 42.81%  

املصاحل 

 الا ارةة

 

مس قحقات  الامر ابلرصف 77742277.11 1074251.11

املوار  البرشةة 

و الصنا ةق 

لها و القابعة 

نققات تس يري 

 اجمللس

 

ابلرصف الامر 00.79%  

املصاحل 

 الا ارةة

11 1711111.11. القروض  الامر ابلرصف 

املس قحقة 

 الس نوةة

ابلرصف الامر 26.98%  

املصاحل 

 الا ارةة

 الامر ابلرصف 2251177.11 5422251.11

 

 

العقو  و 

 الالزتامات

رةاملس مت الثابقة  

 الامر ابلرصف 0%

املصاحل 

 الا ارةة

 الامر ابلرصف 11 11

 

الاحاكم 

 القضائية الهنائية

الامر  3.92%

  ابلرصف

املصاحل 

 الا ارةة

 الامر ابلرصف 0552255.51 704101.72

 

 

التس يري 

عرب  العا ي

اصيار قرارات 

  او مقررات 

100%  

 

 اجملموع  12252422.51 2200521.72
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 خالصة

لقي أ سقر التشخيص املقعلق مبحور احلاكمة احمللية عىل مجموعة من الاكراهات و الصعوابت اليت  

حتول  ون تقعيل مبيأ  القيبري احلر امجاعة بين أ نصار و  نمتحور هيه الاكراهات حول ضعف الوعاء 

ىل ضعف املراقبة املواك  ابل ضافةالرضةيب املقعلق ابلرسوم احمللية اخلاصة ابلعقار   ن طرف بة ما 

سواء تعلق ال مر يف مرحةل  تصقية  املياخلمصاحل اامجاعة املعنية مما ةقوت عىل اامجاعة مجموعة من 

تقخذ مجموعة من ال جراءات ال  ارةة و  أ ن فان اامجاعة ملزمة الرسوم أ و مرحةل ال  اء و عليه 

ىل تقوةة املراقبة ادلاخلية من خالل تقعيل القنظمي رؤساء   الهيلكي للجامعة و تعينيالقيابري الرامية ا 

املصاحل و ال قسام  و احلرص عىل تقوةة القنس يق بني املصاحل ذات الارتبا  ابلرسوم احمللية 

ن عرفت اامجاعة  ال اتوىمراجعة القرار اجلبايئ و الرفع من تسعرية بعض الرسوم و  خاصة بعي ا 

القجهزي من هجة و توس يع اختصاصات اامجاعة  يف ش يت  الناقصة ال حياءتوسعا معرانيا و هيلكة 

.امليا رن و اجملالت من هجة اثنية  

مجموعة من املشارةع القمنوةة و  عىل 7170-7102كام أ سقر برانمج معل اامجاعة برمس الس نوات 

الاجامتعية اليت من شاهنا خيمة املواطن و حتسني جو ة اخليمات و من اجل تزنةل و اجناز هيه 

شارةع وفق الربجمة املقررة لبي للجامعة أ ن تع ئ لك املوار  املالية الكقيةل بقحقيق هيه الاجنازات امل 

ن الوضعية املالية للجامعة احلالية ل تسمح لها الاعامت  عىل املوار  ل ا  ا ممفقط اذلاتية  املالية ا 

ما جيعل مصري برانمج ادلمع وهو  و سيس قلزم البحث عن موار  مالية اظافية عن طرةق الرشاكة

معل اامجاعة مرهون مبيي تعبئة الرشاكء و اس قعيا مه لقحمل الالزتامات سواء عن طرةق القعاقي 

  .أ و عن طرةق القكقل مبجموعة من املشارةعو الرشاكة 
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اامجاعي سرئيس اجملل    
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