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 الأعامل و القانون ةلجمل الاستشارية و العلمية اللجنة

 
-جامعة احلسن الأول-لكية احلقوق

 سطات

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية عبد القادرالتعاليت:د

 سطات

 همم د: أأبوبكر

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية

 سطات

 -ن الأولجامعة احلس-احلقوق لكية نورادلين النارصي: د

 سطات

 عباد الكرمي عبد

 -جامعة محمد اخلامس -لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

الرحامن  عبد:د

 الرشقاوي

 -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

 همدي منري :د
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 اندية قايدي ة:د وجدة -جامعة محمد الأول-لكية احلقوق فاطمة حداد ة:د سال -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

–جامعة احلسن الثاين  –لكية احلقوق  هشام البخفاوي:د ااكدير-جامعة ابن زهر-لكية احلقوق

 البيضاء ادلار

 بنس يت عزادلين: د

 -جامعة موالي اسامعيل-لكية احلقوق

 مكناس
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 كلمة افتتاحية

راهية المواطنين عموما، والمكلفين على وجه الضريبي أكثر الميادين إثارة لنفور وك يعد المجال

ن لها أن الفكرة السائدة أن الإدارة الجبائية لا تقنع وإذ صح التعبير أالخصوص، حيث 

لتزام إوبالتالي فإن التدخل المستمر للإدارة الجبائية وهي تفحص أولا مدى . شهية شرهة

ع الضريبة في الآجال القانونية ثم بواجباتها التصريحية، ثم المالية المتمثلة في دف لزمالمم

فحص التصريحات ومقاربتها مع المعطيات المتوفرة لديها وممارسة حق الإطلاع لدى الملزم 

لتكوين بنك المعلومات اللازمة حول تصريحات الملزمين، وتوقيع الجزاءات على المخلين 

لملزم تتعلق أساسا بالتزاماتهم، قد يؤدي لا محالة إلى خلافات واصطدامات بينها وبين ا

 .كثيرة بتصحيح الأساس الضريبي الذي ينطوي على حساسية مفرطة تنتج عنها نزاعات

وإذا كانت الضريبة تمثل مسا حقيقيا بالذمة المالية للمكلفين، فإن الموافقة عليها تعتبر الركيزة 

بين  ايقا وبناءالأساسية التي يقوم عليها النظام الجبائي برمته. وهذا يفرض بدوره تعاونا وث

الملزم والإدارة، فمتى كان التعاون متبادلا ويستند إلى روح الشفافية والوضوح كلما قلت 

بذلك أسباب الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الملزمين وإدارة الضرائب، وبالتالي توفير 

ية.  طاقة مادية ومعنو

بالتعديل والتغيير  لقوانين،ومن المعلوم كذلك أن قوانين الضرائب تتميز عن غيرها من ا

يا أحيانا بمقتضى قوانين المالية(، مما يؤدي إلى كثير من المستجدات  المستمرين)سنو
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القانونية المتعلقة بالملزمين بل وحتى موظفي إدارة الضرائب أحيانا، مما تضطر معه الإدارة 

ية، ومع ذلك لا يقتنع الملز يات وتعليمات تفسير مون بوجهة نظر إلى إصدار مناشير ودور

 بينهم وبين الإدارة الضريبية. اتمنازعالالإدارة فتنشأ 

وعليه فان ظاهرة الخلافات والمنازعات ستظل تطبع النظام الضريبي مهما كانت درجة 

 .تقبله من طرف الملزمين طالما ان المصالح بين طرفي هذا النظام متضاربة 

مسايرة هذه التطورات والبحث و التنقيب  ,  لذلك كان لزاما على مجلة القانون والأعمال 

سواء  للنزاعات الضريبيةفي هذا المجال لمحاولة الإحاطة ببعض الجوانب القانونية و التقنية 

 عبر دراسات و أبحاث يقدمها خيرة الباحثين في هذا المجال التحصيلاو  التأسيس

 

 إدارة مجلة القانون والأعمال
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يات العدد  محتو
 
 

 يونس مليح  -دراسة مقارنة  -ونية للمنازعة الجبائية الطبيعة القان 
 فاطمة الزهراء حاتم إجراءات إيقاف تحصيل الديون العمومية 
 عزيز الوكيلي أي دور للجان الضريبية في حل المنازعات الضريبية وفق التوجه الجديد للمدونة العامة للضرائب 
 كريمة هوري الطعن أمام اللجان الضريبية 
 حمري سعيد كشرط لوقف تنفيذ الضرائب   الضمانة 
 حمزة التريد أي دور لألجهزة الجمركية ) اللجان االستشارية في الجمرك ( في الحد من المنازعات الجمركية 
 مصطفى الفوركي التأصيل النظري للتحكيم في المنازعات الضريبية 
 يونس مليح مسطرة تصحيح أسس الضريبة  وسؤال ضمانات الملزم 
 فاطمة الزهراء حاتم ية نظام الاكراه البدني في ميدان تحصيل الديون العمومية خصوص 
 المسعوديشيد ر بية التبليغ في المادة الضري إجراءات 

- La fraude fiscale entre le droit et l’application 

  ALLAOUI YOUSSEF 
 يونس أبلاغ قرارات قضائية في المنازعات الضريبية 
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 )دراسة مقارنة( الطبيعة القانونية للمنازعات الجبائية
 

س مليحيون 

جامعة محمد الخامس  بسلك الدكتوراه باحث 

 الرباط

 

 مقدمة:

قبل امليالد(، ومارستها  5602الضريبة قديمة قدم الزمان، فقد عرفت في عهد الفراعنة في مصر)

. ومن املسلم به أنها عرفت تعاريف عدة، كان مفادها 1اإلمبراطورية الرومانية كما تعامل معها اإلسالم

 جيب امللزم، فلم نسمع أو نشهد قط يوما أن امللزمين هتفوا بشعار "عاشت الضريبة". جميعا إرهاق ل

، ودراسة الظاهرة الضريبية لها أهمية بالغة 2فالضريبة أداة تقليدية لتدخل الدولة في االقتصاد

اسية، في فهم مالية الدولة، على اعتبار أن الضريبة تعد من أهم موارد ميزانية الدولة ومقوماتها األس

 .3كما أنها تلعب دورا أساسيا ومهما في تحقيق أهداف السياسة املالية بصفة عامة 

ويستمد اإللزام الضريبي مصدره من مضمون الدستور كقانون أسمى، حيث نص الدستور 

بأن " على الجميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية  93في املادة   5622املغربي لسنة 

 انون وحده الصالحية إلحداثها وتوزيعها حسب اإلجراءات املنصوص عليها في الدستور" .التي للق

وقد عهد املشرع  إلدارة الضرائب والخزينة العامة، أمر فرضها وتحصيلها وزودها من السلطات  

 واالمتيازات العامة بما يكفي ألداء وظيفتها تلك، وفي املقابل سن ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة

                                                 
 .6، ص: 2002" دار النشر املغربية 91عبد الغني خالد "تاريخ السياسة الجبائية باملغرب في القرن   1

2  S. Manciaux, « Changement de législation fiscale et arbitrage international », Revue de l’arbitrage, 2001, n°2, p: 

318. 
 .53، ص: 2002مدني أحميدوش: الوجيز في القانون الجبائي على ضوء آخر التعديالت،الطبعة األولى ، دار القلم ، الرباط،   3
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الضريبية ضد حقوقهم  لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف اإلدارة 

 4املالية.

وقد استقر القضاء والفقه في املغرب، على اعتبار املنازعات الضريبية إحدى أنواع املنازعات 

ارية: "تختص املتعلق باملحاكم اإلد 02.36اإلدارية، وكما نصت على ذلك املادة الثامنة من القانون 

الضرائب التنظيمية املتعلقة باالنتخابات املحاكم اإلدارية بالنظر في ... تطبيق النصوص التشريعية و 

ونزع امللكية ألجل املنفعة العامة، والبت في الدعاوى املتعلقة بتحصيل الديون املستحقة للخزينة 

 5العامة."

ب التي وردت على سبيل املثال ال الحصر كما ذكر الباب الخامس من نفس القانون أنواع الضرائ

هذه الضرائب في النزاعات الناشئة  92التي يمكن الطعن فيها أمام املحكمة اإلدارية حيث حدد الفصل 

بتدوين النصوص املتعلقة  2321دجنبر  50الصادر في  5.21.2226عن تطبيق أحكام املرسوم 

رائب والرسوم املعهود بتحصيلها إلى إدارة بالتسجيل والدمغة والنزاعات الناشئة عن تحصيل الض

التسجيل و الدمغة تختص بالنظر فيها املحاكم اإلدارية الواقع في دائرة اختصاصها املكان املستحقة 

 6الضرائب أو الرسوم فيه.

                                                 
نجيب البقالي: " منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء اإلداري " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جـامعة الحسـن  4

  .4، ص: 2002_2002البيضاء،السنة الجامعية -ية املحمديةالثانـي كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماع
مدا خيل الدولة بأنها "القسط الذي يعطيه املواطن من ماله  9242عرف مونتسكيو في كتابه "روح القوانين" الذي صدر سنة  5

يعتبرها بمثابة ثمن للمصالح التي  بحيث كان’ليؤمن القسط اآلخر أو لينعم به بهناء" و كأنه يريد أن يظهر طابع التبادل في الضريبة 

تقدمها الدولة و هو ما يسميه بنظرية التكافؤ. كما حدد محمد بن محمد العبدالوي الضريبة بقوله : املال املجمع من الرعية  و 

                .         2غيرها على قانون الشرع أو من الرعية فقط على قانون متعارف عند االحتياج إليه. نفس املرجع أعاله: ص:
 92املوافق ل  9494الصادرة في جمادى الثانية  4221املحدث للمحاكم اإلدارية املنشور بالجريدة الرسمية عدد  49/10قانون رقم  6

 .9115نونبر 

mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
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ويمكن تعريف املنازعة الجبائية بأنها الحالة القانونية الناشئة عن وجود خالف بين املكلف 

ية بمناسبة قيام هذه األخيرة بتحديد وعاء الضريبة أو تضمينها أو تحصيلها، ومن جهة واإلدارة الجبائ

 .7أخرى، تعني املسطرة اإلدارية املقررة قانونا سلوكها لتسوية هذا الخالف

لكن اإلشكال الذي يدور حوله هذا املوضوع، هو ما الطبيعة القانونية لهذه املنازعات الجبائية، 

 ر عنه من خالل اإلشكالية الرئيسية التالية:وهو ما يمكن التعبي

هل يمكن اعتبار املنازعات الجبائية منازعات إدارية؟ وأي قضاء يخول له البت في هذه 

  املنازعات؟

 من خالل اإلشكالية الرئيسية التي تم ذكرها، يمكن تقسيم املوضوع على النحو التالي:

 املدنية واإلدارية وتيار االستقالليةاملبحث األول: املنازعات الضريبية بين املادة 

 املطلب األول:  املنازعات الضريبية بين املادة املدنية واإلدارية

 استقاللية املنازعات الضريبية تيار املطلب الثاني:  

 املبحث الثاني : املنازعة الضريبية بين القضاء الشامل وقضاء اإللغاء

 املطلب األول: دعوى  قضاء اإللغاء

 لثاني: دعوى القضاء الشاملاملطلب ا

                                                 
الحقوق مراكش  عبد الرحمان أبليال: املنازعة الجبائية باملغرب دراسة مقارنة : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة كلية  7

  .4ص:  9114-9115سنة 
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 املنازعات الضريبية بين املادة املدنية واإلدارية وتيار االستقاللية :املبحث األول 

عندما نتحدث عن طبيعة املنازعات الجبائية، من حيث النظام القانوني الذي تنضوي تحته 

ا اإلشكال يعود بحكم هذا النوع من املنازعات داخل األنظمة املتنوعة واملتعددة، فإن مرجع هذ

تعددها وتنوعها الذي يخضع ألنظمة قانونية وإجرائية تختلف وتتنوع حسب طبيعة املنازعة، وهكذا 

عرف الفقه عدد من التقسيمات والتصنيفات للمنازعة الضريبية. في محاولة منا لكشف هذا 

عات الضريبية بين املادة املدنية الغموض تطرقنا في هذا املبحث إلى مطلبين نتناول في األول، تمييز املناز 

 واإلدارية، ونستعرض في الثاني  تيار استقاللية املنازعات الضريبية.

 املطلب األول:  املنازعات الضريبية بين املادة املدنية واإلدارية

الشك وأن املنازعة الضريبية تتداخل ما بين كل من املادة املدنية واملادة اإلدارية، الش يء الذي 

عليها طابع عدم االستقرار، ال من الناحية القانونية وال من الناحية العملية، فالقاض ي الضريبي يطفي 

باملغرب يتعامل دائما وفق القانون املدني، الش يء الذي يضفي على قراره طابعا غير تقني، وهذا راجع 

وهو ما سنحاول تبيانه باألساس لعدم إملامه باملادة الضريبية من جهة، وتكوينه املدني لهذا القاض ي، 

 من خالل باقي سطور هذا املطلب. 

الفقرة األولى: طبيعة املنازعة الضريبية في الفقه البلجيكي والفرنس ي والياباني 

 واملصري 

سنحاول من خالل هذه الفقرة التطرق لطبيعة املنازعة الضريبية من خالل الفقه البلجيكي 

ل معرفة ما ذهب إليه الفقه املقارن من خالل تعريفه والفرنس ي  والياباني واملصري، وذلك من أج

للمنازعة الضريبية، ومقارنتها بما ذهب إليه الفقه املغربي، حتى تتضح لنا الرؤيا، وحتى نتعمق أكثر في 

 التعريف املعطى  لطبيعة هذه املنازعات الضريبية.
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 أوال: طبيعة املنازعة الضريبية من خالل الفقه البلجيكي والفرنس ي

 بيعة املنازعة الضريبية من خالل الفقه البلجيكيط 

تخضع املنازعات الضريبية في بلجيكا الختصاص القاض ي العادي، وذلك وفقا للقواعد العامة. 

هذا ما ينطبق على املنازعات املتعلقة بالضرائب على القيم اإلضافية: قانون القيود الرسمية باإلرث، 

ية، ورسوم اإلنتاج، وبشكل أكثر عمومية فإنه يطبق على كل والضرائب املباشرة، والرسوم الجمرك

الضرائب التي ال يوجد نص خاص بها في القانون، وفي أغلب األحيان ينظر القضاء املدني في النزاعات 

املتعلقة بالضريبة، ولكن من املمكن أن ينظر القضاء الجزائي بهذه الخالفات، كما هو الحال غالبا 

 .8فيما يتعلق بالجمارك

 طبيعة املنازعة الضريبية من خالل الفقه الفرنس ي 

يكاد ينعقد إجماع الفقه في فرنسا، على أن املنازعة الضريبية هي منازعة إدارية، بيد أن هذا 

اإلجماع جاء وليد تطور معين، فقد عنى الفقه التقليدي الفرنس ي بتحديد الطبيعة القانونية 

وليست بنص أو بتحديد  par leur natureزعات اإلدارية بطبيعتها للمنازعات الضريبية واعتبرها من املنا

    actes de la puissance publique القانون ما دامت تنطوي على منازعة في أعمال السلطة العامة 

ألن تحديد دين الضريبة في ذمة كل ملزم ال يتأتى إال بعد إتمام عدة عمليات إدارية تهدف إلى حصر 

 9وتقدير قيمته ثم يستخرج بعد ذلك السند الضريبي وهو قرار إداري قابل للتنفيذ.الوعاء الضريبي 

ويؤكد الفقه الفرنس ي الحديث أن العملية الضريبية تعتبر من أعمال السلطة العامة تنطوي 

على استخدام وسائل القانون العام، و أن املنازعات املتعلقة بها تثير مسائل متعلقة بالقانون العام، 

ه املثابة ينعقد االختصاص بالفصل فيها ملحاكم القضاء اإلداري ويطبق هذا املبدأ على جميع وبهذ

الضرائب والرسوم، ويقرر البعض أن الطابع اإلداري للمنازعة الضريبية يرجع إلى أنها تتناول عالقة 

                                                 
 .225، ص: 3/2/90/9116القانون الضريبي" ندوة القانون املقارن، دمشق -إيناس علي بوير:"الطرائق البديلة لحل النزاعات  8
العربية محمد أحمد عبد الرؤوف  " املنازعة الضريبية  في التشريع املصري املقارن " الطبعة االولى الناشر " دار النهضة   9

 .50، ص: 2002بالقاهرة"، 
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وهي عالقة امللزم باإلدارة الضريبية حين تباشر سلطتها واختصاصاتها بهدف تحقيق الصالح العام، 

 10ينظمها القانون العام. 

 ثانيا: طبيعة املنازعة الضريبية من خالل الفقه الياباني و املصري 

 طبيعة املنازعة الضريبية من خالل الفقه الياباني 

بالنسبة لليابان فاملنازعة الضريبية ذات طبيعة إدارية، إال أن اليابانيين يذهبون إلى استعمال 

هذه اإلجراءات  -هدف إلى التخفيف من كاهل القضاء، وحسب رأي بعض الكتاباألنماط البديلة التي ت

لها جذور أكثر عمقا، فهم يرون أن استعمال تلك األنماط البديلة لتسوية املنازعات متصل بمفهوم 

مختلف لسير املجتمع والعالقات بين األفراد، وأن هذا املفهوم يعود مصدره إلى املبادئ األخالقية 

عن "الكونفوشيانية"، فبدال من اللجوء إلى املحاكم يلجأ الناس إلى إجراءات غير رسمية من املوروثة 

 .11أجل تسوية الخالف، وهذا أمر تتصف به الكونفوشيانية التي ال تفضل الخالفات بشكل علني

ويفضل الشعب الياباني الطرائق غير القضائية وغير الرسمية من أجل تسوية املنازعات، 

ترض االعتراف بوجود خالفات تؤدي إلى قرارات تحدد بوضوح من هو على خطأ ومن هو فالدعوى تف

على صواب اعتمادا على مقاييس مستقلة عن إدارة املتنازعين، ويوجد لدى الشعب الياباني اتجاه قوي 

 بأن أي خالف يجب أن ال ينشأ، وإذا نشأ خالف فيجب تسويته بالتفاهم املتبادل.

  من خالل الفقه املصري: املنازعة الضريبية 

، أن املنازعة الضريبية تدور في أساسها حول قرارات  12يقرر جانب كبير من الفقه في مصر

إدارية، وتعتبر من قبيل املنازعات اإلدارية بطبيعتها ما دامت تتضمن طعنا في قرارت إدارية نهائية. وعلى 

                                                 
 .59محمد أحمد عبد الرؤوف  " املنازعة الضريبية  في التشريع املصري املقارن " مرجع سابق  ص:   10
الطريقة اليابانية"، ندوة القانون  -مينود ناكازوتو:"األنماط البديلة لتسوية الخالفات في الحقوق الضريبية -أندريه غوفان 11

 .259ص:  -2/90/9116-3املقارن، دمشق 
 .59محمد أحمد عبد الرؤوف  نفس املرجع  ص:  12
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دارية، الن الضرائب ليست سلطة إدارية، أن املنازعة الضريبية ال تعتبر من اإل  13العكس يرى البعض

فهي ال تؤدي للجمهور خدمة عامة تعتبر بها مرفقا من املرافق، كما أن أساس فرضها من أعمال 

السيادة وتنفيذها يتعلق بالذمم الخاصة وامللكية، ولذلك فالصبغة اإلدارية في عملها ليست خالصة، 

 تصاص بالنظر في املنازعات الضريبية . ويرى هذا الفقه األخير أن للقضاء العادي االخ

وهذا األخير ال يلقى تأييدا من الفقه الن الرأي السائد يعتبر ربط وتحصيل الضرائب من 

العمليات اإلدارية التي تهدف إلى التوصل إلى قرارات ربط و أوراد تحصيل تصدرها اإلدارة الضريبية 

 بوصفها إدارة عامة.

 زعة الضريبية من خالل الفقه املغربيالفقرة الثانية: طبيعة املنا

يرى الفقه املغربي إلى أن التجاء القاض ي الضريبي إلى أحكام القانون الخاص يكون هو السند 

األساس ي أمام الثغرات الكبيرة التي يحدثها تطبيق القانون الضريبي، حيث أنه في املغرب يعتبر القانون 

ب القوانين( و يتم تدعيم هذا الرأي بالنظر إلى التكوين ) القانون املدني أ 14الخاص هو األصل دائما

املدني للقاض ي الضريبي وإلى عدم وجود قضاء ضريبي متخصص، وهو ما اعتبره األستاذ بودهرين أمرا 

في غاية األهمية بالنسبة للملزم، إذ أن أساس القانون الخاص هو املساواة ما بين األطراف، وهذا ما ال 

حمد مرزاق واألستاذ عبد الرحمان أبليال، اللذين يرون أن القاض ي في املغرب من يتفق معه األستاذ م

الناحية العملية غالبا ما يزكي موقف اإلدارة الضريبية، وبالتالي قد يعتبر عنصرا مساندا ملا أقرته هذه 

 15اإلدارة.

ل ما يالحظ في إن االختصاص بالنظر في  املنازعات الجبائية يختلف من تشريع إلى آخر. و لكن أو 

هذا الصدد هو أن جل التشريعات املعاصرة تكاد تجمع على توزيع االختصاص بين مرحلتين: مرحلة 

                                                 
 .52محمد أحمد عبد الرؤوف  نفس املرجع  ص:  13
هناك من الفقه من ال يرى ضرورة تطبيق القانون الخاص في حالة سكوت املشرع الضريبي محمد مرزاق و عبد الرحمان ابليال  14

 وزكرياء محمود بيومي و قدري نقوال عطية
 .2، ص: 9112محمد مرزاق، عبد الرحمان أبليال : "املنازعات الجبائية باملغرب بين النظرية والتطبيق" مطبعة االمنية بالرباط  15
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إدارية إجبارية يتم البت من خاللها في املنازعة من طرف هيئات إدارية، قبل أن ينتقل االختصاص إلى 

تحاول حل هذه املنازعات  إذ نجد أن مختلف التشريعات الضريبية 16جهات قضائية في مرحلة ثانية.

عن طريق اإلدارة الضريبية نفسها، بأن تتطلب تقديم تظلم إلى هيئة عليا أو إلى لجنة خاصة. وهي 

تهدف من ذلك تخفيف العبء عن القضاء وإنهاء املنازعات في مراحلها األولى، فضال عن توفير وقت 

قبل رفع الدعوى وانتظار نتيجته حتى  وجهد للملزم. وتكاد تجمع جل التشريعات على استلزام التظلم

 17تتحقق الحكمة من وجوبه.

وإذا كان اإلجماع بين القوانين املعاصرة قد وقع على إلزامية املرحلة اإلدارية األولية، فإن 

الخالف قد وقع أساسا حول تنظيم االختصاص في املرحلة القضائية، فمن الفقهاء من ذهب إلى 

القضاء العادي على اعتبار أنه القضاء الذي يطبق القانون املدني،  وجوب أن يعهد باالختصاص إلى

والذي يعتبر في نظرهم الشريعة العامة لشتى فروع القانون الوضعي. فتطبق أحكامه فيما لم يرد 

بشأنه نص خاص، يضاف إلى ذلك أن القضاء اإلداري ما زالت محاكمه في أضيق نطاق بخالف 

في أنحاء البالد بحيث يتاح لها اإلملام بالظروف املحلية ومعرفة العرف  املحاكم العادية التي تتغلغل

ومن شأن ذلك تحقيق ضمانات كافية للمكلف ال يحققها القضاء اإلداري الذي ينحاز بطبعه  18الجاري.

 19إلى الدفاع عن مصالح اإلدارة الضريبية.

يتأثر في أحكامه بقواعد القانون إال أن ما يعاب على هذا االتجاه هو أن القاض ي العادي غالبا ما 

املدني وهو يبت في قضية ضريبية، رغم أن ال أحد يشك في أن للقانون الضريبي ذاتيته الخاصة به، بل 

البد من االعتراف بالقانون الجبائي بخصوصياته وذاتية متميزة خاصة من حيث األهداف التي يتوخى 

                                                 
 هناك من التشريعات الضريبية من تقف عند حدود املرحلة اإلدارية و ال تسمح بنقل املنازعة بين يدي القضاء كالتشريع العراقي. 16
 .94لم تتم اإلشارة إلى املطبعة و دار النشر، ص:  9121مي: " الطعون القضائية في ربط الضريبة "القاهرة زكرياء محمود بيو  17
 .94زكرياء محمود بيومي: " الطعون القضائية في ربط الضريبة "، نفس  ص:   18
 .992زكرياء محمود بيومي: " املنازعات الضريبية في ربط و تحصيل الضريبة"، م س، ص:  19
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اصرة تسير في هذا االتجاه، ومنها تشريعات دول ورغم ذلك تظل أغلبية التشريعات املع 20تحقيقها،

 املغرب العربي، وبالخصوص القانون املغربي ، قبل دخول املحاكم اإلدارية حيز التنفيذ. 

( فيرون أن يعهد باالختصاص في محمد مرزاق، عبد الرحمان أبليال أما فقهاء القانون العام )

بار أن هذه املنازعات تعد من قبيل املنازعات اإلدارية نظر املنازعة الجبائية إلى القضاء اإلداري باعت

بطبيعتها وتتضمن طعنا في قرارات إدارية نهائية تدخل في اختصاص القضاء اإلداري ومن التشريعات 

 العربية التي تسير في هذا النهج نذكر التشريع السوري.

انون الضريبي، وعلى أية حال فالخالف واضح بين الفقهاء حول التكييف القانوني للق 

ت أغلبية الفقه تميل إلى اعتباره أحد فروع القانون ـة خاصة. وإن كانــــة بصفــــوللمنازعات الجبائي

 العام.

 

 املطلب الثاني: تيار استقاللية املنازعات الجبائية

إن االرتباط القائم بين القانون الضريبي بمختلف فروع القانون، ال ينفي وجود مميزات 

فرد بها القانون الضريبي عن باقي فروع القانون، مما أثار جدال ونقاشا فقهيا حول مدى وخصائص ين

 21.استقاللية هذا القانون وانقسم الفقه املالي بشأنه بين مؤيد ومعارض لها

واألستاذ كوتيريت  من بين املدافعين على مبدأ استقاللية  Trotabatيعتبر كل من العميد ترتبا 

ي مواجهة هيمنة القانون املدني حيث أكد على أن القانون الضريبي في عالقته بفروع القانون الضريبي ف

القانون العام والقانون الخاص يتمتع باستقاللية تامة يسمح  له بإرساء قواعده ومبادئه الخاصة به 

العجز  ويعتبر بذلك " سيدا في بيته"، بينما ذهب تيار إلى كون مبدأ االستقاللية يشكل مبررا لنوع من

والكسل املعرفي،  وأن املدافعين عن استقاللية القانون الضريبي يجعلون من هذا القانون قانونا 

                                                 
 .92ي أحميدوش: الوجيز في القانون الجبائي على ضوء آخر التعديالت، مرجع سابق، ص: مدن  20
 .96 -93مرجع سابق، ص:   مدني أحميدوش: الوجيز في القانون الجبائي على ضوء آخر التعديالت، 21
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جامدا ال يمكن تفسيره وال تكييفه مع املبادئ العامة للقانون األخرى، إذ على الرغم من توفر القانون 

القانون استقالال مطلقا، إذ مجموعة من القواعد واملفاهيم الخاصة فإنه ال يمكن القول باستقاللية 

 22.أن كل فروع القانون تتوفر بدورها على هامش من االستقالل النسب

 الفقرة األولى: املنازعات الضريبية وتيار إحداث محاكم الضريبية

وللمنازعات الجبائية بصفة  2إذا كان الخالف  الحاصل حول التكييف القانوني للقانون الضريبي

ه من اختصاص القانون الخاص باعتباره من صلب املادة املدنية من جهة، ومن خاصة ما بين من يعتبر 

 يعتبره أنه من اختصاص القانون العام بصفته من صلب املادة اإلدارية من جهة ثانية.

فإن بعض الفقه يرى أن املنازعات الضريبية يجب أن تختص بها محاكم ضريبية مستقلة عن 

خرى، التي قد يتكون منها النظام القضائي في الدولة، و يستندون في رأيهم املحاكم العادية و اإلدارية األ 

إلى أن الطبيعة الفنية التي يتميز بها القانون الضريبي و ذاتية هذا القانون تدعو إلى أن يختص بنظر 

وتوحيد  23املنازعات الضريبية قضاة متخصصون يعملون على تأصيل مبادئ  القانون الضريبي

ك يمكن تفادي األحكام املتناقضة التي تطبق على هذه املنازعات نتيجة تفسير النصوص أحكامه، وبذل

القانونية وفقا ألحكام القانون الخاص تارة، ووفقا ألحكام القانون العام تارة أخرى، وهذا ما يساعد 

على سرعة الوصول إلى الحلول املناسبة فضال عن تبسيط اإلجراءات، حيث يمكن أن يحتدى 

وذج األملاني واليمني والذي أنش ئ محاكم ضريبية مختصة للنظر في املنازعات الضريبية، تتشكل بالنم

من أعضاء متخصصين في الضرائب و يمكن أن يتقرر لها إجراءات خاصة، وذلك ملا يتمتع به القانون 

 24الضريبي من ذاتية واستقالل عن باقي فروع القوانين.

                                                 
 .92-96مرجع سابق ص:   مدني أحميدوش: الوجيز في القانون الجبائي على ضوء آخر التعديالت، 22
 .962، ص: 9162دري نقوال عطية: "ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته" مطبعة اإلسكندرية ق  23
العدد  22منى ادلبي  الدعوى الضريبية بسوريا : مقال منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية املجلد  24

 .36ص:  2099الثالث 
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فيذ املكلف من خالله باثنين من املراحل اإلدارية )أو شبه وأيضا النموذج الياباني، الذي يست

القضائية(، بالنسبة للجوء إلى "محكمة الضرائب الوطنية" من أجل التأكيد على وجه نظره، وإذا لم 

يقتنع املكلف بالنتيجة التي توصل إليها بعد املرور بهاتين املرحلتين اإلداريتين اإللزاميتين يمكنه عندئذ 

 املحكمة اإلقليمية. اللجوء إلى

 الفقرة الثانية: املنازعة الضريبية وتيار عدم إحداث محاكم ضريبية

يرى بعض الفقه املغربي أن وجود محاكم متخصصة في املادة الضريبية ال يخول املكلف نفس 

الثقة واالطمئنان الذي تمنحه املحاكم العادية، ذلك أن هذه املحاكم املتخصصة يمكن أن تحل النزاع 

 ملصلحة اإلدارة الضريبية. 

لكن األستاذ محمد مرزاق و عبد الرحمان أبليال يعتقدان أن ليس هناك أي مبرر لهذا التخوف 

ذلك أن تجربة املحاكم  املتخصصة، ليس فقط في امليدان الضريبي، قد أثبتت نجاعتها و فعاليتها في 

لبا تقديميا بالنسبة لجميع الهيئات تسوية املشاكل )بل أصبح هذا النوع من املحاكم املتخصصة مط

املهنية و الحرفية يكفي أن نشير هنا إلى دعوة اإلجراء إلعادة خلق محاكم اجتماعية متخصصة، و كذا 

   25مطالبة فئة التجار بتأسيس محاكم تجارية مستقلة كما هو الحال في فرنسا(،

الوقت مناسب إلنشاء مثل هذه ورغم قناعتهم التامة بهذا الطرح إال أنهم مع ذلك ال يرون أن 

املحاكم بالنظر إلى اإلمكانيات املادية و البشرية التي تتطلبها من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر إلى تخوف 

املدارين املتزايد من مقاضاة الدولة عموما، وكل ما يرونه مناسبا هو إيجاد غرف متخصصة و قضاة 

 لتي قد يتكون منها النظام القضائي داخل الدولة.متخصصين داخل املحاكم العادية أو اإلدارية ا

بعد إحداث املحاكم اإلدارية باملغرب تم الحسم في هذا الخالف الفقهي إذ صارت املنازعات 

يتمحور حول طبيعة الدعوى  الضريبية من صلب املادة اإلدارية. لكن اإلشكال الذي يطرح نفسه

 ى قضاء شامل؟  الضريبية، هل تقام في شكل دعوى إلغاء؟ أم دعو 

                                                 
 .99نازعات الجبائية باملغرب بين النظرية والتطبيق "، مرجع سابق  ، ص: امل محمد مرزاق، عبد الرحمان أبليال : " 25
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 املبحث الثاني :  املنازعات الضريبية بين القضاء الشامل وقضاء اإللغاء

عندما نتحدث عن طبيعة املنازعات الضريبية فإننا نقصد طبيعتها "النوعية" من حيث كونها 

يها منازعة بين امللزم واإلدارة أي بين أطراف غير متكافئة، يحكمها نظام القانون العام، مما يضفي عل

 26.صبغة منازعة إدارية تدخل بحكم هذه الطبيعة النوعية ضمن اختصاص القضاء اإلداري 

إذن فالطبيعة النوعية للمنازعة الضريبية من حيث هي منازعة إدارية أمر ال غبار عليه، غير أن 

ذي األمر ليس بمثل هذا الوضوح فيما يخص طبيعتها القانونية أي من حيث تحديد النظام القانوني ال

تنطوي تحته هذا النوع من املنازعات داخل األنظمة املتعددة واملتنوعة للمنازعات اإلدارية بحكم 

دعوى إلغاء   27تعددها وتنوعها يخضع ألنظمة قانونية وإجرائية تختلف وتتنوع حسب طبيعة املنازعة،

 )املطلب األول(،أو دعوى القضاء الشامل )املطلب الثاني(.

 زعة الضريبية ودعوى اإللغاءاملطلب األول: املنا

تعتبر دعوى اإللغاء دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري لكونه معيبا أو 

مشوبا بعيب من عيوب عدم املشروعية. و قد وصفت بأنها دعوى موضوعية يرمي رافعها إلى مخاصمة 

 قرار إداري وليست شخصية يستند رافعها إلى حق شخص ي له.

 رة األولى: الطبيعة القانونية لدعوى اإللغاءالفق

باعتبار أن الرقابة القضائية ال يحركها القضاء من تلقاء نفسه وأن على من تضرر من القرار 

اإلداري أن يلجأ إلى القضاء، فإنه كان من الضروري ابتكار وسيلة لضمان حقوق األفراد و حمايتهم من 

ما يعرف بدعوى اإللغاء التي توجه ضد القرارات اإلدارية  الشطط في استعمال السلطة، حيث تم خلق

النهائية والتي تتسم بتجاوز السلطة حتى يكون هناك نوع من التوازن بين الصالحيات واالمتيازات 

                                                 
املحدث للمحاكم االدارية  49-10د نجيب جيري املنازعات الضريبية : النظام القانوني واالشكاالت التطبيقية على ضوء القانون  26

 .15 :ص  2099، مارس يونيو،  12-12مقال منشور في املجلة املغربية لالدارة املحلية والتنمية، عدد مزدوج 
املحدث للمحاكم االدارية   49-10د نجيب جيري املنازعات الضريبية : النظام القانوني واالشكاالت التطبيقية على ضوء القانون  27

 .15نفس املرجع، ص: 
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بين حماية حقوق األفراد ومصالحهم، إذ تعتبر دعوى اإللغاء دعوى قضائية الكبرى املمنوحة لإلدارة و 

أو إعدام قرار إداري لكونه معيبا أو مشوبا بعيب من عيوب عدم املشروعية  ترفع للمطالبة بإلغاء

  28ة.املعروف

حيث تحول مجلس الدولة الفرنس ي من  2185و قد ظهرت بصورتها الحديثة في فرنسا سنة 

القضاء املقيد إلى القضاء املفوض، و يرجع إلى هذا املجلس فضل إنشاء وتوضيح و تطوير غالبية 

  29علقة بهذه الدعوى إلى حد بعيد، كما انتقلت بعد ذلك إلى كثير من بالد العالم.املبادئ املت

وقد وصفت دعوى اإللغاء بأنها دعوى موضوعية يرمي رافعها إلى مخاصمة قرار إداري و ليست 

شخصية يستند رافعها إلى حق شخص ي له. وعليه فقد اعتبر قضاء اإللغاء هو القضاء الذي بموجبه 

أن يفحص مشروعية القرار اإلداري، فإذا تبين له مجانبة القرار للقانون حكم بإلغائه، يكون للقاض ي 

ولكن دون أن يمتد حكمها إلى أكثر من ذلك، فليس له تعديل القرار املطعون  فيه أو استبدال غيره 

 30به.

 وفي املغرب و غداة إحداث القضاء اإلداري، فإنه قد يدعي الطاعن أن هناك عمال أو تصرفا

إداريا غير شرعي، ويطالب القاض ي اإلداري بإلغائه فهو في هذه الحالة يتوجه إلى القاض ي من اجل إلغاء 

قرار إداري موصوم بأحد عيوب املشروعية، وهذا اإللغاء يعتبر دعوى قضائية موجهة ضد كل 

دعوى املقررات اإلدارية حتى بدون نص قانوني خاص طبقا للمبادئ العامة للقانون، وهي كذلك 

القانون العام مفتوحة في وجه جميع املواطنين، بمجرد ما يتوصل القاض ي بمقال دعوى اإللغاء يجري 

                                                 
   .  93الرباط،  ص:  ، مطبعة  األمنية،2090قواعد التقاض ي في املادة الضريبية، الطبعة الثانية  حياة البجدايني: 28
يراجع ذ.محمد مرغني:  املبادئ العامة للقانون اإلداري املغربي، نشر و توزيع مكتبة الطالب، مطبعة الساحل بالرباط، الطبعة   29

 يراجع أيضا: .402، ص: 9122الثالثة 

Jean.Garagon et Michel Rousset, Droit administratif marocain, 2eme édition 1975,édition la porte, P: 396 
 593ص:   9126لقضاء اإلداري : الكتاب األول قضاء اإللغاء  طبع ونشر دار الفكر العربي  طبعة  سليمان محمد الطماوي : ا 30
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تحقيقها شكليا قبل الفصل في املوضوع، الغاية منه تبيان ما إذا كان التصرف أو العمل اإلداري 

 . 31املطعون فيه يعتبر أم ال خارقا للقانون وبالتالي غير شرعي

اإللغاء كونها دعوى عينية، وهو ما أكده العمل القضائي حيث جاء في  ومن خصائص دعوى 

" أنه خالفا ملا تمسكت به وزارة التجهيز من خرق مقتضيات  32حكم للمحكمة اإلدارية بالدار البيضاء

من قانون املسطرة املدنية بعدم تقديم الدعوى ضد الوزير األول فإنه استثناء من أحكام  222الفصل 

ذكورة فإن املستقر عليه فقها و قضاء أن دعوى اإللغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة املادة امل

هي دعوى عينية بطبيعتها تهدف مخاصمة القرار اإلداري وبالتالي فإن توجيهها ضد مصدر القرار مباشرة 

 يعتبر صحيحا ويكون بالتالي الدفع أعاله غير مبني على أساس و يتعين عدم اعتباره".

"  33،ايرت املحكمة اإلدارية بوجدة توجه املحكمة اإلدارية بالبيضاء حيث جاء في حكم لهاوقد س

أنه فيما يخص الدفع الثاني املتعلق بعدم توجيه الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير األول أو الوزير 

ى الوص ي، فإنه يبقى مردودا بدوره ،على اعتبار أن دعوى الشطط في استعمال السلطة )وهي دعو 

اإللغاء(، ترمي إلى مخاصمة القرار اإلداري املؤثر في املركز القانوني للطاعن، وأن توجيهها مباشرة ضد 

 مصدر القرار يبقى سليما من الناحية القانونية مما يتعين معه استبعاد الدفع املذكور.

من الدعاوى  واستنادا إلى خاصية الطابع العيني التي تميز دعوى اإللغاء فقد تم اعتبار مجموعة

 "  34،دعاوى إلغاء صرفة ومنها الدعاوى االنتخابية وهكذا اعتبرت املحكمة اإلدارية بمراكش في حكم لها

                                                 
 .93"قواعد التقاض ي في املادة الضريبية"، م س، ص:  حياة البجدايني: 31
محمد الودغيري، رقابة قاض ي اإللغاء على  غ أورده ذ. 962/2006في امللف رقم  2006دجنبر  22صادر بتاريخ  134حكم رقم  32

مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة بناءا على الدوريات، تعليق حكم املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، مجلة الحقوق املغربية، 

 .931، ص: 2001العدد السابع / السنة الرابعة/  ابريل 
 غ قسم قضاء اإللغاء، غير منشور. 2002/ 02في امللف رقم  2002ارس م 95صادر بتاريخ  21حكم رقم  33

 2009/ 931يراجع في نفس التوجه " دعوى اإللغاء دعوى عينية و ليست دعوى شخصية " حكم املحكمة اإلدارية بوجدة رقم 

 .  939، ص: 2002ر ، منشور بمجلة القصر، العدد الثالث شتنب925/2000في امللف رقم  2009يوليوز  04الصادر بتاريخ 
 م.ن، غير منشور. 2004/  09، في امللف رقم 2004أبريل  02صادر بتاريخ  2004/ 09حكم رقم  34
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أن للدعاوى االنتخابية طابعا عينيا و بالتالي فإنها ال تهدف إلى مخاصمة أشخاص بذواتهم وإنما 

بات . ولهذا فهي ال تهدف إلى إقرار إلى مراقبة عدم احترام أولئك األشخاص للقوانين املنظمة لالنتخا

حقوق شخصية وإنما إلى إلغاء نتيجة االقتراع أو تعديل تلك النتيجة كما أن الطابع العيني للدعوى 

االنتخابية يجعل األحكام الصادرة فيها حاملة لحجية مطلقة يمكن أن يتمسك بها كل فرد ألنه ينش ئ 

خبين وبالتالي ال يمكن قبول  تعرض الغير الخارج عن وضعية قانونية جديدة لها أثر على جميع النا

 35الخصومة في هذا اإلطار".

 الفقرة الثانية: وضعية املنازعة الضريبية كدعوى إلغاء

تشكل دعوى اإللغاء أحسن أنواع الرقابة اإلدارية على اإلدارة وأكثرها ضمانا لحقوق امللزمين، 

م، وإنما دعوى عينية تقام ضد قرار مخالف وهي ليست دعوى اعتيادية تقام بين أطراف وخصو 

فهي تهدف بصفة عامة إلى مراقبة مشروعية القرار والحكم بإلغائه، بسبب ما يشوبه من  36للقانون،

تجاوز السلطة، و تتعدد الحاالت التي يمكن أن يفصل فيها القاض ي في إطار دعوى اإللغاء، ولعل أبرزها 

رات التي تصدر بمعزل عن عملية فرض الضريبة، و كذا هو النظر في الطعون املقدمة ضد القرا

القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية وهكذا يمكن تصور إعمال دعوى اإللغاء بالنسبة للقرارات 

املنفصلة عن عملية فرض الضريبة، في حاالت معينة أبرزها القرار الرافض لطلب امللزم بتأجيل 

ذا عملية تحديد أساس األداء، رفض طلب اإلعفاء، وكذلك الق
ّ
رار املحدد ملبدأ فرض الضريبة ، وك

 37الضريبة .

ومن الحاالت املوجبة كذلك لدعوى اإللغاء القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية، متى كانت 

املنازعة تنصب حول أساس فرضها، ولم يكن الطاعن يتوفر على دعوى موازية تمكنه من تحقيق نفس 

                                                 
 .92"قواعد التقاض ي في املادة الضريبية"، م س، ص:  حياة البجدايني: 35
" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا "القضاء اإلداري واملنازعات الجبائية  املحكمة اإلدارية للدار البيضاء نموذجا جمال جالل: 36

السنة الجامعية  سطات،-املعمقة في القانون العام، جـامعة الحسـن األول  كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية 

 .903ص:   2001_2002
 .92"قواعد التقاض ي في املادة الضريبية "، م س، ص:  حياة البجدايني: 37
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ته الدعوى املوازية موجودة فعال و أن النصوص القانونية صريحة في تأكيد الغاية. ومعلوم أن ها

 38إمكانية الطعن ضد مقررات اللجان، أمام جهة القضاء اإلداري.

كما يحق للملزم التقدم بدعوى اإللغاء في املنازعة الجبائية متى كانت القرارات الضريبية 

و غالبا ما يفضل امللزم أو  بة ذاتها فصال تاما.املطعون فيها مما يمكن فصلها عن مسطرة فرض الضري

الطعن في الضريبة عن طريق دعوى اإللغاء ،وذلك ألسباب  من ينوب عنه، عن قصد أو غير قصد،

ويبقى مجال  39.أبرزها أن دعوى اإللغاء مجانية وأن اإللغاء يمكنه من بلوغ املبتغى من وراء الدعوى 

ملنفصلة عن عملية ربط الضريبة، كالقرارات الصادرة عن املجلس دعوى اإللغاء هو القرارات اإلدارية ا

الجماعي، في شكل مداولة والتي من شأنها إحداث رسوم بلدية. واملقررات العامة املتعلقة بتنظيم 

الضريبة، واملنشورات ذات الصبغة التنظيمية التي تضيف شيئا للقانون بالشكل الذي يتولد عنه تأثير 

 40.ونية لألطرافعلى املراكز القان

 املطلب الثاني: دعوى القضاء الشامل

بعد أن رصدنا أبرز تجليات دعوى اإللغاء في مجال املنازعات الضريبية سوف نتوقف عند 

 إعمال دعوى القضاء الشامل في هذا النوع من املنازعات.

 الفقرة األولى: تعريف دعوى القضاء الشامل: 

بأنها: "املنازعة التي يفصل فيها القاض ي بين طرفين  دعوى القضاء الشامل 41يعرف بعض الفقه

غير متساويين، يكون أحدهما شخصا عاما أو ذا نفع عام يساهم في سير مرفق عام أو سلطة إدارية 

مستقلة، سواء كانت الدعوى ترمي إلى حماية حق شخص ي أو إلى إقرار الشرعية أو إلى األمرين معا، أو 

                                                 
 .916، ص: 9112رة املنازعة في الضريبة "،  مطبعة  الصومعة  الرباط   محمد السماحي: "مسط 38
يونس معاطا:  املنازعات في تحصيل الديون الضريبية ،منشور بالسلسلة املغربية للعلوم والتقنيات الضريبية ، الطبعة األولى   39

 .23مطبعة طوب بريس الرباط، ص:  2092

 .91املادة الضريبية "، م س، ص: "قواعد التقاض ي في  حياة البجدايني: 40 

 .50، ص:  9111أمينة جبران: "القضاء اإلداري. دعوى القضاء الشامل"،املنشورات الجامعية املغربية، الطبعة األولى، 41 



 

 

 

23 

لعامة، بشكل يتطلب قيام القاض ي بعمليتين على األقل أو بعملية إلى أي هدف آخر من املصلحة ا

 واحدة تقتض ي سلطات أوسع، ودورا إيجابيا في توجيه إجراءات الدعوى".

ولعل أهم ما يميز دعوى القضاء الشامل هو اتساع سلطات القاض ي ليقوم بأكثر من عملية 

ديله بإحالل آخر محله، بتعديل مبلغ إلغاء القرار الذي فرض الضريبة لكونه غير مشروع مثال وتع

لإلدارة بإرجاع املبلغ الذي تم تحصيله بغير حق ، الضريبة وتخفيضه إلى القدر املعقول أو بإعطاء أمر

 من الطاعن وذلك بعد إلغائه.

إال أن أحكام القضاء املغربي في املوضوع خاصة املحاكم الدنيا ال يتضح من خالل قراءتها هذا  

فى القضاة كلية اإلشارة إلى أن األمر يتعلق بقرار إداري، لتججيعهم بأن النظر في البعد، بل يتال

لذلك يتعاملون مع القضية وكأنها تتعلق بعملية ، ءمشروعية هذا األخير من اختصاص قاض ي اإللغا

قانون ضريبية على غرار العمليات األخرى التي يختصون بها كالعملية العقارية أو االنتخابية أو قضايا ال

 الخاص التي تتعلق أساسا بحق.

وبمجرد ما يقفون عند عمل قانوني يعد قرارا ليس بحكم مضمونه أو جوهره، ولكن بحسب 

فقاض ي الدعوى الشاملة ال  42ص،اجتهاد املجلس األعلى يحكمون بعدم قبول الدعوى لعدم االختصا

ا يقربه من القاض ي العادي حين يلغي قرارا، وإنما يبت في صميم الوضعية أو في موضوع الحق وهو م

 43.يتصدى لحسم الخالف بين طرفي الدعوى العادية

التمييز بين دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الشامل إلى مبدأ مصدر الحق  44ويرجع أحد املهتمين  

الذي يطالب به املدعي، فإذا كان يطالب بحق ذاتي مقرر له مباشرة من قاعدة قانونية فالدعوى تكون 

ه الحالة من دعاوى القضاء الشامل ومن تم يكون ما أصدرته اإلدارة من أوامر وتصرفات مجرد في هات

                                                 
 .299أمينة جبران: "القضاء اإلداري. دعوى القضاء الشامل"، مرجع سابق ص:  42
ئية دراسة تحليلية / قانونية / فقهية و قضائية مع أحدث االجتهادات القضائية سعاد بنور: " العمل القضائي في املادة الجبا 43

 .21الصادرة عن املجلس االعلى، الطبعة االولى، دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع بالرباط، ص: 
ضيع الساعة، العدد األول محمد قصري: القرارات اإلدارية التي يجوز الطعن فيها بدعوى اإللغاء لتجاوز السلطة، سلسلة موا 44

 .26، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، ص: 9113
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أعمال تنفيذية وليست بقرارات إدارية باملفهوم القانوني للقرار اإلداري، وعلى العكس من ذلك إذا كان 

ها في إحداث مركز األمر يتعلق بقرار إداري أفصحت من خالله اإلدارة في الشكل املتطلب قانونا عن نيت

 قانوني وإنشاءه أو إلغاءه، فالدعوى في هذه الحالة من دعاوى اإللغاء.

 الفقرة الثانية: املنازعة الضريبية وعالقتها بدعوى القضاء الشامل

يدرج القضاء املغربي املنازعات الضريبية ضمن والية القضاء الشامل،  حيث جاء في قرار 

 :ما يلي 45للمجلس األعلى

املنش ئ لها  36/02من الواضح أن املحكمة تبث في دعاوي اإللغاء التي حددها القانون  " حيث 

كما تبث في نفس الوقت في دعاوي القضاء الشامل التي أسندت إليها حسب نفس القانون على سبيل 

إنه الحصر. وحيث أن مادة الضرائب واملنازعات املتعلقة بها تدخل في الطائفة الثانية  املذكورة وحيث 

ال جدال وان موضوع الدعوى هو املنازعة في ضريبة   الش يء الذي يعني أن املحكمة اإلدارية كانت 

مختصة للبث في الطلب املذكور، ولو أن الطاعنة استعملت مصطلح اإللغاء مادام الهدف املتوخى من 

في نظرها بدون وجه دعواها هو الوصول إلى إبطال الضريبة املفروضة عليها ومحاولة استرجاع ما أدته 

حق. وحيث يتعين لكل ما سبق إلغاء الحكم املستأنف وتصديا للتصريح باختصاص املحكمة اإلدارية 

 للبث في النزاع".

فمن خالل القرار أعاله يتضح أن املجلس األعلى يجعل من املنازعة الضريبية مجاال خصبا 

أي الدعوى -كاستثناء إمكانية رفعها  لدعوى القضاء الشامل أمام املحاكم اإلدارية كأصل، ويورد

بحيث ربط ذلك بكون هذه األخيرة معفاة من الرسوم القضائية عند  -الضريبية في إطار دعوى اإللغاء

 انتفاء الصلة بين امللزم والضريبة املنازع فيها.

                                                 
منشور بدفاتر املجلس األعلى , قضاء الغرفة   325/3/9/9112في امللف اإلداري عدد  24/02/9112صادر بتاريخ    9992قرار عدد  45

,   مطبعة ايليت  ,  1/2003عدد    9112/2004الفترة ما بين سنتين  يل , ـــرائب والتحصـــــالض  س األعلى في مجالــــــة باملجلـــــــــاإلداري

 .94ص: 
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فإدراج املنازعة الضريبية في مجال دعوى القضاء الشامل يعني أن للقاض ي الضريبي سلطات 

ع من سلطات قاض ي الشطط في استعمال السلطة، إذ بإمكانه  أن يغير الضريبة زيادة و نقصانا، أوس

بل تتعدى سلطاته اإلدارة الضريبية، وهو بذلك يبين ما يجب على اإلدارة عمله أو االمتناع عنه، 

   وأحيانا الحكم عليها بدفع مبلغ من املال.

ل، منها أن دعوى اإللغاء ال تقبل لوجود هناك عدة اعتبارات تدعم دعوى القضاء الشام

املتعلق بإحداث املحاكم اإلدارية والذي  36/02من القانون  59الدعوى املوازية وفقا ملضمون الفصل 

وسع املعنيين باألمر أن يطالبوا  جاء فيه " ال يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء القرارات اإلدارية إذا كان في

الطعن كما أن دعوى اإللغاء ال تحقق للملزم ما يستهدفه من وراء بما يدعونه من حقوق بطريقة 

 46.دعوى متعلقة بوعاء الضريبة وتصفيتها

وفيما يتعلق بالتصدي القضائي لتحديد طبيعة الدعوى الضريبية، فإن العمل القضائي 

املبدأ ال الفرنس ي اعتبر أن املنازعة الضريبية منازعة قضاء شامل من حيث املبدأ، ومع ذلك فان هذا 

يحضر على قاض ي الضريبة النظر في مشروعية القرارات الضريبية املؤسسة بموجبها الضريبة، ولكن 

دائما كجهة قضاء شامل، أي ليس بقضاء إلغاء القرارات غير املشروعة، وإنما فقط لترتيب اآلثار 

 47.القانونية لعدم مشروعية القرار بتقرير عدم مشروعية الضريبة املؤسسة بموجبه

 خاتمة:

تعتبر املنازعة الجبائية بمثابة مقياس ملدى نجاعة النظام الضريبي، من خالل تطبيقاته ومدى 

استجابة امللزمين وقبولهم ملقتضياته، التي تتجسد في االلتزامات التصريحية واملحاسبية واملالية، حيث 

ثم الطعن أمام  واالستئنافيةيتم الحسم في هذه املنازعات من خالل املحاكم اإلدارية، االبتدائية 

                                                 
فوزية الكون : القاض ي الجبائي، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة, تخصص قانون األعمال، كلية العلوم القانونية  46

 .46، ص: 9112/9111حسن الثاني  السنة الجامعية واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء جامعة ال
ص:  ،9116 4جعفر حسون: املنازعات الجبائية في ظل املحاكم اإلدارية منشور باملجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية العدد  47

22. 
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املجلس األعلى للقضاء وذلك بغية حماية حقوق امللزمين من تعسف اإلدارة حيث يعتبر القاض ي 

اإلداري صاحب الوالية العامة في املنازعة الجبائية والضامن ملداخيل الخزينة في املسطرة القضائية 

والطعون سواء من حيث الكم، أو من حيث  فكلما ارتفعت وتيرة املنازعات وإن كانت ذات مصدر مدني.

 الكيف. 

ومما ال شك فيه أن املكلف قد يرى أن ظلما أو إجحافا قد أصابه فرض الضريبة عليه، وسواء 

كان على حق فيما يرى أو ال فإننا نتساءل هل القضاء هو الطريق لحل املنازعات التي قد تنشأ بينه 

ئل أخرى هي ما يطلق عليه اسم "الوسائل البديلة" والتي تعد وبين اإلدارة الضريبية؟ أم أن هناك وسا

من الوسائل الناجعة إذا ما أحسن تطبيقها ألن مؤداها أن املكلف سيدفع ما هو مترتب في ذمته عن 

 رضا واختيار، دون جبر أو إلزام. 

جل  فاملنازعة الضريبية تدخل في نطاق دعوى القضاء الشامل، وهو ما يبدو واضحا من قرارات

املحاكم اإلدارية، والتي تأبى إال أن تصنف الدعاوى الضريبية ضمن دعاوى القضاء الشامل، وبالتالي 

تخضعها ألداء الرسوم القضائية العتبار قيمة املبلغ املنازع بشأنه، وأن سند املحاكم في ذلك يرجع إلى 

عاوي اإللغاء بسبب تجاوز على إعفاء د 36/02من القانون  55كون املشرع قد نص صراحة في املادة 

السلطة من أداء الرسم القضائي، وتبعا لذلك استنتجت هذه املحاكم بان باقي الدعاوي بما فيها 

من امللحق األول من مدونة  50الدعاوي الضريبية تخضع ألداء الرسم القضائي وفقا ملقتضيات املادة 

 2310بمثابة قانون املالية لسنة  2310ريل اب 58التسجيل والتمبر املتعلق باملصاريف القضائية )ظهير 

 . (2310ابريل  58مكرر بتاريخ  9896الجريدة الرسمية عدد 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدعاوي الضريبية هي دعاوي من طبيعة خاصة ال يهدف املتقاض ي من 

 طئة.ورائها الحصول على حق معين، وإنما يتوخى منها رفع العبء الضريبي املطبق عليه بصفة خا

-------------------------------------------- 

:املراجع املعتمدة 
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 املراجع باللغة العربية 

 الكتب: 

الوجيز في القانون الجبائي على ضوء آخر التعديالت،الطبعة األولى، دار  مدني أحميدوش: -

 5661القلم، الرباط، 

الضريبة" جامعة القاهرة، " املنازعات الضريبية في ربط و تحصيل  زكرياء محمود بيومي: -

 .2336منشورات عكاظ، الطبعة األولى، 

: " املنازعات الجبائية باملغرب بين النظرية و التطبيق "، محمد مرزاق، عبد الرحمان أبليال  -

  2331مطبعة االمنية بالرباط  سنة 

شارة إلى لم تتم اإل  2383" الطعون القضائية في ربط الضريبة "القاهرة  زكرياء محمود بيومي: -

 املطبعة ودار النشر.

لم تتم اإلشارة  2308"ذاتية القانون الضريبي و أهم تطبيقاته" اإلسكندرية  قدري نقوال عطية: -

 إلى املطبعة و دار النشر.

قواعد التقاض ي في املادة الضريبية، الطبعة الثانية ، مطبعة  األمنية،الرباط،  حياة البجدايني: -

5626 . 

دئ العامة للقانون اإلداري املغربي، نشر و توزيع مكتبة الطالب، مطبعة املبا  محمد مرغني: -

 .2315الساحل بالرباط، الطبعة الثالثة 

 .2338"مسطرة املنازعة في الضريبة "،  مطبعة  الصومعة  الرباط  محمد السماحي: -

، الطبعة "القضاء اإلداري. دعوى القضاء الشامل"، املنشورات الجامعية املغربية أمينة جبران: -

 .2333األولى، 

" العمل القضائي في املادة الجبائية دراسة تحليلية / قانونية / فقهية وقضائية مع  سعاد بنور: -

أحدث االجتهادات القضائية الصادرة عن املجلس األعلى، الطبعة األولى، دار القلم للطباعة والنشر 

 والتوزيع بالرباط .

 :األطروحات 

اري واملنازعات الجبائية  املحكمة اإلدارية للدار البيضاء نموذجا" جمال جالل: "القضاء اإلد -

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام، جـامعة الحسـن األول  كلية العلوم 

 . 5663_5661سطات، السنة الجامعية  -القانونية، االقتصادية واالجتماعية 
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قرير لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة, تخصص قانون فوزية الكون : القاض ي الجبائي، ت -

األعمال، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء جامعة الحسن الثاني  السنة 

 . 2331/2333الجامعية 

نجيب البقالي: منازعات الوعاء لضريبي أمام القضاء اإلداري رسالة لنيل دبلوم الدراسات  -

-العليا املعمقة،   جـامعة الحسـن الثانـي كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية املحمدية

 .5661_5668البيضاء، السنة الجامعية 

ف  " املنازعة الضريبية  في التشريع املصري املقارن " الطبعة االولى محمد أحمد عبد الرؤو  -

 .5665الناشر " دار النهضة العربية بالقاهرة "، 

 املجالت و املقاالت: 

نجيب جيري املنازعات الضريبية : النظام القانوني واالشكاالت التطبيقية على ضوء القانون  -

، مارس  31-38غربية لالدارة املحلية والتنمية، عدد مزدوج املحدث للمحاكم االدارية  املجلة امل 36-02

  5622يونيو، 

منى ادلبي  الدعوى الضريبية بسوريا مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية  -

 .5622العدد الثالث  58املجلد 

سلسلة  محمد قصري: القرارات اإلدارية التي يجوز الطعن فيها بدعوى اإللغاء لتجاوز السلطة، -

 ، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية.2332مواضيع الساعة، العدد األول 

يونس معاطا : املنازعات في تحصيل الديون الضريبية ، منشور بالسلسلة املغربية للعلوم  -

 مطبعة طوب بريس الرباط. 5625والتقنيات الضريبية ، الطبعة األولى  

قاض ي اإللغاء على مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة بناءا على محمد الودغيري، رقابة  -

الدوريات، تعليق حكم املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، مجلة الحقوق املغربية، العدد السابع / السنة 

 ، 5663الرابعة/  ابريل 

ة لإلدارة جعفر حسون: املنازعات الجبائية في ظل املحاكم اإلدارية  منشورات املجلة املغربي -

  2330, 0املحلية والتنمية العدد 

حكم منشور بدفاتر املجلس األعلى، قضاء الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى في مجال الضرائب  -

 ، مطبعة ايليت.3/5662، عدد 2338/5660والتحصيل، الفترة ما بين سنتين 

mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
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 املراجع باللغة الفرنسية 

Jean.Garagon et Michel Rousset, Droit administratif marocain, 2eme édition 1975,édition la 

porte 
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 إجراءات ايقاف تحصيل الديون العمومية
 

 فاطمة الزهراء حاتم 

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه قانون إداري وعلوم إدارية

 

  مقدمة

ى املال، إذ فيه هذه الحاجة إل التمثل الذي تبرز تعتبر الضريبة وعلى امتداد العصور الشكل أو

العقد أو االلتزام الذي جمع يبن الدولة واملجتمع، فشكلت املصدر األساس ي والقار والدائم لتسيير  هي

دواليب الدولة ولتوفير الحماية واألمن للمجتمع، بل وباتت أداة أساسية طيعة في الوقت الحاضر 

 لتوجيه االقتصاد تحقيقا للتنمية.

مالي مليزانية الدولة وأداة لتنفيذ سياستها، ولهذا أصبح  وتشكل الضرائب والرسوم أهم مورد

استعمال الضرائب كوسيلة اقتصادية في أيادي السلطات العمومية بمثابة مفتاح عمومي ملواجهة 

الضغط الخارجي أو الداخلي وحل املشاكل أيا كان نوعها، حيث تلجا الدولة إلى توظيف مداخيل 

 اقتصادية ومالية ظرفية. الديون العمومية في خدمة سياسية 

ولقد أناط املشرع املغربي أمر فرض الضريبة إلى اإلدارة، وعهد إلى الخزينة العامة أمر تحصيلها، 

يساعدها على القيام بالدور املنوط بها بكل يسر  ومنحها من اآلليات القانونية واملوارد املالية ما

 .48وفعالية

-املدينين-ولها املشرع للخزينة، فقد كفل للملزمينوفي مقابل الضمانات واالمتيازات التي خ 

مجموعة من الحقوق والضمانات املوازية من بينها وسائل إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية، 

وذلك لخلق نوع من التوازن النسبي بين الطرفين إال أن الواقع العملي أبان عن قصور بعض اآلليات 

                                                 
تقنيات الضريبية، العدد األول، يونس معاطا، "املنازعات في تحصيل الديون الضريبية باملغرب"، السلسلة املغربية للعلوم وال 48

 .5، ص: 2092طوب بريس الرباط، الطبعة االولى 
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تعسف اإلدارة الجبائية، أو من تحمل وزر األخطاء التي ترتكبها هذه القانونية في حماية املدينين من 

 .49اإلدارة في حقهم

وأمام هذا القصور والفراغ التشريعي، ابتكر القضاء اإلداري مجموعة من اآلليات والحلول 

في مسطرة  العمومية، ولعل أهمها يتمثلالقانونية، ليستجيب من خاللها لتطلعات املدينين بالديون 

اف إجراءات تحصيل الديون العمومية التي اعتبرها بعض الفقهاء " مسطرة قضائية تتيح للقاض ي إيق

بان يوقف إجراء تحصيل الدين العمومي، في انتظار صدور حكم في جوهر النزاع، ويكون لهذا الحكم 

لحد من اآلثار قوته اإللزامية، وكافة أثاره القانونية "، والتي تعتبر ضمانة استثنائية سنها  املشرع ل

 السلبية التي يمكن أن تلحق املدين املمتنع عن األداء بسبب وجود مانع قانوني أو واقعي.

ويتمثل جوهر هذا النظام في الحيلولة القضاء دون تحصيل بعض الديون العمومية التي تحوم 

وإنما إلى إيقاف  حول قانونيتها، لكن دون أن يؤدي الحكم إلى تأكيد أو نفي وجود الدين املنازع فيه،

وبمعنى آخر، فان الهدف من إقرار هذا النظام ، إجراءات تحصيلها إلى غاية البت في قانونيتها موضوعا

من طرف القضاء، هو تمتيع مديني الدولة بالحق في اللجوء إلى القضاء اإلداري الستصدار أمر بإيقاف 

ار مال الطعن في موضوعها أمام الجهة تحصيل الديون العمومية املنازع في شرعيتها، وذلك في انتظ

 املختصة.

 ومن تم يمكن طرح اإلشكالية التالية:

ماهو األساس القانوني الذي يمكن االستناد عليه لشرعنة إجراءات إيقاف تحصيل الدين 

العمومي؟ وماهية الشروط واملحددات التي يمكن للقاض ي االرتكاز عليها لتصريح بإيقاف إجراءات 

 ومي معين؟ وماهي اآلثار الناجمة عنها؟تحصيل دين عم

ت تحصيل الديون العمومية املبحث األول: األساس القانوني إليقاف إجراءا

 وشروطه

                                                 

 .23، ص 2006، دجنبر 56حسن العفوي، "املنازعة الضريبية أمام القضاء بين التأسيس والتحصيل"، مجلة املعيار، عدد  41



 

 

 

32 

يتأسس نظام إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية على مجموعة من القواعد املوضوعية 

املساطر األخرى، وهذه التي تجعل منه نظاما قائم الذات، ومستقال بأحكامه عن غيره من النظم و 

القواعد هي التي سيتم على ضوئها تحديد األساس القانوني إليقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية 

باستعراض مختلف املواقف الفقهية والقضائية، وتمييزه عن غيره من املساطر القانونية األخرى في 

كون طلب اإليقاف شق مساره الصحيح )املطلب األول(، وبسط شروط هذا اإلجراء والتي باستجماعها ي

 سنتناوله في )املطلب الثاني(.  في قبوله وهذا ما

 لعموميةاملطلب األول: األساس القانوني إليقاف إجراءات تحصيل الديون ا

سوف نخصص هذا املطلب إلى استعراض موقف الفقه واالجتهاد القضائي اإلداري من األساس 

لديون العمومية في )الفقرة االولى(، وتمييزه عن غيره من املساطر القانوني إليقاف إجراءات تحصيل ا

 القانونية األخرى في )الفقرة الثانية(.

إجراءات  الفقرة االولى: موقف الفقه والقضاء من األساس القانوني إليقاف

 تحصيل الديون العمومية

قاف تحصيل الديون نتيجة خلو التشريع الجبائي املغربي من أي تنظيم واضح وصريح ملسطرة إي

العمومية تضاربت آراء الفقهاء بهذا الخصوص بين مؤيد ومعارض ألعمال هذه اآللية القانونية، 

وكذلك قد حاول القضاء اإلداري تأسيس إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية بناءا على 

 مجموعة من املبررات القانونية.

 صيل الديون العموميةف إجراءات تحأوال: موقف الفقه من نظام إيقا 

لقد اختلفت أراء الفقهاء حول نظام إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية بين مؤيد 

 ومعارض.

 اف تحصيل الديون العمومية موقف الفقه املؤيد لنظام إيق
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يتجسد موقف فقه املنازعات الجبائية من إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية من خالل  

 ن مختلف الجوانب بين اإلدارة الجبائية والقضاء اإلداري.استعراض موقفه م

  93.12من القانون  924من خالل مقتضيات املادة. 

تتمسك  اإلدارة الجبائية في خضم إنكارها الختصاص القضاء في منح إيقاف تحصيل دين   

امللغى،  2392غشت  52من ظهير  22عمومي بالدفع الخاص باملنع الذي كان منصوصا عليه في الفصل 

 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص في فقرتها االولى على ما يلي: 250والذي عوض باملادة 

" ال يحق ألي سلطة عمومية أو إدارية إن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون 

روط األخرى، أو أن تعرقل سيره العادي تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الجخصية املالية وفق الش

 بشأن مسؤولية املحاسبين العموميين ".  2322ابريل  5املحددة في الظهير الشريف املؤرخ في 

وترى اإلدارة الجبائية بأن القضاء هو إحدى هذه الجهات املشمولة باملنع في املادة السالفة 

 الذكر مما يجعله مخاطبا ألحكامها وبالتالي ممنوعا من إيقاف تحصيل الديون العمومية .

من قانون  250وردا على ما ذهبت إليه اإلدارة الجبائية من كون القضاء مخاطبا بأحكام املادة 

بأن  50والتي تمنعه من إيقاف أو عرقلة تحصيل الديون العمومية فقد اعتبر بعض الباحثين 22.38

 املذكورة ال تخاطب السلطة القضائية الن: 250املادة 

ي شملها املنع من إيقاف أو تأجيل الوفاء بالدين العمومي التي تحدد الجهات الت 250املادة  -

سواء بالطريقة الجبرية أو الحبية لم تشر إلى السلطة القضائية وهو ما يزكي املوقف الذي يؤكد أن 

مقتضيات هذه املادة ال تسري على القضاء أو بمعنى آخر أن القاض ي بوسعه أن يؤجل أو يوقف أداء 

 دون التقيد بما ورد في املدونة من شروط .استخالص الدين الضريبي ب

                                                 
("،  مطبعة 93-12املدونة الجديدة )قانون  "تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء عبد الرحمن ابليال ورحيم الطور،   50

 .14ص: ، 2000األمنية، دون ذكر املدينة والطبعة، سنة 
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كان يحصر املنع في املوظفين  2392غشت  52من ظهير  22النص األصلي امللغى أي املادة   -

على توسيعه ليشمل كل سلطة عمومية ولو أراد املشرع توسيع مجال  250اإلداريين ثم عملت املادة 

ن أنه يعلم أو من املفترض فيه أن موقف املنع ليشمل القضاء لنص على ذلك صراحة اعتبارا م

 امللغاة ال تعنيه وال تسري في حقه بل أنها تخاطب املوظفين فقط. 22القضاء دأب على تأكيد أن املادة 

  93.12من القانون  992من خالل مقتضيات الفقرة االولى من املادة. 

تحصيل الديون العمومية  تعتبر اإلدارة الجبائية  بأن أداء الضريبة شرطا لقبول دعوى إيقاف

والتي  2392غشت  52من ظهير  22وذلك انطالقا من تفسيرها ملقتضيات الفقرة االولى من الفصل 

 . 22.38من القانون  228حلت محلها الفقرة االولى من املادة 

املذكورة على مايلي :" بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى  228و تنص الفقرة االولى من املادة 

غي على املدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم أخرى طبقا للشروط املحددة في هذا ينب

 القانون ".

وقد اعترض الفقه هذا االدعاء من خالل تفسير مقتضيات املادة املذكورة تفسيرا ال يجعل من 

 أداء الضريبة شرطا لإلقامة دعوى إيقاف التحصيل . 

التي  2392غشت  52من ظهير  22ة االولى من الفصل مقتضيات الفقر  51وفسر بعض الفقهاء

ة في ما املذكور  228كانت سارية املفعول قبل دخول مدونة التحصيل حيز التنفيذ والتي تقابلها املادة 

يحتم على القباض عدم تأجيل استخالص الضرائب وما في  22" نعتقد...انه إذا كان الفصل  يلي:

درجة االولى بمعنى أن النص يتوجه إليهم ماداموا مكلفين حكمها فان هذا املقتض ى يخصهم بال

باالستخالص وبالتالي فان ذلك ال يشكل قاعدة ملزمة بالنسبة للمحكمة بمعنى أن امللزم بالضريبة 

حينما يقدم املنازعة أمام املحكمة فهي تنظر في مدى جدية هذه املنازعة من عدمها وال تنظر في واقعة 

                                                 
املنازعة الضريبية بين  القضاء الشامل -مصطفى التراب، "املختصر العملي في القضاء والقانون مقاالت قانونية بحوث متخصصة 51

 .221، ص: 2002لى "، مطبعة األمنية الرباط ،الطبعة االو -وقضاء اإللغاء
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تم مادام هذا األداء ال يعتبر شكلية من شكليات إقامة الدعوى كلما هناك هو أن األداء هل تم أو لم ي

املوظف املكلف باالستخالص ال يلتفت إلى ما قام به امللزم من منازعة بل يتابع عملية االستخالص 

 بكيفية معتادة وكأن هذه املنازعة لم تقدم أصال مادام ليس لها أي اثر واقف ". 

ال تقرر جعل أداء الضريبة  22.38من القانون  228الفقرة االولى من املادة ومن تم فمقتضيات  

محل النزاع شرطا لقبول إيقاف التحصيل وإنما تخاطب املحاسبين املكلفين بالتحصيل ملتابعة 

التحصيل بالرغم من كل مطالبة أو طعن قضائي أو إداري وهو أمر بديهي في إطار املنازعات اإلدارية 

 الجبائية. واملنازعات 

 

 ظام إيقاف تحصيل الديون العموميةموقف الفقه املعارض العتماد ن

من القانون   50لقد تم تأسيس إيقاف تحصيل الديون العمومية في مرحلة معينة على املادة 

والتي نظم املشرع من خاللها مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات اإلدارية وهو ما دفع بعض الفقه  02.36

كيده على أن إيقاف التحصيل يرتبط ارتباطا وثيقا بمنازعات تجاوز السلطة في الوقت إلى تجديد تأ

الذي تنتمي فيه املنازعات الجبائية إلى القضاء الشامل مما يفسر رغبة املشرع باستبعاد تطبيق 

، وال زال هناك من يشكك في وجود أي 52مسطرة إيقاف تحصيل الديون العمومية في امليدان الجبائي

قانوني واضح يجيز للقضاء اإلستعجالي إيقاف تحصيل الديون العمومية خارج القواعد الخاصة. سند 

 و ذلك بناءا على  :

: يتمثل في أن وجود مسطرة خاصة لتأجيل أداء الدين الضريبي العمومي يحول  االساس األول 

اخل األجل القانوني دون البحث في القواعد العامة عن مسطرة أخرى وإذا كانت القاعدة هي األداء د

بغض النظر عن أية إشكالية أو دعوى فان االستثناء على هذه القاعدة إذا كان هناك استثناء يجب ان 

                                                 
 و ما بعدها. 502، ص: 9112محمد مرزاق وعبد الرحمن ابليال، "املنازعات الجبائية باملغرب بين النظرية و التطبيق"، طبعة  52
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و االستثناء الوحيد على القاعدة املذكورة هو إمكانية إيقاف الدين  واضح .يكون بنص تشريعي صريح و 

 .22.38من القانون  228العمومي بناء على املادة 

والتي تمتع أية سلطة  22.38من القانون  250: يتجسد فيما تنص عليه املادة  ثانياالساس ال

عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون األخرى واو أن تعرقل سيره 

 :53العادي وقد اعتبر أصحاب هذا الرأي

لسلطتين التشريعية والتنفيذية بأن القضاء مشمول بهذا املنع باعتباره سلطة ثالثة إلى جانب ا

كما اعتبروا األوامر القضائية املوجهة لإلدارة الضريبية بوقف تحصيل الضريبة قد تحمل أمرا موجها 

من قانون  52من سلطة قضائية إلى سلطة تنفيذية مما يشكل عرقلة لعمل اإلدارة بمفهوم املادة 

اف تحصيل الديون العمومية طابعه الوقتي اما بعض الباحثين فينكرون على إيق ،املسطرة املدنية

واالستعجالي ويعتبرون مسألة إيقاف تحصيل الدين العمومي مسألة موضوع وليس مسألة إجراء وقتي 

منطلقين في ذلك من شرط عدم املساس بجوهر الحق والذي يعتبر قوام ومناط اختصاص القضاء 

عمومي من شأنه أن يمس بأصل الحق مما  اإلستعجالي ومعتبرين بأن النظر في طلب وقف تحصيل دين

غير كافي للقول باختصاص قاض ي املستعجالت للبث  02.36من القانون  23يجعل االعتماد على املادة 

 في طلب إيقاف تحصيل دين عمومي.

 ظام إيقاف تحصيل الديون العموميةثانيا: موقف القضاء اإلداري من ن

إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية على لقد بنى القضاء اإلداري اجتهاده لتأسيس 

مجموعة من املبررات القانونية والتي سنحاول معالجتها من خالل تحليل مختلف األوامر واألحكام 

 القضائية الخاصة بها.

                                                 
عبد الحميد الحنودي، "تحصيل الديون العمومية في التشريع و القضاء املغربي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام  53

 .226، ص: 2006ة الحقوق أكدال الرباط، جامعة محمد الخامس سنة نوقشت بكلي
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لقد اعتمد القضاء اإلستعجالي اإلداري لتأسيس إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية على 

 مبررين:

 لطلب إيقاف تحصيل الدين العمومي الستعجاليالطابع الوقتي وا

يقصد بالطلب الوقتي حسب بعض الفقهاء " هو الذي يرمي إلى حماية حق يخش ى عليه من 

فوات الوقت، أو الذي يقصد منه إبعاد خطر محقق الوقوع، أو املحافظة على حالة فعلية مشروعة أو 

 صيانة مركز قانوني قائم ".

تحصيل الديون العمومية ضمن األوضاع الواقعية التي لم تعرف  ويندرج طلب إيقاف إجراءات

تنظيم تشريعي، لكنه طلب يقبل بطبيعته إدراجه ضمن الطلبات الوقتية واالستعجالية التي تخضع 

للقواعد العامة لالستعجال، ولعل ما دفع بالقضاء اإلستعجالي اإلداري لإلقرار هذا النظام هو اكتسائه 

اليا مما يجعله يندرج ضمن الطلبات االستعجالية الوقتية التي تعتبر من صميم طابعا وقتيا واستعج

 اختصاصه. 

 األستاذ عبد الكريم الطالبواإلجراء الوقتي واالستعجالي حسب 

" هو الذي يتميز بعدم تقييده لقاض ي األمور املستعجلة أو قاض ي املوضوع،  اإلجراء الوقتي:

 ر يصعب تالفيه...".وبإمكانية العدول عنه دون حدوث ضر 

" فهو الذي يكون مقرونا بعنصر االستعجال، ويخضع ملسطرة خاصة غير  اإلجراء اإلستعجالي:

 203املنصوص عليها في الحاالت العادية، وهي املنصوص عليها من طرف املشرع املغربي في الفصول من 

 من ق.م.م ". 220إلى 

فهو إجراء وقتي لكونه ال يقيد قاض ي  الديون العمومية 54ومن تم فإيقاف إجراءات تحصيل

االستعجاالت، إذ يمكنه العدول عنه دون حدوث ضرر يصعب تالفيه، ألنه ال يمس جوهر املوضوع وال 

                                                 
سعيد العمري، "ايقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء اإلداري"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، نوقشت في  54

  وما بعدها. 62، ص 2099\2090جامعة القاض ي عياض مراكش، السنة الجامعية 



 

 

 

38 

يغير املراكز القانونية لألطراف، كما أنه ال يقيد قاض ي املستعجالت، فهو ال يقيد قاض ي املوضوع أيضا 

ان مسالة إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية هي وبناءا على ذلك لم يبقى أي مبرر للقول ب

مسالة موضوعية أكثر مما هي وقتية أو استعجالية، وهو ما يؤكده القضاء اإلستعجالي اإلداري، بحيث 

جاء في أمر صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء ما يلي: " طلب اإليقاف املؤقت إلجراءات 

لكونه محدد في الزمن تستدعيه الضرورة امللحة لحل مؤقت يحافظ  تحصيل الضرائب، طلب وقتي

على مصالح الخصوم ويجنب إخطار مواصلة إجراءات التنفيذ التي قد تنشأ عنها أضرار يصعب تداركها 

و من تم فتدخل القاض ي اإلستعجالي اإلداري إليقاف إجراءات التحصيل يجد تبريره في  .55مستقبال..."

 تشكله إجراءات تحصيلها في مواجهة املدينين. درء الخطر الذي قد

 ن عمومي من باب حسن سير العدالةمنح طلب إيقاف إجراءات تحصيل دي

لقد جاء في حيثيات إحدى األوامر االستعجالية الصادرة عن رئيس املحكمة اإلدارية بالرباط ما 

 :56يلي

بإيقاف إجراءات تنفيذ  " وحيث انه أمام هذه املعطيات، ومن باب حسن سير العدالة األمر 

 الضريبة موضوع النزاع مؤقتا وذلك إلى حين البت في دعوى املوضوع املعروضة على هذه املحكمة... ".

"  :57وقد صدر عن نفس رئيس املحكمة أمر استعجالي يستند إلى نفس الحيثية والذي جاء فيه

على املنقوالت إلى غاية البت في  من بال حسن العدالة األمر بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي املنصب

دعوى املوضوع، تفاديا لتعذر ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة صدور حكم في هذه الدعوى 

 يقض ي ببطالن تلك اإلجراءات ".

                                                 
 ، غير منشور.2001\92\09، بتاريخ 2001\561، ملف عدد 392أمر رقم  33
أورده محمد بوعشيق، "الدليل العملي  ، إخوان كارلوس موال ضد الخازن اإلقليمي بالعرائش،2000\92\20، بتاريخ 296أمر عدد   56

، س 9،ط 5)سلسلة دالئل التسيير(، ج لالجتهاد القضائي في املادة االدارية"، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية 

  .23-24، ص: 2004

أشارت إليه فاطمة حنين: "طرق التحصيل واملنازعة   فيها على ضوء   ،11\3\22أمر صادر عن املحكمة االدارية بالرباط بتاريخ  57 

بكلية الحقوق الدار البيضاء،  مدونة تحصيل الديون العمومية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في القانون الخاص، نوقشت

 .65، ص: 2000\9111السنة الجامعية 
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من خالل  هذين األمرين االستعجالين الذين بين أيدينا نجدهما يستندان إلى مبدأ حسن سير 

راءات تحصيل الديون العمومية، وهي حالة نادرا ما تقع، بحيث أن قاض ي العدالة كمبرر لإليقاف إج

املستعجالت باملحكمة اإلدارية بالرباط استندا لهذا املبدأ لكي يكتس ي إيقاف التحصيل طابعا قانونيا 

 وحقوقيا.

لعمومية عن باقي الفقرة الثانية: تمييز مسطرة إيقاف إجراءات تحصيل الديون ا

 املساطر األخرى 

نتناول في هذه الفقرة  تمييز إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية عن باقي املفاهيم س

 املجاورة والتي تتجلى أساسا في إلغاء تحصيل الدين العمومي ومسطرة إيقاف األداء.

 ف عن إلغاء تحصيل الدين العموميأوال: تمييز اإليقا

على الحاالت التي يتم فيها اقتراح  من مدونة تحصيل الديون العمومية 250لقد نصت املادة 

 إلغاء الديون العمومية والتي تتمثل فيما يلي:

عدم إفضاء طرق التنفيذ على أموال املدين إلى تحصيل الديون العمومية وفي  الحالة االولى:

 هذه الحالة يكون اقتراح اإللغاء من طرف املحاسب املكلف بالتحصيل.

لطرق إلى التنفيذ على شخصه، فعدم تحصيل تلك الديون عدم إفضاء تلك ا الحالة الثانية:

العمومية الناتج عن جميع طرق التنفيذ املستعملة في هذا الصدد سواء على الجخص املدين أو على 

 أمواله وبذلك يتم اقتراح إلغاء الديون التي تعذر تحصيلها.

ف تحصيله من حيث وبهذا نخلص إلى القول أن إلغاء تحصيل الدين العمومي يختلف عن إيقا

الوسيلة التي يمكن من خاللها تحقيق ذلك ففي الحالة االولى كما سبق اإلشارة إليه يتم اإللغاء 

 باقتراح من املحاسب املكلف اما في الحالة الثانية فتكون بمبادرة من الخاضع للضريبة.
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ة ان كان امللزم كما يتجلى  أوجه االختالف من حيث  الشروط،  حيث يتم إلغاء الديون العمومي

غير متوفر على اإلمكانيات املالية لألداء اما في إطار إيقاف تحصيل الديون العمومية فان الخاضع في 

حين صدور أمر بالتحصيل الجبري ضده يلجأ إلى القضاء للمطالبة بإيقاف إجراءات التحصيل بناءا 

 لبطالن إجراءات التحصيل.على إعفائه من الخضوع إلى الضريبة أو خرق في املسطرة املتبعة 

 حصيل  دين عمومي عن ايقاف االداءثانيا: تمييز ايقاف ت

يقصد بإيقاف أداء الدين العمومي" الحق املخول بمقتض ى القانون للمدين الذي ينازع كال أو 

ه بعضا في املبالغ املطالب بها في اللجوء إلى املحاسب املكلف بالتحصيل لإليقاف أداء الجزء املتنازع في

إلى حين البث في شكايته املتعلقة بموضع الدين أو صدور حكم في الدعوة املرفوعة أمام الجهة 

 القضائية املختصة ".

وتختلف مسطرة إيقاف األداء عن مسطرة إيقاف التحصيل من حيث الجهة املختصة، فقد 

بث في طلب إيقاف من مدونة تحصيل الديون العمومية الجهة املختصة بال 228حدد املشرع في املادة 

األداء واملتمثلة أساسا في املحاسب املكلف بالتحصيل وبه نخلص للقول على انه مسطرة إدارية  اما 

بالنسبة ملسطرة إيقاف التحصيل فهي مسطرة قضائية إذ يختص القضاء اإلستعجالي اإلداري بالنظر 

ه إلى املحاسب املكلف فيها وان مفعول طلب إيقاف األداء يسري إذا توفرت شروطه منذ تقديم

بالتحصيل، وال يتوقف على إذن هذا األخير عكس ما هو عليه بالنسبة لإليقاف التحصيل الذي ال ينتج 

  58أثاره إال بعد األمر به من طرف رئيس املحكمة اإلدارية .

على انه ال يحق ألي سلطة عمومية إدارية 22.38من قانون  250لقد تم التنصيص في الفصل 

أو تؤجل أداء الضرائب التي في حكمها . الش يء الذي نستنتج منه أن املنع محصور على أن توقف 

املوظف أو السلطة اإلدارية كيف ما كان نوعها دون السلطة القضائية التي لها كامل الصالحية في 

                                                 
 .21سعيد العمري، مرجع سابق، ص:  58
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االستجابة لطلبات إيقاف تحصيل الديون العمومية متى تبث لها توفر جميع املبررات، تعتبر طلبات 

إيقاف تحصيل الديون العمومية طلبات استعجاليه نظر لكونها تهدف إلى وقف املتابعات التي تهدد 

املركز املالي للطالب في انتظار البث في دعوى املوضوع املتعلقة بالطعن اما في الوعاء الضريبي أو في 

باب موضوعية تبرر إجراءات التحصيل مما يجعله إجراءا وقتيا ال مساس له بالجوهر ولو بني على أس

تقديمه،  ألن قاض ي املستعجالت ال يناقش تلك األسباب، و إنما يلتمس فقط ظهر املستندات املدلى بها 

للوقوف على مدى جدية املنازعة وعالقتها بالحق املراد حمايته )كما جاء في القرار الصادر عن محكمة 

 )غير منشور  520/ 55في امللف عدد  5662دجنبر  52بتاريخ  50االستئناف اإلدارية بالرباط عدد 

 إجراءات تحصيل الديون العمومية املطلب الثاني : شروط إيقاف

سنخصص )الفقرة األولى( للبحث في الشروط الشكلية إليقاف تحصيل الديون العمومية، بينما 

 )الفقرة الثانية( لدراسة الشروط املوضوعية.

 ل الديون العموميةة إليقاف تحصيالفقرة األولى: الشروط الشكلي

تتمثل الشروط الشكلية إليقاف تحصيل الديون العمومية، في شرط وجود منازعة بين املدين 

بالدين العمومي والجهة املكلفة بتأسيس هذا الدين أو الجهة املكلفة بتحصيله، إضافة إلى استمرارية 

 هة طالب اإليقاف.قابلية الدين العمومي لتحصيل، وشرط مباشرة إجراءات التحصيل في مواج

 أوال: شرط املنازعة في الدين العمومي واستمرارية قابليته لتحصيل 

يعتبر شرط املنازعة في الدين العمومي واستمرارية قابليته للتنفيذ من بين الشروط الشكلية 

 إليقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية.

 شرط املنازعة في الدين العمومي
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ى قبول طلب إيقاف تحصيل الدين العمومي، رغم أن املنازعة استقر القضاء اإلداري عل

  59الجبائية الزالت في مرحلة املطالبة التمهيدية أمام اإلدارة الجبائية، أو في مرحلة املطالبة اللجانية.

و كمثال على قبول القضاء اإلداري لطلب اإليقاف  سواء كان النزاع معروضا أمام اإلدارة أو 

الصادرة عن   60رى عليه قضاء املحكمة اإلدارية بالرباط والتي جاء في إحدى األوامرأمام القضاء، ما ج

رئيسها ما نصه: " وحيث لئن جرى العمل القضائي بهذه املحكمة على قبول املطالبة بإيقاف تنفيذ 

هائي في الدين العمومي... كإجراء وقتي لغاية استيفاء املسطرة اإلدارية للطعن اإلداري أو لغاية البت الن

 النزاع القضائي املعروض على محكمة املوضوع...".

ويتم منح إيقاف تحصيل الضريبة  بالرغم من عدم قيام امللزم بأي طعن إداري أو قضائي وهو 

الذي نقرأ في حيثياته ما يلي:   61ما جاء في األمر اإلستعجالي الصادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بمراكش

أصال في سبب الدين الذي تم بموجبه إيقاع الحجز على أمواله، منازعا في  " وحيث إن الطالب ينازع

صفته أصال كمدين للجهة الحاجزة، مما قدرنا معه االستجابة لطلب إيقاف هذه اإلجراءات بغض 

يوما  15النظر عن أداء أية ضمانة مع إلزامه بعرض جوهر النزاع على املحكمة املختصة داخل أجل 

 ا الحكم تحت طائلة إيقاف مفعوله تلقائيا إن لم يكن قد رفع دعواه فعال".من تاريخ صدور هذ

 شرط استمرارية قابلية الدين العمومي لتحصيل:

إذا تم تحصيل الدين العمومي، سواء من خالل أدائه الطوعي من طرف املدين، أو من خالل 

ل الجبري التي أسفرت إسقاطه من طرف الجهة التي أصدرته، أو تم من خالل مباشرة طرق التحصي

عن استيفائه، أو أن يكون املدين قد حصل على إيقاف أدائه، فال مجال لطلب إيقاف تنفيذه أمام 

 القضاء اإلستعجالي اإلداري.

                                                 
" املنازعة في قانونية قرارات اإلدارة املكلفة بربط الضريبة بين دعوى اإللغاء وطعون القضاء الشامل "، أطروحة ، .محمد بيصة  59

 .421، ص: 2004\2005البيضاء، السنة الجامعية  لنيل الدكتوراه، نوقشت بكلية الحقوق الدار 
 .29س، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص:  07/8، ملف رقم : 29/1/2007بتاريخ : ،25أمر رقم   60
 .26أورده أحمد بوعشيق، مرجع سابق، ص:  ،2001/9/25، صادر بتاريخ 21أمر استعجالي عدد:  61
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وبالرغم من أن صدور حكم قضائي نهائي يقض ي بإلغاء الدين العمومي يجعل هذا الدين غير 

ل فيها املدين على حكم قضائي نهائي يقض ي ــيحص قابل للتنفيذ، إال أن هناك بعض الحاالت التي

ه بإجراءات التحصيل من طرف الجهة ــــبإلغاء الدين العمومي في مواجهته، و بالرغم من ذلك يواج

 املكلفة به.

وقد تمت مالحظة مثل هذه الحالة من خالل األمر الصادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بأكادير، 

ن امللزم واإلدارة الجبائية حول الفرض التلقائي للضريبة على األرباح العقارية إذ بالرغم من أن النزاع بي

قد أسفر عن إصدار حكم بإلغائها وإخالء  ذمته في مواجهتها، إال أنه ظل مواجها بإجراءات التحصيل 

 الجبري للضريبة التي تم إلغائها، مما اضطره إلى تقديم طلب استعجالي إلى رئيس املحكمة املذكورة

الستصدار أمر بإيقاف إجراءات التحصيل الجارية في مواجهته. و فيما يلي بعض ما جاء في حيثيات 

: " وحيث إنه أمام إلغاء الضريبة موضوع إجراءات التحصيل الجبري الجارية في مواجهة  62األمر املذكور 

ة الحكم بإيقاف املدعي فإن جدية املنازعة ثابتة ويتعين من أجل ذلك ودون حاجة إلى تكوين ضمان

 إجراءات التحصيل الجبري الجارية في مواجهة املدعي...".

 يقافثانيا: شرط مباشرة إجراءات التحصيل في مواجهة طالب اإل 

انطالقا من مطالعة  بعض األوامر االستعجالية نجد بأن تقديم طلب إيقاف التحصيل يكون 

واجهة طالب اإليقاف أو بمعنى أخر إذا لم سابقا ألوانه، إذا لم تكن إجراءات التحصيل جارية في م

 تباشر اإلدارة املكلفة بالتحصيل إجراءات التحصيل ضده.  

لهذا االعتبار حكم قاض ي املستعجالت باملحكمة اإلدارية بالدار البيضاء برفض طلب إيقاف 

رأه في تحصيل دين ضريبي لعدم لجوء اإلدارة إلى أي إجراء تنفيذي في مواجهة املدعي، وهو ما نق

حيثيات األمر الصادر عنه التي جاء فيها ما يلي: " و حيث إنه  وبعد االطالع على ظاهر وثائق امللف، تبين 

لنا كون الخزينة العامة للمملكة لم تسلك أي إجراء من إجراءات التحصيل في مواجهة الطالب، و ذلك 

                                                 
 .84 س، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص:  85-2010، ملف رقم: 022/6/201بتاريخ :   ،2010/97أمر رقم :  62
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ستدل بها من طرفه ال تعدو أن تكون بعد قبولها الضمانة الرهنية املقدمة من طرفه، و أن الرسالة امل

مجرد إخبار  وتذكير باملديونية... وحيث تبعا لذلك يكون الطلب الحالي غير مؤسس قانونا فيتعين 

 63 رفضه..."

 لب إيقاف تحصيل الديون العموميةالفقرة الثانية : الشروط املوضوعية لط

لقضاء اإلستعجالي توفر جدية يتطلب إيقاف تحصيل إجراءات تحصيل  الديون العمومية أمام ا

املنازعة وعدم املساس بأصل الحق، واالستعجال وتقديم الضمانات التي حسم في إطارها  املشرع 

والتي استوجب من خاللها تقديم الضمانات كشرط ملنح إيقاف   505املغربي من خالل املادة  

    بية.التحصيل، متى تعلق األمر بالضرائب املفروضة على إثر مراقبة ضري

 ا الجدية وعدم املساس بأصل الحقأوال: شرط

يعتبر شرط الجدية املنازعة وعدم املساس بأصل الحق، واالستعجال وتقديم الضمانات من أهم 

 الشروط املوضوعية إليقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية.

  جدية املنازعة:

ي : " االستجابة لطلب إيقاف تنفيذ جاء في أمر صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بالرباط ما يل

دين عمومي رهينة بتوافر شرطي الجدية و االستعجال من خالل املنازعة الجدية في صفة امللزم 

كخاضع للدين العمومي أو في عدم قانونية تأسيسه أو تحصيله أو في تقادم مسطرة تحصيله املطعون 

 64فيها...".

بالدار البيضاء مفهوم املنازعة الجدية بناء على ما وحدد قاض ي املستعجالت باملحكمة اإلدارية 

استقر عليه االجتهاد القضائي من خالل حيثيات األمر الصادر عن رئيس املحكمة املذكورة  والذي جاء 

                                                 
 .85، أورده سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 319/1/2009، ملف عدد: 10/13 /2009بتاريخ :  ،422أمر رقم:   63
سعيد العمري،  ، أورده 09/1/1083،ملف رقم : 04/01/2010، صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بالرباط، بتاريخ 01أمر رقم  64

 .89مرجع سابق ، ص: 
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فيه ما يلي:" وحيث استقر العمل القضائي على كون الجدية في املنازعة الضريبية تتجلى إما في منازعة 

 65 للضريبة أو في قانونية تأسيس وفرض تلك الضريبة ...".امللزم في صفته كخاضع 

وقد عرف املجلس األعلى ) محكمة النقض( املقصود  باملنازعة الجدية كونها منازعة امللزم في 

صفته كخاضع للضريبة أو في قانونية تأسيس وفرض تلك الضريبة، حيث جاء في قرار الغرفة 

 ة بجدية النزاع املستمدة من إجراء خبرة في موضوع النزاع:وهي ترد على الوسيلة املتعلق 66اإلدارية

" لكن حيث إن االجتهاد القضائي الذي كرسته الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى قد استقر على أن 

جدية املنازعة تتمثل إما في منازعة امللزم في وضعيته كخاضع للضريبة أو في قانونية تأسيس أو فرض 

جوع إلى ظاهر أوراق امللف يتبين أن املستأنفة تستكثر تقديرات اإلدارة الجبائية تلك الضريبة وأنه بالر 

املطالب بها وال تنازع بصورة جدية في صفتها كملزمة بالضريبة أو في مسطرة فرضها وكان ما أثير بدون 

 أساس".

على وقد أكد هذا املنحى أمر رئيس املحكمة اإلدارية بفاس حيث قض ى بإيقاف تنفيذ الضريبة 

القيمة املضافة بعد أن بدا له من ظاهر أوراق امللف أن حق إدارة الضرائب في تأسيسها مطال 

املتعلق بالضريبة على  12-96من القانون  20بالسقوط للتقادم الرباعي املنصوص عليه بالفصل 

التنفيذ، جاء القيمة املضافة، معتبرا ذلك من قبيل املنازعة الجدية التي تبرر االستجابة لطلب إيقاف 

 فيه ما يلي:

" تقبل املطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي لغاية استنفاذ املسطرة اإلدارية 

للطعن اإلداري أو البت في جوهر النزاع قضاء في إطار القواعد العامة لالستعجال ومن غير اشتراط  

-22من القانون  221و  228ا بالفصلين الضمانة الكفيلة بتأمين الدين الضريبي كما هو منصوص عليه

                                                 
، أورده سعيد 1/1/2009، ملف عدد:  22/01/2009،  صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء ، بتاريخ : 95أمر رقم:  65

 .89العمري، مرجع سابق ، ص: 
ورده محمد قصري ، "املنازعات الجبائية ، أ 2001/1/4/1528ملف إداري عدد   3/1/2002: بتاريخ  ،10قرار الغرفة اإلدارية عدد  66

 .212، ص: 2099"دار ايي رقراق، الطبعة الثالثة،  تعلقة بربط وتحصيل الضريبة امام القضاء املغربي،امل
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، وقد بين األمر القضائي املذكور املقصود بجدية  67 حالة توافر ظاهر الطلب على جدية السبب..." 38

السبب بقوله: " يقصد بجدية السبب املنازعة الجدية في مبدأ اإلخضاع الضريبي أو في مسطرة فرض 

  ء تلك الضريبة".الضريبة اآليلة بحسب الظاهر إلى ترجيح إلغا

 إذن تتخذ جدية املنازعة عدة صور:

 .املنازعة في مبدأ فرض الدين العمومي 

 .املنازعة في تأسيس الدين العمومي 

 .املنازعة في قانونية إجراءات تحصيل الدين العمومي 

 .املنازعة في تقادم الدين العمومي في الوعاء أو التحصيل 

 عدم املساس بأصل الحق :

يز القضاء اإلستعجالي هي شروطه التي ينعقد بها اختصاصه بنظر الدعاوى إن أهم ما يم

من قانون املسطرة  225وينص الفصل  املستعجلة، ومن أهم هذه الشروط عدم املساس بأصل الحق.

املدنية على ما يلي: " ال تبت األوامر االستعجالية إال في اإلجراءات الوقتية وال تمس بما يمكن أن يقض ي 

ولم يعط املشرع املغربي تعريفا لشرط عدم املساس بأصل الحق أو بالجوهر، وإنما  لجوهر".به في ا

اكتفى باإلشارة إليه من خالل نص الفصل أعاله، لذلك حاول الفقه تعريفه كما حدد القضاء 

 املقصود به.

وقد حدد بعض الفقهاء املقصود بشرط عدم املساس بجوهر الحق بأنه: " أال ينظر قاض ي 

مور املستعجلة في موضوع الدعوى وال في أصل الحق، على أن هذا ال يمنع من أن يتفحص موضوع األ 

 الدعوى بشكل عرض ي وبالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته ".

                                                 
قضية عبد الرحمان  04/92في امللف اإلستعجالي عدد   91/03/2004بتاريخ   04/9906أمر رئيس املحكمة اإلدارية بفاس عدد  67

 .290خزينة، أورده محمد قصري، مرجع سابق، ص: مكنيف ضد ال
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بناء على ما سبق، يمكن تعريف شرط عدم املساس بأصل الحق بأنه: " قد يرد على سلطة 

حقوق املتنازع عليها، أو تحديد مراكز الخصوم قاض ي املستعجالت، فيمنعه من البت في موضوع ال

تحديدا قطعيا، دون أن يمنعه من تحسس ظاهر األوراق واملستندات املقدمة إليه وبحثها بحثا سطحيا 

 يمكنه من تكوين قناعته، لألمر باإلجراء الوقتي الذي يخش ى عليه من فوات  الوقت ".

ب إيقاف تنفيذ دين عمومي أن يتصدى فال يجوز لقاض ي املستعجالت وهو بصدد البت في طل

ملوضوع النزاع، كأن يؤكد وجود الدين العمومي وانشغال ذمة الطالب به، أو ينفي وجوده ويقرر 

بطالنه، إذ في ذلك مساس بأصل الحق املتنازع عليه وتحديد ملراكز الخصوم،  ويجوز له أن يبني حكمه 

 على احتمال وجود الحق املدعى به ال غير.

 جال وتقديم الضمانات عند اللزوم شرطا االستع ثانيا:

 شرط االستعجال

لم يعطي املشرع املغربي تعريفا لشرط االستعجال، بل ترك املجال لكل من الفقه والقضاء على 

 غرار ما فعل بخصوص شرط عدم املساس بأصل الحق.

 وقد اتفق الفقه والقضاء على أن االستعجال :

دد الحق املراد املحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة ال تحتمل " هو الخطر الحقيقي الذي يه 

التأخير واالنتظار، وال يمكن أن تتحقق عن طريق قضاء املحاكم اإلدارية ولو بتقصير مدة البات في 

الجوهر، فاملراد به تفادي ضرر مؤكد يصعب تداركه إذا حدث، كإثبات حالة يخش ى من زوال معاملها 

 .68يتحدد بظروف كل دعوى و مالبساتها وظروف الحق املراد املحافظة عليه" مع مرور الوقت، فهو 

                                                 
، ص: 9114الرباط طبعة   –عبد هللا حداد، القضاء اإلداري على ضوء القانون املحدث للمحاكم اإلدارية، منشورات عكاظ  68

205. 
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عرفه القضاء املغربي بأنه: " يقصد بحالة االستعجال األضرار التي يصعب تداركها أو تقويم 

 .69نتائجها بعد التنفيذ"

 : 96/60/5668وحيث جاء في قرار صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 

التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته، وال ش يء في القانون ينفي صفة  "طلب تأجيل 

االستعجال عن اإلجراءات الوقتية التي تتم بمناسبة استخالص الضرائب، اعتبارا للخطر الذي يهدد 

الذمة املالية للملزم وحريته، من خالل ما تفرضه املتابعات من حجز وبيع ملنقوالته، مع إمكانية الزج 

 في إطار مسطرة اإلكراه البدني".به 

ويرى القضاء الفرنس ي أن منازعات التحصيل يتوفر لها شرط االستعجال بطبيعتها، كما أن  

القضاء اإلداري املغربي غالبا ما يستخلص حالة االستعجال من إجراءات التحصيل الجبري الجارية في 

كمة اإلدارية بأكادير، والتي نقرأ في مواجهة طالب إيقاف التنفيذ، وهذا ما جرى عليه قضاء املح

 ما يلي: 62/62/5663حيثيات األمر الصادر عن رئيسها بتاريخ 

" وحيث إن إجراءات االستخالص الجبري جارية في حق املدعية، مما يجعل حالة االستعجال  

 70قائمة في الدعوى".

 شرط تقديم الضمانات عند اللزوم 

مية في زمرة الطلبات االستعجالية التي يختص القضاء يدخل طلب إيقاف تنفيذ الديون العمو 

اإلستعجالي بالبت فيها، وإذا كانت الشروط  التي سبق عرضها يشترك فيها  إيقاف التنفيذ مع غيره من 

الدعاوى االستعجالية، فإنه يختص بشرط تقديم الضمانة عند اللزوم، و الذي ينم عن خصوصية 

 ة. نابعة من طبيعة املنازعة الجبائي

                                                 
، 9اإلداري، عدد منشور بمجلة القضاء  902/06/20في ملف عدد  50/04/2002قرار صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بتاريخ  69

 .206، ص: 2092سنة 
، منشور بمجلة القضاء اإلداري،عدد 45/2001في ملف استعجالي رقم  3/3/2001أمر صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بأكادير في  70

 .222، ص: 2092، سنة 9
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 ونجد أن هناك حاالت يعفى منها طالب إيقاف تنفيذ الديون العمومية وأخرى ال يعفى منها.

 : حاالت اإلعفاء من تقديم الضمانة 

كان القضاء اإلداري قبل دخول مدونة تحصيل الديون العمومية حيز التنفيذ، ال يعفي طالب 

ية وشاملة ملبلغ الدين العمومي، وذلك إيقاف التنفيذ من تقديم الضمانة إال إذا ما ينازع بصفة جد

التي تستوجب تقديم الضمانة  2392غشت  52من ظهير 22بإعمال مفهوم املخالفة ملقتضيات املادة 

 إذا كانت منازعة املدين جزئية وال تشمل الدين بأكمله.

حتى بعد   2392غشت 52من ظهير  22وقد استمر هذا التفسير القضائي ملقتضيات املادة  

منها والتي  228مدونة تحصيل الديون العمومية حيز التنفيذ، بالرغم من وضوح مقتضيات املادة دخول 

 تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: 

" إال أنه  يمكن للمدين الذي ينازع كال أو بعضا في املبالغ املطالب بها، أن يوقف أداء الجزء 

 71املتنازع فيه".

 جاء فيه:  68/62/5668اف اإلدارية بالرباط بتاريخ وفي قرار صادر عن محكمة االستئن

" إن الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات املتابعة ال تكون إلزامية في 

حالة املنازعة في مشروعية الضريبة بصورة جدية كما في نازلة الحال، بعد أ، تبين أن الطرف 

بة موضوع املطالبة بالتحصيل، باعتبار أن عدم تشييدهم املستأنف عليه ينازع في مبدأ فرض الضري

ألي بناء فوق العقار املذكور يرجع إلى سبب خارج عن إرادتهم و هو كون العقار املذكور مخصص 

ملنطقة خضراء، فال يكون امللزم مطالبا آنذاك بإيداع الضمانة املذكورة طبقا ملا صار عليه اجتهاد 

 72على".الغرفة اإلدارية باملجلس األ 

                                                 
املنازعة جدية و شاملة للضريبة ال تكون الزمة إذا كانت  9153غشت 29من ظهير  93" إن الضمانة املنصوص عليها في املادة   71

 .293، ص: 2003، 1، منشور بمجلة دفاتر املجلس األعلى، عدد 02/99/2000املؤرخ في  929قرار عدد  -املطلوب إيقاف تنفيذها"
منشور بمجلة القضاء  90/02/2ملف عدد  02/03/2002صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط مؤرخ في  233قرار عدد   72

 .292، ص: 2092، سنة 99داري، عدد اإل 
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 وفي أمر صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير :

" يشترط لقبول طلب إيقاف تأجيل إجراءات االستخالص الجبري للديون الضريبية و الرسوم  

التي في حكمها قيام حالة االستعجال، و جدية املنازعة في املوضوع،  إضافة إلى تقديم ضمانة تؤمن 

أن الطالب ينازع بجدية في صفته كملزم أو في قانونية الدين أو في أداء الدين عند اللزوم، ما لم يثبت 

 73مسطرة استخالصه".

 إذن فالحاالت التي يعفى منها طالب إيقاف التحصيل من الضمانة هي:

 ;حالة املنازعة الجدية في مبدأ  فرض الدين العمومي 

 ;حالة املنازعة الجدية في مسطرة تأسيس الدين العمومي 

  الجدية في مسطرة تحصيل  الدين العمومي;حالة املنازعة 

 .حالة املنازعة الجدية في تقادم الدين العمومي في الوعاء أو التحصيل 

 : حاالت وجوب تقديم الضمانات 

يمكن إجمال الحاالت التي يلزم فيها طالب إيقاف التنفيذ بتقديم الضمانات املنصوص عليها في 

 ي حالتين اثنتين:، ف22-38من القانون  221و  228املادتين 

 الحالة االولى : حالة املنازعة الجدية في تقدير الدين العمومي أو قيمته :

وهي الحالة التي  يستكثر فيها املدين تقديرات الجهة املكلفة بتأسيس الدين، ويتمسك بأساس 

 أقل مما اعتمدته هذه األخيرة، وهو ما أقررته الغرفة اإلدارية من خالل قرارها املؤرخ في

 ، والذي جاء في حيثياته ما يلي: 55/65/5660

" لكن حيث إن املستأنفة تنازع في قيمة الضريبة املفروضة عليها بادعائها بأنها ملزمة باألداء في 

حدود املبلغ املعقول، وال تنازع في مبدأ الضريبة املذكورة أو في مشروعيتها، فإنه يتعين عليها قبل رفع 

                                                 
، منشور بمجلة القضاء 45/2001في ملف استعجالي رقم  3/3/2001أمر صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بأكادير في   73

 .222، ص: 2092، سنة 9اإلداري،عدد 
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من  228اف إجراءات التحصيل تكوين الضمانة املنصوص عليها في املادة الدعوى أمام القضاء إليق

 .74مدونة تحصيل الديون العمومية، ويكون األمر املستأنف بهذه العلة واجب التأييد"

 الحالة الثانية: حالة املنازعة في الضرائب  والرسوم املستحقة على إثر مراقبة ضريبية :

من املدونة العامة للضرائب الواردة في  505قتضيات املادة  أدخل املشرع املغربي تعديال على م

الباب املتعلق باملسطرة القضائية املطبقة على إثر مراقبة ضريبية، وذلك بموجب قانون املالية رقم 

وذلك بإضافة فقرة أخرى والتي جاء فيه: "بالرغم من جميع األحكام املخالفة ال  5663لسنة  06.61

صيل الضرائب والواجبات والرسوم املستحقة على إثر مراقبة ضريبية إال بعد يمكن إيقاف تنفيذ تح

بمثابة مدونة  22-38من القانون رقم   221وضع الضمانات الكافية  كما هو منصوص  عليها في املادة 

 تحصيل الديون العمومية السالف الذكر"

تحصيل أو قائمة فعندما يتوج الطعن في مسطرة تصحيح األساس الجبائي بإصدار جدول 

إيرادات أو أمر باالستخالص، فإن الضرائب التي يجري تحصيلها بناء على هذه السندات التنفيذية 

من املدونة  505تعتبر ضرائب صادرة على إثر مراقبة ضريبية بمفهوم نص الفقرة الخامسة من املادة 

الرسوم املستحقة على إثر  العامة للضرائب، و لذلك فإن كل مدين ينازع في الضرائب والواجبات و 

مراقبة ضريبية  في إطار مسكرة تصحيح األساس الضريبي، و يطلب إيقاف تنفيذها، يكون ملزما 

 بتقديم ضمانات تؤمن أداءها وذلك تطبيقا لنص الفقرة الخامسة من املادة  السالفة الذكر.

 ها تحصيل الديون العمومية وأثار  املبحث الثاني: تطبيقات إيقاف إجراءات

بعد التطرق لشروط إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية سنعمل على دراسة    

التطبيقات العملية لهذه املسطرة في )املطلب األول( وأثار اإليقاف التي يمكن أن تترتب في مواجهة 

 الطرف املحكوم وفي مواجهة الطرف املحكوم عليه )املطلب الثاني(.

                                                 
حمد قصري، مرجع سابق ص: أورده م 5056/4/02/2003، ملف إداري، القسم الثاني عدد 22/02/2006مؤرخ في  962قرار عدد  74

632. 
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إجراءات تحصيل الديون العمومية واإلشكاالت  املطلب األول: تطبيقات إيقاف

 التي تطرحها :

سنتطرق لبعض تطبيقات مسطرة إيقاف تحصيل الديون العمومية ومنها إيقاف مسطرة       

اإلشعار للغير الحائز ثم إيقاف اإلنذار الجبائي وإيقاف إجراءات الحجز في )الفقرة االولى( والى بعض 

 .إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية في )الفقرة الثانية( اإلشكاالت التي تطرحها مسطرة

 إجراءات تحصيل الديون العمومية  الفقرة االولى: تطبيقات إيقاف

يعتبر ايقاف اإلشعار للغير الحائز ثم إيقاف اإلنذار الجبائي وإيقاف إجراءات الحجز من أهم 

 .اإلجراءات التي يرد عليها إيقاف تحصيل الديون العمومية

 طرة اإلشعار للغير الحائز أوال: إيقاف مس

إن اإلشعار للغير الحائز هو وسيلة قانونية تمكن املحاسب املكلف بالتحصيل بصفة مباشرة من 

استخالص الضرائب والرسوم وغيرها من الديون املتمتعة بامتياز الخزينة من يد مديني امللزمين بهذه 

يار الحائزين ملبالغ يملكها امللزمون من أجل الوفاء عن الديون، وذلك عن طريق توجيه إشعار لألغ

هؤالء في حدود ما ترتب في ذمتهم من ديون عمومية أو املقتصدين أو املكترين وبصفة عامة كل 

الحائزين أو املدينين بمبالغ تعود أو ينبغي أن تعود إلى املدينين بتلك الديون ويماثل اإلشعار لغير 

املنظم في قانون املسطرة املدنية من حيث كونهما آليتين قانونيتين تمكنان  الحائز، الحجز لدى الغير 

الدائن من استيفاء دينه من يد الغير الحائز إال أن األول يطبق في إطار الديون العمومية بينما يطبق 

 .75الثاني بالنسبة للديون الخصوصية

ملسطرة ملا لها من فعالية وسرعة وملا واملالحظ أن اإلدارة الجبائية كثيرا ما تلجأ إلى سلوك هذه ا

 لها من أثر على تحصيل الديون العمومية في وقت يسير وبتكاليف أقل.

                                                 
 .991مصطفى التراب، مرجع سابق، ص:  75
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ونظرا لشيوع لجوء القابض واملحاسبين املكلفين بالتحصيل إلى هذه املسطرة القانونية وكثيرا ما 

 22.38من القانون  90دة قدم املدينون بشأنها طلبات إيقاف التحصيل إما لعدم احترام مقتضيات املا

التي تفرض إرسال أخر إشعار باألداء قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري وإما بشكل عام لكونهم 

 ينازعون بصفة جدية في موضوع الدين.

 وفي هذا السياق جاء في أمر صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بأكادير ما يلي : 

مقتضيات التحصيل الجبري من طرف قابض الضرائب  "وحيت أن املدعية تنازع في عدم احترام

 76 من التحصيل والتجأ مباشرة إلى اإلشعار للغير الحائز..." 90بانزكان املنصوص عليه في املادة 

لهذه األسباب : نحكم علنيا وابتدائيا وحضوريا بإيقاف وتأجيل إجراءات االستخالص الجبري 

ئب بانزكان وذلك برفع الحجز على حسابها البنكي الجارية في حق املدعية من طرف قابض الضرا

 رقم...املفتوح لدى البنك الشعبي وكالة الدشيرة موضوع إشعار للغير الحائز ".

 وجاء في حيثيات األمر الصادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء ما يلي:

ها من مدونة التحصيل وما بعد 266" وحيث أن اإلشعار للغير الحائز حسب مقتضيات املواد  

يترتب عنه التسليم الفوري للمبالغ املحجوزة وباملقابل استخالص الدين الضريبي في أي وقت الش يء 

الذي تكون معه حالة االستعجال متوفرة في النازلة خالفا ملا يدعيه املدعى عليه ......وحيت أن 

سابقا مما يكون معه الطلب بخصوص  الضرائب املذكورة مشمولة باإلشعار للغير الحائز املتحدث عنه

 77هذه السنوات جدي".

 وفي نفس السياق جاء في األمر الصادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بالرباط ما يلي: 

                                                 
س، غير منشور، أورده سعيد  25/2090ملف رقم  2/6/2090بتاريخ  15/2090أمر صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بأكادير رقم   76

 .922العمري، مرجع سابق، ص: 
، غير منشور، أورده س 562/2006ملف رقم  93/06/2006بتاريخ  520رقم دارية بالدار البيضاء اإل أمر صادر عن رئيس املحكمة   77

 .925سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 
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"وحيث إن الثابت من أوراق امللف ومستنداته أن من شأن االستمرار في إجراءات التحصيل 

باملسطرة القضائية العادية في حالة التنفيذ  إحداث أضرار بالطالبة يصعب تدارك نتائجها أو درؤها

عن طريق تفعيل مسطرة اإلشعار للغير الحائز وتحويل املبالغ املحجوزة لحساب املطلوب ضده مما 

 78يجعل طلب إيقاف تنفيذ مسطرة اإلشعار للغير الحائز مؤسسا ويتعين االستجابة له".

اإلشعار للغير الحائز من طرف الجهة املكلفة انطالقا من األمرين الوارد نصهما أعاله فان مباشرة 

بالتحصيل يمثل حالة االستعجال تبرر األمر بإيقافه إلى حين البت في الجوهر وذلك نظرا ملا يمثله هذا 

اإلجراء من تهديد حقيقي للمدين املباشر في حقه والذي من شأنه تعطيل مصالحه املالية والحيلولة 

 شخاص الذين يتعامل معهم خصوصا إذا كان املدين شركة تجارية.دون وفائه بالتزاماته تجاه األ

 ثانيا : إيقاف اإلنذار الجبائي 

اإلنذار هو اإلجراء الذي بواسطته يتم إخطار املدين بأداء دينه تحت طائلة إكراهه بكافة الطرق 

ى األداء تحت ، ويمكن تعريفه أيضا بأنه إجراء يراد به تذكير املدين بمديونيته وحثه عل79القانونية

 طائلة متابعته بباقة إجراءات التحصيل الجبري األخرى.

ويعتبر اإلنذار أول إجراء يجب على الجهة املكلفة بالتحصيل مباشرة في مواجهة املدين قبل أي 

إال أنه ال يكون قانونيا إال باحترام مقتضيات  22.38من قانون  93إجراء أخر وذلك من خالل املادة 

ي جاء فيها ما يلي: ال يمكن تبليغ اإلنذار إال بعد مض ي أجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ الت 02املادة 

أعاله ونقرأ في  90االستحقاق وعشرين يوما على األقل بعد إرسال أخر إشعار املنصوص عليه في املادة 

 حيثيات األمر الصادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بأكادير ما يلي:

                                                 
، غير منشور، أورده سعيد س 9025/9/1ملف رقم  04/09/2090بتاريخ  09أمر صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بالرباط رقم  78

 .925العمري، مرجع سابق، ص: 
ل الديون الضريبية بين قانون املسطرة املدنية و خصوصا التشريع الضريبي"، الطبعة األولى ماي جهدكان حجيبة، "تحصي - 79

 .222، ص: 2006
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رمي إلى الحكم بإيقاف إجراءات التحصيل الجارية في حق العارضة بموجب " حيث إن الطلب ي 

... إلى حين 26/25/5663اإلنذار األخر تنبيه املؤرخ في  50/26/5663املؤرخ في  5262/5663اإلنذار عدد 

مع ما يترتب على ذلك قانونا وحيث تبين  038/5661انتهاء دعوى املوضوع املفتوح امللف اإلداري 

بعد دراسة الطلب و تفحص الوثائق املدلى بها والنصوص القانونية املتمسك بها ودون للمحكمة 

املساس بما يمكن أن يقض ي به في الجوهر أن املدعية تنازع بجدية في قانونية الدين مما يتعين معه 

ى الحكم بإيقاف إجراءات االستخالص الجبري املباشرة في حق املدعية من طرف قباضة أوالد تايمة إل

 80 حين البت في املوضوع" .

وعلى غرار اإلشعار للغير الحائز في مواجهة املدين باإلنذار بالتحصيل يشكل حالة استعجال تبرر 

اللجوء إلى قاض ي املستعجالت باملحكمة اإلدارية الستصدار أمر بإيقاف تنفيذه، لكن قد يتساءل 

عن مدى توافر عنصر االستعجال في طلب  البعض عن الخطورة التي يمكن أن يشكلها اإلنذار وبالتالي

في الحقيقة فإن اإلنذار بالتحصيل يشكل تهديدا للمدين وخطرا داهما لحقوقه وذلك لكونه  .إيقافه

يمهد إلجراءات أخرى أشد وطئا على املدين. ويعطي الضوء األخضر للجهة املكلفة بالتحصيل ملباشرة 

 81للتقادم.تلك اإلجراءات، كما أنه يعتبر إجراء قاطعا 

 إيقاف إجراءات الحجز ثالثا : 

يعتبر الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري األحكام والسندات التنفيذية األخرى، وهو 

وسيلة قانونية تخول للدائن حجز أموال مدينه ووضعها تحت رقابة القضاء تحوطا من التصرف فيها 

  بما يضر مصلحة الدائن، ويضعف الضمان العام.

                                                 
، غير منشور، أورده س262/2001ملف رقم  94/09/2090بتاريخ  90/2090أمر الصادر عن رئيس املحكمة اإلدارية باكاديررقم   80

 .923سعيد العمري، مرجع سابق، ص: 
م عقاش، "إجراءات التحصيل الجبرية في مدونة تحصيل الديون العمومية"، مقال منشور بمجلة املناهج العدد املزدوج إبراهي   81

 .69، ص: 01/90/2006
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وأحال بشأنه على  22.38من قانون  28إلى  00نظم املشرع أحكام الحجز من خالل املواد وقد 

 املقتضيات القانونية املنظمة ملسطرة الحجز في إطار ظ.م.م.

وباعتباره إجراء من إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية فانه يمكن للمدين الذي وجه 

ري إيقافه إلى حين البث في الجوهر وذلك نظرا ملا  يشكله من به أن يطلب من القضاء اإلستعجالي اإلدا

 خطر على حقوق املدين وال سيما في الحالة التي ينازع فيها في موضوع الدين العمومي بشكل جدي.

 وفي هذا اإلطار جاء في حيثيات أمر صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بالرباط ما يلي:

ومستنداته عدم احترام مبدأ تدرج املتابعات قبل إجراء " وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق امللف 

الحجز التي تقتض ي توجيه اإلنذار بدون صائر وتبليغ اإلنذار القانوني بأداء الدين العمومي قبل اإلقدام 

على عملية الحجز مما يبقى معه السبب الجدي حول ذلك بصرف النظر عن املنازعة في أساس الدين 

تصاص جهة القضاء العادي في ذلك وأن حالة االستعجال قائمة بالنظر ملا موضوع الطلب باعتبار اخ

 82يترتب عن مواصلة التنفيذ بعد بيع األصل التجاري من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ".

إجراءات تحصيل  الفقرة الثانية: بعض اإلشكاالت التي تطرحها مسطرة إيقاف

 الديون العمومية 

التي تطرحه مسطرة إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية تحديد أطراف  من بين اإلشكاالت

الدعوى، أي األشخاص الذين لهم الصفة واملصلحة في تقديم طلب إيقاف تحصيل الديون العمومية 

من جهة، والجهات التي يتم رفع الدعوى في مواجهتها من جهة أخرى، وأشكال تنازع االختصاص بين 

 املحاكم االبتدائية حول إيقاف تحصيل اإلكراه البدني.املحاكم اإلدارية و 

 أوال: إشكال تحديد أطراف دعوى إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية 

                                                 
، غير منشور، أورده سعيد س  96/02ملف رقم  03/02/2002بتاريخ  39أمر صادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بالرباط رقم  82

 .926العمري، مرجع سابق، ص: 
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يمكن إجمال األشخاص الذين لهم الصفة واملصلحة في رفع دعوى ايقاف التحصيل الديون 

دينين الحقيقيين أو خلفهم في امل العمومية، والذين يمكن متابعتهم بإجراءات التحصيل الجبري،

الخاص والعام، أو ذو حقوقهم، واملتضامنين االغيار، وكل األشخاص اللذين جعل املدينون موطنهم 

الجبائي لديهم بموافقتهم، واملالك الجديد في حالة تفويت عقار، واألشخاص الذين يمارسون مهاما 

 .توثيقية

ء الضرائب والرسوم الواجبة على املفوت في حالة ويضاف إليهم املفوت إليه امللزم بالتأكد من أدا

توفيت األصل التجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية تقليدية أو معدنية بعوض أو بدون عوض، 

والشركات الضامنة أو التي تنبثق عن اإلدماج أو االنفصال أو التحويل، واملدبرين أو املتصرفين أو 

لشركات املنحلة واملؤتمنين على أموال املدين وكتاب الضبط املسيرين، واملصفين القضائيين، ومصفي ا

واألعوان القضائيين واملحاسبين العموميين واملقتصدين واملكترين وكل الحائزين أو املدينين ملبالغ تعود 

 للمدين األصلي.

وتحدد الصفة و املصلحة في طلب ايقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية لهؤالء األشخاص، 

 .83وا متابعين بأي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، وكانت حقوقهم متضررة من جراء ذلكمتى كان

 ة التي ترفع الدعوى في مواجهتهاثانيا: إشكال تحديد الجه

إن تحديد املدعى عليه في طلب ايقاف تحصيل إجراءات الديون العمومية يطرح بعض 

فان الدعوى ترفع ضد مدير الضرائب، وإذا الصعوبات، بحيث إذا تعلقت املنازعة بربط الضريبة 

تعلقت بتحصيلها رفعت ضد الخازن العام، وإذا تعلقت املنازعة بالجبايات املحلية رفعت الدعوى ضد 

األمر بالصرف وبالنسبة للضرائب التي ترتبط بإدارة الجمارك، فان الطلب القضائي يرفع بشأنها ضد 

 وزير املالية.

                                                 

 .914محمد القصري، مرجع سابق، ص:   25
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يقاف تنفيذ الضريبة باعتباره منتجا فرعيا للمنازعات في قانونية ويرى محمد بيصة بان طلب ا

قرار فرض الضريبة، ينبغي مبدئيا أن يوجه ضد مدير الضرائب بالنسبة للضرائب التي تفرضها مديرية 

الضرائب، وليس ضد الخازن العام الذي له الصفة في تمثيل اإلدارة املكلفة بتحصيل الضريبة متى 

ومن تم متى نازع طالب اإليقاف في قانونية  ي بإيقاف تنفيذ القرارات هذه اإلدارة.تعلق الطلب القضائ

فرض الضريبة أو في مسطرة تصحيحها، أو في قانونية إجراءات تحصيلها، فالبد من إدخال الخازن 

العام في الدعوى أساسا وفي جميع الحاالت، مع ضرورة إدخال مدير الضرائب إذا كان طالب اإليقاف 

 .84ع في تأسيس الدين الضريبييناز 

وبناءا على ما سبق يجب توجيه طلي ايقاف تنفيذ أساسا وفي جميع األحوال ضد الخازن العام، 

مع إدخال الجهة املكلفة لتأسيس الدين العمومي عندما تكون املنازعة منصبة على تأسيس الدين 

د الطرف املدعى عليه في الدعوى، العمومي، وفي نظر بعض الباحثين أن الحل لإلشكال املتعلق بتحدي

وإدخال كل األطراف واإلشارة إليهم في مقال الدعوى سواء تعلق األمر باملنازعة في الوعاء أو في 

 التحصيل.

 إجراءات تحصيل الديون العمومية املطلب الثاني: اآلثار املترتبة عن األمر بإيقاف

تحصيل الديون العمومية والتي يترتب  سنحدد اآلثار القانونية التي تنتج عن إيقاف إجراءات

بعضها في مواجهة طالب اإليقاف )الفقرة األولى( ويسري بعضها االخر في مواجهة الجهة املكلفة 

 بتحصيل الدين العمومي املأمور بإيقاف تحصيله ) الفقرة الثانية(.

الفقرة االولى : أثار األمر بإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية بالنسبة 

 للطرف املحكوم له
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ينتج عن إيقاف الديون العمومية مجموعة من اإلجراءات التي تباشر أمام القضاء اإلستعجالي 

أهمها إيقاف إجراءات التحصيل في مواجهته واستفادته من التنفيذ املعجل بقوة القانون الذي تتمتع 

 دير الضمانات عند اللزوم .به سائر األوامر واالستعجالية كما يلقي على عاتقه إتمام إجراءات تق

 من التنفيذ املعجل بقوة القانون أوال: استفادة املحكوم له 

عرف الفقه التنفيذ املعجل بأنه استثناء من القواعد العامة في تنفيذ األحكام وهو تنفيذ للحكم 

الطريقين  بالرغم من أنه قابل للطعن فيه باملعارضة أو باالستئناف وبالرغم من الطعن فيه فعال بهذين

 ولهذا ال يجوز في غير الحاالت التي نص عليها القانون.

والتنفيذ املعجل بقوة القانون هو الذي يقرره القانون في حاالت معينة ويمنح بموجبه للحكم أو 

األمر القضائي قوة تنفيذية دون تدخل من القاض ي إذ ال حاجة للتصريح به من طرف هذا األخير على 

 85املعجل القضائي. عكس حاالت التنفيذ

وتعتبر األوامر واالستعجالية من أهم األحكام التي تتمتع بخاصية التنفيذ املعجل بقوة القانون، 

 من ق.م.م الذي يجري سياقه على ما يلي :  229وهو ما تقرر من خالل نص الفصل 

مع ذلك أن "تكون األوامر واالستعجالية مشمولة بالتنفيذ املعجل بقوة القانون ويمكن للقاض ي 

 يقيد التنفيذ بتقديم كفالة "،

ومعنى كون األوامر واالستعجالية مشمولة بالتنفيذ املعجل بقوة القانون  أن املستفيد منها  

يمكنه تسلم النسخة التنفيذية ملباشرة التنفيذ بمجرد سلوك مسطرة التبليغ، وفي حالة االستعجال 

ويتم التنفيذ من  خة التنفيذية بمجرد النطق باألمر.القصوى يتم التنفيذ على األصل حيث تسلم النس

خالل تقديم طلب فتح ملف تنفيذي وأداء الرسوم القضائية الواجبة واختيار العون القضائي لتكليفه 

بالتنفيذ والذي يقوم بإجراءات التنفيذ العادية من إنذار للمنفذ عليه وتحرير ملحضر التنفيذ أو محضر 
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كن و حسب البعض فإنه قلما يفتح ملف التنفيذ في هذا اإلطار، وغالبا ما االمتناع عن التنفيذ، ل

 يكتفي امللزم بالضريبة أو الدين العمومي بالدفع أمام القابض بحصوله على أمر بإيقاف التحصيل.

وتجدر اإلشارة إلى أن األوامر واالستعجالية و نظرا لكونها مشمولة بالتنفيذ املعجل بقوة القانون 

من ق.م.م( الذي نص في فقرته األخيرة على ما  208قبل إيقاف التنفيذ وذلك بصريح الفصل )فهي ال ت

 يلي:

" ال تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل  

القضائي إذا كان التنفيذ املعجل بقوة القانون "، فبعد أن نظم املشرع مسطرة إيقاف التنفيذ املعجل 

استثنى من ذلك التنفيذ املعجل بقوة القانون والذي ال يقبل إيقاف التحصيل. وإن أمكن إيقافه 

 بطريقة غير مباشرة تتمثل في إثارة الصعوبة في التحصيل.

وبمطالعة مجموعة من األوامر واالستعجالية الصادرة في مادة إيقاف تنفيذ الديون العمومية 

مع العلم بأن عدم التصريح  86بأنها مشمولة بالتنفيذ املعجل بقوة القانون  نجد بأن أغلبها يصرح فيها

بذلك ال يغير من كونها مشمولة به بل يعني القاض ي من التصريح بذلك وال يكون ملزما به إال في حاالت 

 التنفيذ املعجل القضائي.

 الجارية في مواجهة طالب اإليقاف ثانيا: إيقاف إجراءات التحصيل 

ثر يتولد عن األمر بإيقاف تنفيذ دين عمومي يتمثل في إيقاف إجراءات التحصيل في إن أهم أ

 مواجهة طالب اإليقاف )الجهة املكلفة بالتحصيل(.

فإذا كان طلب اإليقاف ينصب مثال على إجراءات الحجز فان األمر باإليقاف يشمل إجراءات 

ة بالتحصيل أن توقف جميع إجراءات الحجز وما يليه من إجراءات أخرى إذ يجب على الجهة املكلف

إن مفعول إيقاف تحصيل الدين العمومي من تاريخ النطق  التحصيل إلى غاية البث في موضوع النزاع.
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باألمر به إلى غاية صدور قرار بات في املوضوع عن الجهة اإلدارية إذا كان النزاع معروضا أمامها أو 

 بصدور حكم قضائي إداري في املوضوع.

ت املنازعة في املوضوع إلى إلغاء الدين املتنازع حوله فان اإليقاف يتأبد ويمتد مفعوله في فإذا آل

الزمن، وإذا تم تأييد الدين على مستوى املوضوع زال معه مفعول اإليقاف ويتم استئناف إجراءات 

ادم التحصيل من الطرف الجهة املعينة، إذ ال يمكن للمستفيد من إيقاف التنفيذ أن يحتج بالتق

املسقط بعد زوال مفعول اإليقاف للعلل السابقة ألن املدة التي يسري فيها إيقاف التحصيل ال يسري 

خاللها التقادم أو بعبارة أوضح ألن إيقاف التحصيل يقطع التقادم الرباعي املسقط للمطالبة بالدين 

 87العمومي.

 اءات تقديم الضمانات عند اللزوم ثالثا: إتمام إجر 

ى شرطي الجدية واالستعجال يجب تعضيد طلب إيقاف التنفيذ بتقديم ضمانات باإلضافة إل

حيث يتعين على املدين القيام بجميع  تؤمن استخالص الدين العمومي املطلوب إيقاف تحصيله.

اإلجراءات الالزمة لتقديم تلك الضمانات وذلك بوضعها بين يدي املحاسب املكلف بالتحصيل عن 

افظة العقارية إذا كانت عبارة عن رهن عقاري أو بالسجل التجاري لدى طريق تسجيلها لدى املح

 املحكمة التجارية إذا كانت عبارة عن أصل تجاري.

وغاية هذا االلتزام هو اقتصار دور القضاء اإلستعجالي اإلداري على اإلشهار على تقديم الضمانة، 

و ما جاء في منطوق األوامر الصادرة وأمر املستفيد من إيقاف التحصيل بإتمام إجراءات تقديمها وه

بإيقاف التنفيذ، من بينها األمر الصادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بأكادير و الذي جاء في منطوقة ما 

 يلي : 

                                                 
حمادة بن املختار، "السندات التنفيذية الستخالص ديون الدولة من طرف قابض الخزينة "، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق   87

 .295، ص: 2005/2004كلية الحقوق الدار البيضاء السنة الجامعية 
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قبول الضمانة العقارية  2" نحكم علنيا ابتدائيا غيابيا في الشكل قبول الطلب في املوضوع 

" ذي الرسم العقاري عدد 2مللك املسمى "اكرامعليكاملقدمة من طرف املدعي واملتمثلة في ا

واألمر بتنفيذ الرهن الجبري لفائدة الخازن العام بسعي من املدعي وعلى نفقته ضمانا   221631/63

 88ألداء الدين الضريبي موضوع املنازعة عند االقتضاء".

الضمانة املقدمة  ولذلك فان دور القضاء اإلستعجالي اإلداري في هذا اإلطار، يقتصر على قبول 

من طرف طالب إيقاف التحصيل، واإلشهاد على كفايتها لتأمين استخالص الدين العمومي وإصدار 

األمر تبعا لذلك بإتمام إجراءات تقديمها بين يدي املحاسب املكلف بالتحصيل بينما يقع على عاتق 

 املدين إتمام اإلجراءات املذكورة.

يم الضمانة ثبوت الحق للجهة املكلفة بالتحصيل في ويترتب على عدم إتمام إجراءات تقد

 استئناف إجراءات التحصيل و مباشرتها في مواجهة املدين.

مواجهة الجهة  الفقرة الثانية: آثار األمر بإيقاف تحصيل الديون العمومية في

 املكلفة بالتحصيل 

املكلفة بالتحصيل  يمكن إجمال آثار األمر بإيقاف تحصيل الديون العمومية في مواجهة الجهة

 )الطرف املحكوم عليه( فيما يلي:

ة لتأمين أوال: إمكانية قيام الجهة املكلفة بالتحصيل ببعض اإلجراءات التحفظي

 استخالص الدين العمومي 

 ة لتأمين استخالص الدين العمومي إمكانية القيام باإلجراءات التحفظي1-

                                                 
س، أورده سعيد العمري، مرجع  2090-34ف رقم مل 4/3/2090بتاريخ  24/2090أمر صادر عن رئيس املحكمة بأكادير رقم   88

 .939سابق، ص: 
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بإيقاف تحصيل الديون العمومية، وتنصيص في  على غرار ما جرى به العمل في فرنسا، أي األمر  

يعتقد  89نفس الوقت على إمكانية اتخاذ التدابير التحفظية من طرف اإلدارة لضمان حقوق الخزينة،

البعض بأن للقابض كامل الصالحيات التخاذ جميع اإلجراءات التحفظية املنصوص عليها بالقانون 

د احتياطي وغيرها من اإلجراءات التحفظية التي ال للحفاظ على املال العام، من حجز ورهن  تقيي

 تتعارض مع اآلثار املترتبة عن صدور األمر بإيقاف التحصيل.

إن اتخاذ هذه اإلجراءات التحفظية من طرف الجهة املكلفة بالتحصيل قد يتعارض مع ما يترتب 

قد يضر بمصالحه، كما أن عن األمر باإليقاف من أثار قانونية. فإجرام رهن رسمي على عقارات املدين 

رهن أصله التجاري وإشهاره بسجله التجاري قد يؤثر على السير العادي ملقاولته مع األشخاص 

 املتعاملين معه.

ولهذا فان الضمانة الكافية والحقيقية التي من شأنها أن تحفظ حقوق الخزينة العامة، تتمثل 

مة في إطار إيقاف تحصيل الديون العمومية، في ضرورة نهج القضاء اإلستعجالي اإلداري سياسة صار 

من خالل التحري و التدقيق في مدى توافر شروط إيقاف التحصيل وال سيما شرطا الجدية 

واالستعجال وذلك لسد الباب في وجه املدينين سيئي النية والذين ال يرمون سوى إلى املماطلة 

 والتسويف في أداء الديون العمومية.

 ألمر بإيقاف التحصيل عن في اثانيا: إمكانية الط

نظرا لكون األحكام القضائية عمال بشريا، فهي ليست منزهة عن كل قصور أو خطأ، لذلك كان 

لزاما على املشرع أن يتيح للخصم الذي خسر الدعوى أو لم تلبى كل طلباته فرصة طلب تدارك ما 

 شاب تلك األحكام من مجافاة للحقيقة والقانون.

وامر الصادرة بإيقاف تحصيل الديون العمومية أحكام قضائية، فإنها تقبل واعتبارا لكون األ 

الطعن فيها شأنها في ذلك شأن باقي األحكام األخرى، وهو أهم أثر يترتب عن صدور األمر بإيقاف 
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وبالرجوع  التحصيل في مواجهة الطرف املحكوم عليه، كما أنه بمثابة تجسيد لتعدد درجات التقاض ي.

من القانون  8من ق.م.م املحال عليه بموجب املادة  229ن الثالثة و الرابعة من الفصل إلى الفقرتي

 نجدهما يقرران ما يلي : 02.36

"ال يطعن في هذه األوامر بالتعرض... يجب تقديم االستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ  

 االستئناف بصفة استعجالية..." األمر عدا في الحاالت التي يقرر فيها القانون خالف ذلك، و يفصل في

وبذلك فان األمر بإيقاف تحصيل دين عمومي ونظرا لكونه أمرا استعجاليا، فهو ال يقبل الطعن 

فيه بالتعرض بصريح الفقرة الثالثة من الفصل الوارد نصه أعاله، لكنه يقبل االستئناف على غرار 

 األحكام القضائية األخرى.

لعادية، أما بالنسبة لطرق الطعن غير العادية فقد تباينت اآلراء هذا فيما يتعلق بطرق الطعن ا

بشأن سلوكها ضد األوامر واالستعجالية، وال سيما بالنسبة لتعرض الغير الخارج عن الخصومة 

ونظرا لعدم وجود نص صريح يبيح الطعن في األوامر واالستعجالية عن طريق  والطعن بإعادة النظر.

خصومة، فقد تباينت أراء الفقهاء و مواقف القضاء في هذا الخصوص بين تعرض الغير الخارج عن ال

وقد تم ترجيح الرأي القائل بجواز ممارسة تعرض الغير  من يجيز سلوك هذا الطعن و من ال يجيز ذلك.

الخارج عن الخصومة حتى ضد األحكام واالستعجالية، وهو رأي سديد يجد تبريره في عدم وجود نص 

 90ة هذا الطعن ضد األوامر واالستعجالية.صريح يمنع ممارس

أما بالنسبة للطعن بإعادة النظر فقد اختلفت اآلراء بشأنه، ولو أن الرأي الغالب هو عدم جواز 

 من ق.م.م التي تنص على ما يلي : 065ممارسة هذا الطعن بناء على الفقرة األولى من الفصل 

 عرض و االستئناف موضوع إعادة النظر....""يمكن أن تكون األحكام التي ال تقبل الطعن بالت 

                                                 
"، مطبعة -محاولة للتمييز بين الواقع و القانون -محمد كشبور، " رقابة املجلس األعلى على محاكم املوضوع في املواد املدنية  90

 .92-92، ص: 2009-9422طبعة االولىالنجاح الجديدة، الدار البيضاء، ال
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انطالقا مما جاء في هذه الفقرة فان األحكام التي ال تقبل الطعن فيها بإعادة النظر تتمثل حصرا 

في األحكام التي ال تقبل التعرض واالستئناف، وهو ما ال يتوفر في األوامر واالستعجالية التي وإن كانت ال 

 الستئناف.تقبل التعرض إال أنها تقبل ا

لكن وبالرغم من وجاهة هذا الرأي وانطباقه على األوامر واالستعجالية الصادرة عن رؤساء 

املحاكم اإلدارية، إال أن القائلين به لم يأخذوا بعين االعتبار األوامر واالستعجالية الصادرة عن الرؤساء 

 قبل االستئناف.األولين ملحاكم االستئناف اإلدارية والتي ال تقبل التعرض كما ال ت

فكما هو معلوم فان الرؤساء األولين ملحاكم االستئناف اإلدارية يمارسون مهام القضاء 

كلما كان النزاع معروضا أمام محكمتهم، واألوامر واالستعجالية الصادرة عنهم ال تقبل  االستعجالي

ة النظر استنادا إلى أحد االستئناف كما ال تقبل التعرض، مما يمكن القول بإمكانية الطعن فيها بإعاد

 من ق.م.م.  065األسباب املنصوص عليها في الفصل 

وسيتم التطرق الستئناف األوامر الصادرة بإيقاف تحصيل الديون العمومية باعتباره الطريق 

العادي الذي يبقي للمحكوم عليه سلوكه، دون التعرض الذي ال يمكن إعماله بالنسبة لألوامر 

يتم التطرق للطعن بالنقض في األمر بإيقاف التحصيل باعتباره الطريق الغير واالستعجالية ،كما س

 العادي للطعن في هذه األوامر، والذي ال يختلف الفقه و ال القضاء حول إمكانية سلوكه.

 الطعن باالستئناف في األمر بإيقاف التحصيل : -9

عماله حق في جميع األحوال، يعتبر الطعن باالستئناف أهم طرق الطعن العادية، واست         

واعتبر طريقا عاديا للطعن ألن املشرع ال يشترط في ممارسته أية إجراءات استثنائية، ونظرا لكون 

 االستعجاليفهي تخضع لألحكام العامة للقضاء  استعجاليةاألوامر الصادرة بإيقاف التحصيل أوامر 

 االستئناف اإلدارية. سواء الواردة في ق.م.م أو الواردة بقانون إحداث محاكم
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من ق.م.م  نجده يحدد أجل استئناف األوامر واالستعجالية في   229وبالرجوع إلى نص الفصل 

يوما املقرر بالنسبة الستئناف  96يوما من تاريخ التبليغ، وهو أجل قصير مقارنة مع أجل  22تبتدئ  

 يطبع إجراءاته من يسر وسرعة. وما االستعجالياألحكام األخرى، وفي ذلك مراعاة لخصوصية القضاء 

ويتم استئناف األوامر الصادرة بإيقاف التحصيل أمام محكمة االستئناف اإلدارية املختصة في 

، حفاظا استعجاليةتشكيلتها الجماعية، لكن املشرع حث على الفصل في استئناف تلك األوامر بصفة 

حدد املشرع بصفة صريحة الجهة وقد  وما تتطلبه من سرعة في البث. االستعجاليعلى طابعها 

من القانون املحدث ملحاكم  2املختصة بالنظر في استئناف األوامر واالستعجالية من خالل املادة 

االستئناف اإلدارية و التي جاء فيها ما نصه: " تختص محاكم االستئناف اإلدارية بالنظر في استئناف 

 إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة"أحكام املحاكم اإلدارية و أوامر رؤسائها ما عدا 

وتجدر اإلشارة إلى أن الطعن باالستئناف في األوامر الصادرة بإيقاف التنفيذ الديون العمومية، ال 

 يوقف تنفيذ هذه األوامر لكونها مشمولة بالتنفيذ املعجل بقوة القانون.

 :الطعن بالنقض في األمر بإيقاف التحصيل -2

على بأن: "كل حكم أو قرار انتهائي غير قابل للطعن بالتعرض أو االستئناف لقد قرر املجلس األ 

يكون قابال للطعن بالنقض، ال فرق في هذا بين األحكام التي تصدر في موضوع الحق أو بمجرد اتخاذ 

 .91إجراء وقتي"

يل وانطالقا مما جاء في هذا القرار، تكون األوامر واألحكام االنتهائية الصادرة بإيقاف تحص

الديون العمومية قابلة للطعن بالنقض أمام املجلس األعلى، و تعتبر أحكاما انتهائية قابلة للطعن 

بالنقض ، األوامر الصادرة عن الرؤساء األولين ملحاكم االستئناف اإلدارية بمناسبة نظرهم في طلبات 

ضا أمام أنظار إيقاف تحصيل الديون العمومية بحكم اختصاصهم بذلك عندما يكون النزاع معرو 

                                                 
أورده عبد الكريم الطالب، "الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية"، املطبعة  9124أكتوبر  5، الصادر بتاريخ 9214قرار ع   91

 .954، ص: 2001الوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الخامسة، ابريل 
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من  229محاكمهم، وتعتبر هذه األوامر أحكاما انتهائية لكونها ال تقبل التعرض بصريح نص الفصل 

 ق.م.م، كما أنها ال تقبل االستئناف مما يجعلها قابلة للطعن بالنقض.

أما فيما يتعلق باألحكام الصادرة عن محاكم االستئناف اإلدارية بمناسبة نظرها في استئناف 

امر الصادرة عن رؤساء املحاكم اإلدارية، فتكون قابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن غيابية قابلة األو 

للتعرض، أو بمعنى أخر تكون هذه األحكام قابلة للطعن بالنقض إذا كانت حضورية أو بمثابة حضورية 

ض وال تقبل بالتالي ألنها ال تقبل التعرض كما ال تقبل االستئناف، أما إذا صدرت غيابيا فهي تقبل التعر 

 الطعن فيها بالنقض.

وإذا كان من حق محكمة االستئناف اإلدارية التي تنظر في استئناف األوامر الصادرة بإيقاف 

تحصيل الديون العمومية، أو في التعرض ضد األحكام االستئنافية الصادرة عنها في مادة إيقاف 

د مناقشة بذلك ما قرره الحكم املطعون فيه التنفيذ، أن تقوم بطرح النزاع ونشره أمامها من جدي

لتصحيح ما شابه من عيوب، سواء تعلقت هذه العيوب بوقائع النزاع أو اتصلت بتطبيق حكم القانون 

على تلك الوقائع، فليس ملحكمة النقض )املجلس األعلى( أن تخوض فيما خاضت فيه محاكم املوضوع 

شوب الحكم املطعون فيه أمامها من خطأ في تطبيق بحسب األصل ويبقى لها الحق في النظر فيما ي

 القانون أو الوقائع.          

 خاتمة :

وأخيرا يمكن القول، بان العمل القضائي اإلداري يعرف تضخما في األحكام الصادرة في مادة 

إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية، والتي من خاللها يستطيع أن يضع نصوصا قانونية تنظم 

ة إيقاف تحصيل الديون العمومية تنظيما محكما، لكون القضاء يسهر على حماية حقوق مسطر 

األفراد وحرياتهم وهو الذي يضمن احترام الشرعية القانونية من طرف اإلدارة، ويمكن تأسيس إيقاف 

إجراءات تحصيل الديون العمومية من خالل طابعه الحقوقي، فهو يتصل اتصاال وثيقا بحقوق األفراد 

جاه الدولة، الن مركز هذه األخيرة في إطار املنازعات الجبائية يجعل ميزان القوى مختال، مما يستدعي ت
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تدخل القضاء اإلداري إلعادة التوازن بين الطرفين، وهو ما تم تفعيله من خالل تأسيس نظام إيقاف 

 505كل ضمني في املادة تحصيل الديون العمومية والتي  بموجبها اعترف املشرع املغربي بقانونيتها بش

 من املدونة العامة للضرائب وهي أول مرة يتدخل فيها املشرع لتنظيم جانب من جوانب هذه املسطرة.

 

 الئحـــــــــــة املراجــــــــــع 

 الكتب :  

الدعوى واألحكام"،  -الجزء الثاني–إدريس العلوي العبدالوي: "القانون القضائي الخاص  -

 .2310الطبعة األولى 

جهدكان حجيبة : "تحصيل الديون الضريبية بين قانون املسطرة املدنية وخصوصا التشريع  -

 .5660الضريبي"، الطبعة األولى ماي 

عبد الكريم الطالب: "الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية"، املطبعة الوراقة الوطنية،  -

 . 5663مراكش الطبعة الخامسة، ابريل 

م الطور: "تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء املدونة عبد الرحمن ابليال ورحي -

 .5666("،  مطبعة األمنية، سنة 22-38الجديدة )قانون 

عبد هللا حداد: القضاء اإلداري على ضوء القانون املحدث للمحاكم اإلدارية، منشورات عكاظ  -

 . 2330الرباط طبعة  –

وتحصيل الضريبة امام القضاء املغربي"، دار محمد قصري: "النازعات الجبائية املتعلقة بربط  -

 .5622ابي رقراق، الطبعة الثالثة، 

محاولة للتمييز بين -محمد كشبور: "رقابة املجلس األعلى على محاكم املوضوع في املواد املدنية -

 .5662-2055"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة االولى-الواقع والقانون 

د الرحمن ابليال: "املنازعات الجبائية باملغرب بين النظرية والتطبيق"، طبعة محمد مرزاق وعب -

2331. 

-مصطفى التراب: "املختصر العملي في القضاء والقانون مقاالت قانونية بحوث متخصصة -

 .5661"، مطبعة األمنية الرباط ، الطبعة االولى -املنازعة الضريبية بين  القضاء الشامل وقضاء اإللغاء

 روحات والرسائل :األط 
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حمادة بن املختار: "السندات التنفيذية الستخالص ديون الدولة من طرف قابض الخزينة"،  -

 . 5669/5660أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 

روحة عبد الحميد الحنودي: "تحصيل الديون العمومية في التشريع و القضاء املغربي"، أط -

لنيل الدكتوراه في القانون العام نوقشت بكلية الحقوق أكدال الرباط، جامعة محمد الخامس سنة 

5660. 

محمد بيصة: "املنازعة في قانونية قرارات اإلدارة املكلفة بربط الضريبة بين دعوى اإللغاء  -

يضاء، السنة وطعون القضاء الشامل"، أطروحة لنيل الدكتوراه، نوقشت بكلية الحقوق الدار الب

 .5660\5669الجامعية 

سعيد العمري: "ايقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء اإلداري"، رسالة لنيل دبلوم  -

املاستر في القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاض ي عياض مراكش، السنة الجامعية 

5626\5622. 

مدونة تحصيل الديون العمومية"،  فاطمة حنين: "طرق التحصيل واملنازعة فيها على ضوء -

رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق بالدار البيضاء، 

 .5666\2333السنة الجامعية 

  املجالت واملقاالت : 

محمد بوعشيق: "الدليل العملي لالجتهاد القضائي في املادة االدارية"، منشورات املجلة املغربية  -

  .5660، سنة 2،ط 9إلدارة املحلية والتنمية )سلسلة دالئل التسيير(، ج ل

إبراهيم عقاش: "إجراءات التحصيل الجبرية في مدونة تحصيل الديون العمومية"، مقال  -

 .63/26/5660منشور بمجلة املناهج العدد املزدوج، 

مجلة املعيار،  حسن العفوي: "املنازعة الضريبية أمام القضاء بين التأسيس والتحصيل"، -

 .5660، دجنبر 90تصدر عن هيئة املحامين بفاس، عدد 

يونس معاطا: "املنازعات في تحصيل الديون الضريبية باملغرب"، السلسلة املغربية للعلوم  -

 .5625والتقنيات الضريبية، العدد األول، طوب بريس الرباط، الطبعة االولى 

 .5625، صيف خريف 2مجلة القضاء االداري، عدد -
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ن الضريبية في حل املنازعات الضريبية وفق التوجه الجديد اأي دور للج

 للمدونة العامة الضرائب ؟

 

 عزيز الوكيلي 

 طالب باحث بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات باحث 

 بكلية الحقوق بفاس 

 مقدمة:

لتنفيذ سياستها تعتبر الضريبة في جميع الدول مصدرا مهما لتمويل خزينة الدولة و كذا أداة 

االقتصادية و االجتماعية , لذاك أحاطتها مختلف التشريعات الحديثة بعناية و اهتمام كبيرين . تجسد 

ذلك بشكل واضح في اصدار النصوص القانونية و التنظيمية الخاصة بها و كذا العمل على تعديلها 

تحمل األعباء و التكاليف  كلما تبين عدم مسايرتها لتحديات ورهانات الواقع العملي قصد ضمان

بصورة تأخذ بعين االعتبار القدرة الجبائية للملزم ، كما أن استعمال الضرائب كوسيلة اقتصادية في 

أيادي السلطات العمومية بمثابة مفتاح عمومي ملواجهة الضعف الخارجي أو الداخلي وحل املشاكل أي 

 كان نوعها .

ثابة أرضية خصبة لوقوع العديد من النزاعات التي تكون ناتجة هذا ويعد امليدان الضريبي باملغرب بم  

في غالب األحيان عن استغالل االدارة الضريبية للصالحيات التي خولها لها املشرع ، والتي تتعلق 

باألساس بتأسيس الوعاء الضريبي ، وذلك عن طريق اخاللها ببعض الضمانات القانونية املخولة 

الضريبة و احترام االجراءات املسطرية بتصحيح أسس الضريبية وغيرها ، للملزمين ،كالتبليغ بفرض 

 .   مما يؤدي الى نشوب نزاع بين االدارة وامللزم

و يقصد بالنزاع الضريبي في مفهومه الضيق هو خالف بين طرفين هما اإلدارة وامللزم يدفع فيه كل 

 فصل بينهما بإصدار حكم تنفيذيطرف بموقف متعارض مع موقف الطرف اآلخر، أمام جهاز قضائي ي
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. وفي مفهوم أوسع للنزاع الجبائي يعرفه أحد الباحثين بأنه مجموع األساليب القانونية التي يتم 92ملزم

 .93بمقتضاها حل النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون الضريبي من طرف اإلدارة الجبائية على املكلف

جراءات مسطرية خاصة نص عليها املشرع الضريبي، وتعد إن فض املنازعات الجبائية يقتض ي اتباع إ   

املرحلة االدارية من بين أولى هذه االجراءات التي يمر منها النزاع الضريبي قبل أن يصل الى القضاء ، 

ففي الحالة التي ال يتم التوصل فيها الى حل للنزاع الضريبي في اطار املسطرة التواجهية للتصحيح يتم 

أخرى  تعتبر من بين الضمانات التي أوجدها املشرع املغربي من خالل مدونة املساطر  اللجوء الى ضمانة

الجبائية بهذف توفير الحماية الالزمة للملزم وباملقابل دون التفريط في حقوق الدولة ، هذه الضمانة 

 تتجلى في ألية التحكيم التي تتولى اللجان الضريبية القيام بها.

على احداث هيئات خاصة  94ي من خالل نصوص املدونة العامة للضرائببحيث عمل املشرع املغرب 

ذات تمثيلية مختلطة بين اإلدارة والقضاء وممثلي امللزمين وهو مايطلق عليها باللجان الضريبية ، التي 

أتى بها املشرع كضمانة إضافية للملزم الضريبي من أجل عرض نزاعه على لجان مختصة بغية 

على درجتين : لجان محلية لتقدير الضريبة ولجان وطنية للنظر في الطعون تسويته، هذه اللجان 

 . املتعلقة بالضرائب

وتكمن أهمية هذه اللجن الضريبية في اطار ضمان حماية حقوق املكلف ، وكذا ضمان مراقبة اإلدارة 

ة الجبائية والتتبث من مدى شرعية الضريبة ومدى شرعية إجراءات استخالصها من جهة ومن جه

 أخرى تخفيف العبىء على القضاء اإلداري .

ومن خالل مالمستنا لألهمية التي يطرحها موضوع هذا املقال املتواضع ،ال يسعنا اال أن نقف عند   

االشكالية الجوهرية التي تتجلى معاملها في التساؤل التالي : الى اي حد استطاع املشرع املغربي ضمان 

طريق سنه الحدى أهم املحطات األساسية التي يمر منها مسلسل  تسوية فعالة للنزاع الضريبي عن

                                                 
92 - philipe bern «  la nature juridique du contentieux de l’imposition L.G.D.J 1972 PP 6-7 . 
93 - - P.m Gaudemet et J.Molénier ; finance publique , 1988 P310. 

 . 6102المدونة العامة للضرائب  -94 
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النزاع الضريبي ؟ وهل تستجيب هذه املحطة وتطلعات الطرف الضعيف في العالقة الجبائية )امللزم 

 بالضريبة ( ؟ .

 

 

 ولالجابة عن هذه االشكالية ، ارتأينا تقسيمه على الشكل األتي :  

 

 فض املنازعات الجبائية أوال : اللجن املحلية ودورها في

 ثانيا : اللجن الوطنية ودورها في فض املنازعات الجبائية 

 أوال : اللجن املحلية ودورها في فض املنازعات الجبائية

تعتبر اللجن املحلية لتقدير الضريبة احدى أهم الضمانات املخولة للملزم في التشريع الضريبي املغربي 

ملخولة لإلدارة في اطار قيامها بمراقبة وتصحيح اقرارات امللزمين ، في مقابل السلطات واالمتيازات ا

فاللجنة املحلية تشكل درجة مهمة وأساسية في درجات الحوار غير املباشرة مابين امللزم واإلدارة لعرض 

وجهات نظره في التصحيحات املعتمدة من قبل اإلدارة الضريبية ، فاعتبارها محطة أساسية من 

يمر منها مسلسل النزاع الضريبي .هو مايدفعنا الى التطرق لكيفية انعقادهاواختصاصتها ) املحطات التي 

 أ ( وكذا املسطرة املتبعة أمامها ) ب (.

 أ : تكوين اللجنة املحلية واختصاصتها 

 من املدونة العامة للضرائب تتكون اللجنة من : 552طبقا للمادة 
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العامل املوجود بدائرة نفوذه مقر اللجنة املحلية الى قاض ي بصفته رئيسا وتضم في عضويتها ممثل 

جانب رئيس املصلحة املحلية للضرائب بصفته مقررا للجنة وممثل الخاضعين للضريبة تابعا للفرع 

 . 95املنهي األكثر تمثيال للنشاط الذي يزاوله امللزم

قليم من بين االشخاص ويتتم تعيين ممثلين بالتساوي ملدة ثالث سنوات من طرف عامل العمالة أواال

الطبعيين للمنظمات املهنية األكثر تمثيلية لفروع النشاط املزاول واملسجلين في اللوائح املقدمة من 

طرف هذه املنظمات ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة و الخدمات وغرف الصناعة التقليدية 

في تعيين املمثلين الرسميين بالنسبة  ، ونفس االجراء يتبع96ثم الغرف الفالحية وغرف الصيد البحري 

للملزميين اللذين يمارسون أعمال ومهن حرة ، وتعيين املمثلين يتم قبل فاتح يناير من السنة التي 

تبتدئ خاللها مهام في حظيرة للجان املحلية و اذا حصل أي تاخير أو مانع في تعيين ممثلين جدد وقع 

مهامهم لفترة التتجاوز ثالثة أشهر وفي حالة تعذر تجديد انتداب  تلقائيا تمديد انتداب ممثليين املنتهية

 األعضاء القدمى أو الجدد يجب اعالن الطاعنين بذلك بواسطة الطرق التبليغ القانونية .

 ويتأرجح اختصاص اللجنة املحلية بين اختصاص محلي وأخر نوعي :

 : االختصاص املحلي  9

دونة العامة للضرائب في بندها األول على أنه '' تحدث االدارة من امل 552في هذا االطار تنص املادة 

لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد دائرة اختصاصها و ينعقد االختصاص املحلي للجان املحلية ملكان 

فرض الضريبة أي مكان املقر االجتماعي بالنسبة لأل شخاص املعنوية أو مقر الرئيس ي بالنسبة 

، وذلك بهدف احتواء وفض النزاع في مراحله االولى أمام األجهزة األقرب واألكثر لألشخاص الطبعيين '' 

 دراية بالخصوصيات الواقعية املحلية .

 : االختصاص النوعي5

                                                 
 المتعددة ةالكلي نظمتها التي الندوة أشغال ، المغربية الحقوق مجلة منشورات ، المنازعات لفض البديلة الوسائل ، التراب مصطفى -95 

 .62: ص ، 6106 ماي الرابع العدد ، بالناظور ااالختصاصات

 المدونة العامة للضرائب . 222وذلك بحسب ماجاء بالبند الثاني من المادة  -96 
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من املدونة العامة للضرائب نجد أن هذه اللجنة تختص في  552حسب الفقرة الثانية من املادة 

كائن بمقرهم االجتماعي او مؤسستهم الرئيسية داخل املطالبات التي يقدمها الخاضعون للضريبة ال

 دائرة اختصاصهم  في الحاالت التالية :

التصحيحات فيما يتعلق بالدخول املهنية املحددة حسب نظام الربح الجزافي و الدخول واألرباح  -

 . العقارية و الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة ووجبات التسجيل و التنبر 

فحص املحاسبة للخاضعين للضريبة الذي التتجاوز رقم أعمالهم املصرح بها في حساب الحصالت   -

 والتكاليف عن كل سنة محاسبية عن الفترة غير املتقادمة موضوع الفحص عشرة ماليين درهم .

 ب : االجراءات املسطرية املتبعة أمام اللجنة  

جهة اليه في الرسالة التبليغية الثانية يتعين عليه أن يتقدم حينما يرفض امللزم اقتراحات االدارة املو 

يوم من تاريخ توصله بالرسالة التبليغية  96بالطعن في املوضوع أمام اللجنة املحلية داخل أجل 

الثانية،  توجه هذه الرسالة الى املفتش الذي قام بالتحقيق قصد احالتها على اللجنة املحلية ومن هنا 

الولى للجنة املحلية لتقدير الضريبة ، ويعتبر استدعاء االطراف اللجنة من طرف تنطلق الجلسات ا

مقررها عن طريق رسالة مضمونة الوصول وذلك بأمر من رئيس اللجنة  كما يتضمن هذا االستدعاء 

مجموع النزاعات التي ستبث فيها اللجنة ونسخ هذه التقارير لهذه النزاعات والتي يقوم مفتش الضرائب 

ادها بمجرد حصول الطعن، كما يجب أن تكون هذه املقرارات معللة ومفصلة كما يجب  أيضا أن باعد

تتضمن جميع الدالئل والحجج التي تقدم بها الخاضعون للضريبة واالدارة على السواء وكذا نقط 

أن تصرح الخالف املتعلقة بالنزاع سواءا تعلق األمر باملسائل القانونية أوالواقعية ، كما يجب عليها 

بعدم اختصاصها حينما يتعلق األمر بتفسير النصوص القانونية أوالتنظيمية ،  أما الجوانب التي تم 

 االتفاق حولها فأن اللجنة التنظر فيها .

أما فيما يخص مقر انعقاد جلسات اللجنة املحلية فتنعقد هذه األخيرة بمقر املحكمة االبتدائية  

الة وذلك بهدف احساس امللزمين بالطمأنينة واحالل الثقة في عوض ادارة الضرائب أو مقر العم
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أنفسهم ، باالظافة الى ذلك يحق للجنة ان استدعى األمر االستعانة بخبير أو خبيرين على األكثر ويكون 

 . 97له صوت استشاري فقط

لة وأخيرا بعد مناقشة النزاع دون التوصل الى حل يرض ي الطرفين ينهي رئيس اللجنة مرح       

االستماع الى دفوعات االطراف ويدخل النزاع مرحلة أخرى تدعى بمرحلة املداولة و التي تبقى أهم 

مرحلة يتم خاللها التتويج باصدار اللجنة ملقررها بأغلبية األصوات و في حالة تعادل األصوات يرجح 

 الجانب الذي يكون فيه الرئيس .

ة يجب أن تكون مفصلة ومعللة من أجل اعطاء كما أن هذه املقرارات الصادرة من طرف اللجن 

شهرا من تاريخ تسلمها  25الفرصة للطعن فيها أمام القضاء، ويجب أن يصدر مقرر اللجنة داخل أجل 

للمطالبات والوثائق من االدارة واذا انصرم األجال املشار اليه أعاله ولم تتخذ اللجنة املحلية لتقدير 

ير األطراف بذلك بواسطة رسالة مضمونة التوصل خالل الشهرين الضريبة مقررها ، يشعر هذا األخ

من املدونة  523شهرا ( وفق االجراءات املنصوص عليها في املادة  25املواليين آلنصرام األجل املقرر )

 العامة الضرائب .

 ثانيا : اللجنة الوطنية ودورها في فض املنازعات الضريبة

الطعون الضريبية  تعتبر درجة استئنافية ملقررات اللجنة املحلية  بعدما كانت اللجنة الوطنية للنظر في

،  بحيث تعتبر كذلك من بين أهم  5620لم تعد كذلك بمجرد حلول القانون املالية الجديد لسنة 

الضمانات  التي أقرها املشرع الضريبي املغربي للملزمين من أجل حماية حقوقهم املالية من أي تعسف 

لضرائب و ذلك عبر عرض نزاعهم عليها، لذلك ونظرا ألهمية التسوية أمام هذه محتمل من ادارة ا

 اللجنة سنوضح كيفية تكوينها و اختصصاتها )أ( وأخيرا املسطرة املتبعة أمامها ) ب(

 أ : تكوين اللجنة الوطنية واختصاصتها

                                                 
 اثنين خبيرين هاالي تضيف أن المحلية للجنة يمكن أنه: " فيه جاء الذس للضرائب العامة المدونة من 662 المادة من األول اليند ماتضمنه هذا -97 

 تقنية مسائل هناك كانت متى الخبرة الى اللجوء ويتم استشاري صوت لهما ويكون للضريبة الخاضعين أو الموظفين بين من تعينهما األكثر على
 ". فهمها اللجنة على استعصى معقدة
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شكلي لتشكيلة من املدونة العامة الضرائب فيما يخص الجانب ال 550باستقراء مقتضيات املادة 

 اللجنة الوطنية سنجد أنها :

تتكون من قاض ي بصفته رئيسا يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل ، الى جانب سبعة       

قضاة أيضا يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل هذا باالظافة الى ثالثون موظفا يعينهم رئيس 

يضاف لها مئة شخص من ميدان األعمال يعينهم رئيس الحكومة  الحكومة باقتراح من وزير املالية ،

ملدة ثالث سنوات بقرار مشترك لكل من الوزارة املكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري 

والوزير املكلف باملالية ، ويختار هؤالء املمثلون من بين االشخاص الطبعيين أعضاء املنظمات املهنية 

املزاولين نشاط تجاريا أو صناعيا أوخدماتيا أوحرفيا أو في الصيد البحري واملدرجين في  األكثر تمثيال 

القوائم التي قدمها املنظمات املذكورة وكل من رئيس غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف 

أكتوبر من السنة السابقة  92الصناعة التقليدية وغرف الفالحة وغرف الصيد البحري . وذلك قبل 

 تي تبتدئ خاللها مهام االعضاء املعينين في حظيرة اللجنة الوطنية .ال

وفي حالة اذا ما طرأ تأخير على مستوى تعيين املمثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق وقع تلقائيا    

 أشهر. 0تمديد انتداب ممثلين املنتهية مهامهم لفترة التتجاوز 

مدونة العامة الضرائب يتبين على أن اللجنة الوطنية  من 550وبالرجوع الى البند االول من املادة 

( االختصاص النوعي 2للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة تتمتع باختصاصين : االختصاص املحلي )

(5. ) 

 : االختصاص املحلي 2

ع بالرجوع الى اسم هذه اللجنة نجد أنها تحيلنا على النظر في جميع النزاعات التي تحدث في مجموع ربو 

 التراب الوطني .

 : االختصاص النوعي 5
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من املدونة العامة للضرئب ، نجدها تحدد االختصاص النوعي  550بالرجوع الى الطرح الذي أتته املادة 

 للجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة ، في الطعون التالية واملتعلقة ب : 

أعاله  520ريبة املنصوص عليها في املادة فحص مجموع الوضعية الضريبية ، للخاضعين يالض -

 ، أيا كان مبلغ رقم األعمال املصرح به .

بفحص املحاسبة الخاضعين للضريبة الذي يساوي أويفوق رقم أعمالهم املصرح به في حساب  -

( ماليين 26الحاصالت والتكاليف برسم احدى السنوات املحاسبية موضوع الفحص عشرة)

 درهم.

جنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة الطعون التي لم تصدر وترفع كذلك الى الل -

 شهرا( مقررات في شأنها . 25اللجان املحلية لتقدير الضريبة داخل )

 

 

 ب : املسطرة املتبعة أمام اللجنة الوطنية

ة يقدم الخاضع للضريبة طعنه أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة في صور 

عريضة توجه الى مفتش فس رسالة مضمونة مع اشعار بالتسليم, وبعد ذلك يتسلم املفتش املطلبات 

املوجهة الى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق املتعلقة 

هذه املطالبات موضوع باالجراءات املسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت فيها, وتحدد 

الخالف وكذا عرضا للحجج املستند اليها كما يحدد أجل أقصاه ثالثة أشهر لتسليم اللجنة الوطنية 

النظر في الطعون املتعلقة بالضريبة والوثائق السالفة الذكر من طرف االدارة ابتداءا من تاريخ تبليغ 

 جنة.االدارة بالطعن املقدم من طرف الحاضع للضريبة أمام الل
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وفي حالة عدم توجيه العرائض والوثائق السالفة الذكر داخل األجل املضروب اليمكن أن تتجاوز 

أسس فرض الضريبة تلك التي تم اقرهرها أوقبولها من لدن الخاضعون للضريبة, ثم بعد ذلك تجتمع 

الطرفين بتاريخ  اللجنة وفق االجراءات املنصوص عليها ثم بعد ذلك يخبر الكاتب املقرر للجنة الوطنية

انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما يقل عن ثالثون يوما وذلك وفق االجراءات املنصوص عليها في 

شهرا يبتدئ من خالل تاريخ  25)من م ع ض(, كما يجب على للجنة أن تبث في أجل  523املادة 

ا في املقررات الصادرة عن تسليمها املطلبات والوثائق من االدارة كما يحق للطرفين أن ينازع قضائي

 اللجنة.

 و لالشارة فقط اليمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام املحكمة وكذا أمام اللجنة .

خالصة القول ، أن اللجان الضريبية بالرغم من أنها تلعب دورا مهما في تسوية النزاعات            

خفيف الضغط على القضائي االداري ، الضريبية ، ذلك أن الغاية األساسية من انشائها تهدف الى ت

حيث تقوم باجراء بعض التصحيحات في املسائل الواقعية التي تتعلق بالضريبة واصالح أخطاء االدارة 

، أو تأكديها اذا كانت مبنية على أسس صحيحة ومعقولة ، اال أنه مع ذلك كنا نأمل أن قانون املالية 

التي يمكن القول معها بتجاوز الصعوبات والعراقيل  لهذه السنة سيحمل في طياته بعض التعديالت

التي تواجه عمل هذه اللجن والتي مافتىء أن أبان عنها الواقع العملي كلما تم اللجوء اليها سواء من 

قبل االدارة الضريبية أو امللزم ، صعوبات لم تقف عند ماهو قانوني والذي تجسد في طول األجال 

افة الى بعض التعقيدات املسطرية التي يعرفها عملها وكذا التمثيلية الغير املحددة لحل النزاعات باالض

اللجوء الى اللجان في ضعف املتوازنة لألطراف ، بل تعدته لتشمل بعدا اخر مافتئ أن أبان عن 

 . الضريبية من طرف املكلف ، وذلك بسبب الجهل بوجودها أصال

اة بتدخل تشريعي قصد اعادة النظر في تشكيلة هذه األمر الذي أصبح يدعو الى ضرورة املناد       

اللجان وكذا األليات املخولة لها من أجل تحقيق األهداف املرجوة منها واملتمثلة باألساس في فض 

 النزاعات الجبائية .
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 الطعن أمام اللجان الضريبية

 كريمة هوري 

  في ماستر القضاء اإلداري كلية الحقوق سالباحث 

  

 مقدمة:

ونه يرتبط ي موضوع تصحيح األساس الضريبي و النزاعات املثار بشأنه على حساسية مفرطة لكينطو 

كل غير أساسا بعالقة مباشرة بين األدارة الجبائية و الخاضع الضريبة وهي عالقة يغلب عليها ، بش

ملراقبة ة امكشوف ، الطابع النزاعي. ويغبر الخاضعون للضريبة سخطهم من محاولة اإلدارة لتحريك الي

 .ضدهم بقولهم أنه "إذا كان الضرائب وعاؤها ، فلماذا يجب ان تبحث اإلدارة دائما ف وعائنا

محدد  لكن تخويل اإلدارة الجبائية مجموعة من السلطات و االمتيازات يجب أن يكون في إطار قانوني

جال تضبط ميضمن حقوق الخاضعين للضريبة أيضا ، لذا عمد املشرع الجبائي إلى إرساء قواعد 

فاديا تدخل اإلدارة ومداه قصد الحفاظ على الحقوق الخزينة ، مع إرساء ضمانات للخاضع للضريبة ت

 ألي تعسف أو شطط قد ترتكبه اإلدارة ضد حقوقه املالية 

بين الخاضع فالتدخل املستمر لإلدارة الجبائية بحكم وظيفتها  يؤدي إلى العديد من الخالفات بينها و 

يبي قد يتخد امام تعقد القوانين الجبائية وتشعبها. ففي إطار مسطرة التصحيح الضر  للضريبة خاصة

بينه وبين  امللزم موقفا سلبيا من األ سس الضريبية املقترحة من طرف اإلدارة ، وبالتالي ينشب خالف

ي ن فهذه األخيرة .مما حدا باملشرع الجبائي في هذه الحالة إلى تخويل للخاضع للضريبة حق الطع

: أوال أمام  األسس املعتمدة على إثر مباشرة اإلدارة ملسطرة التصحيح وهذا الطعن يكون على مرحلتين

ن املتعلقة لجان ضريبية :سواء اللجنة املحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعو 

 بالضريبة بحسب الحالة .وثانيا الطعن أمام القضاء .
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حالة  إنشاء محطة الطعن أمام اللجان الضريبة قبل اللجوء إلى املحاكم فيويهدف املشرع من خالل 

ة ، وكذا استمرار النزاع ، إلى إيجاد حلول للخالف بين إلدارة و الخاضع للضريبة في إطار مسطرة خاص

لجان تخفيف العبء عن القضاء بحل بعض النزاعات على مستوى اللجان. وتبرز أهمية الطعن أمام ال

عبر خاق الية  في كونها تساهم في فض النزاعات الناشئة بين طرفي املعادلة الجبائية وذلك الضريبية

 تسعى إلى التوافق بين تقديرات اإلدارة و الخاضع للضريبة .

لذا يثور إشكال يتمحور حول مدى مساهمة اللجان الضريبية في خلق توازن من خالل تكريس 

ة في تحصيل مبالغها املستحقة .ضمانات للخاضع للضريبة وحفظ حق الخزين  

 

 واستنادا إلى هذه اإلشكالية املحورية يمكن طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية :

 ماهي أهم املسجدات القانونية املنظمة لعمل اللجان الضريبية؟ 

  سد التغرات ومعالجة اإلشكاالت املثارة على  86.22هل استطاع املشرع بموجب قانون املالية

 لجان الضريبية ؟مستوى ال

هكذا ، على ضوء اإلشكالية املحورية و التساؤالت الفرعية سيتم معالجة املوضوع وفق التصميم التالي 

 : 

 املبحث االول : اللجنة املحلية لتقدير الضريبة

 املبحث الثاني: اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

 

  املبحث االول: اللجنة املحلية لتقدير الضريبة

 املطلب االول : تكوين اللجنة املحلية لتقدير الضريبة و اختصاصاتها 

 الفرع االول : تكوين اللجنة املحلية لتقدير الضريبة
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 "تحدث اإلدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة ةتحدد مقارها ودائر اختصاصها" 

شرع الضريبي قد أوكل من مدونة العامة للضرائب  نجد أن امل 552فبمقتض ى هذه الفقرة من املادة 

اختصاص إحداث اللجان املحلية لتقدير الضريبة إلى اإلدارة ، لكنه في املقابل لم يحدد اإلدارة املعنية 

لكن على مستوى الواقع العملي ، فمديرية الضرائب التابعة لوزارة املالية هي الهيئة املوكل لها تحديد 

 مقر دائرة اختصاص اللجان املحلية.

من نفس املدونة على ضرورة  552هذه اللجنة مهمتها بكيفية قانونية صحيحة نصت املادة وحتى تؤدي 

أن تتشكل كل لجنة محلية من رئيس ينتمي إلى السلك القضائي وممثلين الإلدارة الضريبية و امللزم ، 

 وذلك على النحو التالى :

 قاضيا، رئيسا. -

 نة بدائرة اختصاصها.ممثال لعامل العمالة أو اإلقليم الواقع مقرر اللج -

 رئيس املصلحة املحلية للضرائب او ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب املقرر. -

 ممثال للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع املنهي األكثر تمثيال للنشاط  الذي يزاوله الطالب. -

نة املحلية لتقدير فبالنظر إلى تشكيلة هذه اللجان ، نجد ان املشرع الجبائي ابقى على نفس تركيبة اللج

الضريبة ، فحرصا منه على تأمين حياد واستقاللية اللجان الضريبية اسند رئاستها إلى هيئة القضاء ، 

األمر الذي يبعث الثقة و االطمئنان في نفوس الخاضعين للضريبة حتى ال يحسبوا أنفسهم في موقف 

قاض يقصده ودرجته و ال الجهة التي  ضعف امام اإلدارة الضريبة  . في املقابل نجد أنه لم يحدد اي

تعين القاض ي ، عكس ما فعل املشرع الفرنس ي الذي أسند رئاسة اللجنة اإلقليمية للضرائب لرئيس 

 املحكمة اإلدارية أو أحد قضاتها ، أو قاض من محكمة االستئناف اإلدارية . 
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حيث جعل رؤساء املحاكم سيسد هذا الفراغ  2330نونبر  55لكن صدور قرار للوزير األول بتاريخ 

االبتدائية هم القضاة املعنيين باألمر ، وجرت العادة أن يكون قاضيا ممارسا باملحكمة االبتدائية يتم 

 .اختياره من قبل رئيس املحكمة لينوب عنه في تولى رئاسة اللجنة 

اختصاصه .وهي  ممثل لعامل العمالة أو اإلقاليم : يمثل السلطة املحلية الواقع مقر اللجنة بدائرة

خاصية فريدة يتميز بها التشريع الضريبي املغربي بخالف التشريعات املقارنة كفرنسا ، مصر وتونس 

التي ال تعترف بضرورة تمثيل السلطة املحلية أو أي سلطة إدارية أخرى باستثناء إدارة الضرائب املعنية 

املفيد وجود ممثل عن السلطة املحلية في  مباشرة بتأسيس الضريبة و مراقبتها ، و بالتالي يكون من غير 

تشكيلة اللجنة املحلية ولو ان املوظف الذي سيمثل العامل غالبا ما يكون معينا في القسم االقتصادي 

و االجتماعي التابع للعمالة. و كنتيجة لذلك فإن السؤال الذي سيطرح نفسه في هذا اإلطار يتعلق 

بالنظر إلى حضور ممثل عن املصالح الجبائية التابعة للجماعات بالجهة التي سيدافع عنها هذا املمثل 

املحلية الذي قد يكون له إملام بطبيعة الجباية املحلية و يتولى الدفاع عن املصالح اإلدارة على احسن 

وجه ، و بالتالى فاألمر قد ال يعدو تزكية من ممثل العمالة لواقف اإلدارة الجبائية ، و إال التنصيص 

 .لى طبيعة هذا املمثل وتحديد مجاالت اشتغاله ودوره في كل أطوار أعماله هذه اللجنة صراحة ع

رئيس املصلحة املحلية للضرائب أو ممثلة : يمثل اإلدارة الضريبية في اللجنة املحلية لتقدير الضريبة  

يقوم بإعداد رئيس املصلحة املحلية للضرائب او ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب املقرر وبهذه الصفة 

وتالوة تقرير عن امللف ، مستعرضا اهم االشكاالت املطروحة ، إضافة إلى قيامه بتوجيه االستدعاءات 

بعدما كانت توجه باسم رئيس اللجنة إلى أعضاء اللجنة ، وإخبار الطرفين بتاريخ انعقاد  –باسمه 

شاركته في مناقشة امللف و اجتماع اللجنة ، وباختصار فهو يقوم بمهام كتابة الضبط إضافة إلى م

اإلدالء بمالحظات و املشاركة في التصويت باعتباره عضوا من أعضاء اللجنة ، ويبدو أن تعدد هذه 

 املهام ال 
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يمكن ممثل املصالح الضريبية من االضطالع بها بالشكل املطلوب ، مما يستوجب فصل مهام الكتابة و 

جبائية ممثل للخاضعين للضريبة: يعتبر حضور ممثل التقرير عن مهمة الدفاع عن موقف اإلدارة ال

امللزمين من بين اهم الضمانات من شأنها املساهمة في تعزيز حقوقهم : حيث يكون هذا املمثل تابعا 

 للفرع املنهي األكثر تمثيال للنشاط الذي يزاوله الطالب.

 املدونة العامة للضرائب : من 552ويتم تعيين هؤالء املمثلين وفق الشروط التي نصت عليها املادة 

 : ممثل في النشاط التجاري او الصناعي او الحرفي او الفالحي 

يعين عامل العمالة أو اإلقليم املعني باألمر املمثلين  الرسميين ومثل عددهم من املمثلين االحتياطيين 

مثيال لفروع ( سنوات من بين األشخاص الطبيعيين اعضاء املنظمات املهنية األكثر ت9ملدة ثالث )

النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الفالحي ، املدرجين في القوائم التي تقدمها املنظمات املذكورة 

أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خاللها مهام  92وكل من رؤساء غرفة الصيد البحري قبل 

 األعضاء املعينين في حظيرة اللجنة املحلية .

  الحرة:ممثل املهن 

يعين عامل العمالة و اإلقاليم املعني باألمر ، املمثلين الرسميين و مثل عددهم من املمثلين االحتياطيين 

( سنوات من بين األشخاص الطبيعيين اعضاء املنظمات املهنية األكثر تمثيال ، املدرجين في 9ملدة ثالث )

السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خاللها  اكتوبر من 92القوائم التي تقدمها املنظمات املذكورة قبل 

 مهام األعضاء املعينين في حظيرة اللجنة املحلية.

يباشر تعيين ممثلي الخاضعين للضريبة التابع للفرع املنهي األكثر تمثيال للنشاط التجاري او الصناعي او 

مهامهم في حظيرة اللجان الفالحي او ممثل املهن الحرة ، قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خاللها 

 املحلية .و إذا طرأ تأخير على تعيين املمثليين الجدد او حال دون 
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( أشهر عوض 0ذلك عائق ، وقع تلقائيا تمديد انتداب املمثلين املنتهية مهامهم لفترة ال تتجاوز ستة )

 ثالثة اشهر.

لتي تخول للخاضع للضريبة في ا 552من البند الثاني املادة  -ج–في حين نجد ان املشرع حدف الفقرة 

 حالة استحالة تمدد املمثلين املنتهية مهامهم او تعيين املمثلين الجدد في فاتح 

( يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة اخباره باستحالة  96أبريل ، إمكانية تقديم طلب خالل الثالثين )

بع لها مكان فرض الضريبة يلتمس فيه تمديد او تعيين ممثليه إلى رئيس املصلحة املحلية للضرائب التا

املثول امام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة مؤلفة فقط من رئيسها و ممثل عامل العمالة أو اإلقاليم 

ورئيس املصلحة املحلية للضرائب .ذلك ان انصرام هذا األجل من غير ان يقدم اي طلب ، تقوم اإلدارة 

في الطعون املتعلقة بالضريبة، و اخبرت بذلك الخاضع بعرض النزاع على الجنة الوطنية للنظر 

 ( أيام من تاريخ توجيه .26للضريبة داخل اجل ال يتجاوز عشرة )

 .الفرع الثاني : اختصاص اللجنة املحلية لتقدير الضريبة

يتحدد االختصاص الترابي أو املكاني للجنة املحلية بالحيز املكاني لفرض الضريبة على الذي يدخل في 

 ئرة نفوذها فمثال في:دا

  الضريبة على الشركات يعود االختصاص للجنة املحلية التي يوجد بدائرتها موقع مقر الشركة

 االجتماعي أو موقع مؤسستها الرئيسية.

  الضريبة على االشخاص الطبيعيين تكون اللجنة املختصة هي لجنة موقع إقامتهم الرئيس ي او

 موقع استخالص الضريبة

 86.22املعدلة بمقتض ى قانون املالية  552ختصاص النوعي فقد حدد املشرع في املادة أما بخصوص اال 

 الحاالت التي تختص اللجنة املذكورة بالنظر فيها يتعلق األمر ب: 5620للسنة املالية 
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  التصحيحات فيما يتعلق بالدخول املهنية املحددة حسب نظام الربح الجزافي و الدخول و

لدخول و األرباح الناشئة عن رؤوس االموال املنقولة وواجبات األرباح العقارية و ا

 التسجيل و التنبر.

  فحص املحاسبية للخاضعين للضريبة الذين ال تتجاوز رقم أعمالهم املصرح به في حساب

الحاصالت و التكاليف ، عن كل سنة محاسبية عن الفترة غير املتقادمة موضوع الفحص ، 

 ( ماليين درهم.90عشر )

ان املشرع قيد اللجنة املحلية لتقدير الضريبة بالنظر في النزاعات الواقعة دون القانونية وان كما 

 تصرح بعدم اختصاصها في املسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية او تنظيمية.

 املطلب الثاني : اإلجراءات املسطرية و أثار الطعن امام اللجان املحلية لتقدير الضريبة 

 لى : مسطرة الطعن أمام اللجنة املحلية الفرع األو 

تنطلق مسطرة الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة بمقتض ى طلب صريح من الخاضع من 

 96ضريبة يعبر فيه عن إرادته في عرض النزاع عليها داخل األجل القانوني ، أي داخل أجل الثالثين 

 ية املتعلقة بمسطرة تصحيح االساس الضريبي.يوما املوالية لتاريخ تلقى رسالة التبليغ الثان

وحرصا من املشرع على تكريس هذه الضمانة املهمة ألزام اإلدارة بضرورة تضمين الرسالة الثانية 

املوجهة إلى الخاضع للضريبة تذاكير بإمكانية الطعن التي أتاحها القانون للخاضع للضريبة وكذا األجل 

 ير احترامه ملمارسة هذا القانوني الذي يتعين على هذا األخ

الحق ، إذ يعتبر أجل الطعن مسألة جوهرية في إطار املسطرة املتبعة امام اللجنة املحلية وعلى الخاضع 

 للضريبة أن يحترمه نظرا لخطورة االثار املترتبة عن فواته بالنسبة لهذا االخير .

من طرف امللزم معلق على أسبقية  وما يجب االشارة إليه ان وجوب تقديم الطعن أمام اللجنة املحلية

احترام اإلدارة ملقتضيات املسطرة التواجهية لتصحيح األساس الضريبي و بالتالي فإن عدم تقيد اإلدارة 
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بهذه املقتضيات القانونية يكون امللزم في حل من ضرورة احترام مسطرة الطعن اإلداري أمام اللجنة 

اء على مستوى املحاكم اإلدارية أو على مستوى الغرفة الضريبية، و إذا كان القضاء اإلداري ، سو 

اإلدارية باملجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( ، أقر قاعدة مفادها قبول املنازعة الضريبية دون أن 

تكون مسبوقة بالطعن اإلداري في حالة خرق مسطرة فرض الضريبة من طرف اإلدارة .فإن هذه 

 في حالة خرق اإلدارة مسطرة تصحيح االساس الضريبي.القاعدة هي الواجبة التطبيق كذلك 

وعلى العموم يتم رفع املطالبة من طرف الخاضع الضريبة الذي ينازع في أسباب تصحيح الضريبة أو 

األساس املقترح من طرف املفتش في شكل عريضة كتابية يوجهها إلى مفتش الضرائب ، تتضمن كافة 

تي تكمن الخاضع للضريبة من تدعيم موقفه .وبذلك يعبر عن البيانات وجميع الوسائل األساسية ال

( يوما املوالية لتاريخ تسلم 96إرادته في مباشرة الطعن بصفة صريحة وذلك داخل اجل الثالثين )

رسالة التبليغ الثانية ، ويكفى لذلك ان تكون اإلدارة معبر عنها صراحة حتى لو كانت العبارات غير 

 للضريبة  سليمة ، كأن يطلب الخاضع

للضريبة عرض النزاع على الهيئة اإلدارية املختصة .بل إن القضاء الفرنس ي ذهب إلى أنه إذا صرح 

الخاضع للضريبة برفضه التصحيحات الضريبة املقترحة من طرف اإلدارة فإنه يتعين على هذه األخيرة 

 عرض امللف على اللجنة املختصة.

إلى اللجنة املحلية لتقدير الضريبة و يسلمها مصحوبة بالوثائق وبذلك يتسلم املفتش املطالبات املوجهة 

( 9املتعلقة بإجراءات املسطرة التواجهية التي تكمن اللجنة من البت لإلدارة ويحدد أجل أقصاه ثالثة )

أشهر لتسليم املطالبات و الوثائق من طرف اإلدارة للجنة املحلية لتقدير الضريبة ابتداء من تاريخ تبليغ 

ارة بالطعن املقدم من طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة .ولإلشارة فإن هذا األجل تم تخفيضه اإلد

كما ان هذه الفقرة تم نسخها   5620برسم سنة  22.86( أشهر بموجب قانون املالية رقم 9إلى  ثالثة )

حتفظ بنفس لكن ما يمكن مالحظة بهذا الصدد ان املشرع ا 552وتضمينها في املادة  556من املادة 

، حيث أن التضارب في الصياغة بين اإلشارة في الفقرة  5622الصياغة املعدلة بموجب قانون املالية 
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األولى إلى أن املفتش هو الذي يتسلم املطالبات و بين الفقرة الثانية من ان اإلدارة هي التي تسلم تلك 

حالة تمر بمرحلتين ، مرحلة توصل املطالبات للجنة بعد توصلها مما يحيل على الفهم بأن مسطرة اإل 

املفتش بالطعن وتبليغه لإلدارة ، ومرحلة تبليغ الطعن من طرف هذه األخيرة إلى اللجنة داخل اجل 

 ثالثة أشهر من تاريخ توصلها به . 

( يوما على األقل 22وبعد ذلك يقوم الكاتب املقرر بتوجيه استدعاء غلى أعضاء اللجنة خمسة عشر )

املحدد لإلجتماع ، كما يخبر الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة املحلية قبل حلول قبل التاريخ 

ويرفق االستدعاء  523( يوما وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة  96موعده بما اليقل عن ثالثين )

 بنسخ التقارير املتعلقة باملنازعة املطروحة على أنظار 

ن شأنها ان تساعد اللجنة على اتخاذ موقف معين و يتحكم في هذا اللجنة وبكل املعلومات التي م

 العنصر معطيين أساسين هما :

  ، إن تبليغ االستدعاء بالطريقة القانونية ، إجراء لحفظ حق األطراف في الدفاع عن موقفها

 وإال خرقت اللجنة حق الدفاع.

 البتدائية عوض اإلدارة يتم عقد جلسات اللجان املحلية لتقدير الضريبة بمقر املحكمة ا

إجراء من شأنه أن يبعث نوعا من ‘الضريبة أو مقر العمالة ، و انعقاد الجلسة بمقر املحكمة 

 الطمأنينة و الثقة في نفوس  امللزمين.

وتنعقد جلسات اللجنة املحلية لتقدير الضريبة بحضور كافة أعضائها الرسميين ، لكن يمكنها أن تبت 

مامها إذا حضرها ثالثة على أقل من أعضائها من بينهم الرئيس . وبذلك فإن في القضايا املعروضة أ

من مدونة العامة للضرائب ) التي كانت تنص على اجتماعين للجنة املحلية،  552املشرع بتعديله املادة 

اجتماع اول يحضره ثالثة على األقل من أعضائها من بينهم الرئيس  وممثل الخاضعين للضريبة ، و 

ع ثاني يحضره الرئيس وعضون اخرين( أبقى على صيغة االجتماع الثاني دون االجتماع االول اجتما
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الذي يشترط حضور ممثل الخاضعين للضريبة. كما عمل على إلغاء االجتماع االستثنائي الذي يمكن 

تمديد  في حالة استحالة –من خالله للجنة املحلية لتقدير الضريبة ان تبت في النزاع املعروض أمامها 

بحضور رئيسها و ممثل عامل العمالة او اإلقاليم ورئيس املصلحة  –او تعيين ممثل الخاضع للضريبة 

املحلية للضرائب ، وذلك بموجب طلب يقدمه الخاضع للضريبة إلى رئيس املصلحة املحلية للضرائب 

 يلتمس فيه املثول أمامها .

املحلية لتقدير الضريبة ان تضيف إليها خبيرين وهذا ، باإلضافة لألعضاء الرسميين ، يمكن للجنة 

اثنين على األكثر تعينهما من بين املوظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري .ويمكن 

 ايضا ان تستمع للملزم أو ممثله إذا طلب ذلك أو إذا ارتأت من 

نه يمكن للملزم أو من ينوب عنه ان الالزم االستماع إليه ، و الفائدة التي يحققها هذا االستماع هو أ

يقدم إيضاحات  أخرى يقوى بها موقفه .وفي كلتا الحالتين ، تستدعي اللجنة في ان واحد ممثل أو 

ممثلي الخاضع للضريبة وممثل او ممثلي إدارة الضرائب املعينين من لدن اإلدارة لهذا الغرض بهدف 

إلى اللجنة ، كما يمكنها ان تستمع إلى الطرفين تقديم إضافات أو إيضاحات حول التقرير الذي قدم 

 كل على حدة او هما معا، إما بطلب من أحدهما او إذا ارتأت ان هذه املواجهة ضرورية.

وبعد االستماع ملختلف األطراف تأتي مرحلة التداول التي يتحتم معها مغادرة الحاضرين للقاعة بمن 

حق التصويت ، وهم الرئيس ، ممثل اإلدارة الضريبية ،  فيهم الخبراء ، وال يبقى داخلها سوى من لهم

ممثل الخاضعين للضريبة وممثل العمالة ،وتعتبر املداولة قانونية إذا حضرها الرئيس وعضوين أخرين 

 .وتتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية األصوات ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

نة مقيدة بشرطين يشكالن في الحقيقة إضافة هامة للحماية التي وهكذا فقد أصبحت مقررات اللج

 يتمتع بها امللزمين في هذه املرحلة من النزاع الضريبي ويتعلق االمر ب:

  شهرا كأجل اقص ى التخاذ اللجنة املحلية لتقدير الضريبة مقررها ، يبتدئ  25تحديد أجل

 ائق من اإلدارة.احتساب هذا األجل من تاريخ تسلمها املطالبات وز الوث
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  إلزامية تقديم تعليل ملقرارتها ، مفصلة تتضمن مختلف التصحيحات سواء التي قبلتها او

 عدلتها او التي رفضتها سواء من حيث الواقع او القانون.

إضافة إلى ما سبق ينبغي أن تأتي تلك املقررات موقعة من طرف األعضاء املكونين للجنة املحلية 

 ضمنة ألسمائهم و للصفة التي يشاركون بها في أعمالها ، إذ لتقدير الضريبة ، مت

( أشهر املوالية لتاريخ صدورها وفق 0بمجرد اتخاذها يقوم املقرر بتبليغها إلى الطرفين خالل األربعة )

 .523اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

لم تتخذ اللجنة املحلية شهرا و  25املعدلة ، ففي حالة انصرام أجل  552وطبقا ملقتضيات املادة 

لتقدير الضريبة مقررها ، يشعر الكاتب املقرر األطراف بذلك بواسطة رسالة خالل الشهرين املواليين 

 .523النصرام األجل املذكور ، وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

دارة للجنة ويحدد أجل اقصاها شهران لتسليم املطالبات و الوثائق السالفة الذكر من طرف اإل 

الوطنيةللنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة ، ابتداء من تاريخ تبليغ اإلدارة برسالة اإلشعار املشار إليها 

في الفقرة السابقة.وفي حالة عدم توجيه املطالبات و الوثائق السالفة الذكر داخل األجل املضروب ، ال 

 ر بها او قبولها من طرف الخاضع للضريبة.يمكن ان تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم اإلقرا

وبهذا يجوز لإلدارة و للخاضع للضريبة ان ينازعا عن طريق املحاكم في املقررات الصادر عن اللجان 

املحلية لتقدير الضريبة وفي املقررات املتضمنة لتصريح اللجان بعدم اختصاصها داخل اجل الستين 

 ت هذه اللجان.( يوما املوالية لتاريخ تبليغ مقررا06)

تم االستغناء عن نظام الطعن اإلداري على درجتين درجة  86.22وعلى العموم فبمقتض ى قانون املالية 

ابتدائية تمثلها اللجنة املحلية لتقدير الضريبة ودرجة ثانية تمثلها اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 

م احد اللجنتين املذكورتين بحسب الحالة املتعلقة بالضريبة . في مقابل ذلك اصبح الطعن اإلداري أما
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شهرا ، تحيل اإلدارة املطالبات إلى  25.إال أنه في حالة عدم اتخاذ اللجنة املحلية مقررها داخل اجل 

 اللجنة الوطنية للنظر فيها.

 الفرع الثاني: أثار الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة

 الضريبة يترتب عنه اثرين اساسيين: رفع الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير 

إذا كان املشرع الجبائي خول للخاضع للضريبة حق طرح نزاعه في األساس الضريبي  وقف أمد التقادم:

على أنظار اللجنة املحلية لتقدير الضريبة، فإنه في املقابل منح الضمانة لإلدارة، تتمثل في وقف 

نة املحلية ، وبذلك يعتبر من الضمانات التشريعية املقررة التقادم كأثر ناتج عن طرح النزاع امام اللج

 في إطار مسطرة الطعن أمام اللجنة املحلية بمجرد تقديم الطلبات امام اللجنة املذكورة.

ويعني وقف التقادم عدم احتساب املدة التي وقف فيها التقادم ، وتحتسب املدة التي سبقت املدة التي 

 فترض إذن ان التقادم قد بدأ سريانه ثم وقف بسبب معين.تلت ، فوقف سريان التقادم ي

على ان التقادم يوقف طوال الفترة  5620من املجونة العامة للضرائب  595وهكذا نصت املادة 

املمتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة على غاية انصرام أجل الثالثة 

 ملقرر الصادر عن اللجان املذكور.أشهر املوالية لتاريخ تبليغ ا

وبهذا املقتض ى استغنى املشرع عن مصطلح " النهاية" الذي كان يرافق مقررات اللجنة املحلية لتقدير 

 الضريبة في حالة عدم تقديم الخاضع للضريبة لطعنه داخل األجل القانوني.

دونة العامة الضرائب قبل لكن مايمكن إثارته بهذا الخصوص ، هو ان الصياغة التي استعملتها امل

، كانت تحمل بعض الغموض الذي يجعلها صياغة معيبة ،  5620صدور قانون املالية للسنة املالية 

فاملقرر الذي تصدره اللجنة املحلية ال يصبح نهائيا إال بعد تبليغه الى الخاضع للضريبة وعدم الطعن 

ا ال يمكن أن يتصور أن يصير املقرر نهائيا ( يوما من تاريخ التوصل ، و لهذ06فيه داخل اجل ستون )

التي نصت " تبليغ املقرر الصادر بصورة نهائية" و  595قبل تبليغه إلى املعنى باألمر كما ورد في املادة 

 كأن صفة النهائية التي يحوزها املقرر تسبق واقع تبليغه".
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طلب في املوضوع باإللغاء الجزئي " الشكل بقبول ال 58/2/5622حكم املحكمة االدارية بالرباط بتاريخ 

مع اعتماد القيمة التجارية  82/5625في امللف رقم  26/9/5620ملقرر اللجنة املحلية الصادر بتاريخ 

درهم للمتر مربع كأساس الحتساب الضريبة التكميلية على األرباح العقارية  2066للعقار في مبلغ 

 موضوعه و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة"

فاألثر املترتب على رفع الطعن أمام اللجنة املحلية هو اعتبار النزاع مستمرا ة النزاع الضريبي: سيرور 

وعدم إقضاء املسطرة التواجهية على حل رضائي بين امللزم و اإلدارة. فالطعن امامها قد ينتهي بصدور 

النزاع ، وقد ينتهي  مقرر عن هذه األخيرة يبلغ للخاضع للضريبة ، وهذا املقرر قد يطعن فيه فيستمر 

مسطرة التصحيح خالل مرحلة عرض النزاع على اللجنة املحلية لتقدير الضريبة إما بالتواصل إلى 

إبرام اتفاق بين اإلدارة و الخاضع الضريبة أو بالقبول الضمني الذي ينتج عن عدم ممارسة هذا األخير 

 للطعن أمام اللجنة املذكورة داخل األجل القانوني.

 الثاني : اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبيةاملبحث 

احدثت اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة بموجب القانون املتعلق بالضريبة على 

البند األول : " تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر  00القيمة املضافة حيث جاء في املادة 

الطعون في املقررات الصادرة عن اللجان املحلية لتقدير  -ريبة ترفع إليها : في الطعون املتعلقة بالض

 أعاله. 02من املادة  IIبالبند  -جيم–الضريبة ، النزاعات املشار إليها في 

كما تولت اإلشارة إليها كل من النصوص املنظمة للضريبة على الشركات  و الضريبة العامة على الدخل 

 من املدونة للضرائب. 550املادة  ، وقد نظمها املشرع في

تكون اللجنة املذكورة تابعة مباشرة لسلطة رئيس الحكومة ومقرها الرباط ، اللجنة الوطنية تعتبر 

بمثابة درجة استئنافيه للمقررات الصادرة عن اللجنة املحلية في موضوع الضرائب التالية : الضريبة 

دخل ، و الضريبة على الشركات ، وكذا الضرائب األخرى على القيمة املضافة ، الضريبة العامة على ال
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فقراراتها تكون  نهائية وال يمكن الطعن إال أمام املحاكم اإلدارية وفق الشروط التي يتطلبها القانون في 

 هذا الشأن.

و الطعون في مقررات اللجان املحلية لتقدير الضريبة يمكن ان تقدم من طرف الخاضع للضريبة او 

دارة الضريبية ، وفي كلتا الحالتين يجب احترام بعض الشروط االساسية .فما هو تكوين من طرف اإل 

اللجنة الوطنية و اختصاصاتها ؟ ) املطلب األول( على أن نتطرق إلى اإلجراءات املسطرية وأثار الطعن 

 أمامها في الفرع ) املطلب الثاني(.

 املطلب االول: تكوين اللجنة الوطنية واختصاصاتها

قد تولى املشرع املغربي تنظيم اللجنة الوطنية للنظر في  الطعون الضريبية ) الفرع األولى( وتحديد ل

 من املدونة العامة للضرائب. 550اختصاصاتها ) الفرع الثاني( وذلك من خالل املادة 

 الفرع األولى : تكوين اللجنة الوطنية

ة العامة للضرائب أن املشرع حاول من خالل تركيبة  من املدون 550إن أول ما يثير انتباه القارئ للمادة 

اللجنة الوطنية ومنذ إنشائها تحقيق التوازن بين أطرافها أخذا بعين االعتبار أطراف النزاع ، اإلدارة من 

جهة ، و الخاضع للضريبة من جهة اخرى .كما وقع التوجه نحو القضاء و إسناد الرئاسة إليه ليكون 

الخصومة ، وخير ضمان للمواطن في مواجهة اإلدارة التي هي جزء من السلطة  حكما محايدا بين طرفي

 التنفيدية .

برئاسة الحكومة .قد يمس باستقالل  –حسب بعض الفقه –إال ان من شأن إلحاق اللجنة الوطنية 

ي القضاة املكونين لها ، وربما يعرضهم لضغوطاتها و إغراءاتها. ومن ثم فإن اللجنة الوطنية للنظر ف

الطعون الضريبية تتكون من ثالثة عناصر اساسية ، تتمثل في الرئيس ، القضاة ، و ممثلو امللزمين من 

 جهة ، و اإلدارة الضريبية من جهة ثانية. 

 الرئيس: -2



 

 

 

93 

لقد خول املشرع الضريبي املغربي رئاسة اللجنة الوطنية  للنظر في الطعون الضريبية إلى قاض يعينه 

من وزير العدل ، ويشراف على سيرها . والذي يمكنه تعيين من ينوب عنه في رئيس الحكومة باقتراح 

 حالة غياب ملدة طويلة أو في حالة تعذر حضوره ألسباب قاهرة.        

ومن املؤكد أن إنتساب الرئيس إلى الهيأة القضائية التي تتميز بإستقالليتها وحيادها من شأنه  أن 

نة لتحقيق نوع من النزاهة و املساواة التي قد ال تتحقق إذا كان يسهل مسطرة التحكيم ، ويعتبر ضما

 هذا الرئيس ال ينتمي إلى سلك القضاء ، لكم املالحظ أن املشرع لم يحدد 

مستوى القاض ي املعين في تسلسل النظام القضائي . وإن كان يرى بعض الفقه أنه من األفضل أن 

 يكون الرئيس من قضاة محكمة النقض املغربية 

 الكاتب العام: -5

 96/25/5661املؤرخ في  060-63-5أحدث منصب الكاتب العام للجنة الوطنية بمقتض ى املرسوم رقم 

 من املدونة العامة للضرائب.  550، الصادر تطبيقا للمادة 

ويعين الكاتب العام للجنة الوطنية من طرف رئيس الحكومة ، بإقتراح من وزير االقتصاد و املالية ، 

 سوم املذكور املهام التي يضطلع بها الكاتب العام في مايلي: وحدد املر 

 تدبير املوارد البشرية اإلدارية. -

 طلب عناصر املسطرة من إدارة الضرائب . -

 توزيع امللفات على املوظفين اعضاء اللجنة وعلى اللجان الفرعية. -

 برمجة امللفات امام اللجن الفرعية. -

 تنظيم جلسات اللجن الفرعية -

 األعضاء -9
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إلى جانب رئيس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية ، وكاتبها العام ، تتكون أيضا من مجموعة 

من العناصر بمثابة أعضاء أساسيين داخل مكوناتها ويمكن ان نحصر هؤالء األعضاء في العناصر 

 التالية :

 القضاة : – 2-9

، ينتمون لهيأة القضاة ، يتم تعيينهم  تضم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية سبعة قضاة

من طرف رئيس الحكومة بإقتراح من وزير العدل ، كل واحد منهم يترأس لجنة فرعية من اللجان 

 السبع .

 املوظفين اإلداريين : -5-9

( موظفا يمثلون اإلدارة الضريبية ، و يتم تعيينهم كذلك من طرف 96تضم اللجنة في تركيبتها ثالثون )

 كومة بإقتراح من وزير املالية ، و يشترط فيهم ان : رئيس الح

 يكونوا حاصلين على تاهيل في امليدان الضريبي او في املحاسبة او في القانون او في االقتصاد. -

 يكون لهم رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من ساللم األجور يعادل ذلك. -

طرف رئيس الحكومة يخول لهم مكانة و وقد إعتبر جانب من الفقه أن تعيين هؤالء املوظفين من 

ضمانة في ممارسة مهامهم بعيدا عن أوامر و ضغوطات اإلدارة الضريبية. لكن الواقع العملي يثبت 

العكس من ذلك ألن إقرار املشرع املغربي إلجراء إخراج اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية من 

بمصالح رئيس الحكومة، لم يكن لتحصيلها من تبعات سيطرة اإلدارة الضريبية و إلحاقها مباشرة 

وزارة املالية ، ألنها بقيت تابعة لهذه األخيرة فيما  يتعلق بالوسائل اللوجستيكية للقيام بعملها على 

 أحسن وجه ، لعدم توفرها على ميزانية خاصة تجعلها غير مستقلة ماليا.

 ممثلي امللزمين : -9-9
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( شخص من عالم األعمال ، يتم تعيينهم من طرف رئيس 266وطنية مائة )يمثل امللزمين في اللجنة ال

 سنوات بصفتهم ممثلين خاضعين للضريبة ، و يتم ذلك بناء   9الحكومة ملدة 

على إقتراح مشترك لكل من الوزراء املكلفين بالتجارة و الصناعة ز الصناعة التقليدية و الصيد البحري 

 و الوزير املكلف باملالية.

م إختيار هؤالء املمثلين من بين األشخاص الطبيعيين ، أعضاء املنظمات املهنية األكثر تمثيال ويت

املزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا او خدماتيا أو حرفيا أو في الصيد البحري و املدرجين في القوائم التي 

 تقدمها املنظمات املذكورة ، وكل رؤساء غرف التجارة و 

ت و غرف الصناعية التقليدية وغرف الفالحة و غرف الصيد البحري ، وذلك قبل الصناعية و الخدما

أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء املعينين في حظيرة اللجنة  92

 الوطنية .

لين و إذا تم تأخير تعيين املمثلين الجدد ، او حال دون ذلك سبب وقع تلقائيا تمديد إنتداب املمث

بمهامهم لفترة تتجاوز ستة أشهر، و ال يمكن ألي ممثل من ممثلي امللزمين أن يحضر إجتماع اللجنة 

 الوطنية عندما يعرض نزاع سبق له نظر فيه عند تمثيله امللزمين أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة. 

 اللجن الفرعية: -0-9

اول كل منها في القضايا املعروضة عليها و تتألف كل تنقسم اللجنة الوطنية إلى سبع لجان فرعية ، وتتد

 لجنة فرعية من :

 قاض رئيسا يعينه رئيس الحكومة بإقتراح من وزير العدل . -

( يعينان بالفرعه من بين املوظفين الذين لم يقدموا ببحث امللف املعروض على 5موظفين إثنين ) -

 اللجنة الفرعية للبث فيه.

 يختارهما رئيس اللجنة .( للملزمين 5ممثلين إثنين ) -
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كاتب مقرر لحضور إجتماعات اللجنة الفرعية دون أن تكون له حق التصويت ، و يختار رئيس  -

اللجنة هذا الكاتب املقرر من غير املوظفين العضوين في اللجنة الفرعية لحضور إجتماعات 

 اللجنة املذكور دون صوت تقريري.

رئاسة اللجنة الوطنية لقاض ي يعكس رغبة املشرع . في وتبعا ملا تقدم يمكن القول على ان إسناد 

إستقالل هذه اللجنة في عملها عن السلطة اإلدارية ، أما بالنسبة لعدد املوظفين ، فقد رفع التشريع 

عضوا ، وذلك إلعطاء نوع من الديناميكية و الفعالية  ، ونفس  96إلى  52الضريبي الحالي عددهم من 

سبع لجان فرعية عوض خمس لجان في السابق ، وذلك لإلسراع في معالجة الهدف كان من وراء وجود 

 امللفات العالقة.

 الفرع الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية للطعون الضريبية.

من املدونة العامة للضرائب  550فإن املادة  5620للسنة املالية  86.22حسب قانون املاليىة رقم 

تصاص اللجنة الوطنية ، فبعدما كانت مختصة في ظل املدونة لنفس السنة حملت تغييرا جذريا الخ

القديمة بالنظر في الطعون املوجهة ضد املقررات الصادرة عن اللجان املحلية لتقدير الضريبة و 

فقرة " جيم" أصبحت تختص وحصرا حسب التعديل األخير  -II– 552النزاعات املشار إليها في املادة 

 فيما يلى:

تسمى " اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة" ترفع إليها الطعون  تحدث لجنة دائمة

 املتعلقة: 

أعاله ، أيا  520بفحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة املنصوص عليه في املادة  -

 كان مبلغ رقم األعمال املصرح به .
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قم أعمالهم املصرح به في حساب بفحص املحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق ر  -

( ماليين 26الحاصالت و التكاليف ، برسم إحدى السنوات املحاسبية موضوع الفحص  عشرة )

 درهم.

ترفع كذلك غلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان 

 مقررات في شانها.( شهرا 25املحلية لتقدير الضريبة داخل اجل اثنى عشر )

و بالتالي فإن اللجنة الوطنية لم تعد كدرجة استئنافية للمقررات الصادرة عن اللجان املحلية فلكل 

 منهما مجال اختصاصه وعلى الخاضع للضريبة ان يختار بينهما حسب حاالت االختصاص.

فسير نصوص ولقد حافظ املشرع على عدم اختصاص اللجنة الوطنية في املسائل الني تتعلق بت 

تشريعية أو تنظيمية . وهي نفس الفقرة الواردة في مجموعة من القوانين املنظمة ملختلف الضرائب أي 

 ان اختصاصها محصور في النظر في املنازعات التي تكون خاصة بأسس الضريبة .

م من قانون الضريبة على الشركات على أن اللجنة يجب عليها أن تصرح بعد 02فمثال تنص املادة 

اختصاصها في املسائل التي ترى انها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية .ونفس العبارة وردت 

من قانون الضرائب املستحقة للجماعات املحلية بحيث نصت على ما يلى : " وتبت في  20في املادة 

ى تتعلق بتفسير النزاعات املعروضة عليها .ويجب عليها ان تصرح بعدم اختصاصها في املسائل التي تر 

 نصوص تشريعية أو تنظيمية"

و ما يستخلص من هذه النصوص هو أنها لم تحدد املقصود بهذه العبارة )اسس الضريبة( غاية ما 

فعلت أنها حظرت على اللجنة البت في املسائل التي لها عالقة بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية 

ين ما يعتبر ضمن املسائل الواقعية و بين ما يعتبر  من وهو أمر ليس بهذه السهولة ، فمسألة التمييز ب

القانون هو من أعقد املشاكل الجبائية التي ال تواجهها فقط اللجان بل يواجهها القضاة و الفقهاء 

 أيضا ، إذ ان املسألة قد تكتس ي صبغة واقعية وقانونية في نفس الوقت.
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طنية ليشمل أيضا املسائل القانونية فيه ويرى بعض الفقه ، ان توسيع مجال اختصاص اللجنة الو 

الضمانات فعلية للخاضعين للضريبة ، كما من شأنه أن يحل املشكل القائم بصدد صعوبة التمييز 

 بين املسائل الواقعية و املسائل القانونية و التي قد تهدر معه حقوق امللزمين .

ديد األرباح وهي عملية أرقام و ومع وضوح النصوص التشريعية ، في ان مهمة اللجان هي مجرد تح

استقراء واقع ووضوح ميزانية صحيحة ملنشأة لم يضع صاحبها ميزانية ، وليس لها التعرض للمسائل 

 القانونية فذلك متروك للقضاء لكي يفصل في الدفوع القانونية.

جان في وهو ما كرسه االجتهاد القضائي الحالي الذي سار على درب سلفه رافضا كل تدخل لهذه الل

مسائل القانون، ويتبين ذلك من خالل قرار صادر عن املجلس االعلى ) محكمة النقض حاليا( بتاريخ 

و ألهمية نورد منه الحيثية التالية :" وحيث يؤخذ من أوراق امللف أن اللجنة املركزية )  2303يناير  53

عروضة على الشركة "ل" بل الوطنية حاليا( لم تقتصر في هذه النازلة على تحديد أسس الضريبة امل

تعدتها إلى الفصل في مسائل قانونية خاصة بمبدأ ترتيب الضريبة ، و أن اتخاذ اللجنة املركزية مقررا 

خارجا عن تحديد أسس الضريبة على األرباح املهنية ال يمكن أن يؤثر في قواعد االختصاصات 

 92/25/2323من ظهير  01مقتض ى الفصل القضائية و ال ان يحرم على الطاعنة من الحق املخول لها ب

 .55/60250في ان يقع التحقيق و الفصل في النزاع حسب القواعد املنصوص عليها في ظهير 

وقد سار اجتهاد املحاكم اإلدارية على النهج نفسه في عديد من األحكام  عامال بدوره على تأكيد املوقف 

ى البت في املسائل الواقعية إلى املسائل التشريعي من اختصاص اللجان الضريبة الذي ال يتعد

 القانونية.

 املطلب الثاني : اإلجراءات املسطرية و أثار الطعن أمام اللجنة الوطنية.

 الفرع األولى : املسطرة أمام اللجنة الوطنية

 

 يتعلق االمر بأجل الطعن من جهة و الشروط الواجب توفرها في عريضة الطعن من جهة أخرى.
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" الشكل قبول الطلب في املوضوع اإللغاء الجزئي 23/62/5620اإلدارية بالرباط بتاريخ حكم املحكمة 

موضوع امللف  52/25/5620ملقررة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة الصادر بتاريخ 

ئة درهم( تسع ما 66،300666واعتماد القيمة التجارية للعقار موضوع في مبلغ ) 5-20/60/590عدد 

وستة وأربعون الف درهم واعتبار كأساس جديد الحتساب الضريبة التكميلية على األرباح العقارية 

" 52/60/5622وتحميل الطرفين الصائر بحسب النسبة حكم املحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط 

ييد الحكم الشكل سبق البت بالقبول بموجب القرار التمهيدي القاض ي باجراء الخبرة في املوضوع بتأ

املستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بإلغاء املقرر الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 

جزئيا فيما زاد عن االسس  562/0/2906في امللف رقم  20/3/5626املتعلقة بالضريبة بتاريخ 

يل الطرفين وتحم 63/69/5622الضريبية املحددة في تقرير الخبير املودع بكتابة الضبط بتاريخ 

 املصاريف بحسب النسبة ."

من املعلوم أن األجل ال يفترض ، و أنه يجب أن ينص عليه قانونا ، ويعتبر من اإلجراءات األساسية التي 

 ينبغي التقيد  به ، فهو يعتبر من النظام العام و يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق .

لجنة الوطنية تلزم أن توجه الطعون املرفوعة ضد فمسطرة الطعن القديمة التي كانت متبعة أمام ال

يوما من تاريخ  06مقرارات اللجان املحلية من طرف امللزم أو اإلدارة إلى رئيس اللجنة الوطنية خالل 

 تبليغ مقرر اللجنة املحلية لتقدير الضريبة للمعنيين باألمر.

نظر في أجال الطعن أمام اللجنة لقد عمل املشرع املغربي من خالل املجونة الجديدة على إعادة ال

( يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية من رسالة 96الوطنية حيث أصبح حاليا في الثالثون '

 التصحيح سواء العادية او السريعة.

ويعتبر عدم تقديم الطعن داخل االجل القانوني بمثابة قبول ضمني لألساس الضريبي املحدد في رسالة 

 يغ الثانية املذكورة اعاله.التبل



 

 

 

100 

و املالحظ من خالل هذا التعديل االخير أن املشرع وحد أجل الطعن أمام اللجان الضريبية وهو ما 

 يتماش ى مع االختصاص الجديد للجنة الوطنية بحيث لم تعد درجة استئنافية ملقرارات اللجان املحلية.

ال املحددة للطعن بحيث أن عدم احترامها ولقد حسم القضاء اإلداري في مسألة عدم إحترام األج

 يؤدي غلى سقوط حق امللزم في عرض طعنه امام اللحنة الوطنية.

أما فيما يخص الشرط الثاني، فقد أكد املشرع على أن يتم الطعن بواسطة عريضة مكتوبة توجه إلى 

ن تتضمن العريضة اللجنة الوطنية للطعن الضريبي عبر البريد املضمون و باإلشعار بالتوصل ويجب أ

 البيانات التالية:

 موضوع الخالف لطرفين ن اإلدارة و الخاضع للضريبة -

 تقديم عرض بالحجج التي يعتمدها الخاضع للضريب -

أما الدفوع التي يرمي من ورائها إلى إبطال مسطرة التصحيح فيشترط لها أن يكون قد أثارها العارض 

ة إلى أن املشرع لم يتحدث عن حتمية البيانات املشار إليه إال أمام اللجنة املحلية أوال .لكن يجب اإلشار 

من املدونة العامة للضرائب التي تنص : "  556بالنسبة للخاضع للضريبة ، كما هو واضح من املادة 

 تحدد عريضة الخاضعين للضريبة موضوع الخالف وتتضمن عرضا للحجج املستند إليها"

قط و ترك لها اختيار الطريقة التي تريدها ، حيث يمكنها توجيه وانه لم يلزم اإلدارة إال باألجل ف

 عريضتها بواسطة رسالة مضمونه الوصول ، أو بواسطة اعوان اإلدارة الضريبية أو بالطريقة اإلدارية.

ومعلوم أن عدم توفر عريضة الخاضع للضريبة على هاته البيانات اإللزامية يؤدي إلى عدم قبولها 

روط التي يجب على اإلدارة احترامها ايضا الجبائي بحيث يجب على اإلدارة شكال .ومن بين الش

الضريبية اإلدالء به إلى جميع اللجان لكي تتكمن من دراسة املوضوع بكامل الدقة ، وقد ألزمها املشرع  

أشهر بالنسبة للجان املحلية  0تحت طائلة صرف النظر ، أن تقدم امللف الجبائي للملزم داخل أجل 

 ل أجل شهر بانسبة للجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة.داخ
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 الفرع الثاني: االثار املترتبة عن الطعن امام اللجنة الوطنية.

يبدو ان املشرع املغربي من خالل التعديل األخير الذي أدخله على لجان التحكيم الضريبية أراد ان  

ءات املسطرية املتبعة للطعن أمامها او من حيث ترتيب يوحد بين هذه اللجان سواء من حيث االجرا

 نفس اآلثار .

 وعليه وتفاديا للتكرار  وجب الرجوع إلى أثار الطعن الواردة أعاله في اللجنة املحلية.

 

 خاتمة

عملت على وضع ضوابط  86.22ترتيبا على ما سبق نخلص ان املستجدات القانونية املالية رقم 

ان الضريبية ، وذلك بتحديد اختصاص كل لجنة علة حدة ، ومن ثم أصبح جديدة لتقنين عمل اللج

بإمكان الخاضع للضريبة إما الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة او اللجنة الوطنية للنظر في 

 الطعون املتعلقة بالضريبة بحسب الحالة .

شهرا ، حيث يمكن  25داخل اجل  باسثتناء حالة عدم بت اللجنة املحلية لتقدير الضريبة في النزاع

 إحالة املطالبات إلى اللجنة الوظنية للنظر فيها.

 املراجع

  5629كريم لحرش " املنازعات الضريبية في القانون املغربي " طوب بريس الرباط الطبعة األولى  

  ة محمد شكيري " القانون الضريبي املغربي ، دراسة تحليلية ونقذية ، املجلة املغربية لإلدار

 الطبعة الثانية  23املحلية و التنمية " مؤلفات و أعمال جامعية العدد

  ، 5622يونس مليح "الضمانات املسطرية في مواجهة اإلدارة الضريبية " مطبعة األمنية الرباط   

  محمد مرزاق و عبد الرحمان أبليال " النظام القانوني للمنازعات الجبائية" مطبعة االمنية

 الطبعة االولى
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  سفيان ادرويش ورشيدة الصابري : تصحيح األساس الضريبي : دراسة مقارنة .دار القلم

  الرباط.

 

  عزيزة هنداز " املساطر الضريبية بين القانون و التطبيق " دار ابى رقراق للطباعة و النشر

 ص 5622الطبعة االولى 

 مستجدات  رض ى التايدي ، "دراسة في بعض جوانب مسطرة التصحيح الضريبي على ضوء

الندوة الوطنية حول  موضوع اإلشكاالت القانونية و العلمية في  5622قانون املالية لسنة 

  5622،  20املجال الضريبي ، دفاتر املجلس األعلى العدد 

  عبد الرزاق احمد السنهوري " الوسيط في شرح القانون املدني ، املجلد الثالث ، دار النهضة

 28ادرويش و رشيدة الصابري ص 1 رده سفيان ، او  2601ص  2300العربية، 

  2055عبد القادر التيعاللي " الوجيز في النزاعات الضريبية " الالحمدية للنشر، طبعة الثانية-

5662  

  محمد السماحي " مسطرة املنازعة في الضريبة " الطبعة الثالثة مطبعة الصومعة ، مراكش

5669  

 انون املغربي " سلسلة الالمركزية و اإلدارة الترابية ، كريم لحرش " املنازعة الضريبية في الق

 الرباط طوب بريس5669، الطبعة األولى ،  52العدد 

  الحسن الكاسم "اللجنة الوطنية للطعون الضريبية : االختصاص و املسطرة والقرارت الصادرة

ة في املجال موضوع اإلشكاالت القانونية و العلمي 1 عنها ، مساهمة في الندوة الوطنية حول 

 5622مطبعة املعارف الجديدة الرباط الطبعة االولى   20الضريبي ، دفاتر املجلس االعلى العدد
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  ، خالد عبد الغني " املسطرة في القانون الضريبي املغربي " مطبعة دار النشر املغربية

  5665الدارالبيضاء ، الطبعة االولى ، 

  التشريع املغربي " دار النشر املغربية ، الدارالبيضاء عبد القادر تيعالتي " النزاع الضريبي في

 .  2338الطبعة األولى ، 

  احميدوش مدني " الطعن امام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية " عدد خاص ملجلتي

  5626القسطاس و الزيتونة ، مطبعة سلسبيل  

  5660-5669" أطروحة العربي الكزداح " الطعون الجبائية في ظل املحاكم االدارية املغربية  

  ملف رقم  23/62/5620بتاريخ  263حكم املحكمة اإلدارية بالرباط حكم رقم

260/8229/5622  

  ملف رقم  52/60/5622الصادر في  9250قرار املحكمة االستئناف االدارية بالرباط القرار عدد

2500/29/3  

  حكم غير  229/5666م رق 20/63/5662بتاريخ  2206/62حكم املحكمة االدارية بفاس عدد

 منشور 

  قضية رجاج الشرف ضد ادارة  2206/22/2/31قرار املجلس االعلى الغرفة اإلدارية ملف رقم

 الضرائب قرار منشور بمؤلف محمد قضري  اشارت إليه عزيزة هنداز

  ملف رقم  58/2/5622بتاريخ  552حكم املحكمة اإلدارية بالرباط حكم رقم

550/8229/5620 
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 كشرط لوقف تنفيذ الضرائب الضمانة

 حمري سعيد 

 في ماستر الحكامة القانونية والقضائية كلية الحقوق املحمديةباحث 

  

 مقدمة:

إن تحصيل الدين الضريبي و استخالصه يكتس ي أهمية كبرى بالنظر الى أنه يشكل تتويجا ملجموعة من 

 اإلجراءات املتعلقة بتأسيس و تصحيح الضريبة.

دين سواء كان خاصا أو عاما أنه يعتبر واجب األداء بمجرد حلول أجله، إال أن الدين و املبدأ في ال

الضريبي و بالنظر الى أنه يدخل في طائفة القرارات اإلدارية، فان الحصول على وقف تنفيذه بصفة 

 مؤقتة يبقى واردا متى توفرت شروط ذالك.

عة من النواحي، على اعتبار أن هذا األخير و يختلف نظام وقف التنفيذ عن نظام وقف األداء من مجمو 

مسطرة إدارية، منظمة بنصوص خاصة في مدونة تحصيل الديون العمومية. زيادة على أنها تدخل في 

إطار السلطة التقديرية للمحاسب.في حين أن مسطرة إيقاف التنفيذ مسطرة قضائية، يتطلب سلوكها 

 .إتباع اإلجراءات املقررة في القانون اإلجرائي

من املدونة العامة للضرائب و املادة  505و ضمانا لحقوق اإلدارة الضريبية، اشترط املشرع في املادة 

فإلى أي حد ينسجم ، ضرورة توفير الضمانات املحددة في املادة املذكورة. 22.38من قانون  228

دي اآلثار السلبية التنظيم القانوني لهذه اآللية مع هدف املشرع إعطاء امللزم ضمانة تمكنه من تفا

الناتجة عن التنفيذ على أمواله و في نفس الوقت حماية حقوق اإلدارة ؟ و ما موقف القضاء 

  اإلداري من شرط الضمانة ؟

 املطلب األول: التنظيم القانوني ملسطرة وقف التنفيذ و إشكاالته:
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من املدونة  505ملادة نظم املشرع املغربي وقف تنفيذ الضرائب تحت شرط تقديم الضمانة بمقتض ى ا

بعد التعديل  505. و تنص الفقرة الرابعة من  املادة  22.38من قانون  228العامة للضرائب و املادة 

" بالرغم من جميع على أنه  5620و قانون مالية  5663املدخل عليها بمقتض ى قانون املالية لسنة 

الواجبات و الرسوم املستحقة اثر األحكام املخالفة، ال يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب و 

من القانون  992املراقبة ضريبية إال بعد وضع الضمانات الكافية كما هو منصوص عليها في املادة 

" م.ت.د على أنه  228في حين تنص املادة  ".بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 93.12رقم 

أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب و رسوم  بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى، ينبغي على املدينين

و ديون أخرى، طبقا للشروط املحددة في هذا القانون.إال أنه يمكن للمدين الذي ينازع كال أو بعضا 

في املبالغ املطالب بها،أن يوقف أداء الجزء املتنازع فيه، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل 

ن و األنظمة الجاري بها العمل، و أن يكون قد كون األجال املنصوص ضمانات  عليها في القواني

 ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون املتنازع فيها.

عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر املحاسب املكلف بالتحصيل الضمانات املعروضة عليه 

 ."غير كافية،فانه يتابع اإلجراءات الى حين استيفاء الدين

 مجموعة من اإلشكاالت: 5663ت الجديدة التي جاء بها قانون مالية و قد أثارت املقتضيا

 أوال: اإلشكال املتعلق بنوع الضرائب املعنية بالضمانة:

يتضح أنها جاءت عامة و شاملة للضرائب املتنازع فيها، دون اعتداد باملساطر  228بالرجوع الى املادة 

ناتجة على اثر مسطرة التصحيح أو تلك الصادرة املتبعة في فرض الضريبة أو التمييز بين الضرائب ال

على اثر الفرض التلقائي. كما أنها لم تميز بين طبيعة املنازعة و ما إذا كانت تستهدف وعاء الضريبة أو 

تحصيلها. و بناءا على ذالك فسواء تم فرض الضريبة بناءا على إقرار الخاضع أو بناءا على سلوك 

حيح أو الفرض التلقائي، فان امللزم يقدم الضمانة في حال املنازعة. اإلدارة الضريبية ملسطرة التص

م.ع.ض شرط الضمانة في الضرائب الصادرة على اثر  505بخالف هذه املقتضيات حصرت املادة 
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مسطرة التصحيح. بمعنى أن الضمانة غير إلزامية في باقي الضرائب، سواء املفروضة على اثر سلوك 

تلقائي أو تلك التي تهم املنازعة في الرسوم و الضرائب غير الصادرة على اثر اإلدارة ملسطرة الفرض ال

يتضح التعارض  228و املادة 505سلوك اإلدارة ملسطرة التصحيح. من خالل هذه املقارنة بين املادة 

من نطاق الضرائب املعنية  228الذي يطبع مقتضياتهما. ففي الوقت الذي وسعت فيه املادة 

نطاق الضمانة في الضرائب الناتجة على اثر املراقبة.األمر الذي يمكن  505ت املادة بالضمانة، حصر 

جاءت شاملة و عامة  22-38من قانون  228القول معه أن هذه األخيرة لم تأتي بجديد مادامت املادة 

 لجميع الضرائب.

 ثانيا: الضمانة في عالقتها بمالية الدولة و بالعدالة الضريبية:

األهمية التي تكنسيها الضمانة كشرط لوقف تنفيذ الضرائب، إال أنها تخفي جوانب  بغض النظر عن

سلبية. على اعتبار أن الضمانة في كثير من الحاالت تؤدي الى تأجيل عملية تحصيل موارد املالية مهمة 

ضريبة لفائدة خزينة الدولة، ملجرد أن املقاولة تتوفر على عدة ضمانات.باإلضافة الى أن الخاضعين لل

بخاصة األثرياء يجيدون فيها وسيلة لعرقلة عملية تحصيل الضريبة، عبر إثارة منازعة قد ال تكون 

 جدية في بعض األحيان. و يهدفون فقط الى املماطلة و التسويف في أداء الضريبة.

كبيرة  من جهة و ارتباطا بعالقة الضمانة بالعدالة الضريبية، نشير الى أن تقديم الضمانة يطرح صعوبة

بالنسبة للخاضعين الذين ال يتوفرون على ضمانات كافية األمر الذي يجعل من الضمانة أداة لخدمة 

 فئة ميسورة من الخاضعين.

 املطلب الثاني: موقف القضاء اإلداري من الضمانة: 

 الستجالء موقف القضاء اإلداري من الضمانة كشرط لوقف تنفيذ الضرائب نميز بين مرحلتين.

 :2001قبل سنةأوال: 

لم تكن األوامر  5663بموجب قانون املالية لسنة 505قبل تدخل املشرع الضريبي لتعديل أحكام املادة 

 و القرارات القضائية املتعلقة بموضوعنا تخرج عن حالتين:
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و تتعلق هذه الحالة باألساس باملنازعات التي ال تشمل جميع  حالة اشتراط تقديم الضمانة: (2

في امللف اإلداري عدد  5666-22-96املؤرخ في  218.و هذا ما جسده قرار عدداملبلغ الضريبي

أن اشتراط إيداع الضمانة  -محكمة النقض -حيث اعتبر املجلس األعلى 212/0/2/2333

لطلب إيقاف إجراءات االستخالص يخص الحالة التي تكون فيها املنازعة في الضريبة جزئية.و 

 .58/63/5662الصادر بتاريخ  209قرارها عدد  نفس التوجه تم التأكيد عليه في

القضاء اإلداري ال يشترط تقديم الضمانة في مجموعة  حالة عدم اشتراط تقديم الضمانة: (5

 من الحاالت:

عن  108/0/2/5662الصادر في  252: ورد في تعليل قراراملنازعة في مسطرة ربط الضريبة -أ

للضريبة دون احترام مسطرة الربط  "إن الفرض التلقائي-محكمة النقض -املجلس األعلى

الضريبي املنصوص عليها قانونا حسب الحالة الظاهرة ملعطيات القضية يجعل عنصر الجدية 

 متوافرا في النازلة و بتالي مبررا الستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

 الصادرة عن املجلس 2226في هذا اإلطار جاء في قرار عدد  املنازعة في مشروعية الضريبة:  -ب

"إذا كانت املنازعة تخص مشروعية الضريبة  2338/68/26بتاريخ  -محكمة النقض-األعلى

نفسها و تنصب على مبدأ فرضها كأن يتمسك املعني باألمر بأنه غير ملزم بأداء هذه 

 الضريبة....إمكانية األمر بتأجيل تنفيذ أداء الضريبة بدون كفالة".

 :2001ثانيا: بعد سنة 

.عرف العمل  5663دخلة على املدونة العامة للضرائب بمقتض ى قانون مالية سنة بعد التعديالت امل

القضائي نوعا من االرتباك، ظهر ذالك من خالل تضارب في القرارات الصادرة عن املحاكم.ففي الوقت 

 915الذي حافظت فيه محكمة النقض على التوجه القديم، و ذالك ما يظهر من خالل القرار عدد 

الذي اعتبر أن املطلوبة في النقض و مادام أنها تنازع في الغرامات  56/62/5626يخ الصادر بتار 
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املفروضة عليها من طرف إدارة الضرائب فإنها ال تكون ملزمة بتقديم الضمانة. و على مستوى 

استئنافية الرباط يالحظ تغير في توجهها السابق، بحيث لم تكن تشترط إيداع الضمانة إذا تعلق األمر 

أن منازعة الشركة  58/60/5622الصادر بتاريخ  202نازعة في الصفة. بحيث اعتبرت في قرارها عدد بم

على اعتبار أن وجودها القانوني ابتدأ في  5660في صفتها كملزمة بالضريبة على الشركات برسم سنة 

 يعفيها من تقديم الضمانة. 5663سنة

تشترط ضرورة تقديم الضمانة متى تمسكت إال أنها سرعان ما تراجعت عن ذالك، بحيث أصبحت 

اإلدارة بكون الضرائب موضوع الطلب ناتجة عن سلوك اإلدارة ملسطرة املراقبة و ذالك ما تجسد في 

 .65/62/5625الصادر بتاريخ  62قرارها عدد

 أما محاكم األدنى درجة و تأثرا منها بالتوجه الجديد ملحكمة االستئناف اإلدارية. أصبحت في الغالب

تتصدى للمقاالت الرامية إليقاف إجراءات التحصيل الضريبة الصادرة على اثر املراقبة الضريبية بعدم 

أمر القبول. على الرغم من تضمن كثير من املقاالت ألسباب جدية كاملنازعة في صفة الخاضع للضريبة

املنازعة في شرعية مسطرة (.أو 23/3/5629الصادر عن رئيس محكمة اإلدارية بتاريخ  852رقم 

 (.53/8/5622بتاريخ  305التصحيح )أمر رقم 

انطالقا مما سبق يمكن القول أن التوجه الجديد الذي بات ينتهجه القضاء أالستعجالي أصبح يضيق 

الخناق على امللزم و يحرمه من االستفادة من ضمانة تشريعية مهمة تحميه من مواجهة جميع 

 .إجراءات التحصيل الجبري 

 قائمة املراجع:

يونس مليح الضمانات املسطرية للملزم في مواجهة اإلدارة الضريبية، سلسلة مغربية للعلوم و  -

 التقنيات الضريبية،العدد التاسع،مطبعة األمنية،الرباط،توزيع مكتبة الرشاد سطات.

اتر ،دف5662مارس 53و51العمل القضائي و املنازعات الضريبية ،أشغال اليومين الدراسيين  -

 مطبعة اليت. 1/5662املجلس األعلى،عدد
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 52و  50-2215و 2212م.ع.ض جريدة املساء عدد  505لعسري جواد قراءة في املادة  -

 .5622أكتوبر

 .3/5662دفاتر املجلس األعلى عدد  -

 أحكام و قرارات: -

  53/8/5622بتاريخ  363/2/5622ملف عدد  305أمر استعجالي إدارية الرباط رقم. 

 بتاريخ  090/8262/5629ملف عدد  852رئيس محكمة اإلدارية بالرباط  أمر صادر عن

23/3/5629. 

  بتاريخ  212/0/2/2333ملف إداري عدد  218قرار املجلس األعلى سابقا رقم

96/22/5666. 

  65/62/5625بتاريخ  582/5622/5إداري  62قرار املجلس األعلى رقم. 

  56/62/5626بتاريخ  989/0/2/5626ملف إداري  915قرار املجلس األعلى. 

  65/22/5666بتاريخ  108/0/2/5662ملف إداري  252قرار املجلس األعلى عدد. 

 2226   26/68/2338بتاريخ  019/2/2/2338ملف إداري  2226قرار املجلس األعلى عدد. 
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الحد من  أي دورلألجهزة الجمركية )اللجن االستشارية في الجمرك ( في

 ية ؟املنازعات الجمرك

 حمزة التريد 

 في ماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات كلية الحقوق فاسباحث 

  

 مقدمة:

يعتبر امليدان الجمركي بمثابة أرضية خصبة لوقوع العديد من النزاعات التي تكون ناتجة في غالب 

شرع النهوض بها األحيان عن مباشرة االدارة الجمركية ألحد املهام األصلية والخطيرة التي خول لها امل

واملتمثلة باألساس في محاربة التهرب من الضريبة الجمركية والتنصل من املوانع والقيود الجمركية ، 

بحيث تتولد عن هذه املهمة عدة نزاعات بين االدارة الجمركية واألشخاص املعنيين ، تدعى باملنازعات 

 الجمركية .

لى كونه مجموعة من النزاعات الناشئة بفعل تطبيق واذا كان مفهوم املنازعات الجمركية ينصرف ا  

فانها   وتنزيل وتفسير املقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بادارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ،

باملقابل تبقى من النزاعات التي تتسم بطابع الخصوصية بفعل االزدواجية التي تطبعها بحيث تحمل في 

 اعات : نزاعات مدنية وأخرى جنائية .طياتها نوعين من النز 

وكاستجابة للعديد من االعتبارات سواء االقتصادية منها واملتمثلة باألساس في حماية املنتجات الوطنية 

وجذب رؤوس األموال األجنبية وتججيع االستثمار وغيرها ، عمل املشرع املغربي على منح االدارة 

ت القائمة بينها وبين املخالفين لألنظمة والقوانين الجمركية الجمركية عدة خيارات من أجل حل النزاعا

، وذلك عبر اللجوء الى تسوية ودية بعيدة كل البعد عن خيار التسوية القضائية ، سواء من خالل 
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اللجوء الى اعمال ألية الصلح كاحدى الطرق البديلة لحل النزاعات الجمركية والتي تجد سندها 

  .99من مدونة الجمارك98 589ل القانوني في مقتضيات الفص

هذا ولم يكن تدخل املشرع في مادة املنازعات الجمركية قاصرا فقط على ألية الصلح كبديل عن   

التسوية القضائية ، بل اتجه نحو اقرار أليات تشاورية تعمل على ضمان تسوية جدية وودية للنزاعات 

ن يكون هدفها األساس ي التشاور وابداء الرأي املرتبطة باملادة الجمركية ، وذلك من خالل احداثه للج

بخصوص هذا النوع من النزاعات ، وهذه اللجن على درجتين : لجنة محلية للتشاور يتم احداثها على 

مستوى كل مديرية جهوية للجمارك ، ولجنة ثانية تدعى باللجنة االستشارية والطعن يتم احداثها تحت 

 سلطة الوزير املكلف باملالية .  

وتبرز أهمية هذا املوضوع في كونه من املواضيع التي الزالت الى يومنا هذا تشكل غموضا لدى العامة     

والخاصة ، بل وحتى لدى املشتغلين بالقانون بفعل ندرة الدراسات واألبحاث التي لم يكتب لها بعد أن 

ؤطرة لدور هذه تأخد هذه العينة مجاال للبحث والدراسة ، خصوصا وأن املتمعن في النصوص امل

اللجن سيقف عند بؤر التقارب بينها وبين احدى املحطات األساسية التي قد يكتب ملسلسل النزاع 

الضريبي املرور منها ، أال وهي نظيرتها في مجال تسوية املنازعات الضريبية اللجن الضريبية بنوعيها 

 املحلي والوطني .

 نا عناصر االشكالية التالية :ومن خالل مالمستنا ألهمية املوضوع ، تبرز ل  

أرضية مالئمة لتسوية املنازعات الجمركية وذلك من  الى أي مدى تمكن املشرع املغربي من ضمان -

خالل تنظيمه لألجهزة الجمركية )اللجن املحلية واالستشارية والطعن ( كاحدى املحطات 

 األساسية التي يمر منها مسلسل النزاع الجمركي ؟

                                                 
 1) .0.1 شوال 62  بتاريخ 1......0 رقم نونقا بمثابة الشريف بالظهير عليها ، المصادق المباشرة غير والضرائب الجمارك مدونة -98 

 ربيع 6 بتاريخ 666-11-0 رقم بالظهير عليه المصادق 11.16 رقم القانون الخصوص بمقتضى على وتتميمها تغييرها وقع كما( ..01 أكتوبر
 .(6111 يونيو 2) 0260 األول

 .الجمركية واألنظمة للقوانين مخالفة أفعال أجل من المتابعين شخاصاأل تصالح أن بعده أو نهائي حكم قبل لإلدارة حيث جاء فيه مايلي :" -99 

 .اإلدارة ودعوى النيابة دعوى انقضاء المتعاقدة األطراف إلى بالنسبة عليه ترتب النهائي الحكم قبل نهائيا وصار الصلح وقع وإذا

 .أعاله" 661 الفصل من 0 الفقرة في عليه المنصوص الشخصي الوقائي والتدبير الحبس عقوبة يسقط ال فإنه نهائي حكم بعد وقع وإذا
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 االشكالية ، ارتأينا تقسيم موضوعنا هذا على الشكل التالي :ولالجابة عن هذه 

 أوال : اللجنة املحلية للتشاور ودورها في حل املنازعات الجمركية 

 ثانيا : اللجنة االستشارية والطعن ودورها في حل املنازعات الجمركية

 أوال :  اللجنة املحلية للتشاور ودورها في حل املنازعات الجمركية

تلعب اللجان االستشارية دورا أساسيا في فض العديد من النزاعات الجمركية ، باعتبارها كاحدى أهم 

املكرر مرتين من مدونة الجمارك ، قبل أن يليها  55املكرر و  55األجهزة املحدثة بموجب الفصلين 

الذي أتى ليقرر  100صدور القرار الوزيري املحدد لشروط اللجوء وتسيير اللجان االستشارية في الجمرك

في أولى مواده صالحيات اللجان االستشارية في الجمرك بحيث حددها على الخصوص في املواد 

 : 101الجمركية التالية

 القيمة في الجمرك .                 -  

 دراسة صالحية و/أو صحة الوثائق املقدمة . -

 الصنف .                            -  

 تناقضة للفحوصات املنجزة على البضائع.دراسة النتائج امل -

 أصل البضائع .                    -  

 تقدير النقصان و الزيادة باملقارنة مع العناصر الكمية املالحظة. -

وتعتبر اللجنة املحلية للتشاور احدى هذه األجهزة املنوط بها مهمة التشاور وابداء الرأي بخصوص    

ة الجمركية ، األمر الذي يقتض ي منا التطرق لكيفية تشكيلها )أ ( واملسطرة النزاعات املرتبطة باملاد

 املتبعة أمامها )ب(.

 أ : تكوين اللجنة املحلية للتشاور 

                                                 
 و اللجوء لشروط المحدد( 6111 أغسطس 62) 0260 األولى جمادى من .6 في صادر .012-11 رقم والمالية االقتصاد لوزير قرار -100 

( 6112 ماي 02) 0262 األول بيعر 62 بتاريخ .22-12 رقم والخوصصة المالية وزيرل بقرار عدلالجمرك ، كما  في االستشارية اللجان تسيير
 . (6112 يوليو فاتح بتاريخ 2662 عدد ر ج)

 .الجمرك في االستشارية اللجان تسيير و اللجوء لشروطكما جاء في نص الفقرة األولى من المادة األولى من القرار الوزيري المحدد  -101 
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تعتبر اللجنة املحلية من بين الخيارات األساسية وكذا األجهزة التي منحها املشرع الجمركي بالنسبة  

املكررالذي أتى تحت لواء  55، بحيث وبرجوعنا الى الفصل لالدارة من أجل تسوية النزاعات الجمركية 

من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة معنونا "باللجان االستشارية من الباب الرابع القسم الرابع 

في الجمرك" ، نجد املشرع قد نص على أنه " تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك ، أو عند 

ملقاطعة الجمركية ، لجنة للتشاور يعهد اليها بابداء الرأي حول النزاعات االقتضاء على مستوى ا

  ". املتعلقة باملادة الجمركية

يستفاذ من خالل قراءة مقتضيات الفصل أعاله ، أن املشرع املغربي قد اتجه في ظل مدونة الجمارك  

عات الجمركية ، وذلك نحو احداث جهاز أساس ي يدعى بلجنة التشاور قصدابداء األراء بخصوص النزا

على مستوى  ااما على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك أو في حالة الضرورة عند يتم احداثه

 . املقاطعة الجمركية

ويأتي في رئاسة هذه اللجنة املدير الجهوي للجمارك أو عند االقتضاء رئيس املقاطعة الجمركية ، 

ل عن املجموعة املهنية املعنية واألمر بالصرف وتتكون من ممثل عن القطاع املكلف باملورد وممث

   .102املختص محليا وكذا الفاعل االقتصادي املعني باألمر أو من ينوب عنه

وفيما يخص ممثل املجموعة املهنية فيتم تعيينه من طرف السلطة الحكومية املكلفة باملورد وذلك 

 باقتراح من املجموعة املهنية املذكورة .

  ملسطريةب : االجراءات ا  

تمر اللجنة املحلية للتشاور باعتبارها من بين األليات التشريعية املخولة لالدراة الجمركية ، عبر 

  : اجراءات مسطرية ليست باملعقدة ، وهذا مايظهر جليا من خالل تتبع مراحلها األتية

املعني باألمر  يتم افتتاح اجراءات هذه املسطرة أو اللجوء الى اللجنة من قبل الفاعل االقتصادي -

يوما ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الجمركي أو القضية  06أو من قبل املصرح داخل أجل 

                                                 
 ونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .المكرر من مد 66هذا مايستفاذ من نص الفقرة الثانية من المادة  -102 
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موضوع النزاع أو من تاريخ صدور مقرر اإلدارة املتخذ على إثر طعن إداري : استعطافي أو رئاس ي 

103 . 

وقد حدد املشرع األجل الذي  وبعد ذلك تعقد اللجنة املحلية للتشاور اجتماعاتها بمبادرة من رئيسها ،

يوما أو كلما دعت الضرورة الى ذلك ، دون أن  22يحق للجنة أن تعقد فيه اجتماعاتها وذلك كل 

ننس ى بالذكر أن صدور القرار الوزيري قد منح لرئيس اللجنة بموجب الفقرة الثانية من املادة الثانية 

 منه صالحية تحديد تاريخ وجدول أعمال االجتماع .

عد الخوض في االجراءات املسطرية من قبل اللجنة ، يحق لرئيسها وعند الضرورة اما بمبادرة منه أو وب 

بطلب من طرف الفاعل االقتصادي املعني باألمر ، دعوة أي شخص من أجل ذي خبرة من أجل االدالء 

   .104بافادة تقنية في املوضوع

ادة الثانية من القرار الوزيري أنه " توقع ورقة أضف الى ذلك ، وكما جاء في نص الفقرة األخيرة من امل

الحضور من طرف األعضاء املشاركين في أعمال اللجنة وكذا من طرف الفاعل االقتصادي أو من ينوب 

 عنه وكل رفض لتوقيع هذه الورقة يدون بمحضر االجتماع ". 

نظار اللجنة املحلية في ظرف ليأتي بعد ذلك  دور االدارة من أجل البث في الحاالت املعروضة على أ    

 .105يوما املوالية لتاريخ االجتماع الذي تم خالله التعبير عن رأي اللجنة املذكورة  22

وتنبغي االشارة هنا الى مالحظة غاية في األهمية ، مفادها أن الوقوف عند الجانب التشكيلي لعمل   

التي تعتري النص القانوني املنظم لها ، ال وكذا املسطرة املتبعة أمامها يبيح ببعض القصور  هذه اللجنة

سواء من ناحية مأل الرأي الذي تبديه اللجنة املذكورة بخصوص النزاع املحال عليها من طرف الفاعل 

خصوصا وأن النص القانوني هنا ال يسعفنا في فهم مدى امكانية استعانة ، االقتصادي املعني باألمر

                                                 
 بحسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة األولى من القرار الوزيري . -103 

 المكرر مرتين من المدونة. 66هذا ما يستفاذ من نص الفقرة الرابعة من الفصل  -104 

 .المكرر من نفس المدونة  66بحسب ما جاء في نص الفقرة االخيرة من الفصل  -105 
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من قبل اللجنة أثناء بثها في الحاالت التي كانت محل رأي واستشارة  االدارة الجمركية بالرأي املعبر عنه

 .اللجنة املحلية 

ليكون بذلك ماأعطاه املشرع بيده اليمنى قد سحبه بيده اليسرى ، أتى وخول للفاعل االقتصادي       

باملقابل أعطى املعني باألمر أو املصرح لوحده امكانية اللجوء الى رأي واستشارة اللجنة املحلية ، لكن 

لالدارة صالحية البث في الحاالت التي كانت محل استشارة من قبل اللجنة دون االفصاح عن مدى 

 امكانية التزام االدارة بالرأي املعبر من قبل اللجنة .           

 

 ودورها في حل املنازعات الجمركية  ثانيا : اللجنة االستشارية والطعن

الطعن باالضافة الى كونها من األجهزة التشريعية املخولة لالدارة من أجل تعتبر اللجنة االستشارية و 

النظر في النزاعات املرتبطة باملادة الجمركية ، بمثابة جهة استئنافية فيما يخص الحاالت التي تم النظر 

  .106فيها من طرف اللجان املحلية لالستشارة عندما تتعلق هذه الحاالت بمبادئ أساسية

ور هذه اللجنة يقتض ي منا األمر ، التطرق الى كيفية تشكيلها من جهة )أ( وكذا املسطرة ولالحاطة بد

 املتبعة أمامها من جهة أخرى )ب(.

  أ : كيفية تشكيل اللجنة االستشارية والطعن

على خالف اللجنة املحلية للتشاور، يتم احداث اللجنة االستشارية والطعن خصوصا بعد 

د لشروط اللجوء وتسيير اللجان االستشارية في الجمرك تحت رئاسة مدير صدورالقرارالوزيري املحد

إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة أو ممثله املعين لهذا الخصوص ، وذلك بهذف النظر في النزاعات 

املرتبطة باملادة الجمركية وكذا الطعن في الحاالت التي تم النظر فيها أمام اللجنة املحلية للتشاور ، 

   :هما 107بعبارة أخرى اللجنة االستشارية والطعن تضطلع باختصاصين أساسين

 . النظر والتشاور بخصوص النزاعات املرتبطة باملادة الجمركية  -

                                                 
 المكرر مرتين من المدونة .  66هذا ما جاء في نص الفقرة الثانية من الفصل -106 

 يستفاذان من نص الفقرة األولى من نفس الفصل أعاله ونفس المدونة . -107 
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 .البث فيها من قبل اللجنة املحلية للتشاور تم النظر كجهة استئنافية في الحاالت التي    -

ارة الجمارك والضرائب غير املباشرة أو ممثله املعين وفيما يخص تشكيلة اللجنة ، فيترأسها مدير إد

وتتكون من تمثيلية ليست ببعيدة عن تشكيلة اللجنة املحلية ، وذلك من ممثلين  108لهذا الخصوص

عن القطاعات الوزارية املختصة وممثل عن املجموعات املهنية املعنية وكذا الفاعل االقتصادي املعني 

  .  باألمر أو من ينوب عنه

ا فيما يخص تعيين ممثلو املجموعات املهنية ، فيتم من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالقطاع أم

 . املعني باملورد وذلك باقتراح من املجموعات املهنية املذكورة

  : املسطرة املتبعة أمام اللجنة ب

ف كل االختالف فيما يخص االجراءات املسطرية املتبعة أمام اللجنة االستشارية والطعن ، فهي تختل

عن االجراءات املتبعة أمام نظيرتها املحلية سواء من ناحية األطراف التي خول لهم املشرع الحق في 

اللجوء الى اللجنة ، فبالنسبة للجنة املحلية نجد أن هناك طرف أساس ي : الفاعل االقتصادي املعني 

ة والطعن مخول ألربعة أطراف رئيسية  باألمر أو املصرح ، في حين أن حق اللجوء الى اللجنة االستشاري

: رئيس اللجنة )مدير إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة أو ممثله املعين لهذا الخصوص( أو الوزير 

 . املكلف باملورد ، أو من طرف املجموعة املهنية املعنية ، أو الفاعل االقتصادي أو املصرح

املادة األولى من القرار الوزيري ، يستفاذ بأن أجل اللجوء وبالرجوع الى مقتضيات الفقرة الثانية من  

 الى اللجنة االستشارية والطعن يختلف باختالف حاالت اللجوء اليها بين :

يوما ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الجمركي أو القضية موضوع النزاع أو من  06أجل يحدد في  -

 اري : استعطافي أو رئاس ي.تاريخ صدور مقرر اإلدارة املتخذ على إثر طعن إد

                                                 
 بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار الوزيري . -108 
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أما في حالة الطعن في رأي لجنة التشاور املحلية عندما تتعلق الحاالت بمبادئ أساسية، يحدد  -

يوما ابتداء من تاريخ تبليغ املعني باألمر بمقرر  96أجل اللجوء إلى اللجنة االستشارية والطعن في 

 اإلدارة املتخذ على إثر رأي لجنة التشاور املحلية.

يوما املوالية لتاريخ االجتماع الذي تم خالله التعبير عن رأي  22في حالة سكوت اإلدارة بعد  لكن -

لجنة التشاور املحلية، فإن أجل اللجوء إلى اللجنة االستشارية والطعن يسري ابتداء من اليوم 

 يوما املذكور . 22املوالي النتهاء أجل 

عاتها بمبادرة من رئيسها الذي يحدد تاريخ وجدول وتتولى اللجنة االستشارية والطعن عقد اجتما  

قصد االجتماع ، بحيث يعد انعقاد اجتماع اللجنة بصفة  109األعمال ويقوم باستدعاء اعضاء اللجنة

قانونية بحضور كل من رئيسها وممثل عن القطاع الوزاري املكلف باملورد وممثل عن املجموعة املهنية 

و من ينوب عنه ، اال أنه في حالة غياب ممثل املجموعة املهنية املعنية وكذا الفاعل االقتصادي أ

املعنية يعد انعقاد اللجنة قانونيا أيضا لكن بشرط أن يكون االنعقاد قد تم بطلب من الفاعل 

 .110االقتصادي أو من ينوب عنه ومدون في محضر االجتماع 

ل االقتصادي أو من ينوب عنه  وبعد استدعاء األعضاء والحضور ، يتولى أعضاء اللجنة وكذا الفاع

التوقيع على ورقة الحضور لكن في حالة رفض توقيع الورقة من طرف أحد أعضاء اللجنة أو الفاعل 

 االقتصادي أو من ينوب عنه يتم تدوين ذلك في محضر االجتماع .

تقنية  وتجدر االشارة الى أنه يمكن للرئيس، عند الضرورة، دعوة أي شخص ذي خبرة لإلدالء بإفادات

 في املوضوع .

ناهيك أيضا ، عن تضمين محاضر موقعة من طرف جميع أعضاء اللجنة املشاركين في االجتماع 

باستثناء الفاعل االقتصادي أو من ينوب عنه، كل اآلراء املقدمة حول النزاعات والشكايات املتعلقة 

                                                 
 . الجمرك في االستشارية اللجان وتسيير اللجوء لشروطالمحدد  هذا ما يستفاذ من نص المادة الرابعة من القرار الوزيري -109 

 هذا ما جاء في نص المادة السادسة من القرار الوزيري . -110 
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اضرين ينبغي تدوينه باملحضر، باملادة الجمركية ، وفي حالة رفض للتوقيع من طرف أعضاء اللجنة الح

، وفيما يخص 111لترسل بعد ذلك نسخة من املحضر املذكور لكل عضو في اللجنة شارك في املداوالت 

األراء التي يتم اتخاذها بشأن النزاعات والشكايات املتعلقة باملادة الجمركية فهي تتم بتوافق جميع 

 اء بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين .أعضاء اللجنة املشاركين في االجتماع أو عند االقتض

املشرع  دىغياب التصور الحمائي للعل املالحظة البارزة التي تظهر لنا من خالل ماسبق ، هو مدى     

وهو بصدد سنه لهذه اللجان ليس فقط فيما يخص تشكيلة هذه اللجنة وكذا اعتبار غياب الفاعل 

في حالة تقديمه ملبررات تقبلها ما عدا شارة اللجنة االقتصادي أو من ينوب عنه بمثابة تخلي عن است

االدارة، بل األكثر من ذلك هو عدم اشراك الفاعل االقتصادي أو من ينوب عنه في مداوالت اللجنة 

بدعوى طابع السرية التي تحاط بها مداوالت اللجان والتي لألسف ال تمتد لتشمل أحد ممثلي الطرف 

 ركية ( .     األخر في النزاع )االدارة الجم

ونفس األمر أيضا ، بالنسبة للجنة االستشارية والطعن فيما يخص األجل املمنوح لالدارة للبث في 

يوما املوالية لتاريخ االجتماع الذي  22الحاالت املعروضة على أنظار اللجنة واملتمثل باألساس في أجل 

 . تم خالله التعبير عن رأي اللجنة

 

نتيجة األولى واألساسية التي توصلنا اليها من خالل هذا التحليل املختصر ، أن لذلك ، تكون ال         

وذلك بسنه للجن املحلية توجه املشرع املغربي في ظل مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة 

واالستشارية والطعن من أجل النظر في النزاعات الجمركية وابداء األراء بخصوصها ، يعتبر توجها صائبا 

ن مايعاب عليه بهذا الصدد هو حصره لصالحية هذه اللجن في ابداء الرأي والتشاور بخصوص هذه لك

النزاعات دون تخويلها امكانية اصدار مقررات ملزمة بخصوصها ، وهذا ماأفقد توجه املشرع نوعا من 

                                                 
 .هذا ما يستفاذ من منطوق المادة الخامسة من القرار الوزيري -111 
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عمل على الفعالية ، خصوصا اذا علمنا أن هذه اللجن تضم في تشكيلتها تمثيلية وازنة من شأنها ال

 الحد من هذه النزاعات لو أوكل اليها مهمة البث فيها . 

ليكون بذلك عمل هذه اللجن هو عمل استشاري يبقى بمنأى عن وصفه بالتحكيمي لعدة اعتبارات   

مردها أوال لطبيعة الدور املناط باللجن كلجن استشارية موكول لها ابداء الرأي بشأن النزاعات ليس 

ن عدم قدرتها على اصدار مقررات بشأنها ، اال أن ذلك ال يعني بأن املقاربة املبداة اال ، ناهيك أيضا ع

بخصوص مدى امكانية اعتبار اللجن االستشارية للجمارك بمثابة لجن تحكيمية تبقى بعيدة كل البعد 

، بل هي مقاربة تظهر غير مناسبة في الشق الغالب منها ، في حين تبقى معالم الشق األخر تؤسس 

صحة املقاربة بناءا على االلتزام االذي يبديه أعضاء اللجن فيما يخص كتمان فحوى االجتماعات ل

وهذا بالتالي ما يتالئم واحدى خصائص التحكيم املتعارف عليها )السرية ( ، ضف الى ذلك تشكيلة 

ن نظيرتها اللجن اللجن وعضويتها وكذا ازدواجيتها التي تثير الى أذهان القارئ مالمح التقارب بينها وبي

 التحكيمية في مادة املنازعات الضريبية )اللجن املحلية والوطنية ( .

وفي الختام ، ومع العلم أن القانون املالي لكل سنة يحمل الجديد في طياته فيما يخص املنازعات 

الجمركية ، وذلك في مواكبته للتطور الحاصل في التشريع الجمركي الخاضع للواقع االقتصادي 

سياسة الدولة املالية ، كنا نأمل أن القانون املالي لهذه السنة سيتجيب ملكامن النقص الذي يشوب ول

عمل هذه اللجن ويحد من فعاليتها من خالل االعتراف لها بصالحية البث في النزاعات والرفع من 

على االستجابة  فعاليتها عبر تخويلها امكانية اصدار مقررات ملزمة بشأنها ، كل هذا سيعمل ال محالة

 للعديد من االشكاالت القانونية والعملية التي يشهدها واقع املنازعات الجمركية باملغرب .  
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مسطرة تصحيح أسس الضريبة وسؤال ضمانات امللزم   

 

 يونس مليح 

 باحث في صف الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط

  

 مقدمة:

أ اإلدارة الضريبية في إجراءات تصحيح أساس فرض بعد انتهاء إجراءات املراقبة والفحص، تبد

الضريبة من أجل احتساب مبالغها، وفي هذا اإلطار، تنص املدونة العامة للضرائب على أنه في حالة 

تصحيح أسس فرض الضريبة يجب على اإلدارة الجبائية إخبار امللزم بواسطة رسالتين قصد تبليغه 

تصحيح األساس الضريبي في كل من الرسالة األولى  مسطرة بنتائج عملية الفحص. حيث تتلخص

لتصحيح األساس الضريبي، ثم الرسالة الثانية لتصحيح األساس الضريبي، حيث يعرض كل طرف، 

اإلدارة من جهة وامللزم من جهة أخرى، موقفه ومالحظاته بغية التوصل إلى اتفاق حول األساس 

 نوردها على التوالي:الضريبي الجديد. وذلك بسلك عدد من اإلجراءات 

 أوال: الرسالة األولى والثانية لتصحيح األساس الضريبي ومضمونها

إذا الحظ مفتش الضرائب املباشرة، والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح 

أساس فرض الضريبة، سواء كان ناتجا عن اإلقرار الذي أدلى به امللزم أو مفروضا بصفة تلقائية، 

أن يدخل في حوار من أجل ذلك مع الخاضع للضريبة، وأن يتم ذلك كتابة، عبر البريد وجب عليه 

 املضمون أو تبليغ عادي باختياره، وأن يمهله اآلجال القانونية الواجبة. حيث تأتي هذه الرسالة األولى 

Première notification ية، التي لتصحيح األساس الضريبي مباشرة بعد انتهاء مرحلة املراقبة الجبائ

 يتوصل حينها مفتش الضرائب بكل ما يستوجب تصحيحه.
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من م.ع.ض أن املشرع ألزم اإلدارة  552ويتضح من خالل قراءة أولية في مقتضيات املادة 

الضريبية بتضمين رسالة التبليغ األولى عنصرين أساسيين، وهما أسباب التصحيح وتفاصيل مبلغ 

( يوما املوالية لتاريخ 96بجميع مالحظاتهم داخل أجل الثالثين ) التصحيح، ودعوة امللزمين إلى اإلدالء

 تسلم الرسالة، وذلك بالنسبة للحاالت التالية:

 تفويت حالة في بالتقادم، املشمولة غير األخيرة النشاط فترة عن للضريبة الخاضعة الحصيلة 

 شكلها تغيير أو لها يةقضائ تصفية أو تسوية حالة في وكذا نشاطها، مزاولة انقطاع عن أو مقاولة

 الدخل على الضريبة أو الشركات على الضريبة نطاق من على ذلك إما إخراجها يترتب كان إذا القانوني،

 جديد؛ معنوي  شخص إحداث وإما

 موطن ضريبي أو  املغرب في لهم يبق لم الذين للضريبة الخاضعين قبل من املودعة اإلقرارات

 املتوفين؛ للضريبة للخاضعين الحقوق  ذوي  قبل من مؤسسة رئيسية

 والدين؛ املال رأس سندات من وغيرها منقولة قيما يبيعون  الذين للضريبة الخاضعين إقرارات 

 باإليرادات، املدينين أو املشغلين طرف من بشأنها إقرار وقع التي املنبع في املحجوزة املبالغ 

 القانوني الشكل تغيير أو نائهمزب بتحويل يقومون  الذين أو نشاطهم مزاولة ينقطعون عن الذين

 ملنشآتهم؛

 النشاط  فترة على املضافة، القيمة على بالضريبة يتعلق فيما قبل، من املفروضة الضرائب

 .نشاطها مزاولة عن انقطاعها أو مقاولة تفويت حالة في بالتقادم املشمولة

راراته أو عقوده أو مراسالته ويتم تبليغ الرسالة األولى إلى امللزم بالعنوان املحدد من قبله في إق

املدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه، إما برسالة مضمونة الوصول مع 

إشعار بالتسلم بواسطة املأمورين املحلفين التابعين إلدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو األعوان 

 كام التبليغ.القضائيين أو بالطريقة اإلدارية، وذلك وفق أح
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كما يجب أن يتم توقيع رسالة التصحيح من طرف مأمور الضرائب املحلف، والذي يتوفر على 

من  526األقل على رتبة مفتش مساعد ومعتمد للقيام بمراقبة الضرائب، كما تنص عليه املادة 

ي ينتمي إليها املدونة العامة للضرائب. كما يجب أن تحمل هذه الرسالة توقيع رئيس فرقة التحقيق الت

 املفتش.

كما أن هذه الرسالة يجب أن تميز التصحيحات ذات الطبيعة القانونية مع اإلشارة إلى 

النصوص القانونية املعتمدة إضافة إلى التصحيحات ذات الطبيعة الواقعية. أما في حالة استبعاد 

عية اإلخالالت التي تشوبها محاسبة امللزم، فإنه يجب على اإلدارة الجبائية ذكر أسباب استبعادها ونو 

 واملنهجية املعتمدة من قبل اإلدارة في إعادة تقدير رقم األعمال.

( يوما، من تاريخ تسلمه هذا 96ويعد اإلعالم األول فرصة ممنوحة للملزم خالل مدة ثالثين )

 اإلعالم والتي يمكن له خاللها أن يخضع لسيناريوهات مختلفة منها:

 ة من طرف املفتش صراحة وكتابيا؛قبول التعديالت املقترح 

 قبول بعض التعديالت ورفض أخرى؛ 

 قبول جميع التعديالت ضمنيا عند عدم الجواب داخل األجل؛ 

 .رفض جميع التعديالت 

من م.ع.ض دعا  552و 556ومما ال شك فيه أن املشرع املغربي واستنادا ملقتضيات املادة 

يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ وذلك لإلدالء  (96امللزمين إلى الجواب داخل أجل الثالثين )

بمالحظاتهم ملا ورد في رسالة التصحيح األولى، وتكمن الغاية من هذه اإلجراءات هو تفعيل الضمانات 

املمنوحة للملزم خالل مسطرة التصحيح الضريبي، وكذلك لصون حقوقه وضمانا للتطبيق األمثل 

 ا السبيل املوصل إلى الحقيقة.للمسطرة التواجهية، باعتباره

 الرسالة الثانية لتصحيح األساس الضريبي 
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يتعين على مفتش الضرائب حين يتوصل بمالحظات امللزم في األجل املحدد لذلك، أن يقوم 

بفحصها، فإذا رأى أن بعضها أو كلها ال يستند إلى حجج قاطعة تبررها، وجب عليه أن يقوم خالل 

اريخ توصله بمالحظات امللزم بتبليغ هذا األخير في رسالة موص ى بها مع إشعار ( يوما من ت06أجل ستين )

بالتسلم رفضه الجزئي أو الكلي للمالحظات التي قدمها. كما يتضمن التبليغ األسس الجديدة التي يراها 

 مفتش الضرائب واجبة االعتماد عليها لفرض الضريبة وكذلك إخبار امللزم بأن الضريبة )أو الضرائب(

سيتم ربطها )أي تصفيتها( بصفة نهائية على هذه األسس إذا لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة املحلية 

 لتقدير الضريبة داخل أجل شهر من تاريخ تسليمه التبليغ الثاني.

تأتي هذه الرسالة في إطار استمرار الحوار الذي ترتكز عليه املسطرة التواجهية بين اإلدارة 

عين على مفتش الضرائب بعد توصله داخل األجل بجواب امللزم الذي يرفض فيه كل وامللزم، بحيث يت

 التصحيحات أو جزء منها، أن يقوم بدراسة هذه املالحظات وحجج امللزم.

من م.ع.ض وخصوصا الفقرة الثانية منها، نجد بأن املشرع ألزم  556فمن خالل استقراء املادة 

اب رفضه الجزئي أو الكلي وأساس فرض الضريبة، الذي يرى مفتش الضرائب أن يبلغ امللزمين بأسب

من الواجب اعتماده، مع إخبارهم بأن هذا األساس سيصير نهائيا إن لم يقدموا طعنا في ذلك إلى 

 اللجنة املحلية لتقدير الضريبة، داخل أجل الثالثين يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.

ملمارسة حقه في الدفاع عن حقوقه ألزم املشرع اإلدارة الجبائية بتضمين  وإلعطاء فرصة للملزم

رسالة التصحيح الثانية اإلشارة إلى حق امللزم في الطعن وأجله أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة، 

عن إذا ما ارتأى منازعة التصحيحات التي استقرت عليها اإلدارة الجبائية وأن تنبهه إلى األثر املترتب 

عدم تقديم طعنه أمام اللجنة املذكورة، وهو القبول بتصحيحات اإلدارة واعتبار األسس املحددة في 

 الرسالة الثانية بمثابة أسس نهائية.

ومن جهة ثانية فإن الرسالة الثانية ال يجب أن تكون مجرد تكرار للرسالة األولى، أو أن تقتصر 

ل أي جديد، بل يجب أن يعبر فيها املفتش عن موقفه على اإلشارة إلى أن الرسالة األولى لم تحم
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الرافض ملالحظات الخاضع للضريبة، وتفصيل موقفه من كل مالحظة من املالحظات املذكورة، وتعليل 

 موقف الرفض باالعتماد على عناصر األرقام، واملعطيات التي تدعوه إلى التمسك بقرار صحيح.

لة التبليغ الثانية تمكن امللزم من االختيار ما بين يتبين لنا من خالل ما ذكر أن أهمية رسا

طريقين، الطريق األول يكمن في قبول امللزم لتصحيحات اإلدارة الجبائية، أو بين الطريق الثاني الذي 

بموجبه يختار امللزم االستمرار في النزاع الضريبي بإحالة ملفه على اللجان الضريبية، وباللجوء إلى 

لم يتم الحسم فيه من طرف اللجان، بمعنى أن الغاية من املسطرة التواجهية ال  القضاء اإلداري إذا

يتحقق، إذ تتشبث اإلدارة في غالب األحيان بموقفها وتخفي حججها، فتتحول املواجهة إلى حوار للصم، 

على ما ال يخدم في نهاية املطاف حماية امللزم، بل يدفعه إلى الخضوع إلرادة اإلدارة وإبرام الصلح معها 

استقر عليه قرارها، أو تحمل أعباء املنازعة املرهقة، ماديا ونفسيا، بالنظر للوقت واآلجال التي 

تستغرقها مسطرة التصحيح، ثم بعد ذلك مسطرة املنازعة في أساس الضريبة أمام اللجان والقضاء 

 املختصين بكل مستوياتهما.

 ثانيا: آجال تصحيح أسس الضريبة

ي ملفتش الضرائب الحق في دعوة امللزمين إلى تصحيح أسس الضريبة، وهذه منح املشرع املغرب

األسس واملبالغ ناتجة عن إقرار الخاضع للضريبة، وفي هذه الحالة يبلغ املفتش إلى الخاضعين للضريبة 

من املدونة العامة للضرائب رسالة التبليغ األولى  523وفقا لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

 لة الثانية يدعوهم فيها لإلدالء بمالحظاتهم، وذلك داخل آجال محددة قانونا.والرسا

 آجال الرسالة األولى للتصحيح الضريبي 

عندما تعتزم اإلدارة الضريبية إجراء تصحيحات على املادة الضريبية األولية، في إطار مسطرة 

لتصحيح. ويعتبر التبليغ في هذه التصحيح العادية، يجب أن ترسل تبليغا أوال للمكلف تخبره بإجراء ا
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من م.ع.ض على املفتش أن يبلغ إلى الخاضعين للضريبة وفقا  556الحالة فعال إلزاميا. فحسب املادة 

أسباب التصحيح واألساس الجديد املعتمد وأن يدعوهم إلى  523لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

 ا املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ.( يوم96اإلدالء بمالحظاتهم خالل أجل الثالثين )

وقد ذهب القضاء اإلداري في حكم صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش للقول بأن " 

تبليغ الخاضع للضريبة أسباب التصحيح بموجب الرسالة األولى خارج األجل القانوني املنصوص عليه 

( يوما من تاريخ إيداع املعني باألمر إلقراره 06ن )من املدونة العامة للضرائب وهو ستو  550في املادة 

 بالبيع يجعل مسطرة التصحيح معيبة وموجبة إلبطال الضريبة التكميلية املترتبة عنه".

وباملوازاة مع ذلك، أعطى املشرع املغربي امللزم من خالل رسالة التبليغ األولى الحق في الجواب 

( يوما من تاريخ تبليغ الرسالة. 96الة داخل أجل الثالثين )واإلدالء بمالحظاته عما ورد في هذه الرس

ونبادر في هذا السياق إلى القول بأن هذا األجل أجل كامل، ال يحسب فيه بطبيعة الحال اليوم األول 

وال اليوم األخير للتبليغ، وأنه أجل محدد بنص قانوني، بحيث ال يجوز للمفتش أن يختصر منه أو أن 

بة بأجل أقل من ثالثين يوما، غير أن تحديده ألجل يفوق ذلك يأتي صحيحا يرهق الخاضع للضري

وملزما لإلدارة، وأن مطالبة امللزم ببيانات إضافية من املفتش ال يترتب عنه إيقاف األجل املضروب 

 للجواب.

 ويمكن حصر جواب امللزم في الحاالت التالية:

التصحيحات املضمنة بالرسالة  احترام أجل الجواب وقبول امللزم بصورة صريحة جميع .2

األولى، وفي هذه الحالة، تنتهي املسطرة التواجهية وتفرض اإلدارة الضرائب التكميلية لألساس 

 الضريبي، والتي ال يمكن للملزم أن يطعن فيها؛

عدم جواب امللزم داخل األجل القانوني أو الجواب خارج األجل، وفي هذه الحالة، يتم وضع  .5

لية موضع التحصيل وال يمكن أن ينازع فيها أمام اللجان الضريبية، بل فقط أمام الواجبات التكمي

 مصلحة املنازعة التابعة لإلدارة الضريبية؛
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احترام أجل الجواب وعدم قبول جميع التصحيحات أو جزء منها، وفي هذه الحالة، يقوم  .9

عليها في رسالة ثانية  ( يوما للجواب06املفتش بدراسة مالحظات وحجج امللزم داخل أجل ستين )

 للتصحيح.

وقد يحدث في حاالت معينة إقدام إدارة الضرائب على إصدار تفسيرات لبعض القوانين 

واملنشورات الضريبية بشكل يكون متناقضا مع تفسيراتها السابقة لنفس القوانين واملنشورات، مما 

لإلدارة الضريبية يجد نفسه مطالبا يترتب عنه أن املكلف الذي كان قد امتثل أو خضع للتفسير األولي 

بأداء مبالغ إضافية على املبلغ األصلي، وهو ما يشكل في حد ذاته تناقضا في مواقف اإلدارة الضريبية 

 وعدم احترام لكلمتها الش يء الذي ينتج عنه فقدان املكلف ثقته في تعليماتها وعدم إحساسه باألمان.

ي على ضمان حق املكلف في الحماية ضد تغيرات أفكار وتفاديا لهذا الوضع أقدم املشرع الفرنس 

 2383يوليوز  3واملعدل بقانون  2323دجنبر  51من القانون املالي  266وآراء اإلدارة بموجب املادة 

أ و ل  16من املدونة العامة للضرائب وبعد ذلك في الفصل ل  2303حيث تم تدوين ذلك في الفصل 

سجل اإلجراءات الضريبية. وهو الش يء الذي نجده باملغرب أثناء  ( منart L 80 A et L 80 Bب ) 16

تنفيذ اإلدارة الضريبية لإلعالم الضريبي، حيث تتم الزيادة على املبلغ األصلي بأداء امللزم مبالغ إضافية 

فوق املبلغ األول، وهو ما يجعل امللزم يتهرب من أداء الضريبة، وباملقابل يفوت عليه اآلجال القانونية 

 لتقديم جوابه على هذه املقترحات الجديدة.

 آجال الرسالة الثانية لتصحيح األساس الضريبي وضمانات امللزم 

إذا تلقت اإلدارة الضريبية مالحظات املعني باألمر داخل األجل السالف الذكر)شهر واحد(، ولم 

أجل زمني ال يتجاوز شهرين تقتنع بما جاء في مالحظات امللزم، فيتحتم عليها تبليغ املعني باألمر داخل 

من م.ع.ض أسباب رفضه الكلي أو الجزئي وأساس  523يوما( ووفقا لإلجراءات املعتمدة في املادة  06)

فرض الضريبة أو الرسم املعتمدة مع إخباره بأحقيته في تقديم طعن إلى اللجنة املحلية لتقدير 
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لتبليغ الثانية، وإال سيصبح قرار اإلدارة يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة ا 96الضريبة داخل أجل 

من م.ع.ض، حيث يبلغ امللزم في  523نهائيا. علما بأن إجراءات التبليغ فصلت فيها وفي مساطرها املادة 

عنوانه املدلى به في إقراراته أو عقوده أو مراسالته املدلى بها إلى مفتش الضرائب عبر رسالة مضمونه مع 

م بواسطة أشخاص مؤهلين، وذلك في ظرف مغلق ويثبت التسليم بشهادة إشعار بالتسلم أو التسلي

تتضمن مجموعة من البيانات كاسم العون، تاريخ التبليغ، الجخص املسلمة له. وهي تقنيات جديدة  

 تميز بها القانون الجديد تماشيا مع ما هو معمول به في مسطرة التبليغ في القضايا املدنية.

غ القرار الذي اتخذته اإلدارة الضريبية، ففي هذه الحالة وفي حالة ما إذا لم يق
ّ
بل امللزم املبل

 ( يوما املوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية ليتخذ أحد األمرين:96يتوفر على أجل ثالثين )

 ( يوما؛96إما عدم الجواب على اإلشعار داخل أجل ثالثين ) 

 املقدر من طرف اإلدارة نهائيا وتفرض  أو الجواب خارج اآلجال، وهنا يصبح املبلغ

الضريبة أو الرسم من طرفها في حق امللزم، وإما عرض النزاع على أنظار اللجنة املحلية 

 لتقدير الضريبة، إذ بعدها تسلم اإلدارة املطالبات املوجهة إلى تلك اللجنة.

ة للملزم للدفاع عن نستشف من خالل هذه املسطرة إجبارية اإلدارة على احترام اآلجال املمنوح

حقه وإبداء مالحظات بخصوص عملية التصحيح لإلقرارات، إلى درجة أن املشرع أقر إلغاء مسطرة 

التصحيح سواء في حالة عدم توجيه اإلشعار املسبق إلى املعني باألمر داخل األجل املنصوص عليه أو في 

زم داخل األجل املحدد، وفي هذا ضمانة حالة عدم تبليغ جواب اإلدارة على املالحظات التي يقدمها املل

للملزم وحماية له من تعسف وجور اإلدارة الجبائية، إضافة إلى أنه من خالل مسطرة التصحيح 

العادية يتم اعتماد مسطرة تبليغ مرنة ومقيدة بتقنيات صارمة ومخولة ألجهزة مختلفة عكس القانون 

يد املضمون، وهو وسيلة أصبحت غير قادرة على القديم، الذي كان يقتصر على التبليغ بواسطة البر 
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مواكبة املستجدات الحالية في هذا املجال والسيما بالنظر إلى تطور العمل اإلداري واإللكتروني في 

 مختلف مجاالت املعامالت اإلدارية والقضائية والسرعة املطلوبة إلنجاز ذلك.

من قانون  263ليها بالفصل وإذا كانت مسطرة تصويب األساس الضريبي كما هي منصوص ع

من قانون  09وما يليه من قانون الضريبة على الشركات والفصل  93الضريبة على الدخل والفصل 

املتعلق  2381من قانون املالية لسنة  2الضريبة على القيمة املضافة والفقرة الثانية من الفصل 

من كتاب املساطر الجبائية  22و 29و 25و 22بالضريبة على األرباح العقارية، التي حلت محلها املواد 

من املدونة العامة للضرائب بداية من سنة  550و 555و 552و 556واملواد  5662بداية من سنة 

، تشكل ضمانات أساسية وحقيقية للملزم ملا لها من ارتباط بحقوق الدفاع املخولة له في إطار 5668

إشراكه في عملية تصحيح الوعاء الضريبي ملعرفة هاته املسطرة التواجهية الحضورية التي تهدف إلى 

وسائله وحججه وإثباتاته وموقفه من األساس املعتمد في تصفية الضريبة في إطار املراجعة، فإن كل 

إخالل بها يؤدي إلى بطالن تلك املسطرة، ويحول دون املرور إلى مرحلة التحصيل الضريبي، التي تثير 

مدى احترام إجراءاتها وآجالها املسطرية لضمانات امللزم وتكريس  بدورها نقاشا قانونيا وفنيا حول 

 حمايته القانونية في مواجهة اإلدارة الضريبية.
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 خصوصية نظام اإلكراه البدني في ميدان تحصيل الديون العمومية

 

 فاطمة الزهراء حاتم 

 .باحثة بسلك الدكتوراه قانون إداري وعلوم إدارية  

  

 

 مقدمة

جد نظام اإلكراه البدني أصله في القانون الروماني القديم حيث كان املدين في التصور القديم  يلتزم ي

بالدين في جسمه ال في ماله، كما أن املدين في ظل ذلك العهد كانت له سلطة مطلقة بحيث يسمح له 

ر به أمام جموع بهدر كرامة مدينه واستنزاف دمه ومالحقته بكافة الوسائل سواء بحبسه أو التشهي

الناس، بل كان للدائن الحق في امتالك شخص مدينه  وبيعه في األسواق وأكثر من هذا التشريع 

 بمقدار الدين. الرماني يجيز للدائن قتل مدينه وتمزيقه أشالء 

وقد عمل الفقه اإلسالمي على املوازنة بين حقوق الدائن وحقوق املدين في نفس الوقت حيث أكد أنه 

وإن كان حبس املدين املعسر الذي ال مال له ألداء دينه وإنما ينظر إلى حين يسره لقوله تعالى )  ال يجوز 

 .112تعلمون( ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 

وإذا كان التنفيذ باإلكراه البدني على مر الزمان عرف تطبيقات متفاوتة تتأرجح بين التشديد والليونة   

ملد والجزر تبعا للتطورات اإلقتصادية واإلجتماعية والقانونية وتصاعد األصوات الحقوقية التي وبين ا

كانت تعرفها املجتمعات اإلنسانية من حين ألخر حتى صار متجسدا في صورته الحالية املتمثلة في عدم 

                                                 

 .516سورة البقرة، األية  -112 



 

 

 

130 

ديون العمومية، جواز تطبيقه في مجال الديون الناجمة عن العالقات التعاقدية ونافذ املفعول في ال

وإذا كانت بعض التشريعات كالفرنس ي واملصري ضيقت كثيرا من تطبيقات اإلكراه البدني إلى حد 

إلغائه في الديون املدنية والتجارية فإن املشرع املغربي رغم مصادقته على ميثاق األمم املتحدة للحقوق 

املنظمة لإلكراه البدني أو تجميد  فإن ذلك لم يؤدي إلى إلغاء النصوص 2300املدنية والسياسة لسنة 

  .تطبيقها

وقد ظل التنفيذ باإلكراه البدني متأرجح بين التشديد والتخفيف وبين التوسع واإلنحصار، تبعا 

للتطورات اإلقتصادية واإلجتماعية والقانونية والنداءات الحقوقية إلى أن صار غير جائز التطبيق في 

خاص، ولقد أحسن املشرع املغربي صنعا عندما احترم مبدأ حاالت، ونافذ املفعول في أخرى بنص 

قدسية حرية اإلنسان  وعطل تطبيق هذا النظام في بعض الحاالت حفاظا على مصالح األسرة، ولقد 

نص املشرع على مجموعة من الشروط الشكلية واإلجراءات التي تسبق مباشرة مرحلة التحصيل 

يث يجب أن يكون امللزم على علم مسبق بما ستتخذه إدارة الجبري وعلى رأس هذه الشروط التبليغ بح

التحصيل في حقه، وإلى جانب هذه الشروط هناك إجراءات تسبق مسطرة اإلكراه البدني وتتمثل هذه 

األخيرة في اإلنذار والحجز ثم البيع وتعتبر هذه اإلجراءات ضمانة للملزم تفاديا ألي شطط أو تعسف من 

املتعلق بمتابعة ديون الدولة،  2392غشت  52ذلك النقص الذي انتاب ظهير جانب اإلدارة متجاوزا ب

والذي كان يخول للمحاسب املكلف اللجوء مباشرة إلى اإلكراه البدني بعد اإلنذار دون اإلجراءات 

األخرى . ومن خالل هذا التقديم يمكن أن نطرح التساؤل التالي ماهي طبيعة اإلكراه البدني في ظل 

غربي؟ وما هي خصائصه باعتباره إجراء استثنائي لتحصيل الديون العمومية؟ وعليه فقد التشريع امل

 قسمت هذا البحث إلى مبحثين.

 املبحث األول: خصوصية نظام اإلكراه البدني في ميدان تحصيل الديون العمومية

 املبحث الثاني: طبيعة اإلكراه البدني وخصائصه في التشريع املغربي
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 خصوصية نظام اإلكراه البدني في ميدان تحصيل الديون العموميةاملبحث األول: 

ما من شك في أن اإلملام بمضمون لفظ ما إملاما تأصيليا، إنما يكون بالرجوع إلى اشتقاقه اللغوي وإلى 

استعماالته املختلفة، ومن ثم يكون من األنسب تناول فكرة اإلكراه من حيث أصله اللغوي ومحاولة 

كراه البدني للوقوف على طبيعته القانونية في التشريع املغربي إذ هناك بعض تعريف مصطلح اإل

التشريعات جعلت من طبيعة اإلكراه البدني طبيعة مزدوجة حسب السلطة التي أمرت به، فإذا صدر 

عن جهة الحكم فهو يعتبر جزاءا جنائيا يتضمن معنى العقوبة، وإذا أمرت به سلطة التنفيذ أي النيابة 

ة اعتبر وسيلة تنفيذ وليس جزاءا إال أن هذا الرأي يعاب عليه في أن اإلكراه البدني مجرد وسيلة العام

للتنفيذ ال غير مهما اختلفت الجهة التي أمرت به أو النص الذي نظم أحكامه، رغم أن تنفيذه سيودع 

بة حول الجخص في السجن ويسلبه حريته إال أنه ال يعد عقوبة، إذ كشفت جل الدراسات املنص

موضوع اإلكراه البدني أنه وسيلة تنفيذ وليس عقوبة، كما أجازت الشرائع السماوية بما فيها الشريعة 

اإلسالمية اللجوء إلى اإلكراه البدني بحبس املدين إرغاما له على الوفاء بالدين، كما يعتبر اإلكراه 

مبلغ من املال، إال أنه عرف كمؤسسة البدني وسيلة إلجبار املدين على تنفيذ التزامه املتمثل في أداء 

مشروعة لدى التشريعات القديمة، على عكس بعض التشريعات الحديثة التي عملت على إلغائه وهذا 

يجعلنا نتساءل عن طبيعة اإلكراه البدني في التشريع املغربي هل يعتبر عقوبة قررها املشرع كجزاء 

غط والتأثير عليه لألداء ؟ وعليه وبناءا على ما سبق لعدم الوفاء املدين بديونه ؟ أم مجرد وسيلة للض

 قسمت هذا املبحث إلى مطلبين.

 ماهية اإلكراه البدني كإجراء استثنائي لتحصيل الديون العمومية املطلب األول :

  التعريف القانوني لإلكراه البدني في التشريع املغربي: املطلب الثاني

 كإجراء استثنائي لتحصيل الديون العموميةاملطلب األول : ماهية اإلكراه البدني 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك من خالل ترتيبه  38/22اإلكراه البدني هو جديد قانون 

ضمن درجات التحصيل الجبري حيث أن املشرع املغربي جعله كأخر إجراء وذلك بعد سلوك اإلنذار 
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الذي كان يجعله في املراتب األولى  2392غشت  52هير الحجز ثم البيع على عكس النظام السابق وهو ظ

بعد اإلنذار بحيث جاءت مدونة تحصيل الديون العمومية مواكبة ملا عرفه املغرب في مجال حقوق 

اإلنسان من تطور، حيث حاول املشرع أن يوازي بين املحافظة على حقوق الخزينة، وبين حماية حقوق 

اء الذي أجاز املشرع استعماله إلستيفاء الديون العمومية ال بد من امللزمين.  وللوقوف على هذا اإلجر 

 الوقوف على مفهومه .

 أوال :مفهوم اإلكراه البدني 

من خالل هذه الفقرة سنستعرض النصوص القانونية املنظمة لإلكراه البدني في ميدان تحصيل 

 الديون العمومية وكذلك تعاريف الفقه والقضاء حول  هذا املفهوم .

 املدلول اللغوي   -أ

إن كلمة " اإلكراه " مشتقة من فعل كره )يكره كرها و كرها وكراهية ومكرهة( الش يء ضد أحبه فهو  

كاره، والش يء )مكروه( ويقال كذلك )كره يكره كراهية وكراهة( األمر أو املنظر: قبيح فهو كريه ويقال 

له على أمر يكرهه، و تكره و تكاره الش يء لم أكره فالنا على األمر: حمله عليه قهرا، و إكراه الرجل : حم

 .113يرضه

واإلكراه كما يقول اإلمام أبو زهرة يتالقى في أصل اإلشتقاق مع الكراهة، وهو في الشريعة حمل 

، 114الجخص على فعل أو قول ال يريده مباشرة، وبذلك يتبين أن اإلكراه والرضاء ال يمكن أن يتالقيا

 تواز وأن يكونا متعاكسين ومتضادين ألن اإلكراه يناقض الرضاء.ومن الطبيعي أال يسيرا في خط م

، وال يريد مباشرته، 115ومن الواضح أن اإلكراه ينطوي على ما يدفع الغير إلى فعل أمر ال يرغب فيه

بحيث يكون الجخص املكره على فعل ذلك األمر غير راغب فيه، وال تواق إليه باعتبار هذا األمر مكروها 

                                                 
، و املنجد في اللغة واإلعالم دار املشرق بيروت، طبعة 006،ص  2320عة منجد الطالب" ، الطبعة الراب فؤاد إفرام البستاني :" - 113

 .015ص  2330

 . 251،ص 2380: "الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي"، دار الثقافة العربية للطباعة والنشر سنة  محمد أبوزهرة -114 
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إن لم  116كراه يتضمن ما يشعر املدين بالتهديد الذي قد يناله إما في ماله وإما في جسمهمن طرفه، واإل

يحترم تعهداته، ويبادر إلى الوفاء بدينه، ولذلك اعتبر إكراه املدين وسيلة فعالة لتأمين جزاء اإلخالل 

إلى حمله على تنفيذ  ، وأكره إكراها يرمي117باإللتزام، فإذا توانى عن تنفيذ الجزاء اختيارا أجبر على ذلك

 .118حكم القانون بعدما تخلى عن تنفيذه رضائيا

واإلكراه كمفهوم عام كما يعرفه األستاذ عبد الكريم شهبون بأنه " ضغط مادي أو أدبي يقع على 

الجخص فيولد لديه رهبة أو خوفا تحمله على التعاقد، فهو يصيب اإلدارة في أحد عناصرها و هو 

 .119"عنصر الحرية واإلختيار

 إلصطالحيااملدلول  : ب

 ويقسم زمرة من الفقهاء اإلكراه البدني من الناحية اإلصطالحية إلى نوعين رئيسيين : 

 :وهو إكراه شامل يندرج في إطاره العام التهديد لوضع حد لنفس املكره بإزهاق روحه  اإلكراه امللجئ

 كلي التام .أو ضرب مبرح يخش ى منه قتل النفس ويسمى هذا النوع باإلكراه ال

 : وهو إكراه ال تصل فيه درجة الرهبة والخوف إلى الحد الذي يشمله مجال  اإلكراه الغير امللجئ

 التهديد في النوع األول من اإلكراه )اإلكراه امللجئ (.

كما هو الشأن بالنسبة للحبس أو القيد وغيره من التهديدات األقل درجة وجسامة، ويصطلح على    

 .120كراه الغير التام أو اإلكراه الناقصتسميته أيضا اإل

                                                                                                                                                         
115 -ESSARKASSI Abdelmadjid: la contrainte par corps en matière civil memoire pour l ‘obtention diplôme d‘études 

supérieurs en droit privé 1985. P 4. 

 . 253نفس املرجع، ص  الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي" ، محمد أبو زهرة :" -116 

 .20 ، ص2308وجدي راغب : "النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون املرافعات املدنية والتجارية"  سنة  -117 

 .8ص  ،2316يوسف نجم جبران : "طرق االحتياط والتنفيذ"، منشورات عويدات -118 
 .596: "شرح قانون اإللتزامات املغربي الكتاب األول ،اإللتزامات بوجه عام" ،الجزء األول ، صادر اإللتزامات، ص  الشافي -119

، 2313مكتبة وهبة الطبعة األولى  وازنة بالقانون الوضعي وفقهه"،دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي وم :" عبد الحميد محمود البعلي -120 

 .508ص 
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وتتفق املذاهب الفقهية والقوانين الوضعية في تقسيم اإلكراه من حيث شرعيته وطبيعته وأثاره إلى  

إكراه مشروع وأخر غير مشروع، فاألول تنصرف ماهيته وينحو مقصوده إلى تحقيق غرض مشروع، 

نه فهو مشروع من حيث غرضه وغايته أما الثاني وهو كإجبار املدين على تبرئة ذمته املالية اتجاه دائ

اإلكراه الغير املشروع وتكون في ظله التصرفات باطلة وعديمة الحجية، وهكذا فقد قسم الشافعية 

 اإلكراه البدني إلى إكراه بحق وأخر بغير حق.

برئة ذمته فالنوع األول تنصرف ماهيته وينحو مقصوده إلى تحقيق غرض مشروع كإجبار املدين على ت

املالية اتجاه دائنه فهو إكراه مشروع غرضه سليمة غايته أما النوع الثاني فهو إكراه غير مشروع وتكون 

في ظله التصرفات باطلة وعديمة الحجية، وعند الحنفية فإن إكراه الجخص على إقامة ما هو 

ينافي اإلختيار ألن األخير لو  مستحق عليه ال يوجب الضمان على املكره، واإلكراه بنوعيه عند الحنفية ال 

سقط ال تعطل اإلكراه، إذ اإلكراه فيما ال اختيار فيه ال يتصور ولكن يكون دائما مع 

،واإلكراه متى كان مشروعا يمكن كمبدأ عام أن يمس الذمة املالية للفرد بغية إجباره على 121اإلكراه

كن أن يمس في حاالت استثنائية  ،  كما يم122تنفيذ حق عيني أو مالي لفائدة ما له الحق في ذلك

وبشروط خاصة الجخص املدين وذاته كطريقة قانونية إلرغامه على أداء وتنفيذ مبلغ مالي ألحد األغيار 

 وهذا ما يعرف اصطالحا بنظام اإلكراه البدني فما هو تعريفه القانوني ؟

  املطلب الثاني : التعريف القانوني لإلكراه البدني في التشريع املغربي

على غرار أغلب القواعد واملواضيع القانونية املسطرة مقتضياتها بالترسانة التشريعية املغربية، فإن 

املشرع املغربي لم يعطي تعريف قانوني قائم بذاته واضح في معامله وضوابطه ملاهية اإلكراه البدني في 

ون املسطرة الجنائية الجديدة مجال تحصيل الديون العمومية، وإنما اكتفى باإلشارة إلى شروطه في قان

                                                 

 .238التلويح وشرح التوضيح، الجزء الثاني، ص   93و  19ص  50: عن املبسوط الجزء  عبد الحميد البعلي -121 

الوصول إلى غرض غير مشروع ، فإن وقد جاء في مذكرة إيضاحية للقانون املدني أن "... اإلكراه ال يكون إال إذا كان القصد منه  -122 

اإلكراه ال يتحقق فإكراه الجخص على أداء الحق الذي عليه يكون إكراها معتبرا، وال يؤثر في التصرف الذي يؤدى به الحق، ويكون 

 اإلكراه هنا إكراها بحق أو جبرا شرعيا...".



 

 

 

135 

من مدونة تحصيل الديون العمومية وهذا راجع ملجموعة من اإلعتبارات  19إلى  80وفي املواد 

املوضوعية والتقنية على رأسها صعوبة إقرار تصور تعريف شامل وموحد ملفهوم اإلكراه يكون قادر 

املستجدات التي قد تطرأ في هذا على اإلحاطة الشاملة بماهية هذا املفهوم ومستعدا إلستيعاب 

املجال، ولسد ثغرات هذا الواقع التشريعي تدخل التنظيم الفقهي والعمل القضائي املغربي بكل ثقله 

 ملحاولة اإلحاطة ولو بشكل تقريبي بمفهوم اإلكراه البدني .

واألسلوب  ومن خالل دراستنا لهذا املوضوع نجد عدة تعاريف في هذا الشأن وإن اختلفت في الصياغة

إال أنها كلها تصب في اتجاه متشابه تفيد معنى الضغط والترهيب لفائدة الدائن قد تدفع مدينه إلى 

اإلسراع بالوفاء وفي هذا اإلتجاه عرفه بعض الفقه بأنه " إجراء تهديدي يستهدف الضغط على املدين 

 .123القادر على الوفاء عن طريق حسبه إلجباره على تنفيذ التزامه "

اعتبره البعض األخر بأنه " وسيلة لجبر املدين املحكوم عليه بأداء دين على الوفاء بهذا الدين عن و   

 .124طريق إيداعه بالسجن ملدة يحددها الحكم القضائي عليه باألداء"

بأنه " حبس املحكوم عليه مدة معينة يحددها الحكم الصادر به طبقا  125وقصد به البعض األخر 

 نظم لهذا اإلجراء إلجبار املدين على أداء ما بذمته أي ما التزم به قانونا وقضاءا ".ملقتضيات القانون امل

ونظر إليه البعض األخر بأنه " وسيلة تنفيذية بواسطتها يالحق الدائن شخص املدين إلستخالص ما هو 

، وكيفه جانب أخر بأنه " ليس عقوبة ولكنه وسيلة تنفيذ سند إلستخالص 126مستحق له عليه "

 .  127ضرائب"ال

                                                 
املجلة املغربية -مستجدات مدونة تحصيل الديون العمومية " : " التنفيذ الجبري عن طريق اإلكراه البدني من خالل  محمد ملزوغي -123

 .86ص  5669عدد سنة  -لإلدارة املحلية والتنمية
 .00،ص  2333يناير  90: " اإلكراه البدني في الديون العمومية "، مجلة املحامي عدد  محمد املعروفي -124

 .22، ص 2338الطبعة األولى  -نشر البديع مراكش  -ملقارن " اإلكراه البدني على ضوء التشريع املغربي وا :" حسن الرميلي -125 
126 -ROBERT HERTOZ: le juge fiscal Economica .1988, P 109. 
127 -ROLAND Torrel : contentieux fiscal. Les clés du contentieux fiscal par la jurisprudence 1966,  p: 267. 
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وقدم األستاذ يوسف بنباصر تعريفا مستفيضا حيث عرفه بأنه " ألية قانونية وتقنية تشريعية للتنفيذ 

على املدين  -الجبري تسلط بناءا على طلب صريح من الدائن املستفيد من الحكم أو من يقوم مقامه 

مقتضيات الحكم الصادر بأداء دين الذاتي دون اإلعتباري املتماطل أو املمتنع عن تنفيذ  -الغير املعسر

محدد في مقداره سواء كان مصدره مديونية خاصة أو عامة ومع مراعاة اإلستثناءات املقررة بنص 

صريح في القانون فتنصرف إلى شخصه وتمسه في ذاته بغية إرغامه على تبرئة ذمته املالية اتجاه 

ذ العادية في حقه التي ظلت دون جدوى الدائن املستفيد من الحكم بعد استنفاذ جميع طرق التنفي

 .128وعجزت عن تحقيق مرادها وكذا بعد سبقية إنذاره بصفة قانونية نظامية "

وقدم األستاذ املعروفي تعريفا مبسطا وعمليا ملفهوم اإلكراه البدني واعتبره أنه :" وسيلة  لجبر املدين 

داعه بالسجن ملدة يحددها الحكم املحكوم عليه بأداء دين على الوفاء بهذا الدين عن طريق إي

 القضائي عليه باألداء...".

كما عرفه األستاذ حسن الرميلي بأنه "هو نظام يقصد به حبس املحكوم عليه مدة معينة يحددها 

الحكم الصادر به طبقا ملقتضيات القانون املنظم لهذا اإلجراء القهري إلجباره على أداء ما التزم به أو 

 ألزم به قضاءا ".

اإلكراه البدني بشكل عام هو حبس املدين حتى يضطر إلى الوفاء بدينه، ويعتبر من بقايا العهود و 

 القديمة حيث كان املدين يلتزم في شخصه ال في ماله، ويحق لدائنه أن يحبسه إذا لم يفي بالتزامه.

مبلغ مالي بمقتض ى  وأخيرا إن اإلكراه البدني هو وسيلة جبرية لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة بأداء

، ويمكن اللجوء إليه بعد استنفاد إجراءات التنفيذ على أموال املدين من حجز وبيع 129سند تنفيذي

 . وذلك بإيداعه في السجن مدة معينة تتناسب مع مقدار الدين

                                                 
ضائي في مسطرة اإلكراه البدني، في ضوء أخر املستجدات التشريعية " ،سلسلة بنباصر الدليل العملي والق :"  يوسف بنباصر -128

 .90، ص 5662/5660للدراسات القانونية واألبحاث القضائية، العدد الرابع ،طبعة 

ب في استيفائه عن يمكن تعريف السند التنفيذي بأنه سند اإللزام املتضمن التأكيد الكافي القضائي مبدئيا للحق املوضوعي املرغو  -129 

طريق التحصيل الجبري  لكنه قد يكون قابل أو غير قابل للتنفيذ بحسب ما إذا كان حائزا للقوة التنفيذية أو غير حائز لها أي أن السند 
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 املبحث الثاني : طبيعة اإلكراه البدني وخصائصه في التشريع املغربي

لتزام واحترام منطوق األحكام إلستخالص الحقوق التي قضت بها ال مما ال شك فيه أن الوفاء باإل  

يأتي إال بسن نظام للمتابعة يتسم باإلجبار كوسيلة للضغط والتنفيذ من هنا يدخل نظام اإلكراه 

البدني باعتباره وسيلة إلجبار املدين على الوفاء بالدين الذي في ذمته ففائدته تتجلى فيما يشكله من 

ملدين و تهديد حقيقي على شخصه و حريته، فهو كنظام يحوي فعالية ونجاعة في ضغط قوي على ا

الحفاظ على استقرار املعامالت التعاقدية وكآلية قادرة على التنفيذ الفعلي لألحكام القضائية الصادرة 

 باألداء. وعليه وبناءا على ما سبق قسمت هذا املبحث إلى مطلبين.

 لبدني في التشريع املغربيطبيعة اإلكراه ا املطلب األول:

 خصائص اإلكراه البدني املطلب الثاني :

 املطلب األول: طبيعة اإلكراه البدني في التشريع املغربي

فإن  2300إن املشرع املغربي رغم مصادقته على ميثاق األمم املتحدة للحقوق املدنية والسياسة لسنة 

دني أو تجميد تطبيقها على األقل من الناحية ذلك لم يؤدي إلى إلغاء النصوص املنظمة لإلكراه الب

 .130العملية ملبدأ ال زال نظريا عندنا وهو سمو اإلتفاقيات الدولية على القانون الداخلي

                                                                                                                                                         

ظة استهالله كما التنفيذي في التشريع املغربي وعاء للقوة التنفيذية قد يكون محتويا عليها أو خاليا منها، واحتواؤه عليها قد يرجع إلى لح

اقع في الحكم اإللزام املشمول بالتنفيذ املعجل أو الصادر ابتدائيا وانتهائيا معها، وبعبارة أخرى إذا لم يكن وجود الحق املوضوعي في الو 

نفيذ ثانيا، فكون كافيا إنجاز التنفيذ الجبري فوجود سند قانوني يثبته ال يكفي أيضا ، ما لم يكن ذلك السند تنفيذيا أوال ، أو قابل للت

السند تنفيذيا ال يعني حتما أنه سند قابل للتنفيذ وإنما يعني أنه مرشح ليقبل التنفيذ عند اكتسابه القوة التنفيذية، أي أنه مهيأ 

ام إلحتواء شروط قابلية التنفيذ وعليه يكفي لكي يكون الحكم قضائي سندا تنفيذيا أن يتضمن قضاء اإللزام ، ولكي يكون حكم اإللز 

 نفسه قابال للتنفيذ فال بد أن يكون ابتدائيا وانتهائيا. 
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وقد انتقل مبدأ اإلكراه البدني إلى جل التشريعات الحديثة إذ نصت عليه كوسيلة إلجبار املدين على 

وبمقتض ى ظهير رقم  131قانون املسطرة الجنائيةالوفاء بديونه، وهكذا ففي املغرب نص عليه 

،  تم تطبيق نظام اإلكراه البدني في القضايا املدنية، وبعده 56/56/2302الصادر بتاريخ  2.06.962

حيث تم فرض نظام اإلكراه  60/60/2302بمقتض ى ظهير  2392غشت  52مباشرة تم تعديل ظهير 

 ديون الدولة.البدني على امللزمين بأداء الضرائب وغيرها من 

ومن هنا فإن املشرع املغربي يبرر إبقاءه إلجراء اإلكراه البدني بأنه ال يطبق على اعتباره عقوبة زجرية 

يقصد منها إيالم الخاضع للضريبة، بل كوسيلة ضغط الغاية منها دفعه إلى إظهار أمواله وتبرئة ذمته 

يملك إمكانية وقف اعتقاله فور أدائه ملا  مما عليه من ديون ضريبية، ويعزز موقفه بأن املكره بدنيا

 عليه من ديون.

أما الفقه فال يجد في اإلكراه البدني عقوبة بقدر ما هو وسيلة من وسائل الضغط وال يعتبره نوعا من 

أنواع العقوبات بمفهوم الردع والزجر باملعنى الوارد في القانون الجنائي، بل يستعمل للتأثير على املدين 

اله التي يكون قد أخفاها وحثه على الوفاء بما في ذمته من دين إزاء الخزينة وإن كان إلظهار أمو 

يصطبغ بصبغة العقوبة السالبة للحرية إلى أنه من حيث األثار املترتبة عنه ال يعتبر عقوبة ومن هنا 

 يختلف عن العقوبات الحبسية الناتجة عن الجنايات والجنح.

نها تعرف كما يلي :" العقوبة هي الجزاء الذي يوقعه القضاء بإسم وبالرجوع إلى مفهوم العقوبة فإ

املجتمع على كل شخص ارتكب فعال مخالفا للقانون، والغاية األساسية من العقوبة هي إيالم الجاني 

في بدنه أو حريته أو ماله، أوال بقصد إصالحه وإعادة إدماجه في املجتمع، ثانيا من أجل إنصاف 

ة حريته أو ماله أو حقوقه، وإذا كان الضرر الذي لحق املجتمع بالغا والسلوك املجتمع بهدف حماي

الذي أقدم عليه الجاني شنيعا، فإن األمر يصل إلى حد تخليص املجتمع وتطهيره من هذا العنصر 

                                                 

 قرتها الثانية على ما يلي :" يتم اإلكراه البدني بإيداع املدين في السجن...".من قانون املسطرة الجنائية في ف 092تنص املادة  -131 
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الضار نهائيا بتطبيق عقوبة اإلعدام. من جهة أخرى تهدف العقوبة إلى اإلنتقاص من شخصية املحكوم 

 ث يفتقد تلك املكانة من التقدير واإلحترام التي كان يتمتع بها قبل الحكم.عليه بحي

في إطار تصنيفها للعقوبات نجد هناك  132من القانون الجنائي 90و21و28و20و بالرجوع إلى الفصول 

عقوبات أصلية وأخرى إضافية، وكال املفهومين ال يسريان على اإلكراه البدني، كما ال يمكن اعتبارهما 

 ءا وقائيا الهدف منه حماية املجتمع من خطر امللزم.إجرا

 إال أنه يمكن القول أن لهما ما يشتبهان فيه وما يختلفان فيه، فتتحقق الحالة األولى من حيث:

يشترك اإلكراه البدني والعقوبة في كونهما صادران عن القانون، فالقاض ي يبرر  الشرعية: -1

دنيا واملتهم املحكوم عليه بعقوبة حبسية نافذة لجوءه إلى الحكم بالحبس في حق كل مكره ب

بالنسبة  90و 21و 28و 20من خالل ما نص عليه املشرع في القانون الجنائي في الفصول 

للعقوبة الحبسية النافذة في حق الجاني املتهم بارتكابه األفعال املعاقب عليها طبقا للقانون من 

تحصيل الديون العمومية بالنسبة للملزم  من مدونة 19إلى  80جنايات وجنح، ومن املواد 

 املكره بدنيا نتيجة عدم وفائه بالديون املترتبة عليه اتجاه الخزينة العامة 

إن األجواء التي يعيشها امللزم في متوله أمام الشرطة القضائية عند  املس بحرية الشخص: -2

لمحكمة هي شبيهة إلقاء القبض عليه في حالة ما طبق في حقه اإلكراه البدني وتقديمه ل

بالعقوبة إذ كالهما يفضيان إلى سلب الحرية بما يترتب عن ذلك من حرمان مؤقت عن 

 ممارسة حقوقه.

: بحيث ال يصيبان إال الجخص املعني باألمر، كما ال يسأل شخصية العقوبة واإلكراه البدني -3

الجخص  الجخص عن فعله فقط دون أن يسأل عن فعل غيره، فإن العقاب ال يقع إال على

 الذي تمت إدانته وال يكره بدنيا إال الجخص املدين وامللزم بسداد الدين للخزينة العامة.

                                                 

( باملصادقة على مجموعة القانون الجنائي، 23005نونبر  50)  2915جمادى الثانية  51الصادر بتاريخ  2.23.029ظهير شريف رقم  -132 

 (.2309يونيو  2)  2919محرم  25مكرر بتاريخ  5006جريدة رسمية عدد 
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 أما الحالة الثانية والتي تختلف فيها العقوبة واإلكراه البدني فهي تكمن في:-

ملدة إن أثار اإلكراه البدني ليست هي األثار التي تسببها العقوبة ذلك أن األول بعد قضاء ا األثار:1-

املحكوم بها على املكره بدنيا حسب الدين فإن هذا األخير ال يسقط من ذمته، بل يبقى متابعا به إلى أن 

 يؤديه، إال أن هناك حاالت يعفيه القانون كحالة العسر.

أما بالنسبة للعقوبة فإنها ال تطبق على املتهم إال مرة واحدة أي أنه إذا قض ى مدة الحبس أو السجن 

تكبه، فإنه ال يتابع فيما بعد على نفس الفعل بعقوبة أخرى إذ تكون العقوبة هي الجزاء على فعل ار 

 على ما ارتكبه.

وأثار العقوبة ال تقف هنا بل تتعدى ذلك، بحيث ينجم عنها الوضعية الجخصية للجاني التي تسجل 

املطبقة عليه العقوبة أن  بالسجل العدلي نتيجة اإلدانات الجنائية أو الجنحية، وبالتالي ال يمكن للجاني

الذي يمحو ما سجل عليه من عقوبات والتي  133تعاد له حقوقه التي حرم منها إال بموجب رد اإلعتبار

قد تكون له عواقب في املستقبل، أما اإلكراه فال أثر له على السجل العدلي للمكره بدنيا وال يسجل 

 د اإلعتبار ملعاودة كسب الحقوق التي حرم منها.ببطائق السوابق وبالتالي فهو غير ملزم بسلوك مسطرة ر 

يشمل الحبس العقوبات سواء كانت جسدية أو مالية بل إنه ال يشمل إال  مفعول العفو:-5

الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها لجخص معين يرد إسمه في األمر الصادر بالعفو، ويصدر 

ص معنيين بأوصافهم كالعسكريين مثال أو هذا العفو لفائدة نوع من الجرائم أو لفائدة أشخا

 املنتمين إلى هيئة أو جماعة معينة في حين يخرج اإلكراه البندي عن العقوبات التي يشملها العفو.

من القانون الجنائي،  252و 256ينص على ضم العقوبات الفصلين الخضوع لقاعدة اإلدماج: -9

أن العقوبات املحكوم بها إذا كانت من نوع واحد في فقرته األخيرة ينص على أنه " غير  256فالفصل 

                                                 

من قاون املسطرة الجنائية إما بموجب القانون أو بموجب مقرر قضائي تصدره الغرفة  869إلى  018يعاد اإلعتبار طبقا للمواد  -133 

 الجنحية بمحكمة اإلستئناف .
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جاز للقاض ي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أال تتجاوز الحد األقص ى املقرر في 

 القانون للجريمة األشد".

جاء فيه " تضم العقوبات املالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة  252أما الفصل 

 ذا قرر الحكم خالف ذلك بعبارة صريحة".للحرية، إال إ

وبما أن اإلكراه البدني ليس بعقوبة أصلية أو إضافية، فإنه ال يجوز في حالة تعدد األحكام الصادرة 

حيث  134باإلكراه أن تطبق في شأنها قاعدة الضم، وهذا ما نبه إليه املنشور الصادر عن وزير العدل

السجون إلى املشاكل التي تعترض بعض رؤساء املؤسسات حين جاء فيه "...لقد أثارت انتباهي مديرية 

تنفيذ اإلكراهات البدنية، وهي مشاكل ناجمة عن عدم تفهم بعض النيابات لقاعدة عدم التوفيق في 

من قانون  018اإلدماج بالنسبة لإلكراهات البدنية وفق املنصوص عليه بكيفية صريحة في الفصل 

 املسطرة الجنائية.

ا املنشور يتبين أن اإلكراه البدني كان يضم شأنه شأن العقوبة تطبق عليه القواعد فمن خالل هذ

 من ق.ج إال أنه بعد إبالغ النيابات بمضمون املنشور أصبح ال يضم. 252املنصوص عليها في الفصل 

وال شك أن هذه الفوارق بين العقوبة واإلكراه بينت طبيعة اإلكراه البدني كوسيلة جبرية لتحصيل 

يون الدولة، وما يبين هذا الفرق بشكل واضح هو صدور عدة مناشير وزارية نذكر منها املنشور املوجع د

إلى الوكالء العاميين للملك الذي جاء فيه ما يلي "... فاملطلوب منكم تذكير نوابكم بالصبغة الخاصة 

كعقوبة ثانية زائدة أو التي يتصف بها اإلكراه البدني الذي ال يمكن بأي حال من األحوال أن يعتبر 

 كعقوبة مقابلة..."

الذي تضمن "... وال يفوتني أن أذكركم بأن اإلكراه البدني يفترض أوال وجود حكم  0واملنشور رقم 

 135باإلدانة فهو ليس في الواقع عقوبة باملعنى الصحيح بل وسيلة تنفيذ مرتبطة بقوة القانون..."

                                                 

 .2303فيراير  2بتاريخ  082منشور صادر عن وزير العدل  -134 

 .2382أبريل  52بتاريخ  0منشور صادر عن وزير العدل رقم  -135 
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ية يلتجئ إليها املحاسب املكلف بتحصيل الديون وبذلك يعتبر اإلكراه البدني وسيلة ردع  

العموميةولكنه ال يقوم مقام األداء بمعنى أنه من سبقت متابعته بمسطرة اإلكراه البدني يمكن دائما 

 كالحجز والبيع. متابعته باإلجراءات األخرى،

ن في مسطرة الديون وتأكيد لتقنية التعطيل املؤقت ملفعول اإلكراه البدني ومؤدى هذه التقنية أن املدي

العمومية والخصوصية على حد سواء يمكن أن يتجنب مفعوله أو يوقف سريانه بأداء قسط من 

 12من املادة  5املديونية مشفوعة بالتزام صادر عنه بأداء الباقي في تاريخ محدد، وإلى ذلك تنص الفقرة 

ملدين املعتقل بأمر من وكيل بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية :"...ويفرج عن ا 38/22لقانون 

امللك، بعد إثبات انقضاء الديون أو بطلب من املحاسب املكلف بالتحصيل بعد أداء قسط يعادل على 

األقل نصف املبالغ الواجبة وتعهد الدين كتابة بدفع الباقي داخل أجل ال يتعدى ثالثة أشهر مع تقديم 

 .  136أدناه 221الضمانات املنصوص عليها في املادة 

من قانون املسطرة الجنائية على أنه "...يمكن للمحكوم عليهم  002وفي نفس السياق تنص املادة 

بمسطرة اإلكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو يوقفوا سريانه، إما بأداء مبلغ من املال كاف إلنقضاء 

قسط من الدين  الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برض ى الدائن الذي سعى إلى إعتقالهم أو بأداء

 مع اإللتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد...".

غير أنه في حالة احتمال العدول عن الوفاء باإللتزام الذي أدى إلى إيقاف اإلكراه البدني يمكن إعادة 

اإلكراه من جديد وإكراه املدين مرة ثانية من أجل سداد مبلغ الدين الذي ال زال مترتبا بذمته وفي ذلك 

من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه : "... يمكن إكراه املدين من جديد من  15ادة تنص امل

أجل املبالغ الواجبة املتبقية، إذ لم يف بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول اإلكراه البدني..." وتنص 

ملدين اإللتزامات التي من قانون املسطرة الجنائية في نفس الشأن، على أنه : "...إذ لم ينفذ ا 000املادة 

 أدت إلى إيقاف اإلكراه البدني أمكن إكراهه من جديد فيما يخص املبالغ الباقية في ذمته...".

                                                 

 من مدونة تحصيل الديون العمومية. 221أنظر املادة  -136 
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وعلى ضوء التطورات الحاصلة في ميدان الفقه والقضاء بشأن اإلكراه البدني يمكن القول، أنه ال يعد 

ر وسيلة تأثير على إرادة امللزم لدفعه إلى من أنواع العقاب املسلطة على املذنب لردعه وزجره، بل يعتب

تنفيذ ما التزم به تجاه دائنيه، وفي هذا املعنى قررت املحكمة املدنية بليون " أن اإلكراه البدني يجب 

، كما يعتبر إجراءا استثنائيا راميا إلى إكراه املدين على تنفيذ 137أال يعتبر عقابا لكن وسيلة تنفيذ "

 تعهداته.

 : خصائص اإلكراه البدني  املطلب الثاني

لقد كرست املدونة الطابع اإلستثنائي لإلكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون العمومية من خالل 

مما يفيد أنه ال يتم اللجوء إلى هذا اإلجراء إال بعد سلوك بالضرورة جميع وسائل التحصيل  80مادتها 

يأتي في املراتب األخيرة، ويعتبر اإلكراه البدني  واإلكراه البدني الجبري األخرى من إنذار وحجز وبيع،

و  وسيلة استثنائية تختلف عن طرق التنفيذ العادية، فهي وسيلة لإلجبار على التنفيذ وليست تنفيذا،

كذلك يعتبر هذا األخير من ضمن الوسائل التهديدية لتنفيذ األحكام وغيرها من السندات التنفيذية، 

 في السجن لفرض انصياعه ألحكام القانون.  ويتم ذلك عبر الزج باملدين

و إذا كانت بعض التشريعات، كالفرنس ي واملصري، ضيقت كثيرا من تطبيقات اإلكراه البدني إلى حد 

إلغاءه في الديون املدنية والتجارية، فإن املشرع املغربي رغم مصادقته على ميثاق األمم املتحدة بشأن 

، فإن ذلك لم يؤد إلى إلغاء النصوص 2300138لثقافية لسنة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية وا

املنظمة لإلكراه البدني أو تجميد تطبيقها على األقل من الناحية العملية، تكريسا ملبدأ ال زال نظريا 

 .139عندنا و هو سمو اإلتفاقيات الدولية على القانون الداخلي

                                                 
137 -« la contrainte par corps ne doit pas être considérée comme une peine, mais comme une voie d exécution ». 

Livre des procédures fiscal. Code général des impôts commentaires par Jean Lamarque. Quatrième édition 1989, P.404. 

 61واملصادق عليه في املغرب في  20/25/2300من ميثاق األمم املتحدة لحماية الحقوق املدنية والساسية املؤرخ في  22تنص املادة  -138 

 على عدم جواز سجن اإلنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي. 2386/ 22/

 .226، ص 2338في الضريبة"، مطبعة الصومعة، الطبعة األولى، محمد السماحي: "مسطرة املنازعة -139 
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ما اكتفى باإلشارة إلى شروطه في مواد قانون عموما فإن املشرع املغربي لم يعرف اإلكراه البدني، وإن

، وبمقتض ى ظهير رقم 141امللغى 2392مكرر من ظهير غشت  96، وفي املادة 140املسطرة الجنائية

تم تطبيق اإلكراه البدني في القضايا املدنية، وبعده مباشرة تم  2302/5/56الصادر بتاريخ  2.06.962

،حيث تم فرض نظام اإلكراه البدني على  2302/9/0بمقتض ى ظهير  2392غشت  52تعديل ظهير رقم 

 امللزمين بأداء الضرائب وغيرها من الديون العمومية.

و قد عرف بعض الفقه اإلكراه البدني بأنه:" عبارة عن حبس املحكوم عليه حبسا بسيطا ألنه لم 

عيه مدة  يسدد ما عليه من ديون " كما عرفه البعض األخر بكونه "نظاما يقصد به حبس املحكوم

معينة يحددها الحكم الصادر به طبقا ملقتضيات القانون املنظم هذا اإلجراء القهري،إلجباره على أداء 

 ما التزم به أو ألزم به قضاء.

لهذا يعتبر اإلكراه البدني إجراءا تهديديا يستهدف الضغط على املدين القادر على الوفاء، عن طريق 

نطالقا من هذا التعريف يمكن أن نستنتج ما يتمتع به اإلكراه حبسه إلجباره على تنفيذ التزامه إ

 البدني من خصائص:

أنه وسيلة تنفيذ مصدرها القانون )ال عقوبة إال بنص(، مع اإلشارة إلى أن الحبس في الدين من -

 .الناحية القانونية ليس عقوبة جزائية، وإنما هو طريقة من طرق التنفيذ لقهر املدين على الوفاء بدينه

، فال يقوم مقام األداء، أي أن املدين املطبق في حقه اإلكراه 142اإلكراه البدني ال يبرئ املدين من ديونه-

البدني ال يمكن بأي حال من األحوال أن يعفيه هذا اإلجراء من التحلل عن أداء ما تخلد بذمته من 

                                                 

 من قانون املسطرة الجنائية. 008إلى  092من الفصل  -140 

 على انه "...ال يمكن إلقاء القبض على الجخص الواجب إكراهه بدنيا و الزج به في  2392غشت  52من ظهير  96ينص الفصل  141 

سميا و يوقعه القابض ،و تؤشر عليه السلطة املحلية و يوجهه وزير املالية أو ممثله إلى وكيل السجن،إال على إثر طلب اعتقال يعينه إ

 امللك 

 لدى املحكمة االبتدائية..."

 من قانون املسطرة الجنائية . 092الفصل  -142 
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برت حبس املدين ال التي اعت 143من مدونة تحصيل الديون العمومية 19ديون وذلك طبقا للمادة 

يسقط الدين، إذن فاألكراه البدني ال يمكن أن يحل كبديل، وال تعتبر سببا إلعفاء املدين بسداد الدين 

لصالح الخزينة وهو ما ال يستوعبه بعض املدينين إذ يعتقدون أن قضاء مدة الحبس يعوض الدين 

به مستقبال، إال أنهم يفاجئون  وأن إكراههم بدنيا سبب كافي إلعفائهم من الدين وعدم مطالبتهم

بمتابعة جديدة عن طريق إشعارهم من جديد إذا لم يوفو بما هم ملزمين به، واإلعفاء الذي 

 سيستفيدون منه هو عدم إكراههم مرة ثانية على نفس الدين.

بمثابة   38/22اإلكراه البدني يعتبر وسيلة استثنائية لتحصيل الديون العمومية وقد جاء قانون  -

منه على أنه ال يتم اللجوء  80مدونة تحصيل الديون العمومية واضح في هذا الباب حيث نصت املادة 

إلى اإلكراه البدني إال في حالة إذ لم تؤدي طرق التنفيذ على أموال املدين إلى نتيجة عكس ما كان عليه 

لها بعد توجيه اإلنذار ، التي يمكن استعما2392غشت  52األمر في النظام السابق للتحصيل وهو ظهير 

إلى املدين، وذلك بعد توجيه طلب إلى وكيل امللك لدى املحكمة اإلبتدائية املختصة الذي يأمر 

 باإلعتقال، وال يراقب هذا األخير سوى مدى صحة تبليغ اإلنذار.

جراء إذ رغم أن عمليا لم يكن يتم تفعيل هذه املسطرة إال نادرا، مما يعكس الطابع اإلستثنائي لهذا اإل 

وفي  00،6%أن طلبات اإلكراه البدني التي تصل إلى مرحلة سجن املدين لم تتعدى بالنسبة للضرائب 

وفي تصريح لوزير اإلقتصاد واملالية  أمام اللجنة املالية والقطاعات اإلنتاجية  6،22 % الغرامات 

لدولة برمتها بما فيها بمجلس املستشارين أكد أن حاالت تطبيق اإلكراه البدني إلاستخالص ديون ا

. كما أن تعليمات الخزينة العامة حاولت تفادي عدم اإلنتظام 69،6144%الضرائب ال تمثل إال نسبة 

امللغى، والذي كان يضع اإلكراه  2392غشت  52من ظهير  96الالمنطقي إلجراءات التحصيل في املادة 

                                                 

أنه ال يمكن اعتقاله من جديد من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي:" ال يسقط الدين بحبس املدين. إال  19تنص املادة  -143 

 من أجل نفس الدين باستثناء الحالة املنصوص عليها في املادة السابقة".

صرح وزير املالية أمام اللجنة املالية و القطاعات اإلنتاجية بمجلس املستشارين بالبرملان ،أن تطبيق اإلكراه البدني إلستخالص ديون -144 

 املتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية . 22،38ثناء مناقشة مشروع قانون و ذلك أ %9الدولة ال يمثل إال نسبة 
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جز و البيع، حيث كانت املذكرات الصادرة عنها البدني في املرتبة الثانية بعد اإلنذار القانوني و قبل الح

 . 145تحث القابض على تجنب ممارسة اإلكراه البدني، إال في حالة فشل الوسائل العادية من حجز وبيع

لقد أحسن املشرع صنعا عندما عدل هرم تراتبية وسائل التنفيذ الجبري وذلك بجعل اإلكراه البدني 

لنظام السابق، إذ ال يعقل أن يزج باملدين في السجن في حين كأخر درجة على عكس ما كان عليه في ا

من مدونة تحصيل الديون  80أن له ممتلكات كافية لسد ديونه،وهو ما نلتمسه من خالل املادة 

التي جعلت اللجوء إلى مسطرة اإلكراه البدني له طابع خاص أي بعد استنفاذ جميع طرق  146العمومية

 التحصيل .

 خاتمة :

راه البدني وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري التي أجازها املشرع املغربي   وكغيره من يعتبر اإلك

 التشريعات األخرى من أجل اقتضاء الحقوق املحكوم  بها من طرف املحاكم.

من املعلوم أن هذه مسطرة كانت من الوسائل الناجعة بالنسبة لإلدارة في تحصيل الديون العمومية، و 

ها في ظل النظام السابق استعمال هذه الوسيلة بعد توجيه اإلنذار إلى املدين خصوصا وأنه يمكن ل

وذلك بتوجيه طلب إلى وكيل امللك لدى املحكمة اإلبتدائية املختصة الذي يأمر باالعتقال وال يراقب 

 هذا األخير سوى مدى صحة تبليغ اإلنذار.

اء بدينه فإنها كانت ال تراعي وضعية بعض غير أن هذه الوسيلة رغم فعاليتها في حمل املدين على الوف

 املدينين كما كانت تتميز باإلجحاف في حقهم في ظل النظام السابق.

                                                 

،أشار إليها عبد العزيز التونس ي ،"دور اإلكراه البدني في تحصيل الديون 62/61/2311صادرة بتاريخ  09مذكرة مصلحية عدد  -145 

 .35،ص 38/23،عدد REMALDة .العمومية وديون الدولة األخرى"في املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمي

إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال املدين إلى نتيجة، يمكن أن من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي :" 80تنص املادة  -146 

 يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية األخرى بواسطة اإلكراه البدني.

 أدناه، ضد : 81و 88بدني مع مراعاة أحكام املادتين يتم اللجوء إلى اإلكراه ال

 أعاله ؛ 28املدينين الذين يثبت عسرهم وفق الشروط املحددة في املادة         -

 أدناه". 10املدينين املشار إليهم في املادة          -
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لكن في إطار إرساء دولة الحق والقانون وتكريس إحترام مبادئ حقوق اإلنسان والحريات الجخصية 

فقد أتت مدونة التحصيل واستجابة للتطورات االجتماعية،االقتصادية،السياسية التي عرفها املغرب ،

بمقتضيات جديدة تهم مسطرة اإلكراه البدني والتي تتميز بطابعها االستثنائي أتت حامية لحقوق 

املدين بشكل أفضل وذلك من خالل األشخاص الذين يطبق في حقهم اإلكراه البدني فقد راعت 

 .2392غشت  52وضعية فئة منهم عكس النظام السابق وهو ظهير 

 

 اجع املعتمدة قائمة املر 

 الكتب  -

عبد الحميد محمود البعلي:دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي وموازنة بالقانون الوضعي  -  

 . 2313وفقهه،مكتبة وهبة الطبعة األولى

 التلويح وشرح التوضيح، الجزء الثاني. 93و 19ص  50عبد الحميد البعلي: عن املبسوط الجزء  -

 .2380قوبة في الفقه اإلسالمي،دار الثقافة العربية للطباعة والنشر سنة محمد أبوزهرة :الجريمة والع-

 . 2338محمد السماحي:مسطرة املنازعة في الضريبة، مطبعة الصومعة، الطبعة األولى  -

، و املنجد في اللغة واإلعالم دار 006،ص  2320فؤاد إفرام البستاني: منجد الطالب، طبعة رابعة  -

 . 2330ة املشرق بيروت، الطبع

 .2308وجدي راغب :النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون املرافعات املدنية والتجارية سنة  -

 .2316يوسف نجم جبران :طرق االحتياط والتنفيذ، منشورات عويدات  -

 املجالت

الطبعة  -نشر البديع مراكش  -اإلكراه البدني على ضوء التشريع املغربي واملقارن "  :" حسن الرميلي -

 .2338األولى 
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( "، 22-38خصوصية نظام اإلكراه البدني في مدونة تحصيل الديون العمومية )قانون  محمد الهيني :"-

 يونيو.    -ماي  11مجلة املحاكم املغربية العدد 

: " التنفيذ الجبري عن طريق اإلكراه البدني من خالل مستجدات مدونة تحصيل  محمد ملزوغي -

 . 5669عدد سنة  -املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية-مية " الديون العمو 

 . 2333يناير  90: " اإلكراه البدني في الديون العمومية "، مجلة املحامي عدد  محمد املعروفي -

الدليل العملي والقضائي في مسطرة اإلكراه البدني، في ضوء أخر املستجدات  :"  يوسف بنباصر -

لة بنباصر للدراسات القانونية واألبحاث القضائية، العدد الرابع ،طبعة التشريعية " سلس

5662/5660. 

 املراجع باللغة الفرنسية

-ROBERT HERTOZ: le juge fiscal Economica .1988. 

-ROLAND Torrel : contentieux fiscal. Les clés du contentieux fiscal par la jurisprudence 1966. 
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 في املادة الضريبية إجراءات التبليغ

 رشيد املسعودي 

 راه كلية الحقوق بوجدةفي صف الدكتو باحث          

 

أقر املشرع الضريبي في إطار النظام الجبائي املغربي مجموعة من الضمانات للملزم، في إطار مسطرة  

والتي تتمثل في وجوب إشعار امللزم بالدفاع عن مركزه القانوني في كل  الضريبة أو تصحيح وعائها،فرض 

فرض تلقائي لها أو تصحيح ألساسها، وكذا إمكانية التعرف على كيفية تأسيس تلك الضريبة ومناقشتها 

ر ناقص من أمام اإلدارة الضريبية، وذلك عن طريق إقرار مقدم من طرف امللزم يكون صحيحا وغي

. وكل اخالل بشروط تقديم االقرار يترتب عليه  147البيانات أو عدم تقديمه في اآلجال املحددة قانونا

تدخل إدارة الضرائب بفرض الضريبة تلقائيا في مواجهة امللزم ، غير أن هذا الفرض التلقائي يتطلب في 

 .148تبليغ بالدعوة إلى تقديم اإلقرارالبداية  إنذار امللزم بتقديم إقراره داخل اجل شهر من تاريخ ال

نظرا لكثرة املراسالت التي تتم بين اإلدارة الضريبية و  149ويعتبر التبليغ أساس عملية الربط الضريبي

امللزم، وذلك ضمانا لكال الجانبين، فمن جهة امللزم لحقه في الدفاع، ومن جهة أخرى لإلدارة حماية 

يجوز التفريط فيه. إذ ال يمكن أن يتم فرض الضريبة من  للتحمل الضريبي كحق أساس ي  للخزينة ال 

الناحية املنطقية إال بعد إشعار امللزم بما سوف تقدم عليه اإلدارة الجبائية في حقه من إجراءات، 

ومنحه اآلجال القانونية الكافية ألداء ما بذمته  طواعية لفائدة خزينة الدولة أو في حالة املنازعة إلبداء 

                                                 
على الخاضعين للضريبة أن يوجهوا تصريحا بالتأسيس وفق مطبوع معد من لدن اإلدارة الضريبية في  من م.ع.ض فان 022حسب المادة  -147 

رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى اقرب مصلحة للضرائب التابع لها مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب أو موطنهم 

 يوما. 1.الضريبي داخل اجل 

مرجع سابق ص  6100محمد قصري  " المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي" الطبعة الثالثة الرباط  -148 

00.. 

 .0.2ص  2.خالد النميلي " حقوق الملزم بالضريبة من خالل مدونة المسطرة الجبائية  مجلة المعيار عدد  -149 
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. ويبقى املقصود بمسطرة التبليغ هو مجموع 150من حجج وسندات للدفاع عن حقوقه هيما يتوفر عل

 اإلجراءات واآلجال التي تتبعها وتحترمها اإلدارة الضريبية لتبليغ امللزم بمضمون هذه الوثيقة.

عامة، يعتبر التبليغ من أهم الضمانات األساسية املتعلقة بحق الدفاع في املنازعات املدنية بصفة كما 

ملا يكتسيه من أهمية تخول لكل طرف فرص الدفاع عن مراكزه القانونية بشكل حضوري، لذلك 

في املعجم الضريبي كل وثيقة تستعملها اإلدارة من  152. والتبليغ151اعتبر هذا اإلجراء من النظام العام

دم بالنسبة ، وذلك بهدف قطع التقا153أجل إعالم امللزم باملسطرة الضريبية التي تمارسها في حقه

 لإلدارة وفتح آجال جديدة للتقادم بالنسبة للملزم سواء للجواب أو التظلم.

وقد عرفت إجراءات التبليغ عدة تطورات باملغرب، فقد أثبتت إجراءات التبليغ بواسطة البريد 

املضمون محدوديتها، فكانت تفتح باب املنازعات للملزمين ذوي النيات السيئة للتملص من أداء 

لسن طرق جديدة للتبليغ،  2332يبة، ما حدا باملشرع إلى التدخل بموجب قانون املالية لسنة الضر 

منه على أنه: "إذا تعذر تسليم التبليغ املقرر بالعنوان الذي حدده الخاضع  22حيث نصت املادة 

الضريبة عليه  للضريبة في إقراراته، أو عقوده، أو مراسالته املدلى بها إلى املفتش التابع له، مكان فرض

ألي سبب من األسباب غير االمتناع من تسلمه بوشر التبليغ املذكور بواسطة املأمورين املحلفين 

التابعين إلدارة الضرائب، أو أعوان كتابة الضبط، أو األعوان القضائيين، أو بالطريقة اإلدارية، ويجب 

عني باألمر في ظرف مغلق ويثبت التسليم أن يقوم العون املبلغ بتقديم الوثيقة املراد تبليغها إلى امل

بشهادة تحرر في نسختين وفق مطبوع تقدمه اإلدارة، وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى املعني 
                                                 

 .00ص:  6106لمادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي واالجتهاد القضائي"، مطبعة األمنية الرباط، سنة، الحسن كثير " التبليغ في ا -150 
 ..2، ص:.6100، " المساطر الضريبية بين القانون والتطبيق " مطبعة دار ابي رقراق ، الطبعة األولى عزيزة هنداز -151 
 يء: أوصله إليه، وبلغ الشيء يبلغ بلوغا: وصل وانتهى، واإلبالغ: اإليصال.التبليغ في اللغة مصدر من الفعل "بلغ"، وبلغه الش-152 

ضرائب تجدر اإلشارة ها هنا إلى أن التبليغ في القانون الجبائي المغربي مر بمجموعة من المراحل المتعاقبة وذلك قبل صدور المدونة العامة لل -153 

 يمكن إجمالها فيما يلي: .611سنة 

: كانت تعتمد هذه المرحلة باألساس على التبليغ بالبريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل سواء في فرض 0112قانون المالية لسنة مرحلة ما قبل  -

 الضريبة بصورة تلقائية أو تصحيح أساسها، لتصبح فيما بعد هذه الوسيلة هي القاعدة، وتتم عن طريق وضع المراسلة المراد إبالغها للملزم

نوان هذا األخير، أو تبعث إليه عارية من أي طرف لكنها مصحوبة بشهادة التسلم ذات اللون األحمر، وفي هذه المرحلة لم داخل ظرف يجعل ع

بح هو يكن المشرع يعير اهتماما بالغا للتبليغ عن طريق البريد المضمون رغم أن الممارسة اإلدارية كانت تعتمد هذا النوع من التبليغ الذي أص

 ل اإلدارة مع الملزمين.القاعدة في تواص

 ؛0112مرحلة قانون المالية لسنة  -

 .611مرحلة قانون المالية لسنة -

عات راجع عبد الغني خالد: " مسطرة التبليغ في القانون الضريبي المغربي"، مجلة دفاتر المجلس األعلى تحت عنوان: " العمل القضائي والمناز

 .21-.2، ص ص:6112، 2الضريبية"، عدد 
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من قانون  29. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املادة خضعت لتعديالت، إذ استبدلت باملادة 154باألمر"

 .5662الية لسنة من قانون امل 26، وكذا باملادة 2330املالية لسنة 

وباستقراء هذه املادة يتبين بأنها جاءت بمقتضيات جديدة، حيث أنها خولت لإلدارة الجبائية إمكانيات 

وصالحيات واسعة ومبسطة تمكنها من إجراء عملية التبليغ دون التقيد بأي مسطرة، إذ يكفيها تبليغ 

ليعتبر التبليغ  26ق املشار إليها باملادة الخاضع للضريبة بعنوانه املصرح به لدى مفتش الضرائب، بالطر 

أيام لتاريخ إثبات تعذر ذلك التسليم، وهو ما يخالف  26سليما من الناحية القانونية بعد انصرام 

 .155املقتضيات التشريعية التي كان معموال بها في هذا اإلطار

النسبة لكل الضرائب املباشرة هي املطبقة ب 2332إن التدابير الجديدة التي جاء بها قانون املالية لسنة 

والرسوم املشابهة لها، إضافة إلى الضريبة على القيمة املضافة ورسوم التسجيل. ولقد توخى املشرع 

من هذا التعديل تنويع إجراءات التبليغ املعمول بها مع جعلها أكثر فعالية ومرونة ، السيما إذا رجعت 

حظة "عنوان ناقص" وغير ذلك، ومن جهة أخرى وضع حد هذه الرسائل بعبارة غير "مطالب بها" أو بمال 

ملراوغات بعض امللزمين ذوي النيات السيئة. وهذا ما حدا باملشرع التدخل لسد هذه الثغرة أمام 

الذي سن مجموعة من اإلجراءات والطرق  5662امللزمين املتملصين وذلك بموجب قانون املالية لسنة 

 من االحتيال. التي تسد الطريق أمام هذه األشكال

والش يء الجديد أيضا في هذا القانون هو أن املشرع الجبائي اعتبر رفض التسلم بمثابة التبليغ الصحيح 

من  2بعد مرور عشرة أيام على هذا الرفض، مكرسا بذلك نفس القاعدة املنصوص عليها في الفقرة 

ري كان سباقا إلى تطبيق هاته . ومما تجدر اإلشارة  اليه ، أن القضاء اإلدا156من ق.م.م 93املادة 

املقتضيات القانونية، فقد ذهبت املحكمة اإلدارية بفاس وهي تسد الفراغ الذي كان يسود النصوص 

                                                 
 سنة 2بد الرحيم برحيلي: " تعذر احترام مسطرة التبليغ ومدى تأثيره على سالمة إجراءات الفرض الضريبي"، دفاتر المجلس األعلى، عددع -154 

 . 21-22، ص:  6112

 .21عبد الرحيم برحيلي،  نفس المرجع، ص:  -155 
هذه الفقرة على أنه " يعتبر االستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو  تنص -156

 الشخص الذي له الصفة في تسلم االستدعاء".
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عن طريق الرجوع إلى القواعد العامة للتبليغ املنصوص  5662الجبائية قبل تعديل قانون املالية لسنة 

ا، إلى إلغاء األمر بالتحصيل املتعلق برسوم منه 93عليها بقانون املسطرة املدنية وخاصة الفصل 

التسجيل التكميلية لتقادم الحق في تأسيس هاته الرسوم بعد مرور ثالث سنوات على تاريخ فرضها 

مكرر من مدونة التسجيل بعد مرور عشرة  25بعد احتساب تاريخ باإلنذار املنصوص عليه بالفصل 

اإلشعار املذكور ال يقطع التقادم إال من تاريخ التبليغ أيام من تاريخ رفض التوصل به معتبرة أن رفض 

أيام بعد رفض تسلم اإلشعار، وأنه باحتساب هذا األجل يكون قد مرت أكثر من  26القانوني الذي هو 

 .157ثالث سنوات، وهو األمد القانوني املخول لإلدارة في تصحيح الوعاء الضريبي وفرض رسوم تكميلية

تم إصدار املدونة العامة للضرائب التي ضمت في الكتاب األول  5668نة وبموجب قانون املالية لس

قواعد الوعاء والتحصيل، الذي ضم في الجزء األول منه قواعد الوعاء املتعلقة بكل من الضريبة على 

الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة املضافة وواجبات التسجيل، وفي الجزء الثاني 

 .158لتحصيل، وفي الجزء الثالث الجزاءات املتعلقة بوعاء وتحصيل هذه الضرائبمنه قواعد ا

وبمقتض ى هذا التدوين، تم إدماج جميع املقتضيات املتعلقة بالتبليغ في املادة الجبائية في مادة واحدة 

تنص ، والتي 5625من الباب الثاني من الكتاب الثاني من املدونة العامة للضرائب لسنة  523هي املادة 

على أن "يتم التبليغ بالعنوان املحدد من قبل الخاضع في إقراراته أو عقوده، أو مراسالته املدلى بها إلى 

مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو 

ان كتابة الضبط أو بالتسليم إليه بواسطة املأمورين املحلفين التابعين إلدارة الضرائب أو أعو 

 املفوضين القضائيين آو بالطريقة اإلدارية".

                                                 

 .02-.0محمد قصري مرجع سابق ص  -157

 ..6محمد قصري نفس المرجع ص  -158
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على نفس املقتضيات، التي  5668إذن فقد حافظت املدونة العامة للضرائب الصادرة في قانون مالية 

. 2332159اعتبرها بعض الباحثين بأنها أجهضت جميع الضمانات التي نص عليها قانون املالية لسنة 

،وهو حل 160لجديد للمشرع خروجا عن النص العام في قانون املسطرة املدنيةويعتبر هذا االتجاه ا

إلشكاالت عملية ما فتئت تشوش على املساطر الجبائية بسبب مكر امللزمين وتهربهم من استالم رسائل 

. وفي فرنسا فقد حرص مجلس الدولة على إلزام اإلدارة بإثبات التبليغ وتاريخه في 161اإلدارة الجبائية 

، وإذا كان من حق اإلدارة في فرنسا انجاز شهادة من البريد في حالة 162منازعته من قبل امللزمحالة 

ضياع الوصل بالتسلم، فإن مجلس الدولة اعتبرها غير كافية مادامت ال تفيد بوجود إشعارين 

وال يقطع التقادم  ايعتبر صحيح. وفي قرار آخر اعتبر أن تسلم أحد أقرباء امللزم التبليغ ال 163للمرور

. كما أن املشرع الفرنس ي كان 164مادام ذلك القريب لم يتسلم الطي في العنوان املصرح من قبل امللزم

واضحا في تحديد عالقة القرابة حينما حصرها في أبوي امللزم، في حين استعمل املشرع املغربي عبارة 

 ت العملية والقانونية.األقارب، وهو مفهوم واسع يمكن أن يثير العديد من اإلشكاال 

أما القضاء املغربي فقد كان متحدا في مسألة ضرورة تسلم التبليغ، ولعل ما يزكي هذا الطرح هو القرار 

الصادر عن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( الذي جاء فيه: "حيث إن 

الحكم الصادر عن املحكمة  ضد 5662من طرف م.ف.ب  22/26/62االستئناف املصرح به بتاريخ 

مقبول لتوفره على الشروط املتطلبة قانونا.  66-556في امللف  23/60/5626اإلدارية بفاس بتاريخ 

حيث إن من بين األسباب التي ركزت عليها املستأنفة في مقالها االستئنافي إخالل إدارة الضرائب 

ألولى باإلدالء باإلقرار برقم معامالتها. بمسطرة فرض الضريبة نتيجة عدم تبليغها برسالة التذكير ا

                                                 

" طرق التبليغ وتطورها عبر القوانين المالية واالجتهادات القضائية " المجلة المغربية لإلدارة المحلية  سميرة شقشاق -159 

 .16ص  6112غشت  –ماي  .26/2والتنمية عدد مزدوج 

 من ق.م.م. 0.الفصل  -160 

 ..2عبد الغني خالد مرجع سابق ص  -161 
-  htpp : /www.Conseil etat.fr/base de jurisprudence-02 

1990, casanova. Claude lament, p 64  -12-CE, 50260 du 03 -163 

:561 : 200, p p édition èmeCE,  28 Juin 1997, Reg N° 952665, Dalloz, code de procédure fiscale 2  -164. 
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وحيث إنه من الثابت من أوراق امللف ومما تعترف به اإلدارة نفسها أنها وجهت للمعنية باألمر رسالة 

وأن  2332أولى من أجل تذكيرها بواجبها في اإلدالء بإقرارها بشأن الضريبة على القيمة املضافة لسنة 

، وحيث إن ادعاء اإلدارة بكونها حاولت تالفي اإلخالل 165غير مطلوب هذه الرسالة أرجعت لها بمالحظة

املذكور عن طريق التبليغ بواسطة أحد أعوانها إال أن أحد العاملين ملكتب املستأنفة املذكورة رفض 

تسليم الرسالة ال أثر له ما دام لم يقع التعرف على العون املذكور الذي ينسب إليه رفض التوقيع أو 

حيث قدر املجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( من كل ما سبق أن مسطرة فرض الضريبة التوصل، و 

قد بنيت على إجراءات ومقتضيات مخالفة للقانون مادام لم يقع إشعار املستأنفة املذكورة في الوقت 

 املناسب بوجوب اإلدالء بإقرارها حول رقم معامالتها، مما يجب معه إلغاء الحكم املستأنف، وبذلك

قض ى املجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( بإلغاء الحكم املستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة موضوع 

 .166النزاع"

يتضح مما سبق إذن أن القضاء اإلداري املغربي يصر على تنفيذ تبليغ الرسالة األولى بشكل صارم من 

يؤدي إلى بطالن املسطرة طرف اإلدارة الضريبية لفائدة امللزمين، وأن كل عيب يشوب هذه املرحلة 

برمتها، كما أن التعديالت املتالحقة إلجراءات التبليغ، راعت في كل مرة تمكين اإلدارة من كل ما من 

شأنه إعالم امللزم، مفترضة فيه سوء النية، وترك عبء إثبات عدم التوصل بما يفيد ذلك على عاتق 

ب جديدة للتبليغ في اتجاه تبسيطها، وإلزام امللزم، دون أن يتم في املقابل تحديد إجراءات وأسالي

 اإلدارة الضريبية بإثبات توصل امللزم بالتبليغ.

وإذا كان املشرع من خالل مستجدات القوانين املالية ساير التطورات الواقعية، وتمكن من إيجاد حل 

ذر التسليم، ملجموعة من اإلشكاليات التي كانت مطروحة في مجال التبليغ، وخاصة تلك املتعلقة بتع

إال أنه رغم ذلك تبقى هذه املستجدات قاصرة عن إيجاد حل لجميع اإلشكاليات التي يمكن أن تثار، أو 

                                                 
المرسل " تفيد بعدم استجابة  إلىارة "يرجع تفيد هذه العبارة بان المراسالت التي ترجع إلى اإلدارة وهي تحمل عبارة "غير مطلوب" أو عب -165 

 الملزمين لمراسالتها، أو رفضهم سحبها من مصالح البريد مادامت أنها وجهت لهم في العناوين التي اختاروها محال للمخابرة معهم.

األعلى"، دالئل األعمال القضائية،  حياة البجدايني: " العمل القضائي في المنازعات الضريبية بين مواقف محاكم الموضوع وتوجهات المجلس -166 

 .2.و 2.، ص ص:6101الجزء األول، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سنة 
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تلك التي أثبتت التجربة القضائية من خالل فصلها في املنازعات الجبائية عن وجودها في مجال 

 :167التبليغ، حيث تتوزع هذه اإلشكاليات التي تواجه مسطرة التبليغ إلى

من م.ع.للضرائب، على أن التسليم يعتبر صحيحا إذا  523: جاء في املادة شكالية تحديد هوية امللزمإ

أو يعمل مع  نتم للجخص املعني، وإما بموطنه ألقاربه أو مستخدمين عنده أو لكل شخص آخر يسك

أنه هو شخصيا املوجهة إليه الوثيقة. وهنا يطرح السؤال حول ما إذا كان يكفي تصريح املعني باألمر ب

 أم البد من التحقق من هويته وإدالئه ببطاقته الوطنية؟.

 وفي هذا اإلطار، يجب التمييز بين حالتين:

 نه يتم فيها االقتصار على تصريحه.الحالة التي يخاطب فيها امللزم شخصيا في موط  (9

إذا خوطب وتم تسليمه الوثيقة خارج موطنه فالبد من التأكد من هويته، فإذا امتنع  أما (5

عن اإلدالء ببطاقة تعريفه أو أنه ال يتوفر عليها أو ال يحملها معه ساعة تبليغه هنا على العون 

 وصفه أو التعريف به بواسطة أشخاص آخرين.

واسطة األقارب إحدى وسائل التبليغ إال أنه اعتبر املشرع التوصل ب مشكلة التوصل بواسطة األقارب:

لم يعط تعريفا للقرابة. وهنا تطرح اإلشكالية التالية: هل البد من ذكر الصفة والهوية للتأكد من درجة 

 القرابة؟ وما هي درجة هذه القرابة؟.

بليغه، أوال، يفترض في القريب املتوصل أن يكون على درجة تجعله حريصا على مصلحة القريب املراد ت

وبالتالي ال يعتبر الزائر  أو الصديق من هذه الدرجة، وذهب االجتهاد القضائي إلى تحديدها في الدرجة 

 الخامسة.

أحيانا يكفي ذكر الصفة دون الهوية كتسلم األب أو األم، أما غيرهما فالبد من ذكر الهوية والصفة 

 للتأكد من صفة املتسلم.

                                                 
 .2.-..عزيزة هنداز، مرجع سابق، ص:  -167 
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البد من التأكد من املساكنة، ألن من يسكن بالجوار ال يعتبر توصله  :املساكنة أو املستخدم أو العامل

 صحيحا من ذلك الساكن بعمارة واحدة أو مجمع سكني أو كل واحد يسكن بغرفة في منزل واحد.

هنا املشرع قصد العالقة التبعية ،حيث يطرح اإلشكال  في حالة توصل حارس :  العامل أو املستخدم

 اكن بها فهل يعتبر هذا التسلم صحيحا؟.العمارة بالوثيقة عن س

املعلوم أن حارس العمارة ال تربطه أية عالقة تبعية مع أي أحد من سكان العمارة حسب ظهير امللكية 

، فالحارس يعين ويعزل بمقتض ى الجمع العام بأغلبية ثالثة أرباع املالك املشتركين، وبالتالي 168املشتركة

ك فان تسلمه االستدعاء عن مالك من املالك ال يعتبر تسليما صحيحا، فهو تابع  لنقابة املالكين، ولذل

في حين يبقى توصله عن السنديك توصال صحيحا نظرا لوجود سلطة معنوية عليه، ألنه في الواقع يرى 

نفسه تابعا له ألنه الجخص الذاتي املمثل للجخص املعني، ونفس ما قيل بالنسبة لحارس العمارة  

 رس الجماعات السكنية.يقال بالنسبة لحا

من م.ع.ض نالحظ أنه أشار فقط إلى  523بالرجوع إلى الفصل  مشكلة التبليغ إلى القاصر أو املحجوز:

توصل الجخص بنفسه أو بواسطة الخدم واألقارب والتابع ، من ذلك يفهم، أنه قصد الجخص 

إلى املوطن القانوني، فلماذا لو العادي، إذ لم ترد اإلشارة إلى التوصل عن طريق النائب القانوني وال 

 كان امللزم بالضريبة قاصرا أو محجوزا عليه لسفه أو جنون؟

                                                 

منه، التي تنص على أنه: " يشترط أن  60المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، وبالخصوص المادة  02.11قانون رقم   -168 

 توافر أغلبية ثالثة أرباع أصوات المالك المشتركين ليبت الجمع العام في المسائل التالية:ت

وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند االقتضاء السيما فيما يخص األجزاء المشتركة وشروط االنتفاع بها  -

 واستعمالها؛

 إضافة أداة أو أكثر من أدوات التجهيز واتخاذ ما يلزم لتسير تنقل األشخاص المعاقين؛إدخال تحسينات على العقار كاستبدال أو  -

 تعيين حارس البناية وعزله وتحديد شروط عمله وكذا توفير محل إلقامته؛ -

أكثر  من هذا القانون بسبب تغيير الغرض المخصص له جزء أو ..مراجعة توزيع التكاليف المشتركة المنصوص عليها في المادة  -

 من األجزاء المقررة؛

الترخيص لبعض المالك المشتركة بإنجاز أشغال على نفقتهم تمس األجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، دون المساس  -

 بالغرض الذي خصص له العقار أصال؛

 القيام بأشغال الصيانة الكبرى؛ -

 ثلة؛تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مما -

 اتخاذ اإلجراءات التي من شانها ضمان امن السكان وممتلكاتهم، وذلك بإبرام تامين مشترك لدرء كل األخطار". -
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فالنائب القانوني قد يكون الولي الشرعي وقد يكون قريبا وغالبا ما يسكن مع امللزم، ولكن إذا كان 

 غيره، فأين ومتى يعتبر التسليم صحيحا؟

ا أو محجوزا عليه ، فإن التبليغ يجب أن يتم بموطن في هذه الحالة إن كان امللزم بالضريبة قاصر 

والولي قد يكون األب وفي حالة عدم وجوده  –النائب القانوني الذي قد يكون هو الولي في حالة القاصر 

 وإما املقدم أو الوص ي. –األم حسب مدونة األسرة 

، ولكنه وضع حال يالحظ أيضا أن املشرع لم يحدد الرفض الذي يعتبر توصال مشكلة رفض التوصل:

شامال لحالة تعذر التوصل فأدخل فيه جميع الحاالت وقد يدرج ضمنها الرفض، ويعتبر تعذرا بما في 

، ال يعتبر الباب مغلقا إذا وجد به شخص وال 169ذلك عدم فتح الباب. ففي قانون املسطرة املدنية

م.ع.ض. )مثال ذلك االتصال من  523يعتبر تعذرا للتوصل، في حين أنه اعتبر كذلك في املادة 

من مدونة تحصيل الديون العمومية سمح باللجوء إلى رئيس املحكمة في  06باألنترفون(، وحتى الفصل 

 هذه الحالة وطلب فتح املحل.

من م.ع.ض، أنه فيما يخص الشركات والهيئات  523لقد جاء في املادة  توصل الشخص االعتباري:

الرئيس ي أو ممثله القانوني أو مستخدم أو أي شخص آخر يعمل مع األخرى يتم التبليغ إلى الشريك 

 الخاضع للضريبة.

فمن هو الشريك الرئيس ي؟ وهل العبرة بعدد األسهم؟ ثم هل ينطبق هذا املعنى في شركة التضامن أو 

 إذا تساوت األسهم؟

شؤون املقاولة أم هل يعني املتصرف الوحيد أو املدير، الذي يمكن أن ال يكون شريكا وإنما يدير 

 فقط؟

                                                 
 من م.م ينص: " إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم االستدعاء أشير  إلى ذلك في الشهادة. 1.الفصل  -169 

االستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم االستدعاء، يمكن  يعتبر

 للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد اآلجال المذكورة أعاله واألمر بتجديد االستدعاء".
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لم تشر املادة للجهة او القسم ، مادام أن املشرع نص على من يعمل، فالبد من ذكر اسم املتسلم 

 وتوقيعه وال يكفي الطابع والختم. 

من م.ع.ض، أوجبت أن تتضمن شهادة التسليم  523إذا كانت املادة  إشكالية صفة العون املبلغ:

في جميع الحاالت، سواء وقعها املتسلم أم رفض أو تعذر التسليم. اسم العون املبلغ وصفته وتوقيعه 

وإذا كان املشرع الجبائي حدد األشخاص املخول لهم القيام بالتبليغ، وذلك على  سبيل الحصر ومن 

بينهم األعوان القضائيين، فالسؤال املطروح هنا هو هل يصح التبليغ بواسطة كاتب العون القضائي 

 هادة التسليم؟.املحلف؟ ومن يوقع ش

، نجدها 170بالرجوع إلى الفقرة الرابعة املضافة إلى املادة الثانية للقانون املنظم لألعوان القضائيين

تحصر اختصاص كاتب العون القضائي في تبليغ استدعاءات التقاض ي واستدعاءات الحضور، وإذا 

عالقة الضريبية من التعاون كانت الغاية من مسطرة التبليغ في املادة الضريبية هي تمكين طرفي ال

بشكل حضاري، من أجل تقدير واجب وطني، وهو مدى قدرة امللزم في املساهمة في أعباء الدولة، فإن 

املصلحة تقتض ي من الجميع محاربة التعسف في استعمال هذا الحق. فالتبليغ مسطرة تبدأها اإلدارة 

 الضريبية ويجب أن يتممها امللزم. 

 ل التبليغ وضمانات امللزمالفقرة الثانية: آجا

األصل في االلتزام الضريبي أن يتم ربطه إما عن طريق التصريح الذي يتقدم به امللزم، أو عن طريق 

اإلدارة بواسطة أعوانها واللجن املتخصصة في ذلك، حسب نوعية الضريبة واآلليات التشريعية 

األخيرة بجميع دول العالم، التي منحت  والقانونية املعمول بها في هذا املجال. خاصة بعد التعديالت

، بناء على اإلحصاءات التي تقوم بها، 171األسبقية للتصريح بالضريبة على التحديد التلقائي لإلدارة

                                                 

بإحداث هيئة لألعوان  20.21يتضمن األمر بتنفيذ القانون رقم  0121دجنبر  / (62صفر  .0بتاريخ  0.21.221ظهير شريف رقم  -170 

 ..02ص: 02/16/0120بتاريخ  222.القضائيين وتنظيمه، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 

يتم فرض الضريبة عن طريق  ursفعلى سبيل المثال في الواليات المتحدة األمريكية، وبالخصوص في إدارة الضرائب األمريكية  -171 

( نموذجا، تشمل سائر أوجه األنشطة الخاضعة للضريبة، 1.إقرارات الملزمين، التي يتم استخدام عدد كبير منها، إذ تحصل إلى )



 

 

 

159 

وذلك إلشراك امللزم في عملية الفرض الضريبي ولتقوية الثقة بين اإلدارة وامللزم، خاصة وأن املكلف هو 

تقدير فعلي صحيح للمادة الضريبية، حيث يفرض القانون على امللزم التصريح  ىالوحيد القادر عل

ببداية النشاط الخاضع للضريبة لتمكين اإلدارة من التعرف على نشاطه، التصريح بالحصيلة 

الخاضعة للضريبة بالنسبة للضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات، والتصريح برقم 

 يبة على القيمة املضافة، ثم التصريح بانتهاء النشاط الخاضع للضريبة.األعمال الخاضع للضر 

وتبعا ملا يتم التنصيص عليه في التشريعات الضريبية، فإنه يتم تقسيم األشخاص الخاضعين للضريبة 

إلى شرائح مختلفة، ويلزمهم وفقا لنماذج معينة وفي مواعيد محددة تقديم إقراراتهم الضريبية إلى 

تم فيها استخدام اإلدارات الضريبية،  ومن ذلك ما يتم العمل به في إدارة الضرائب املغربية التي ي

العديد من نماذج اإلقرارات الضريبية حسب أوجه األنشطة الخاضعة للضريبة وكذا تلك التي تتمتع 

بخصومات أو إعفاءات ضريبية معينة. وهذه اإلقرارات الضريبية يلزم على كل املكلفين تقديمها إلى 

ددة لذلك، وحسب كل ضريبة، إدارة الضرائب كل حسب ما ينطبق على حالته منها، داخل اآلجال املح

وهو ما يجعل امللزم أمام تعدد اآلجال الضريبية خصوصا عندما يكون ملزما بعدد من الضرائب، 

يصعب عليه ضبطها، وضبط مواعيدها، وهو ما يسير عكس مبدأ التبسيط الذي نادى به املشرع 

 الضريبي، كمبدأ من مبادئ املدونة الجديدة للضرائب.

                                                                                                                                                         
وكذا تلك التي تتمتع بخصومات أو إعفاءات ضريبية معينة. وهذه اإلقرارات الضريبية يلزم على كل المكلفين تقديمها إلى إدارة 

(، بأشكاله المختلفة الذي 0121الضرائب كل بحسب ما ينطبق على حالته منها، ولعل أهم نماذج هذه اإلقرارات هو النموذج )

يشتمل على الكثير من أهم أوجه الدخل الخاضعة للضريبة، ويتميز هذا النموذج بأنه أكثر تفصيال في بياناته، وأيسر استعماال، 

 على شبكة االنترنت: (money-zine)فين. راجع في هذا الصدد موقع وأوسع انتشارا بين أوساط المكل

http:/www.money-zine.com/Financial-Planning/Tax-Shelter/Federal-Incomes-Tax-Forms/ 

هم الضريبية على / ج من نظام ضريبة الدخل السعودي فقد ألزم الملزمين بتقديم إقرارات61وكذلك األمر بالنسبة للمشرع السعودي حسب المادة -

 النحو التالي:

 شركة أموال مقيمة؛ -

 غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة؛ -

 شخص غير طبيعي غير سعودي يمارس النشاط. -
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فرنسا فيلزم على سائر املكلفين بالضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية قبل نهاية نصف  أما باملقارنة مع

 .172(5605العام، وذلك على نماذج معتمدة لذلك لعل أهمها وأكثرها استخداما هو النموذج )

وتلزم التشريعات الضريبية املكلفين الخاضعين للضريبة بتقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيد محددة  

فا، حيث تختلف هذه املواعيد من قانون آلخر، واملغرب ليس استثناءا من القاعدة فقد أعطى سل

املشرع املغربي آجاال لفائدة امللزمين لوضع إقراراتهم أو تصاريحهم، والتي تعتبر بدورها من الضمانات 

الضريبة على  املسطرية املمنوحة للملزم، سنتطرق إليها تباعا ملا حدده املشرع املغربي في كل من

 .173الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة املضافة

( يوما املوالية 96فبالنسبة للضريبة على الدخل فقد أعطى املشرع املغربي آجاال محددة في ثالثين )

لتاريخ بداية النشاط، وإما لتاريخ الحصول ألول مرة على دخل من الدخول وذلك بالنسبة لإلقرار 

. أما فيما يخص اإلقرار املتعلق باملرتبات واألجور فقد حددها املشرع املغربي في أن 174وية الضريبيةباله

، أما اإلقرار السنوي بمجموع الدخل فقد حددت آجاله 175تكون قبل تاريخ فاتح مارس من كل سنة

ارية فقد نظمت من م.غ.ض قبل فاتح أبريل من كل سنة. أما فيما يخص اإلقرار باألرباح العق 15املادة 

( يوما املوالية لتاريخ التفويت، أما في حالة مغادرة 96من م.ع. ض في تاريخ الثالثين ) 19آجاله املادة 

املغرب أو في حالة الوفاة، فاإلقرار يكون خالل ثالثين يوما قبل مغادرة أرض الوطن، وذلك على أبعد 

 .176تقدير 

                                                 
, étude approfondies, droit des affaires’», Diplôme d : «La charge de la preuve des actes anormaux de gestion julie weiwer -172

Université robert Schuman à Strasburg année 2003-2004, p :12. 
 واإلتاواتوتلك المتعلقة بالواجبات والمساهمات   12..2هناك أيضا اآلجال المتعلقة بالرسوم المحلية المحددة بالقانون رقم  -173

كون خاضعا ألكثر من ضريبة ورسم على حيث يطرح المشكل بالنسبة للملزم، عندما ي .1.1.المنصوص عليها في القانون رقم 

 المستوى الوطني أو المحلي.

من م.ع.ض تنص على أنه: " يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل المستحقة على الدخول المشار إليها في المادة  2.المادة  -174 

قابل وصل أو يوجهوا في رسالة ( أعاله بما في ذلك الخاضعون للضريبة المعفون منها مؤقتا أن يسلموا م2°و 2°و .)° 66

مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي آو مؤسستهم الرئيسية إقرارا بهويتهم الضريبية يكون 

م ألول ( يوما الموالية إما لتاريخ بداية نشاطهم وإما لتاريخ حصوله1.مطابقا لمطبوع نموذجي تعده اإلدارة وذلك خالل الثالثين )

 مرة على دخل من الدخول".

 من م.غ.ض. 1.المادة  -175 

 من م.ع.ض. 22المادة  -176 
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بية بالنسبة للضريبة على الشركات، فقد ألزم املشرع في أما فيما يتعلق بآجال تقديم اإلقرارات الضري

من م.ع.ض على الشركات، سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أم معفاة منها،  56املادة 

باستثناء الشركات غير املقيمة أن توجه إلى مفتش الضرائب التابع له مقر الشركة االجتماعي أو 

بحصيلتها الخاضعة للضريبة محررا وفق مطبوع نموذجي تعده  مؤسستها الرئيسية باملغرب، إقرارا

( أشهر املوالية لتاريخ اختتام كل سنة محاسبية، أما فيما يخص فيما 9اإلدارة، وذلك خالل الثالثة )

يخص  الشركات غير املقيمة املفروضة عليها الضريبة جزافيا،  فقد حددت آجال تقديم إقراراتها 

من م.ع. ض وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة، بإقرار يتعلق برقم أعمالها  56دة الفقرة الثانية من املا

يحرر وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة الضريبية، أما الشركات غير املقيمة والتي ال تتوفر على مقر 

تات ( يوما املوالية للشهر الذي تمت فيه التفوي96باملغرب،  فإنها تدلي بإقرارها في غضون الثالثين )

 املذكورة.

أما بالنسبة لألشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة املضافة فقد حددت آجال وضع إقراراتهم كل 

من م.ع.ض/ فبالنسبة للخاضعين للضريبة املفروض عليهم نظام اإلقرار الشهري  222و 226من املادة 

ن للضريبة املفروض ( من كل شهر، أما بالنسبة لألشخاص الخاضعي56أن يودعوا، قبل العشرين )

( من الشهر األول من كل ربع 56عليهم نظام اإلقرار الربع سنوي، فيجب أن يودعوا قبل العشرين )

 سنة.

وباملقارنة مع فرنسا نجد بأن نهاية شهر مايو من كل عام تعد موعدا لتقديم اإلقرارات الضريبية عن  

لى ثالث مناطق رئيسية بحيث يلزم على جرى تقسيم الدولة إ 5626ضريبة الدخل إال أنه خالل سنة 

( من شهر يونيو من العام 50، 28، 26املكلفين في كل منطقة تقديم إقراراتهم في مواعيد تتوزع على )
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. وهو ما يجب أن تحدو حدوه اإلدارة الضريبية باملغرب، لتخفيف العبء عنها وعن امللزم، 177نفسه

 زاولة داخل كل منطقة،  ونهاية سنتها املحاسبية.بحيث تتناسب هذه اآلجال مع طبيعة األنشطة امل

وفي املقابل، وفي حالة عدم إيداع اإلقرار املذكور باملرة أو اإلدالء بإقرار ناقص عن البيانات الشكلية 

الالزمة لربط الضريبة، تفرض الضريبة بصورة تلقائية في حقه بعد تبليغه تبليغا قانونيا بالدعوة إلى 

. في حين نجد بأن إدارة الضرائب املصرية في سنة 178أجل شهر من تاريخ التوصل تقديم إقراره داخل

قد بدأت بنظام استقبال اإلقرارات الضريبية من املمولين بصورة إلكترونية، وذلك بعد إدخال  5626

خدمة التوقيع اإللكتروني والسداد اإللكتروني، حيث يمكن للممولين من خالل هذا النظام إعداد 

تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقع بوابة الحكومة اإللكترونية املصرية في املواعيد القانونية وتعبئة و 

املحددة لتقديمها، من خالل إتباع الخطوات التي تم شرحها بالتفصيل في موقع مصلحة الضرائب 

ديما من املصرية. وبعد انتهاء تلك الخطوات واستكمالها للبيانات والشروط املطلوبة، يعد ذلك تق

املمول إلقراره الضريبي، ويحل هذا اإلقرار اإللكتروني محل اإلقرار الضريبي الورقي الذي كان يتم 

وهو ما يسهل على امللزم اإلجراءات ويتناسب مع السرعة املطلوبة في  179تقديمه من قبل املمول السابق

 التدبير الجبائي.

ات املسطرية الجوهرية التي تم إقرارها لفائدة امللزم يعتبر التبليغ إذن، من الوسائل القانونية والضمان

حفاظا على حقوقه من جهة، وتكريسا للحوار الذي يجب أن يسود بينه وبين اإلدارة الضريبية في إطار 

مسطرة تواجهية حقيقية وفعالة، لذلك، فكل إخالل في تطبيق مسطرة التبليغ يترتب عنه البطالن 

أو تطبيقها بشكل معيب. والقضاء اإلداري وهو يقرر البطالن في هذا يستوي في ذلك عدم القيام بها 

الشأن ال يتقيد بقاعدة ال بطالن إال بنص، ألن النصوص الجبائية ال ترتب البطالن كجزاء عن الخرق 

                                                 

 موقع إدارة الضرائب الفرنسية على شبكة االنترنت.-177 

http:/www.impots.gouv.fr/portail/dgi/home 

 .00محمد قصري، مرجع سابق، ص:  -178 

 موقع مصلحة الضرائب المصرية على شبكة االنترنت. -179 

http://www.incometax.gov.eg/regist.asp 
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املذكور بل يجنح إلى تطبيق قاعدة ال بطالن بدون ضرر. والضرر يكمن هنا في تفويت الفرصة على 

ه أساس الضريبة في ظل املسطرة التواجهية املنصوص عليها بالقانون الجبائي، التي امللزم في مناقشت

تمكنه من تقديم أدلته ومستنداته وتصحيح مراكزه القانونية حول ذلك، ما لم تكن الغاية من سلوك 

 .180إجراءاتها قد تحققت بالفعل

تبسيطها لكنها مع ذلك ظلت لقد عرفت مسطرة التبليغ باملغرب تعديالت كثيرة في اتجاه تطويرها و 

تطرح العديد من اإلشكاالت، جعلتها موضوع طعن ونزاع من طرف امللزمين الذين يحتجون بعدم 

مناسبة إجراءاتها وآجالها لوضعيتهم وظروفهم، كما أنها لإلدارة سلطة مهمة في مواجهة امللزمين، 

اإلدارة الضريبيين أن يعمال على وتفترض سوء نيتهم، دون أن تميز بينهم. لهذا يجب على املشرع و 

تبسيط مسطرة التبليغ وعقلنتها، باعتماد التبليغ اإللكتروني والرسائل الهاتفية القصيرة. كما أن 

افتراض سوء النية هذا، ال يقف عند حدود التصريحات واإلقرارات باملوطن الضريبي، وإنما يمتد إلى 

ضح من خالل مسطرة تصحيح أسس الضريبة التي مضمون اإلقرارات املتعلقة بالوعاء، وهو ما يت

تتبعها اإلدارة في مواجهة امللزم، والتي تثير بدورها مسألة ضمانات امللزم املسطرية خالل هذه املرحلة 

التي تتميز بحضور وازن لسلطة اإلدارة الضريبية من خالل ما تملك من حق املراقبة الواسع، مادام 

   في جزء كبير من مكوناته. تصريحي النظام الضريبي املغربي
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La fraude fiscale entre le droit et l’application 
 

ALLAOUI YOUSSEF    
 

Etudiant en master droit et contentieux des affaires oujda 
 

 

Introduction 
 

La fraude fiscale est devenue aujourd’hui l’un des pratiques les plus 

dommageables à l’économie et richesse des Etats,  il peut être  définie comme 

étant une « pratique illicite qui a pour objectif d’escamoter des sommes 

imposables afin de ne pas payer les taxes dues. Autrement dit, c’est le fait ou la 

tentative de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement de 

l’impôt par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt »181. 

 

Par ailleurs il faut faire une stricte distinction entre la fraude et l’évasion fiscale. 

Certes, les deux font partie des actes ou des comportements qui ont pour finalité 

la contestation du pouvoir fiscal : Ce sont des formes de résistance, conscientes 

ou non, à l’ordre fiscal. Mais toutefois Il y a des ambigüités qui ont la vie dure. 

Il est évident que la fraude fiscale est un délit. Mais l’évasion fiscale l’est-elle 

tout autant alors même que dans certains pays elle n’est pas poursuivie. 

 

Selon la définition précité la fraude fiscale implique nécessairement l’utilisation 

des manœuvres dolosives afin de ne pas payer les taxes dues, et comme la 

définie PAULE MARIE Goudemet « c’est une violation discret et volontaire de 

droit fiscale ».et plus clairement par GAMILLE Rosier « la fraude fiscale 

embrasse toutes les gestes, tout les actes juridiques, tout les manœuvres et 

                                                 
181 La fraude et l’évasion fiscales : Manifestations et moyens de lutte , publié sur, http://droit-

td.blogspot.com/p/la-fraude-et-levasion-fiscales.html. 
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combinaisons aux elles recours des contribuables ou des tiers pour se soustraire 

a l’application des impôts et des contributions ». 

 

Alors que l’évasion fiscale consiste à exploiter les facultés ouvert par la 

législation et les lacunes pour recourir a la formel juridique la moins imposé.dee 

ce faite il consiste en l’adoption d’un comportement ayant uniquement pour but 

de diminuer la charge fiscale d’un contribuable sans que ce comportement viol 

la loi et puisse donc être considéré comme fraude fiscale. L’évasion fiscale est 

alors le synonyme de l’optimisation fiscale. 

 

Il est à noter que si la fraude est sévèrement punie par la loi, l’évasion reste pour 

autant une pratique qui pourrait être réalisé dans le cadre délimité par la loi. 

   

 A partir Du moment où l’en considère que la fraude fiscale est dommageable a 

l’économie national, il était nécessaire pour le législateur de pénaliser 

l’infraction, mais en effet la sanction adopter par le législateur marocain  

demeure critiquable. Ce qui nous conduite de s’interroger sur l’impact de  

l’infraction de fraude fiscale sur l’économie national ? Ainsi que l’étendu de 

l’applicabilité des sanctions pénale prévu par le législateur marocain ? 

 

  

Pour répondre à cette question il est utile d’adopter le plan suivant : 

  

I. L’infraction de fraude fiscale et son impacte sur l’économie 

national  

II. Lecture dans l’article 192 de CGI 
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I. L’infraction de fraude fiscale et son impacte sur l’économie 

national  

 

 

Si en considère que la fraude fiscale s’analyse en tant que délit fiscale. Sa  

poursuite dépend ainsi de la  réunion de deux  éléments, à savoir ; l’élément 

matériel et l’élément moral.  

 

o L’Elément matériel 

 

Il s’agit du comportement frauduleux, de l’acte qui consiste à se soustraire de 

manière frauduleuse à l’impôt182. 

 

Par exemple : une omission délibérée de déclaration (défaillance déclarative), 

une dissimulation volontaire de biens ou revenus soumis à l'impôt, minoration 

des bases d’imposition sur les bénéfices, minoration de la base de ses revenus 

par la majoration des charges déductibles, minoration du chiffre d’affaires 

passible des taxes sur le chiffre d'affaires, l'organisation de son insolvabilité 

pour échapper au paiement de l’impôt. 

 

o L’Elément intentionnel 

 

En cas d’omission ou d’inexactitudes commises par les contribuables dans leur 

déclaration, ces dernières sont présumées involontaires. 

 

C’est pourquoi, la charge de la preuve du caractère délibéré appartient à 

l’administration fiscale. Elle doit en effet réunir tous les éléments d’informations 

                                                 
182 https://www.legavox.fr/blog/fiscalia/infraction-fraude-fiscale-12484.htm 
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ou d’appréciation utiles pour établir que le contribuable ne pouvait ignorer les 

insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que donc 

l’infraction a été commise sciemment.183 

 

Ainsi, la soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt doit être 

intentionnelle, c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction ait été animé par une 

volonté de frauder. 

  

Les conséquences de la fraude fiscale sont colossales sur l’équilibre des nations 

et sur le développement économique et humain.  

 

Le fait de frauder le fisc n’est peut être pas l’élément le plus grave. Certes, le 

fraudeur se met hors la loi et contrevient aux règles. Mais le plus choquant 

concerne l’impact d’un tel acte : sur le développement économique et humain, 

sur les équilibres politiques et sociétaux, sur la liberté elle-même. 

En outre, la démocratie est mise à mal par la fraude fiscale et ses actions 

connexes : corruption, spoliation des peuples, enrichissement personnel, petits 

arrangements au sommet de l’Etat,…184 

 

 

Il n’ya nul doute que la fraude fiscale a un impact sur les recettes fiscales qui 

constituent la majeure partie des revenus de l'Etat,  

 

De même la fraude fiscale  porte atteint a un principe constitutionnel très 

importent qui est le principe de l'égalité devant l'impôt. Ce dernier  signifie que 

chaque contribuable à le devoir de répondre de ses obligations fiscales, il s'agit 

en effet de respecter une justice fiscale considérée comme une égalité de 

                                                 
183 https://www.legavox.fr/blog/fiscalia/infraction-fraude-fiscale-12484.htm 
184 La fraude et l’évasion fiscales : Manifestations et moyens de lutte , publié sur, http://droit-

td.blogspot.com/p/la-fraude-et-levasion-fiscales.html. 
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sacrifice devant l'impôt sans écarter l'acception de la faculté contributive du 

contribuable. Chercher à frauder serait déplacé la charge fiscale sur les autres 

contribuables qui sont à chaque fois surchargés par le fisc. Ces derniers sont 

souvent tentés de frauder car pour eux aucune action n'est menée par 

l'administration pour dissuader les contribuables véreux185. 

 

Aussi, faut-il noter que l'action de la fraude fausse le jeu de la concurrence. En 

effet, entre une entreprise qui fraude et celle qui s'acquitte scrupuleusement de 

sa charge fiscale, la lutte est inégale, la première réduit dans les proportions 

variables ses prix de revient, ce qui lui permet de dégager les moyens de 

financement supplémentaire. Le produit de la fraude peut en outre lui permettre 

la constitution d'une caisse noire qui assure à l'entreprise concours et appui qui 

sans cela lui seraient refusés. 

 

Les fraudeurs les plus astucieux peuvent faire de la concurrence déloyale, 

éliminer les entreprises les mieux implantées. 

 

 

 

En outre, La fraude conduit à des distorsions des marchés de capitaux, monétaire 

et des changes. Cela résulte d'une réduction de l'épargne entendue comme la 

partie du revenu disponible non consacrée à la consommation. 

 

La réduction de l'épargne publique est consécutive dans une certaine mesure au 

transfert des capitaux et d'activité à l'étranger. Tout cela constitue un frein à la 

politique d'investissement de l'Etat. 

                                                 
185 Odilon WAKANGA, L'incidence de la fraude fiscale sur l'économie centrafricaine, Université de Bangui 

institut universitaire de gestion des entreprises, mémoire en vue de l'obtention de la licence en sciences de 

gestion 2010 publié sur https://www.memoireonline.com/10/12/6137/Lincidence-de-la-fraude-fiscale-sur-

leconomie-centrafricaine.html. 
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L'insuffisance des recettes fiscales explique aujourd'hui les multiples problèmes 

sociaux que rencontre l'Etat. Ainsi, devant la menace des partenaires sociaux, le 

gouvernement est obligé de consacrer l'essentiel des ressources au versement 

régulier des salaires, bourses et pensions afin de garantir la paix sociale. 

 

L'Etat pouvait même aller loin en réglant le problème capital des arriérés de 

salaires, bourses et pensions. Mais les difficultés répétitives de trésorerie ne le 

permettent pas. On s'aperçoit même que pour assurer la régularité des salaires, le 

gouvernement est obligé de faire appel au découvert bancaire. Or les problèmes 

ne se limitent pas au seul versement de salaires. Il y a également le problème de 

la santé avec comme corollaire la pénurie des médicaments dans les hôpitaux, le 

manque d'infrastructure sanitaire. 

Le système éducatif quand à lui est complètement délaissé, l'Etat a cessé de 

construire les écoles. La formation des enseignants dépend de l'extérieur.186 

 

Dans le domaine de transport, l'Etat doit déployer des moyens pour remettre les 

infrastructures routières en bon état afin d'assurer la libre circulation des biens et 

services et aussi de faciliter l'alimentation des marchés du capital en denrées 

venant de l'intérieur du pays pour une relance meilleure de notre économie. 

 

En matière de défense, l'Etat doit garantir la logistique aux forces armées pour 

leur permettre d'agir efficacement en cas d'agression extérieure. 

 

 C’est pour tout ces raisons et pour protégé le budget de l’Etat due des recettes 

d’impôts  le législateur marocain à renforcer la sanction de fraude fiscale par des 

sanctions pénale (art.192 de CGI) qui peut arriver  jusqu’   à cinquante mille 

(50.000) dirhams comme amende et d'une peine d'emprisonnement de un (1) à 

                                                 
186 Odilon WAKANGA,op,cit. 
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trois (3) mois. Mais  jusqu’ à aujourd’hui l’article 192 de CGI na pas été 

appliqué, ce qui nous conduite de posé plusieurs questions sur l’applicabilité de 

ce article.  

 

II. Lecture dans l’article 192 de code général des impôts.  

  

La sanction pénale est considérée comme le dernier instrument de  législateur 

marocain  pour réprimer la fraude fiscale et tout les pratiques fiscales 

dommageable à l’économie national et au développement du pays.  

 

Aux termes de l’article 192 de CGI187 est puni d’une amende de cinq mille 

(5.000) dirhams à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui, en vue 

de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l'impôt ou en vue 

d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise l'un des moyens 

suivants :  

 

- délivrance ou production de factures fictives ;  

- production d'écritures comptables fausses ou fictives ; - vente sans factures de 

manière répétitive ;  

- soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;  

 

- dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation 

frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité. 

 

En cas de récidive, avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans qui suit un 

jugement de condamnation à l'amende précitée, ayant acquis l'autorité de la 

                                                 
187 L’édition du C.G.I de 2017 a actualisé l’édition de 2016, en introduisant les modifications prévues par la loi 

de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017, promulguée par le dahir n° 1-17-13 du 14 ramadan 1438 (9 

juin 2017). 
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chose jugée, le contrevenant est puni, outre de l'amende prévue ci-dessus, d'une 

peine d'emprisonnement de un (1) à trois (3) mois. 

 

 A la lecture de cette article et en la comparant avec d’autres législations, la 

premier question qui nous heurte c’est celle relatif a l’étendu de l’efficacité de 

ce article de freiner la fraude fiscales et toute les pratiques fiscale dommageable.  

aux termes de l’article  1741 du CGI française la sanction est de 500 

000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement dans la plupart des cas, et 1 million € 

d’amende  et 7 ans d'emprisonnement si la fraude est réalisée ou facilitée grâce à 

l'ouverture d'un compte sur un territoire ou état non coopératifs qui ne  permet 

pas l'échange de renseignements nécessaires à l'application de la loi fiscale 

française. 

En suite, en ce qui concerne la problématique posé par cet article, la récidive ne 

peut être appliquée que par la réunion de deux conditions : 

- la répétition de même infraction fiscale  

- l’infraction doit être établit des contrôleurs fiscaux  

Ce qui rend impossible l’applicabilité de cet article, du faite que le fraudeur 

peut procéder a d’autres pratiques pour soustraire au paiement de l’impôt. 

En plus l’lorsque l’administration fiscale effectue un control sur un 

contribuable il serait très difficile pour elle de le ré-contrôler  du fait de 

l’absence des mécanismes et les moyens pour le faire.  

En outre, il très facile pour le fraudeur d’échapper a la sanction de 

l’emprisonnement, ce dernier peut attendre que le délai de 5 ans passe pour 

répété l’infraction. Ce qui justifie aujourd’hui que la sanction de 

l’emprisonnement n’a jamais était appliqué ce qui peut être étonnant  
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Conclusion 

 

Pour conclure, Nous disons que l’efficacité de la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscales est tributaire fondamentalement de la volonté et l’engagement 

des acteurs politiques et économiques à soutenir, coordonner, animer et 

contrôler les actions de toutes les administrations concernées directement ou 

indirectement par la fraude. 

 

En outre l’infraction de fraude fiscale n’est pas un phénomène national, mais 

s’inscrit dans un contexte internationale, c’est pour cette raison que le Maroc est 

tenu de d’harmoniser ces dispositions  fiscale y copris celle relatif a la 

pénalisation de la fraude fiscale pour quelle devient plus aptes a lutter contre 

toues les pratique fiscale dommageable qui constitue un grand danger pour 

l’économie national et international. 
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 الضريبية ملادةا فيقرارات قضائية 

 أبالغ يونس 

 دكتور في الحقوق 
 

1 

  النقض محكمة قرار

 2094/02/90 بتاريخ 400:  عدد القرار

 242/5/9/2094:  عدد التجاري  امللف في
 

عدم االختصاص النوعي للقاض ي  -املنازعة املثارة من طرف املقاولة  -دين ضريبي 

 اختصاص املحاكم اإلدارية. -املنتدب 

 القاعدة:

قضاء املحكمة بإلغاء األمر املستأنف ، والتصريح من جديد بعدم اختصاص القاض ي املنتدب للبت في املنازعة 

املثارة من طرف املقاولة ، املستندة إلى تقادم الدين املصرح به طبقا ملقتضيات املادة الثامنة من القانون رقم 

ورة وحدها االختصاص للفصل في املنازعات املحدث للمحاكم اإلدارية التي تعطي للمحاكم املذك 36-02

من مدونة التجارة من ضرورة معاينة القاض ي املنتدب بأن املنازعة  032الضريبية ، ومراعاة ما توجبه املادة 

املذكورة ال تدخل في اختصاصه متى ثبت له أن أمر الفصل في املنازعة املثارة أمامه بشأن صحة الدين يرجع 

 لجهة قضائية أخرى.

 ض الطلبرف

 األساس القانوني

من هذا القانون ، بالبت ابتدائيا في طلبات  22و 3"تختص املحاكم اإلدارية ، مع مراعاة أحكام املادتين 

إلغاء قرارات السلطات اإلدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات املتعلقة بالعقود اإلدارية ودعاوى 

طات أشخاص القانون العام ، ماعدا األضرار التي تسببها في التعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشا

 الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام."

 املحدث للمحاكم اإلدارية( 02-36من القانون رقم  1)املادة 

إما وجود دعوى جارية "يقرر القاض ي املنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين 

 من مدونة التجارة( 032أو أن املنازعة ال تدخل في اختصاصه." )الفصل 
 

 

 

 

 باسم جاللة امللك
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وطبقا للقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق في القضية عمال بمقتضيات 

 من قانون املسطرة املدنية. 909الفصل 

الصادر عن محكمة االستئناف  131ف ، والقرار املطعون فيه رقم حيث يستفاد من أوراق املل

، أن حكما قضائيا صدر عن  956/60/5625في امللف عدد  20/60/5629التجارية بمراكش بتاريخ 

املحكمة التجارية بمراكش قض ى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة )ص( ، وأن الطالب 

ح للسنديك التمس فيه منه قبول الدين الذي له بذمة املقاولة قابض )ج( تقدم على إثر ذلك بتصري

درهما ضمن خصومها باعتباره دينا امتيازيا ، وبعد عرض الدين املذكور على  388.001,36واملقدر ب 

رئيس املقاولة نازع فيه ، ثم أحيلت املنازعة املذكورة على السيد القاض ي املنتدب الذي أصدر أمرا 

ملصرح به ، استؤنف من طرف املقاولة ، فأصدرت محكمة االستئناف التجارية في قض ى بقبول الدين ا

شأنه قرارا قض ى بإلغاء األمر املستأنف ، والحكم من جديد بعدم اختصاص القاض ي املنتدب للبت في 

النازلة ، وتحميل الخزينة العامة الصائر ، وهو املطعون فيه. في شأن الوسيلة األولى :حيث ينعى 

من قانون املسطرة املدنية ، بدعوى أن املطلوبة لم  95على القرار املطعون فيه خرقه للفصل  الطاعن

تضمن مقال استئنافها اإلشارة للطالب باعتباره مستأنفا عليه وال للبيانات املتعلقة به رغم أن الفصل 

لجخصية وصفة أو من قانون املسطرة املدنية يوجب تضمين املقال أو املحضر األسماء العائلية وا 95

مهنة وموطن أو محل إقامة املدعى عليه واملدعي ..." وأن صيغة الوجوب التي وردت بها مقتضيات 

الفصل املذكور لم تكن عبثا ، وإنما الغاية منها تتمثل في تمكين املحكمة من مراقبة ما إن كانت 

عدم وقوفها على الخرق املذكور مختصة محليا لنظر النزاع أم ال وكذا تبليغ األطراف ، وأن املحكمة ب

 تكون قد عرضت للنقض.

لكن ، حيث لم يسبق للطالب أن تمسك بالنعي موضوع الوسيلة أمام محكمة املوضوع ، فتكون 

 هذه األخيرة غير مقبولة.

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل ، وعدم االرتكاز على  في شأن الوسيلة الثانية :

ى أن املحكمة مصدرته استندت فيما انتهت إليه إلى كون الدين قد تقادم في أساس قانوني ، بدعو 

جزء منه ، وغير مستحق في الجزء اآلخر ، على الرغم من عدم إثبات املطلوبة ما ادعته من تقادم وهي 

امللزمة بذلك عمال بالقاعدة الفقهية "البينة على املدعي" ، اعتبارا ألن التقادم كمفهوم قانوني ال 

فترض في التشريع املغربي ، بل تنظمه نصوص قانونية محددة ، وقد كان على املطلوبة إثبات ادعائها ي

التي تقض ي بأن إجراءات تحصيل الضرائب تتقادم بمرور  38/22من القانون رقم  259على ضوء املادة 

م دون إثباته ، سنوات تحتسب انطالقا من تاريخ الشروع في تحصيلها ، لكنها اكتفت بادعاء التقاد 0

واملحكمة مصدرة القرار تكون بما انتهت إليه في قرارها قد بنت قضاءها على واقعة غير مثبتة ، وليس 

 لها أي اعتبار قانوني يذكر في امللف ، فأحرى أن تكون أساسا للحكم الصادر فيه.
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قائمتين لإلنذار كذلك أدلى الطالب بمجموعة من اإلجراءات القانونية القاطعة للتقادم تتمثل في 

القانوني ، وقائمتين للحجز التنفيذي ، غير أن املحكمة لم تقف عليها ، ولم تناقشها ، رغم قانونيتها 

 وحجيتها ، باعتبارها وثائق رسمية ال يمكن الطعن فيها إال بالزور.

دام أيضا فإن الدفع بالتقادم ليس من شأنه أن يغل يد القاض ي املنتدب للبت في املنازعة ، ما

أن الضريبة التي تخرج فعال عن اختصاصه هي تلك التي يكون موضوعها الوعاء أو األساس الضريبي ، 

وكذا املنازعة في إجراءات التحصيل ، في حين أن الدفع بالتقادم املثار في النازلة ال يمكن اعتباره 

ب يبقى مختصا للبت في منازعة في األساس وال حتى في إجراءات التحصيل ، وبذلك فإن القاض ي املنتد

 التقادم خالف ما انتهى إليه القرار.

كما أنه وحتى على فرض أن الدين قد طاله التقادم ، فإن ذلك يستوجب أن تكون هناك 

منازعة جدية في املوضوع أمام القضاء اإلداري حتى يمكنها قانونا أن ترفع يد املحكمة مصدرة القرار 

ا ادعاء التقادم دون إثابته ودون حصول منازعة جدية أمام عن امللف وتعلن عدم اختصاصها، أم

القضاء املختص يصدر في شأنها حكم يقض ي بالتقادم من عدمه ، فال يتيح لها إعمال مقتضيات املادة 

من مدونة التجارة ، والتصريح بعدم اختصاصها ، وإحالة املستأنفة على املحكمة املختصة داخل  032

يغ القرار ، وإنما كان عليها أن تقض ي بقبول الدين مع اإلشارة إلى أن هناك أجل شهرين من تاريخ تبل

 منازعة في مبلغه ، أو في ثبوته. 

وبالتالي فإنه يسوغ للطالب التساؤل عن مصير دينه في حالة ما إذا قضت املحكمة اإلدارية بعدم 

هو دينا امتيازيا ، أو على  تقادمه ، إذ تكون املحكمة مصدرة القرار عندئذ قد حرمته من دينه الذي

 األقل حرمته من ضمان الحفاظ عليه ، وبذلك جاء القرار عرضة للنقض.

لكن ، حيث أن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه عللته بقولها "أنه ثبت للمحكمة من خالل 

من مطالعة صك التصريح املدرج بامللف أن الدين املصرح به مترتب عن ضرائب مختلفة عن املدة 

، وأن املستأنفة تمسكت بتقادم جزء من الدين وبعدم استحقاق الجزء  5626إلى سنة  5662سنة 

اآلخر منه ، وأن البت في مدى صحة الوعاء الضريبي من عدمه يرجع للمحكمة اإلدارية طبقا للمادة 

ية التي تمنح من مدونة تحصيل الديون العمومية واملادة الثامنة من قانون إحداث املحاكم اإلدار  202

لهذه األخيرة صالحية الفصل في املنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية 

من مدونة التجارة يقرر القاض ي املنتدب بناء على اقتراح  032املتعلقة بالضرائب ، وأنه طبقا للفصل 

نازعة ال تدخل في اختصاصه السنديك إما قبول الدين ، أو رفضه ، أو معاينة دعوى جارية ، أو أن امل

، مما يستوجب إلغاء األمر املستأنف ، والحكم من جديد بعدم االختصاص ، وإحالة املستأنف على 

 املحكمة املختصة داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ هذا القرار تحت طائلة سقوط الحق ..."

إلغاء لألمر املستأنف ،  وهو تعليل غير منتقد في مجمله ، استندت فيه فيما انتهت إليه من 

والتصريح من جديد بعدم اختصاص القاض ي املنتدب للبت في املنازعة املثارة من طرف املقاولة ، 

املحدث  02-36املرتكزة على تقادم الدين املصرح به إلى مقتضيات املادة الثامنة من القانون رقم 
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صاص للفصل في املنازعات الضريبية ، للمحاكم اإلدارية التي تعطي للمحاكم املذكورة وحدها االخت

من مدونة التجارة من ضرورة معاينة القاض ي املنتدب بأن  032متقيدة في ذلك بما توجبه املادة 

املنازعة املذكورة ال تدخل في اختصاصه متى ثبت له أن أمر الفصل في املنازعة املثارة أمامه بشأن 

نتهت إليه لم تكن مؤهلة ملناقشة ثبوت السبب صحة الدين يرجع لجهة قضائية أخرى ، وهي بما ا

الذي ارتكزت عليه منازعة املطلوب املتمثل في التقادم أو ملراقبة صحة اإلجراءات القاطعة له ألن ذلك 

من صميم اختصاص املحكمة املصرح باختصاصها ، وبخصوص ما ورد بالوسيلة من أنه كان يتعين 

زعة إما في مبلغه أو في ثبوته ، فال يوجد أي مقتض ى قانوني قبول الدين واإلشارة إلى أنه موضوع منا

يعطي للقاض ي املنتدب صالحية ذلك حتى يعاب على املحكمة عدم التزامها به ، وبذلك جاء القرار 

 معلال تعليال سليما ، ومرتكزا على أساس قانون سليم ، والوسيلة على غير أساس.

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب لهذه األسباب

 -املقرر : السيد عبد اإلاله حنين  -الرئيس : السيد عبد الرحمان املصباحي :   هيئة الحكم

 املحامي العام : السيد السعيد سعداوي.
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 النقض محكمة قرار

 2094/06/92 بتاريخ 626:  عدد القرار

 422/4/2/2095:  عدد اإلداري  امللف في

  

 

 القيام بعمليات من أجل الحصول على األرباح. -هيئة املحامين  -الضريبة على الشركات 

 

 القاعدة: 
 

الضريبة على الشركات ال تفرض على الشركات فقط بل كذلك على األشخاص املعنوية التي تقوم 

باستغالل أو بعمليات هادفة للحصول على ربح ، ومفهوم الربح يتحقق إذا قام شخص معنوي بصرف النظر 

ن أجل الحصول على الربح دون االلتفات إلى وجه تخصيص الربح املذكور وما عن نوعه بعملية أو عمليات م

إذا كان مخصصا ألهداف اجتماعية أو غيرها وال عالقة لتوزيع األرباح على األعضاء بتحققه ، ألن التوزيع 

امت ليس من شروط فرض الضريبة على الشركات. واملحكمة ملا ثبت لها أن الهيئة باعتبارها شخصا معنويا ق

بعملية بناء عمارة وقامت بتفويت مشتمالتها بالبيع والكراء لألغيار وهو فعل حققت منه ربحا يجعلها خاضعة 

 للضريبة على الشركات تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

 رفض الطلب
 

 

 

 باسم جاللة امللك

 

لصادر عن محكمة وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق امللف ، ومن القرار املطعون فيه ا

أن الطالبة هيئة املحامين لدى  5/3/5663في امللف  59/65/5625االستئناف اإلدارية بمراكش بتاريخ 

محكمة االستئناف بأكادير تقدمت بمقال أمام املحكمة اإلدارية بأكادير ، عرضت فيه أنها توصلت 

ص الضريبة على الشركات يخ 5665مكرر برسم سنة  25بإعالن بالضريبة وأمر بالتحصيل تحت عدد 

، ومن أن  50-10بالرغم من كونها ال تدخل ضمن األشخاص امللزمين طبقا للمادة الثانية من قانون 

املتعلق بمهنة املحاماة وقانونها الداخلي الذي يجعلها ال تهدف إلى  26/63/2339نشاطها منظم بظهير 

ذلك قانونا ، فأصدرت املحكمة اإلدارية الربح ، ملتمسة بطالن األمر بالتحصيل مع ما يترتب على 

حكما قض ى باالستجابة للطلب فألغته محكمة االستئناف اإلدارية وحكمت بعد التصدي برفض 

 الطلب بمقتض ى قرارها املطعون فيه.

 في شأن الفرع األول والثاني والثالث من الوسيلة األولى مجتمعتين :
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ق قانون املسطرة ، بدعوى أن االستئناف قدم حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خر 

من طرف املطلوبة في مواجهة جمعية هيئة املحامين لدى محكمة االستئناف بأكادير وهي لم تكن طرف 

في الدعوى التي قدمت من طرف هيئة املحامين بأكادير التي ال تعتبر جمعية حسب قانون املحاماة وأنها 

 رار ساير املطلوبة ملا اعتبر األمر يتعلق بجمعيةأثارت الدفع املذكور ، غير أن الق

.كما أن ممثل املطلوبة عبد الرحمان ابيال استمد نيابته من مدير الضرائب بمقتض ى قراره 

، إال أن املذكرات الالحقة ملقال االستئناف مرفوعة من طرف محمد الرقابي  21/68/5668املؤرخ في 

 من قانون املسطرة املدنية. 222و 90و 99و 2مما يشكل مخالفة للفصل 

كذلك فإن املطلوبة قدمت مقالها االستئنافي دون باقي األطراف املحكوم عليها وبعنوان غير الوارد 

 في الحكم املستأنف.

كما أنها لم يتم تبليغها باألمر بالتخلي مما نتج عنه ضرر لها لعدم اطالعها عليها وعلمها أن 

من قانون املسطرة املدنية يجعل القرار  992د خرقا للفصل القضية أصبحت جاهزة األمر الذي يع

 عرضة للنقض.

من قانون املسطرة املدنية فإن  923من الفصل  5لكن ، حيث أنه وطبقا ملقتضيات الفقرة 

الخرق املسطري الذي يعد سببا للطعن بالنقض هو ذلك الذي يكون قد أضر باألطراف ، وفي النازلة 

يئة املحامين الطالبة لم يترتب عليه أية جهالة بها وال نتج لها عنه ضرر ما فإن إضافة صفة جمعية له

دامت استنفذت حقوقها في الدفاع إضافة إلى عدم تغييره لصفتها املضفاة عليها بخصوص القانون 

وخاصة قانون املحاماة ، والتي ليس من شأن ما ورد في القرار ومقال االستئناف من كونها جمعية أن 

ها ، وبخصوص صفة املوقع محل املذكرات الالحقة ملقال االستئناف فإنه وبصرف النظر عن يغير في

وجه الرأي فيه غير متوفر في قبول االستئناف طاملا أن من غير املنازع فيه أن املقال املذكور قدم من 

أو أرفق بوثائق  ذي صفة وأن املذكرات الالحقة لم يتم إثارة أنها تضمنت دفعا لم يرد في املقال املذكور 

أثرت على نتيجة القرار ، وفي شأن األطراف التي قدمت من طرفها الطعن فإنه وبالنظر إلى كون األمر 

من قانون املسطرة املدنية تنعى على أن  222متعلق بنزاع جبائي وأن الفقرة األخيرة من الفصل 

ئب في شخص مديرها ، فإن رفع الدعوى ترفع بالنسبة للمنازعات املذكورة في مواجهة مديرية الضرا

مقال االستئناف من طرف األخيرة لوحدها يجعله مقبوال ألنها هي املتضررة فيه والطرف األصيل فيه 

إضافة إلى الطالبة ، وفيما يتعلق بعدم التوصل باألمر بالتخلي فإن الطالبة لم تبين الضرر الفعلي 

 منتج والفروع بدون أثر.  الحاصل لها من عدم تبليغها به مما يجعل النعي غير 

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة األولى :حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق 

من قانون املسطرة املدنية ، ذلك أنه ال وجود لتقرير املستشار املقرر بامللف ولعدم  905الفصل 

التقرير وعدم معارضة الطرفين إلى تضمين محاضر الجلسات ما يفيد إعفاء املستشار املقرر من تالوة 

دون وجود  59/65/5625بينما تاريخ النطق هو  53/25/5629أن القضية أدرجت في املداولة لجلسة 

 ما يفيد تحديدها أو تأخيرها.
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لكن ، حيث أنه ملا كان القرار متضمن لعبارة : "بناء على تقرير املستشار املقرر" ، فإن ذلك يفيد 

مة عليه وإثبات عكس ذلك يقع على مثير الدفع وهو ما يتم في النازلة ، وبخصوص وجوده واطالع املحك

من قانون املسطرة املدنية كما وقع تعديله  905تالوة التقرير فلم يعد واجبا طبقا ملقتضيات الفصل 

ومن تم فإن عدم تضمين ما يفيد اإلعفاء من تالوة بمحاضر الجلسات ليس من  26/63/2339بظهير 

 53/25/5622زمات الواجب اإلشارة إليها فيها ، وفي شأن حجز القضية للمداولة فقد تم بجلسة املستل

مما  59/65/5625ثم صدر القرار بجلسة  50/62/5625التي أدرجت بها القضية من املداولة لتاريخ 

ر يفيد تحديد النطق إلى الجلسة املذكورة ، وأن عدم ذكر ذلك في محضر الجلسات ال يعيب القرا

مادام ليس في القانون ما يوجب ذلك مما يجعل القرار غير خارق للمقتض ى املحتج بخرقه والفرع على 

 غير أساس.

في شأن الفرع الخامس من الوسيلة األولى :حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق 

مل القرارات نفس من قانون املسطرة املدنية ، ذلك أن الفصل املذكور نص على أنه تح 902الفصل 

عنوان األحكام االبتدائية والحال أن عنوان املدعى عليهم بالحكم االبتدائي هو غير ذلك العنوان بالقرار 

 املطعون فيه باإلضافة إلى أن ذ. حسن وهبي ليس محال للمخابرة مع الطالبة.

يجعل على  من قانون املسطرة املدنية الذي 902لكن ، حيث أن املقصود بالعنوان في الفصل 

من قانون املسطرة املدنية ليس هو عنوان األطراف بل ما تحمله األحكام في رأسها من  26الفصل 

عبارة "اململكة املغربية" و"باسم جاللة امللك وطبقا للقانون" ، إضافة إلى أن تغيير العنوان ما بين 

من ثاني مرحلة لم يكن صوريا وال املرحلة االبتدائية واالستئنافية جائز مادام أن العنوان املدلى به 

قصد به التقاض ي بسوء نية ، وبخصوص جعل عنوانهما بمكتب محاميها تحمل مخابرة فل يكن له 

تأثير على حقوق دفاعيها طاملا أن املحامي املذكور أجاب عنها مما يجعل القرار غير خارق للمقتض ى 

 املحتج بخرقه والفرع على غير أساس.

ل مجتمعة :حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق القانون في شأن باقي الوسائ

وقواعد مسطرية أضرت بها وانعدام التعليل وعدم االرتكاز على أساس ، ذلك أنها هيئة منظمة وفق 

لقانون مهنة املحاماة وليس وفق قانون الجمعيات أو الشركات أو املنعشين العقاريين ، وأنه ليس في 

 50-10الربح وأن القرار طبق عليها قانونا غير واجب التطبيق إذ أنها مخاطبة بقانون أهدافها تحقيق 

من  0، إضافة إلى أن القرار اعتمد مقتضيات املادة  5665باعتبار أن الفرض الضريبي يرجع إلى سنة 

ة عدم القانون املذكور والحال أنها أسست دعواه على املادة فيه ، مما يعد تحويرا للطلب ومس بقاعد

رجعية القوانين ملا طبق نصا الحقا عن واقعة اإللزام بالضريبة عالوة عن فهمه الخاطئ ملفهوم 

املؤسسات العامة ولعدم استهداف الربح ، إذ أنها ليست مؤسسة عمومية وال جمعية وال تهدف إلى 

صادقة على حسابات تحقيق الربح الذي يعني الجزء من األرباح التي يتم توزيعه على املساهمين بعد امل

السنة املالية وهو ما لم تفعله بل إنها خصصت العوائد ملشروع دار املحامي املخصصة لفائدة صندوق 

 التقاعد.
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كما أن القرار تجاوز قاعدة أال ضريبة بدون نص وقاعدة التفسير الضيق للنص الضريبي مادام 

بالضريبة املفروضة عليها ، كذلك فإن ضمن امللزمين  5665أنها لم تكن طبقا لقانون املالية لسنة 

املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه تجاوزت إطار الدعوى الهادف إلى تسجيل أن الطالبة ليست 

ملزمة بالضريبة موضوع النزاع إلى تأويل واعتبار أنها غير مستفيدة من اإلعفاء والحال أنها لم توزع أية 

و خدمة صندوق التقاعد ، مما يجعل القرار بما ذهب أرباح بل أن أساس املشروع موضوع الفرض ه

 إليه عرضة للنقض.

فإنه تخضع للضريبة على  50-10من القانون  5لكن ، حيث أنه بمقتض ى الفقرة ب من املادة 

الشركات كذلك املؤسسات العامة وغيرها من األشخاص املعنوية التي تقوم باستغالل أو بعمليات 

ى الفقرة املذكورة أن الضريبة على الشركات تفرض ليس على الشركات هادفة للحصول على ربح ومؤد

املذكورة فقط بل كذلك على األشخاص املعنوية التي تقوم باستغالل أو  5املنصوص عليها في املادة 

بعمليات هادفة للحصول على ربح ، ومفهوم الربح يتحقق إذا قام شخص معنوي بصرف النظر عن 

من أجل الحصول على الربح دون االلتفات عن وجه تخصيص الربح املذكور نوعه بعملية أو عمليات 

وما إذا كان مخصصا ألهداف اجتماعية أو غيرها وال عالقة لتوزيع األرباح على األعضاء بتحققه إذ أن 

التوزيع املذكور ليس من شروط فرض الضريبة على الشركات ، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه 

 ا انتهت إليه من كون الطالبة مخاطبة بالضريبة على الشركات بما جاءت به من أن :التي عللت م

ينص في مادته الثانية على أنه  5665" حسبما وقع تعديله إلى حدود 50-10"القانون رقم  

تخضع الضريبة على الشركات األشخاص املعنوية التي تقوم باستغالل أو بعمليات هادفة للحصول 

، وأن الطالبة حسب الثابت من وثائق امللف عمدت إلى بناء عمارة من ستة طوابق على الربح ... 

وتفويت مشتمالتها من شقق سكنية ومحالت تجارية ومكاتب مهنية عن طريق البيع والكراء لألغيار 

وأدت واجب الضريبة على القيمة املضافة ، ومن تم تكون قد مارست نشاطا مدرا للربح يتعلق بنفس 

ذو الطابع الربحي الذي يتعاطاه فاعلون اقتصاديون آخرون في نفس امليدان وبنفس شروط املنتوج 

التسويق االقتصادي تكون قد سايرت املقتضيات املذكورة بإبرازها بأن الطالبة وباعتبارها شخصا 

قت معنويا قد قامت بعملية بناء عمارة وقامت بتفويت مشتمالتها بالبيع والكراء لألغيار وهو فعل حق

منه ربحا يجعلها خاضعة للضريبة على الشركات وال يؤثر في ذلك تخصيص تلك األرباح ألهداف 

اجتماعية ، ألن الواقعة املنشئة للضريبة املذكورة هو هدف الحصول على الربح في العملية وليس وجه 

ي فيه غير صرف تلك األرباح ، أما ما جاء بالقرار من كونها جمعية وصف بصرف النظر عن وجه الرأ

من القانون أعاله لم تربط الضريبة بصفة  5مؤثر في نتيجة ما ذهب إليه ألن الفقرة ب من الفصل 

الجمعية بل بتوفر من قام بالعمليات املنصوص عليها فيها بصفة الجخص املعنوي وهي مسألة ال تنازع 

إلعفاء ليس تحويرا لطلب إذ أن املطلوبة في توافرها فيها ، كما أن ما جاء فيه من أنها ال تستفيد من ا

اإلعفاء ال يكون ملن له صفة امللزم ، وأن املحكمة ملا اعتبرت أن الطالبة ال تستفيد من اإللزام تكون 

قد أثبتت لها صفة امللزمة وتحققت من عدم استفادتها من شروط اإلعفاء مما يجعل قرارها قد طبق 
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لي لم يخرق املقتضيات املحتج بخرقها وجاء مرتكزا النص الواجب التطبيق وليس نصا الحقا ، وبالتا

 على أساس ومعلال بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس.

 قضت محكمة النقض برفض الطلب.لهذه األسباب 

 هيئة املحامين لدى محكمة االستئناف بأكاديروبين املديرية العامة للضرائب ومن معهااألطراف 

املحامي  -املقرر : السيد عبد السالم الوهابي  -د محمد منقار بنيس الرئيس : السي: هيئة الحكم 

 العام : السيد حسن تايب.
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 النقض محكمة قرار

 2094/03/93 بتاريخ 462:  عدد القرار

 12/4/2/2095:  عدد اإلداري  امللف في
  

 

 .من زائد القيمة %20عدم االستفادة من نسبة  -بيع عقار  -الضريبة على الشركات 

 القاعدة:

من زائد القيمة عن بيع العقار راجع إلى كونها تنشط في امليدان  %86عدم استفادة الشركة من نسبة 

العقاري ، ولم تثبت أن العقار موضوع النزاع منذ شرائها له رصدته كوسيلة إنتاج كشرط إلدراجه ضمن 

لية اإلنتاج ، وبالتالي فإنه يعتبر األصول الثابتة بحيث لم تبين طبيعة تخصيصه واستغالله ودوره في عم

 بضاعة رغم تسجيله في محاسبتها ضمن األصول الثابتة.

 رفض الطلب

 

 

 باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من أوراق امللف ، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن محكمة  وطبقا للقانون 

بة الشركة املدنية العقارية رضا أن الطال 252/22/3في امللف  29/65/5625االستئناف بالرباط بتاريخ 

تقدمت بمقال إلى إدارية الرباط من أجل الطعن في مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية 

، عرضت فيه أن محاسبتها خضعت للمراقبة  60/581/2في امللف  52/62/5668الصادر بتاريخ 

 5665و 5662كات وعن سنتي عن الضريبة على الشر  5665إلى  31الضريبية عن السنوات من 

بخصوص الضريبة على القيمة املضافة ، وأنه نتج عن املراجعة املذكورة مجموعة من التصحيحات 

أكدها املقرر املطعون فيه الذي جاء خارقا للدستور لكونه محرر باللغة الفرنسية ، كما أنه معيب 

صحيحات املفتش دون مناقشة وفاسد لكونه لم يلغي مقرر اللجنة املحلية بل أبقى فقط على ت

األسباب املعتمدة من طرف اللجنة املحلية ، إضافة إلى أن مسطرة التصحيح تم خرقها لعدم احترام 

إجراءات اإلشعار بالفحص من حيث تبليغه أو احترام آجاله ، إذ أنها لم تتوصل باإلشعار بالفحص ، 

وليس بامللف ما يفيد أن الطعن أحيل أمامها كما أنها لم تبلغ قانونيا لحضور أشغال اللجنة الوطنية 

داخل األجل القانوني ، كما أن مسطرة املراجعة متقادمة إذ أنها قدمت إقرارها حول الوضعية 

وأن رسالة التصحيح األولى  5662ولم تقم ببيعه إال في سنة  2319القانونية والجبائية للعقار سنة 

للضريبة ، كذلك فإن املقرر اعتبر أنها غير محقة في جاءت بعد أربع سنوات من الواقعة املنشئة 

، مما يجعله غير مرتكز على أساس  50-10من القانون  23طبقا للمادة  %86االستفادة من تخفيض 
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فيما ذهب إليه وفي احتسابه الفوائد عن عملية تحويل ثمن التفويت لحساب املمثل القانوني لها 

فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا ، وبعد إجراء بحث وآخر  ملتمسة الحكم بإلغاء املقرر املطعون 

تكميلي أصدرت املحكمة اإلدارة حكما قض ى برفض الطلب استأنفته املدعية فأيدته محكمة 

 االستئناف اإلدارية بمقتض ى قرارها املطعون فيه.

ملطعون فيه في شأن الوسائل األولى والثانية والثالثة مجتمعة :حيث تنعى الطاعنة على القرار ا

انعدام التعليل وعدم االرتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع ، ذلك أنه لم يجب على الدفع 

املثار من طرفها واملتمثل في كون مقرر اللجنة جاء خارقا للدستور ولقانون التعريب لصدوره باللغة 

ية ، وال في عدم توجيه امللف داخل الفرنسية ، وال على ما أثير من عدم نظر طعنها في قرار اللجنة املحل

 أجل شهر من تاريخ الطعن إلى اللجنة الوطنية مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن ، حيث أنه وبخصوص الدفع بصدور مقرر اللجنة الوطنية باللغة الفرنسية فإنه وملا كان 

ض تحرير وصدور الدفع مستندا إلى نص عام وهو الدستور وقانون التعريب وليس إلى نص خاص يفر 

املقرر املذكور باللغة العربية ، فإن تقدير جدية الدفع تتحدد بالضرر الالحق بمثيره ، وفي النازلة فإن 

الضرر غير قائم مادام أن الطالبة قد وجهت طعنها ضد املقرر املذكور وبينت أوجه دفاعها ضده وهي 

املحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عليه ، على بينة من محتواه ، مما يجعل الدفع بالتالي غير مؤسس و 

وفيما يتعلق بالدفع املتعلق بعدم النظر في طعنها املقدم أمام اللجنة املحلية فلم يتم التمسك به أمام 

املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه خالفا ملا ورد في النعي ، وفي شأن عدم توجيه امللف داخل أجل 

املستأنف الذي أيدته محكمة االستئناف مما تكون متبنية لتعليله  شهر إلى اللجنة الوطنية فإن الحكم

 قد رده بعلة أنه : 

"بالرجوع إلى املراسلة املوجهة من املدير العام للضرائب إلى رئيس اللجنة الوطنية للنظر في 

 يتضح أن إحالة امللف الضريبي الخاص باملدعية على 25/68/5660الطعون املتعلقة بالضريبة بتاريخ 

، فضال عن كون  53/60/5660هذه األخيرة كان داخل أجل شهر من تاريخ توصل اإلدارة بالطلب في 

هذا الخرق وعلى فرض ثبوته ال يدخل ضمن املبررات املوجبة للتصريح ببطالن مسطرة التصحيح طاملا 

تكزا على أساس ال يترتب عنه أي ضرر بحقوق امللزم" ، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء مر 

 ومعلال بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس إال فيما هو خالف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الرابعة :حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه سوء التعليل وانعدامه 

بعدم قانونية ما وانعدام األساس القانوني ، ذلك أنها تمسكت  50-10من القانون  22وخرق املادة 

إذا أكدت  5662ذهبت إليه اللجنة من اعتبار الواقعة املنشئة للضريبة تحققت بتاريخ بيع العقار سنة 

، إال أن املحكمة اعتبرت أن تاريخ  5662إلى سنة  2319بأن العقار كان من األصول الثابتة من سنة 

 %86ة من التخفيض الجبائي بنسبة بيعه يشكل الواقعة املنشئة للضريبة مستبعدة استفادة الطالب

دون تبرير ودون التعرض للتقادم الرباعي املنصوص عليه في املادة املحتج بخرقها مما يجعل القرار 

 عرضة للنقض.
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لكن ، حيث أن الحكم املستأنف الذي أيدته املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ، مما تكون 

تعليالتها قد برر سبب استبعاده الستفادة الطالبة من نسبة معه قد تبنت تعليالته املكملة واملدعمة ل

من زائد القيمة عن بيع العقار بما جاء به من أنه : "بالرجوع إلى أوراق امللف يتضح بأن الطالبة  86%

وهي تنشط في امليدان العقاري لم تثبت أن األرض موضوع النزاع منذ شرائها رصدت كوسيلة إنتاج 

ألصول الثابتة بحيث لم تبين طبيعة تخصيص واستغالل تلك األرض ودورها كشرط إلدراجها ضمن ا

في عملية اإلنتاج. مما يتعين معه في غياب إثبات ذلك اعتبارها كبضاعة بالنظر إلى مجال نشاط 

الطالبة ..." ، وهو تعليل برر خالفا ملا ورد في النعي سبب اعتباره العقار بضاعة رغم تسجيله في 

ة ضمن األصول الثابتة إضافة إلى كونه غير منتقد ويقيم القرار ، ويجعل بالتالي محاسبة الطالب

باعتباره الواقعة املنشئة للضريبة كما  5662التقادم الرباعي يسري من تاريخ بيع العقار املذكور سنة 

قتض ى ذهب إلى ذلك القرار عن صواب مما يجعله معلال تعليال سليما وبما فيه الكفاية وغير خارق للم

 املحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس إال فيما هو خالف الواقع فهو غير مقبول. 

في شأن الوسيلة الخامسة :حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه سوء التعليل ونقصانه 

بة وعدم االرتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه اعتبر أن التسبيقات املسلمة ألحد الشركاء تعتبر بمثا

قرض تحتسب عليه الفوائد والحال أنه ال مجال للقياس ألن القانون الضريبي من النظام العام وأنه ال 

 ضريبة بدون نص وال يوجد نص يجعل التسبيقات بمثابة قروض.

لكن ، حيث أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة فيها هو من صميم سلطة محكمة 

على أسباب سابقة لها أصلها الثابت ضمن أوراق الدعوى وال رقابة عليها املوضوع متى أقامت قضاءها 

من طرف جهة النقض إال بخصوص التعليل ، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه التي ثبت لها 

تقديم الشركة لتسبيقات للشركاء واعتبرت أن ذلك يدخل في حكم القرض الذي تستحق عليه الفوائد 

لك الفوائد ال تواجه به الخزينة العامة ، تكون قد أوردت تعليالت سائغة فيما وأن عدم احتسابها لت

ذهبت إليه لكون التسبيقات املقدمة للشركاء هي بمثابة قروض مقدمة لهم ، وبالتالي فتستحق عنها 

الفوائد بصرف النظر عما إذا كان تم قبضها فعال من طرف الشركة أم ال مما ال مجال معه لالحتجاج 

أ أن ال ضريبة بدون نص مادام أن األمر ال يتعلق بفرض ضريبة وال بعدم وجود نص يجعل بمبد

التسبيقات بمثابة قروض بل بتصرف بموجبه سبقت أموال من الشركة للشركاء فيها ، وبالتالي فإنه 

منها طبقا للقواعد املتعلقة بالتجارة فإن تلك األموال يجب أن تفرض عليها فوائد يؤديها املستفيدون 

 مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعلال تعليال سليما وبما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

 :لهذه األسباب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب.

 ألطراف بين : الشركة املدنية العقارية رضاوبين : املديرية العامة إلدارة الضرائب ومن معها ا

 -املقرر : السيد عبد السالم الوهابي  -د محمد منقار بنيس الرئيس : السي الهيئة الحاكمة

 املحامي العام : السيد حسن تايب.
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 النقض محكمة قرار 

 2094/09/50 بتاريخ 21:  عدد القرار

 9115/4/2/2092:  عدد اإلداري  امللف في

 .داري التظلم اإل  -الضريبة العامة على الدخل )أرباح عقارية(  -مسطرة تصحيح الضريبة 

 

مسطرة التظلم اإلداري ال تكون واجبة إال إذا كانت إدارة الضرائب قد فرضت الضريبة تطبيقا ملسطرة 

سليمة تتقيد فيها بالنصوص الواجبة التطبيق حسب األحوال ، ومن جملتها املسطرة التواجهية. أما في نازلة 

ملحلية لتقدير الضريبة بناء على الطلب الذي الحال فإنه لم يثبت أن اإلدارة قد أحالت النزاع على اللجنة ا

تقدم به امللزم ، واعتبرت بأن اإلشعار بإمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية ال أثر له. وأن مسطرة التصحيح 

من املدونة العامة للضرائب املتعلقة بمسطرة  592الضريبي معيبة وردت الدفع املثار بشأن خرق املادة 

 التظلم اإلداري.

 الطلب رفض

 األساس القانوني :

"يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم 

 املفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى املدير العام للضرائب أو الجخص املفوض من لدنه لهذا الغرض :

 أشهر املوالية النصرام اآلجال املقررة ؛ (0أ( في حالة الضريبة بصورة تلقائية خالل الستة )

( 0ب( في حالة فرض ضريبة عن طريق جداول أو قوائم اإليرادات أو أوامر باالستخالص خالل الستة )

 أشهر املوالية للشهر الذي يقع فيه صدور األمر بتحصيلها.

ملطالبة بعد البحث الذي يتولى الوزير املكلف باملالية أو الجخص املفوض من لدنه لهذا الغرض البت في ا

 تقوم به املصلحة املختصة.

إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن اإلدارة أو في حالة عدم جواب هذه األخيرة داخل أجل 

 أدناه. 509( أشهر املوالية لتاريخ املطالبة وجبت متابعة اإلجراءات يوفقا ألحكام املادة 0الستة )

لتحصيل الفوري للمبالغ املستحقة وإن اقتض ى الحال ، للشروع في مسطرة ال تحول املطالبة دون ا

التحصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض املبالغ املذكورة بعد صدور القرار أو الحكم."  )املادة 

 من املدونة العامة للضرائب(. 592
 

 

 

 باسم جاللة امللك

الصادر بتاريخ  522، ومن القرار رقم  حيث يستفاد من أوراق امللف وطبقا للقانون 

املطعون فيه  5-5622-3-588عن محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش في امللف رقم  61/69/5625
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م )املطلوب في النقض( تقدم بمقال افتتاحي أمام املحكمة اإلدارية بأكادير  -بالنقض ، أن املدعي ب 

 60/62/5668من إدارة الضرائب مؤرخة في  ، عرض فيه أنه توصل برسالة 92/68/5663بتاريخ 

تتعلق بتصحيح الضريبة العامة على الدخل صنف األرباح العقارية عن بيع العقار موضوع الرسم 

بكتاب أكد فيه أن الثمن املصرح به هو  20/60/5668وأجاب عنها بتاريخ  06-22900العقاري عدد 

ثانية تفيد تخفيض األساس الضريبي بعد توصل برسالة  52/68/5668الثمن الحقيقي ، وبتاريخ 

درهم وكذلك تخفيض الواجبات اإلضافية من  53.552,62درهم إلى  290.152,62التصحيح من مبلغ 

 درهم.  28.100,52درهم إلى  50.300,52

ودعته إلى إمكانية لجوئه إلى الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة وهو ما قام به بتاريخ 

، إال أنه فوجئ بتبليغه بإعالم بالضريبة ملتمسا إلغاء الضريبة موضوع املنازعة لكون  50/61/5668

درهم وهو مبلغ يعتبر معفى من الضريبة لعدم تجاوزه مبلغ  05.666ثمن التفويت الحقيقي هو 

 50درهم ، وأن اإلدارة لم تنتظر مآل الطعن املقدم من طرفه أمام اللجنة املحلية أو مرور  06.666

 هرا قبل إشعاره بإمكانية لجوئه إلى الطعن أمام اللجنة الوطنية. ش

وبعد جواب إدارة الضرائب وتمام اإلجراءات ، صدر الحكم القاض ي بإبطال الضريبة بالعامة 

مع ما  9أمر بالتحصيل رقم  0366522جدول  5668على الدخل صنف األرباح العقارية برسم سنة 

الطالبة وبعد جواب املطلوب في النقض على مقال االستئناف بأن  يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته

إدارة الضرائب ال تميز بين إثبات ما يفيد إحالة امللف على اللجنة املحلية وبين ما يفيد إشعاره بتقديم 

شهرا ، إذ  50طعنه أمام اللجنة الوطنية بعد أن تعذر على اللجنة املحلية اتخاذ قرارها داخل أجل 

حدث عن عدم إدالء إدارة الضرائب بما يفيد إحالة امللف على اللجنة املحلية كمنطلق للبت الحكم يت

فيه عن طريق اللجنة املذكورة ، في حين أن إدارة الضرائب تتجاهل املعطى املذكور وتتمسك بكونها 

حلية بتقديم طعنه أمام اللجنة الوطنية بعد أن تعذر على اللجنة امل 68/68/5668أشعرته بتاريخ 

اتخاذ قرارها في املوضوع داخل األجل املذكور ... إلى آخر ما جاء في هذه املذكرة. وبعد تمام املناقشة ، 

 يصدر القرار املطعون فيه القاض ي بتأييد الحكم املستأنف.

حيث تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه بخرق القانون ، ذلك أن التعليل الذي اعتمدته 

من املدونة العامة للضرائب والتي  552من املادة  22من البند  8يات الفقرة املحكمة مخالف ملقتض

شهرا وعدم  50تنص على أن املفتش املكلف باملراقبة ملزم فقط بإخبار الخاضع للضريبة بانتهاء أجل 

اتخاذ اللجنة املحلية أي قرار في موضوع النزاع وإخباره أيضا بإمكانية تقديم طعنه أمام اللجنة 

 يوما من تاريخ هذا اإلشعار.  06نية داخل الوط

، فإنها تكون  68/68/5668وبما أن اإلدارة قامت باإلشعار املذكور بموجب رسالة مؤرخة يفي 

قد تقيدت باملقتضيات القانونية املشار إليها وأن املطلوب في النقض لم يتقدم بأي طعن أمام اللجنة 

أن يسلك مسطرة التظلم اإلدارية املسبق ، وكان حريا  الوطنية رغم إشعاره بذلك فكان لزاما عليه

باملحكمة أن تفرض رقابتها في هذا اإلطار وتلزم املطلوب بإثبات سلوكه لتلك املسطرة إال أنها تجاهلت 
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هذا األمر وقضت بقبول الدعوى مبررة ذلك بكون املطلوب معفى من سلوك مسطرة التظلم اإلدارية ، 

قامت بفرض الضريبة دون أن تدلي بما يفيد إحالة ملفه الضريبي على  مادامت إدارة الضرائب قد

اللجنة املحلية. وأن الدعوى لم تقدم وفق الشروط اإلجرائية املتطلبة قانونا والقرار املطعون فيه جاء 

 من املدونة العامة للضرائب وعرضة للنقض.  592مخالفا ملقتضيات املادة 

ارية ال تكون واجبة إال إذا كانت إدارة الضرائب قد فرضت لكن ، حيث أن مسطرة التظلم اإلد

الضريبة تطبيقا ملسطرة سليمة تتقيد فيها بالنصوص الضريبية الواجبة التطبيق حسب األحوال ، 

ومن جملتها املسطرة التواجهية. وأما في نازلة الحال فإنه لم يثبت ملحكمة االستئناف أن الطاعنة قد 

ة املحلية لتقدير الضريبة بناء على الطلب الذي تقدم به املطلوب في الطعن أحالت النزاع على اللجن

واعتبرت بأن اإلشعار بإمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية ال أثر له للسبب املذكور. وأن مسطرة 

من املدونة العامة للضرائب  592التصحيح الضريبي معيبة وردت الدفع املثار بشأن خرق املادة 

مسطرة التظلم تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ، ولم تخرق املقتضيات املحتج املتعلقة ب

 بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس

 قضت محكمة النقض برفض الطلب.لهذه األسباب .

 

 األطراف

 م –املديرية العامة للضرائب / ب 

 هيئة الحكم 

املحامي العام : السيد  -زيول برادة املقرر : السيد سعد غ -الرئيس : السيد محمد منقار بنيس 

 حسن تايب.
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 النقض محكمة قرار

 2094/09/01 بتاريخ 92:  عدد القرار

 242/4/9/2092:  عدد اإلداري  امللف في

 

 

عدم خضوعه  -عقار غير موصول بشبكات توزيع املاء والكهرباء -الضريبة على األراض ي غير املبنية

 للتضريب.

ضاة املوضوع ومن خالل الشهادة املسلمة من املكتب الوطني للكهرباء املدرجة بامللف ، مادام قد ثبت أمام ق

 أن العقار موضوع النزاع غير موصول بشبكات توزيع املاء والكهرباء وهو ما يعني أنه غير خاضع للتضريب.

 

 

 باسم جاللة امللك

، بعدم االرتكاز على أساس في وسيلة النقض الفريدة :حيث تعيب الطالبة القرار املطعون فيه 

قانوني ، ذلك أن املطلوبين نازعوا في فرض الضريبة عليهم وليس في إجراءات التحصيل الجبري ، 

من مدونة التحصيل تطبقان في النازلة ويتعين بالتالي  221و 228وبالتالي فإن مقتضيات املادتين 

لكن ، حيث  ذلك التمست نقض القرار. تقديم الضمانات القانونية خالف ما ذهب إليه القرار ، ألجل

إنه وخالفا ملا تمسكت به الطالبة ، فإنه مادام قد ثبت أمام قضاة املوضوع ، ومن خالل الشهادة 

املسلمة من املكتب الوطني للكهرباء املدرجة بامللف ، أن العقار موضوع النزاع غير موصول بشبكات 

خاضع للتضريب ، وبذلك يكون ما تمسكت به الطالبة غير توزيع املاء والكهرباء وهو ما يعني أنه غير 

 مبني على أساس.

 قضت محكمة النقض برفض الطلب.: لهذه األسباب

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية 

 بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :

السيد)...( رئيسا واملستشارين السادة : )...( مقررا و)...( أعضاء ، وبمحضر : لهيئة الحاكمةا

 املحامي العام السيد )...( ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة )...(.
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6 

 النقض محكمة قرار 

 2095/92/26 بتاريخ 9622:  عدد القرار

 9622/3/2/2092:  عدد االجتماعي امللف في
 

 إبرامه عن الطريق اإللكتروني. -شغل عقد ال

 القاعدة: 

التعبير عن اإليجاب من خالل شبكة عاملية لالتصاالت عن بعد وقبول التعبير عنه بوسيلة إلكترونية له أثر 

يلزم طرفي العقد ، فمطالبة األجير بالعمولة املحددة بالعقد اإللكتروني دليل على قبوله مادام العقد 

أن يكون عقدا عاديا ال يختلف عنه إال في الطريقة التي انعقد بها عبر وسائل االتصال  االلكتروني ال يعدو 

 الحديثة.

 

 األساس القانوني :

"اإليجاب املوجه لجخص حاضر ، من غير تحديد ميعاد ، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من 

 الطرف اآلخر.

 لى آخر بطريق التليفون."ويسري هذا الحكم على اإليجاب املقدم من شخص إ

 من قانون االلتزامات والعقود( 59)الفصل  

 أعاله على هذا الباب." 95والفصل  96إلى  59"ال تسري أحكام الفصول من 

 من قانون االلتزامات والعقود( 02 - 5)الفصل  
 

 

 باسم جاللة امللك

فيه أن املدعية تقدمت  وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ، ومن القرار املطعون 

إلى أن تم طردها بصفة  62/69/5662بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى املدعى عليها منذ 

وألجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات املترتبة عن ذلك وبعد جواب  55/60/5660تعسفية في 

املسطرية أصدرت املحكمة  املدعى عليها ، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء اإلجراءات

االبتدائية حكمها القاض ي على املدعى عليها بأدائها لفائدة املدعية تعويضات عن الضرر وعن باقي 

األجرة والعطلة السنوية وعن العمولة وبرفض باقي الطلبات. استأنفته املدعى عليها فقضت محكمة 

 فض الطلب بهذا الشأن وتأييده في الباقي. االستئناف بإلغائه جزئيا فيما قض ى به من عمولة والحكم بر 

طعنت فيه الطاعنة بالنقض فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالته على نفس املحكمة للبت 

من قانون االلتزامات والعقود ، فقضت  596فيه بهيئة أخرى بناء على خرقه ملقتضيات الفصل 
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املستأنف وهو القرار موضوع الطعن  محكمة االستئناف املحالة عليها القضية من جديد بتأييد الحكم

 بالنقض.

في شأن الفروع األول والثاني والثالث من الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض :تعيب الطاعنة القرار 

املطعون فيه نقصان التعليل املوازي النعدامه وعدم االرتكاز على أساس قانوني سليم ، ذلك أن القرار 

لة بتأييد الحكم املستأنف بناء على النقطة التي بت فيها املجلس املطعون فيه قض ى بعد النقض واإلحا

قد  %52األعلى والتي مفادها أن العمولة موضوع النزاع مستحقة للمطلوبة بناء على كون عمولة 

بناء على الرسالة اإللكترونية الصادرة عن أحد شركاء الطاعنة املسمى  5660أبريل  20حددت في 

صلت بها املطلوبة واملدلى بها من قبلها والتي لم تكن محل منازعة من قبل جون دافيد )ب( والتي تو 

 الطاعنة مما تبقى معه املطلوبة محقة في العمولة التي لم تتوصل بها عن املدة املطلوبة.

وأن ما ذهبت إليه املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس  

 ب التالية :قانوني سليم لألسبا

 220أوال املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه طبقت مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة  

منزلة تغيير  %52تطبيقا غير سليم ألنها لم تنزل الرسالة اإللكترونية التي على أساسها قضت بعمولة 

قم معامالت يفوق الحق بالعقد ، والرسالة اإللكترونية تنص على شرط واقف يتمثل في تحقيق ر 

درهم بعد خصم الرسوم ومصاريف البطائق البنكية. واملحكمة لم تتحقق من خالل  26.666,66

تعليلها ومن خالل االعتماد على الخبرة موضوع الطعن من تحقق هذا الشرط حتى يتأتى القول 

لكترونية لكون باستحقاق العمولة. وكذلك اختالف الطبيعة القانونية للعقد األصلي عن الرسالة اإل

 األول عقدا محدد املدة والثاني غير محدد املدة. 

واختالف سريان العقد األصلي املؤشر عليه عن تاريخ العمل بالرسالة اإللكترونية كما اقترحت 

الطاعنة ذلك على املطلوبة. ثانيا الرسالة اإللكترونية التي اعتمدتها املحكمة في صدور حكمها تصرف 

رف لم يكتسب بعد طابع عقد شغل بل مجرد إيجاب لم يتحقق له القبول وباقي قانوني أحادي الط

شروط صحة العقود الثنائية األطراف كما هو الحال بالنسبة لعقود الشغل. ثالثا التأشيرة على العقود 

 األجنبية في املادة الشغلية وكذا ملحقاتها من النظام العام الغاية منه حماية املال العام من التهرب

الضريبي وتهريب األموال املغربية إلى الخارج بشكل غير قانوني وكذا مراقبة تصرفات وأعمال األجانب 

 على التراب الوطني.

لكن ، حيث أن القرار املطعون فيه ملا تبنى تعليل قرار محكمة النقض الذي اعتبر أن العمولة 

سمى "جون دافيد )ب(" بنسبة الصادر عن أحد شركاء الطاعنة وامل 5660أبريل  20قد حددت في 

والتي توصلت بها املطلوبة في النقض التي تبقى محقة فيها عن املدة املطلوبة التي لم تتوصل بها  52%

وأن تحديد هذه العمولة ال يشكل تغييرا طرأ على العقد يستوجب التأشير عليه وأن العمولة تعتبر 

 تغييرا طارئا على العقد وال يتطلب التأشير عليه.  بنص القانون إضافة إلى األجر وأن تحديدها ال يشكل
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من قانون االلتزامات والعقود ينص على أن "اإليجاب املوجه لجخص  59وإذا كان الفصل 

حاضر ، من غير تحديد ميعاد يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف اآلخر ..." فإن 

 96إلى  59لى أنه "ال تسري أحكام الفصول من مكرر مرتين من نفس القانون ينص ع 02الفصل 

أعاله على هذا الباب" )الباب األول املكرر املتعلق بالعقد املبرم بشكل إلكتروني أو املوجه  95والفصل 

بطريقة إلكترونية( وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة من أن اإليجاب لم يتحقق له القبول ، ال أساس له 

مطالبة املطلوبة في النقض بالعمولة املحددة بالعقد اإللكتروني هي أكبر  وفق نص الفصل أعاله ألن

دليل على قبولها مادام أن العقد اإللكتروني ال يعدو أن يكون عقدا عاديا ال يختلف عنه إال في 

الطريقة التي ينعقد بها عبر وسائل االتصال الحديثة ، وال يكون اإليجاب والقبول فيها بنفس مجلس 

مكرر مرتين أعاله. واملحكمة املطعون في قرارها ملا لم ترد على هذين  02ما أكد ذلك الفصل العقد ك

الدفعين تكون قد ردتهما ضمنيا لعدم تأثيرهما في القرار. مما يبقى معه مرتكزا على أساس قانوني 

 ومعلال تعليال سليما والوسائل ال سند لها.

تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه اعتماده على خبرة في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الفريدة :

غير قانونية لم تأخذ بعين االعتبار الشروط املنصوص عليها في الرسالة اإللكترونية ، ذلك أنه بالرجوع 

إلى الرسالة اإللكترونية ومناقشة الطاعنة أعاله سيالحظ أن الخبرة التي اعتمدتها املحكمة لم تحترم 

يها في الرسالة والتي وضعت الستحقاق العمولة شرطا واقفا وهو تحقيق رقم الشروط املنصوص عل

درهم دون احتساب الرسوم ومصاريف البطاقة البنكية. وأن  26.666,66معامالت شهري ال يقل عن 

 26/62/5662الخبرة اكتفت باحتساب املعامالت التي حققتها الطاعنة طوال املدة ما بين 

دون أن تحدد فيما إذا كانت هناك شهور لم تحقق فيها الطاعنة رقم بشكل جزافي  26/62/5660و

درهم مع العلوم أن هذا الرقم يعتبر شرطا واقفا لصرف العمولة متى كان رقم  26.666,66معامالت 

درهم كما جاء في الفقرة الرابعة من الرسالة. كما تنص الرسالة على أن  26.666,66املعامالت أقل من 

أي أربعة أشهر قبل انتهاء العقد  92/25/5662ات التي جاءت فيها سيتم ابتداء من العمل باملقتضي

املؤشر عليه وبالتالي وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه املحكمة املصدرة للقرار ، فاملطلوبة ال تستحق إال 

 ونية. عمولة أربعة أشهر عكس ما ذهبت إليه املحكمة املطعون في قرارها التي بنته على خبرة غير قان

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار املطعون فيه ، ذلك أن اعتماده على الخبرة التي حددت 

درهم كتعويض إجمالي ، رغم  552.109,99التعويض املحكوم به لفائدة املطلوبة في النقض في مبلغ 

 يقل عن عن كل رقم معامالت شهرية ال  %52أن الرسالة اإللكترونية قد حددت العمولة في نسبة 

درهم. فالخبرة املعتمدة حددت التعويض بشكل إجمالي ودون أن تبين املعامالت الشهرية  26.666,66

درهم حتى تستحق عنها املطلوبة في النقض العمولة املتعاقد عليها. مما تبقى  26.666,66التي تفوق 

حددة في العقد ، قد عرضته معه املحكمة املطعون في قرارها ملا اعتمدت على خبرة لم تحقق الغاية امل

 للنقض في هذا الشق.

 لهذه األسباب
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قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من خبرة لتحديد 

 التعويض املستحق لألجيرة عن العمولة وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.

 

 الهيئة الحاكمة

املحامي العام : السيد  -ملصطفى مستعيد املقرر : السيد ا -الرئيس : السيدة مليكة بنزاهير 

 رشيد بناني.
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 بمراكش  االبتدائية املحكمة حكم

 2095/99/94 بتاريخ 04/04/2095:  بتاريخ بمراكش

 404/9209/2095:  رقم ملف

 

 اختصاص املحاكم اإلدارية -تحصيل  -ديون عمومية  -إداري : 

 

الوطني للضمان االجتماعي ضمن فئة الديون العمومية ،  املشرع صنف واجبات االشتراك الخاصة بالصندوق 

وهو األمر الذي ينسجم مع الطبيعة القانونية للمؤسسة الدائنة كمؤسسة عمومية كما ينص على ذلك 

الفصل األول من الظهير املنظم له، ومن تم يكون مضمون اإلحالة املسطرية على القواعد الخاصة 

 1ذلك للقواعد واألحكام املنظمة لالختصاص ، ومن املعلوم طبقا للفصل باستخالص الدين الضريبي شاملة ك

من القانون املنظم للمحاكم اإلدارية أن هذا الصنف من املحاكم ينعقد له االختصاص بنظر النزاعات 

من ق م م الذي ألغي ضمنيا بمقتض ى  56املتعلقة بتحصيل الديون العمومية وذلك حيادا عن أحكام الفصل 

ملحاكم اإلدارية الذي هو قانون خاص الحق لألول من حيث الزمن وأعاد تنظيم نفس املسألة ، الش يء قانون ا

 الذي يعطي للمحكمة اإلدارية صالحية نظر هذه الفئة من النزاعات.
 

 

 

 : الوقائع

واملعفى من  50/65/5629بناء على املقال االفتتاحي املودع بكتابة ضبط هذه املحكمة بتاريخ 

القضائية بقوة القانون والذي تقدم به الطرف املدعي بواسطة نائبه ويعرض فيه أنه دائن  الرسوم

باإلضافة إلى  5625إلى  5622للمدعى عليها األولى املنخرطة لديها بواجبات االشتراك املتعلقة بالفترة من 

ى عيها لم تف الذعائر املترتبة عن التأخير بموجب االلتزام املصادق عليه من طرفه ، وأن املدع

درهم كأصل الدين ،  26100,00بالتزاماتها رغم اإلشعار املوجه إليها ، وقد وصل مبلغ الدين إلى 

والذعائر املترتبة عن التأخير في األداء ، ملتمسا الحكم على املدعى عليهما بأداء املبلغ املذكور مع الذعائر 

باملائة عن كل شهر ثاني منذ تاريخ االستحقاق باملائة عن الشهر األول وواحد  9القانونية حسب مبلغ 

املحدد فيه وتحديد مدة اإلكراه البدني في األقص ى مع النفاذ املعجل لثبوت الدين وفق الشروط 

 من ق م م وتحميل املدعى عليه الصائر.  208الواردة في الفصل 

وبناء على  ل كفالة.وأرفق مقاله بأصل التزام ووثيقة تبين الوضعية املالية للمدعى عليها وأص

 مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

حضرها نائب املدعي وتخلف املدعى عليهما رغم  51/69/5629وبناء على إدراج امللف بجلسة 

 التوصل وأسند الحاضر النظر فتقرر حينئذ حجز القضية للتأمل قصد النطق بالحكم في جلسة يومه.
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لقانون :حيث أن طلب املدعي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يرمي إلى وبعد التأمل طبقا ل

 الحكم على الطرف املدعى عليه بأداء واجبات االشتراك املتعلقة بنظام الضمان االجتماعي.

املتعلق  2385يوليوز  58من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  51وحيث أنه بالرجوع إلى الفصل 

نجده  0/22/5660بتاريخ  65/28االجتماعي كما وقع تعديله بالقانون رقم بالنظام الخاص بالضمان 

ينص على ما يلي :"يضع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في حالة تأخير أداء واجبات االشتراك وفي 

قائمة باملداخيل ليتأتى استخالص جميع أو بعض واجبات االشتراك  58الحاالت املشار إليها في الفصل 

دة فيها والغرامات املفروضة عليها وكذا التعويضات ...ويباشر االستخالص وتجري املتابعات ، عند والزيا

 االقتضاء ، كما هو الشأن في الضرائب املباشرة خالل أجل أربع سنوات ...".

وحيث بذلك يكون املشرع قد صنف واجبات االشتراك الخاصة بالصندوق الوطني للضمان 

يون العمومية ، وهو األمر الذي ينسجم مع الطبيعة القانونية للمؤسسة االجتماعي ضمن فئة الد

الدائنة كمؤسسة عمومية كما ينص على ذلك الفصل األول من الظهير املذكور ، ومن تم يكون 

مضمون اإلحالة املسطرية على القواعد الخاصة باستخالص الدين الضريبي شاملة كذلك القواعد 

من القانون املنظم للمحاكم اإلدارية أن  1، ومن املعلوم طبقا للفصل  واألحكام املنظمة لالختصاص

هذا الصنف من املحاكم ينعقد له االختصاص بنظر النزاعات املتعلقة بتحصيل الديون العمومية 

من ق م م الذي ألغي ضمنيا بمقتض ى قانون املحاكم اإلدارية  56وذلك حيادا عن أحكام الفصل 

ق لألول من حيث الزمن وأعاد تنظيم نفس املسألة ، الش يء الذي يلزم معه الذي هو قانون خاص الح

هذه املحكمة برفع يدها عن القضية من خالل التصريح بعدم اختصاصها النوعي للبت في النزاع ، وهو 

 األمر الذي يستتبع إحالة امللف على املحكمة اإلدارية بمراكش بدون صائر.

 من قانون املحاكم اإلدارية. 29و 25و 1ق م م و 250و 26و 28و 20وتطبيقا للفصول 

حكمت املحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :بعدم االختصاص النوعي لهذه األسباب :

 واإلحالة على املحكمة اإلدارية بمراكش بدون صائر.

 بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله وكانت املحكمة تتركب من :

 يد يونس الزهري رئيسا السيدة ثورية صدوقي كاتبة الضبطالس: الهيئة الحاكمة
 



 

 

 

198 

 

 

8 

 بمراكش اإلدارية االستئناف محكمة  قرار

 2095/02/05 بتاريخ 269:  رقم

 52/9193/92:  االستئناف بمحكمة امللف رقم

 مسطرة إ -إدارة 

 مسطرة تواجهية. -فرض تلقائي  -دارية 

 القاعدة :

بة اإلدارة الضريبية وديا بتسوية وضعية امللزم هو تمكين اإلدارة من لئن كانت الغاية من وجوب مطال -

مراجعة موقفها وعند االقتضاء إيجاد حل ودي للنزاع قبل عرضه على القضاء فإنه ال أثر لذلك على قبول 

الدعوى متى تمسكت اإلدارة بأن مسطرة الفرض التلقائي تمت بشكل سليم وبقيت متشبثة به طيلة الفترة 

استغرقتها مناقشة القضية والتي تجاوزت ما بقي من األجل املمنوح لها للرد على املطالبة اإلدارية عند التي 

تاريخ رفع الدعوى وهو ما يعتبر من جانبها تعبيرا صريحا عن عدم قبولها تسوية النزاع وال يشكل إخالال 

 مسطريا من شأنه اإلضرار بمصالحها.

في الفرض التلقائي يؤدي إلى بطالن املسطرة ، وال يعد امللزم متوصال عدم احترام املسطرة التواجهية  -

 بصفة نظامية متى رجع استدعائه بمالحظة غير مطالب به.
 

 

 

 : الوقائع

 بناء على مقال االستئناف والحكم املستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع وثائق امللف.

وما يليه  290وبناء على مقتضيات الفصل .28/2/5629وبناء على األمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

 املحدثة بموجبه محاكم إدارية. 69/16وما يليه من قانون املسطرة املدنية والقانون رقم  951والفصل 

 وبعد االستماع إلى مستنتجات السيد املفوض امللكي وللمداولة طبق القانون.

ة العامة للضرائب في شخص من طرف املديري 22/26/5625بناء على املقال املرفوع بتاريخ 

عن املحكمة  5625ماي  28الصادر بتاريخ  000ممثلها القانوني والذي تستأنف بموجبه الحكم عدد 

والقاض ي بإلغاء إجراءات فرض الضريبة العامة على  15/1/5622اإلدارية بمراكش في امللف عدد 

حيث بلغ الحكم  -: في الشكل.5662الدخل صنف األرباح العقارية في حق املستأنف عليه برسم سنة 

حسب الثابت من طي التبليغ املوجود بامللف  9/3/5625االبتدائي إلى املدير العام للضرائب بتاريخ 

وحيث قدم االستئناف عالوة  -أي داخل األجل املقرر قانونا. 22/26/5625فبادر إلى استئنافه بتاريخ 

 .على ذلك ممن له الصفة واملصلحة فيتعين قبوله شكال

 20/5/5622حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن محتوى الحكم املستأنف أنه بتاريخ  -: في املوضوع

تقدم السيد و م بمقال أمام املحكمة اإلدارية بمراكش التمس بموجبه إلغاء الضريبة العامة على 
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واملحددة في مبلغ  5662/5662صنف األرباح العقارية املفروضة عليه برسم سنة  -الدخل 

درهم والحكم ببطالن إجراءات تحصيلها وسقوط حق الخزينة في استخالصها لتقادمها  098180,56

من كتاب املساطر  23أن اإلدارة لم تحترم مقتضيات املادة  - 2مركزا طلبه على األسباب التالية :

ت عقارية الجبائية التي تنص على أنه في حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم اإلقرار ببيع ممتلكا

أو حقوق عينية داخل األجال املحددة وجب على اإلدارة أن توجه إليه رسالة وفق اإلجراءات املنصوص 

أن اإلدارة بادرت إلى إنذاره دون تبليغه باإلشعار الضريبي  - 5من نفس القانون. 26عليها في املادة 

من مدونة تحصيل الديون  02و 93 - 93واحترام تسلسل إجراءات التحصيل املنصوص عليها في املواد 

 العمومية.

سقوط حق الخزينة العامة في استخالص الضريبة املفروضة عليه لعدم مباشرتها إجراءات 

 259التحصيل املقررة قانونا داخل أجل أربع سنوات املوالية لتاريخ الشروع في تحصيلها عمال باملادة 

 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

هوي للضرائب بمراكش بمذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لخرقها ملسطرة وأدلى املدير الج

من كتاب املساطر الجبائية ولخرقها مقتضيات  50املطالبة اإلدارية طبقا لآلجال املحددة في املادة 

قام املدعي بتفويت عقاره الفالحي  29/3/5662من ق.م.م وفي املوضوع أشار إلى أنه بتاريخ  95الفصل 

بدوار ولد سليمان ملنصير التابعة للجماعة القروية سيدي إسحاق بالصويرة لفائدة املكتب  الكائن

درهم( ولم يقدم إقراره بالتفويت كما لم يؤد  2283006,66الوطني للكهرباء بثمن إجمالي قدره )

 من كتاب 23الضريبة بشكل عفوي فنهجت اإلدارة في مواجهته مسطرة الفرض التلقائي طبقا للمادة 

عبر البريد املضمون تحت عدد  3/2/5665املساطر الجبائية عن طريق رسالة التذكير األولى مؤرخة في 

بالعنوان املدلى به في عقد التفويت تدعوه من خاللها إلى إيداع اإلقرار بالتفويت ودفع الضريبة  995

اإلدارة رسالة تذكير ثانية املترتبة عنه داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ التوصل بالرسالة ثم وجهت له 

تؤكد ضرورة تقديم اإلقرار بالتفويت  020عبر البريد املضمون تحت رقم  5665فبراير  50مؤرخة في 

داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ التوصل بالرسالة تحت طائلة ربط الضريبة تلقائيا غير أنه لم يسحب 

مطالب بها فتم فرض الضريبة تلقائيا وحددت في مبلغ رسالتي التذكير األولى والثانية ورجعتا بعبارة غير 

 درهم. 098180,56

وبعد التعقيب وانتهاء اإلجراءات صدر الحكم املشار إلى منطوقه أعاله فاستأنفه املدير العام 

خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل واملتجلي في كون  - 2للضرائب استنادا إلى األسباب التالية :

من املدونة  509عوى رغم أن املدعي لم يتقيد بأجل رفعها املنصوص عليه بموجب املحكمة قبلت الد

ورفع دعواه بتاريخ  69/5/5622العامة للضرائب باعتبار أنه قدم مطالبته اإلدارية بتاريخ 

عدم ارتكاز الحكم املستأنف على أساس فيما قض ى به من عدم سالمة مسطرة  - 20/5/5622.5

 3/2/5625ر أن اإلدارة وجهت إلى املستأنف عليه رسالة تذكير أولى مؤرخة في الفرض التلقائي باعتبا
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بواسطة البريد املضمون غير أنهما رجعتا  50/5/5665عبر البريد املضمون ثم رسالة تذكير ثانية بتاريخ 

 بمالحظة "غير مطالب به".

حتياطيا برفضها والتمس إلغاء الحكم املستأنف والحكم تصديا أساسا بعدم قبول الدعوى وا

 وتحميل املستأنف عليه الصائر.

وأجاب املستأنف عليه بمذكرة أوضح فيها أن ما ورد ضمن أسباب االستئناف ال يرتكز على 

 أساس ويتعين رده والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم املستأنف.

 وعقب املستأنف بمذكرة أكد فيها مقاله والتمس الحكم وفقه.

فتخلف الطرفان وأكد السيد املفوض امللكي  23/0/5629ضية بجلسة وبناء على إدراج الق

مستنتجاته الكتابية الرامية إلى مالحظة أن املستأنف عليه لم يدل بما يفيد سلوكه ملسطرة املطالبة 

اإلدارية وهو ما يستوجب إلغاء الحكم املستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى فتقرر بذلك 

 . 9/8/5629لجلسة حجز امللف للمداولة 

 

 بعد املداولة طبقا للقانون 

 : التعليل

 من املدونة العامة للضرائب : 509حول الوسيلة األولى املتخذة من خرق املادة  - 2

حيث تعيب املستأنفة على محكمة الدرجة األولى كونها قبلت الدعوى رغم أن املدعي لم يحترم  -

وسجل املقال االفتتاحي أمام املحكمة بتاريخ  9/5/5622اريخ أجل رفعها لكونه قدم مطالبته اإلدارية بت

  -أي قبل انصرام األجل املمنوح لها قصد الجواب. 20/5/5622

حيث لئن كانت الغاية من سن املقتضيات القانونية املذكورة هو تمكين اإلدارة من مراجعة 

إنه بالرجوع إلى جواب إدارة موقفها وعند االقتضاء إيجاد حل ودي للنزاع قبل عرضه على القضاء ف

يتضح أن هذه األخيرة ناقشت موضوع  25/0/5622الضرائب املدلى به أثناء املرحلة االبتدائية بتاريخ 

الدعوى وبسطت أوجه دفاعها والتمست الحكم برفض الطلب استنادا إلى أن مسطرة الفرض التلقائي 

لة الفترة التي استغرقتها مناقشة تمت بشكل سليم وهو نفس املوقف الذي بقيت متشبثة به طي

القضية والتي تجاوزت ما بقي من األجل املمنوح لها للرد على املطالبة اإلدارية عند تاريخ رفع الدعوى 

وهو ما يعتبر من جانبها تعبيرا صريحا عن عدم قبولها تسوية النزاع بالطرق املومأ إليها آنفا وبالتالي 

ات السالفة الذكر عديم الجدوى خاصة وأن ذلك ال يشكل يبقى ما تمسكت به من خرق للمقتضي

 03إخالال مسطريا من شأنه األضرار بمصالحها الش يء الذي ينبغي معه رده تطبيقا ملقتضيات الفصل 

من قانون املسطرة املدنية الذي ينص على أن "حاالت البطالن واإلخالالت الشكلية واملسطرية ال تقبلها 

صالح األطراف قد تضررت" وهذا ما استقر عليه املجلس األعلى )محكمة املحكمة إال إذا كانت م

الصادر عن الغرفة اإلدارية بتاريخ  52النقض حاليا( في العديد من قراراته منها القرار عدد 

 والذي جاء فيه : 2509/0/2/2333في امللف اإلداري عدد  2/26/5666
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من  220ا تنص عليه مقتضيات الفصل "أن رفع أجل ستة أشهر على تقديم التظلم وفقا مل 

قانون الضريبة على الدخل ال تأثير له على سالمة الوضعية الشكلية للطعن طاملا أن اإلدارة عبرت عن 

حول الوسيلة  - 3/5662.2موقفها في جوابها أمام املحكمة" قرار منشور بدفاتر املجلس األعلى عدد 

أنف على أساس فيما قض ى من عدم سالمة مسطرة الثانية املتخذة من عدم ارتكاز الحكم املست

 الفرض التلقائي :

حيث تعيب املستأنفة على الحكم االبتدائي عدم أخذه بعين االعتبار أن اإلدارة وجهت إلى  -

عن طريق  50/5/5665ورسالة تذكير ثانية بتاريخ  3/2/5665املستأنف عليه رسالة تذكير أولى بتاريخ 

 ا رجعتا بمالحظة "غير مطالب به".البريد املضمون غير أنهم

 225لكن حيث أن مسطرة التبليغ بوشرت من طرف إدارة الضرائب في إطار مقتضيات املادة  -

املنظم للضريبة العامة على الدخل والتي تنص في فقرتها السابعة على  13/28املكررة من القانون رقم 

 لم :ما يلي :"وتعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما تس

فيما يخص األشخاص الطبيعيين إما إلى الجخص املعني وإما بموطنه إلى أقارب له أو  -

مستخدمين عنده أو إلى أي شخص آخر يسكن أو يعمل مع املوجهة إليه الوثيقة ، أو في حالة رفض 

 تسلم الوثيقة املذكورة بعد انصرام أجل العشرة أيام التالي لتاريخ رفض التسلم".

باستقراء املقتضيات القانونية أعاله يتبين أنها حددت على سبيل الحصر الحاالت وحيث أنه  -

التي تعتبر فيها الوثيقة مسلمة بصورة صحيحة والتي ال توجد من بينها حالة رجوع الرسالة بمالحظة 

"غير مطالب به" ومن تم فإن محكمة الدرجة األولى حينما اعتبرت رجوع رسالة التذكير املوجهة إلى 

ملدعي بمالحظة "غير مطالب به" يجعل التبليغ املحتج به غير منتج آلثاره لتخلص إلى التصريح ببطالن ا

مسطرة الفرض التلقائي تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ويتعين التصريح تبعا لذلك بتأييد 

 الحكم املستأنف.

 لهذه األسباب

 وريا :قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا وحض

 بقبول االستئناف : في الشكل - 

 بتأييد الحكم املستأنف. : في املوضوع - .

بهذا صدر القرار بالتاريخ أعاله بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة االستئناف اإلدارية 

 بمراكش.

 

  الهيئة الحاكمة

 يوسف الصواب رئيسا ومقررا

 عبد الحميد الحمداني عضوامراد أيت ساقل عضوا

 حضور السيد محمد منير مفوضا ملكياب
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 وبمساعدة اآلنسة لطيفة خربوش كاتبة الضبط
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 النقض محكمة قرار 

 2095/03/01 بتاريخ 912/9:  عدد القرار

 425/5/9/2092:  عدد تجاري  ملف في

 خطأ قانوني )ال( -الوضعية الجبائية للزبون  -املؤسسة البنكية  -تحصيل الديون العمومية 

سسة البنكية غير ملزمة بالتأكد من الوضعية الجبائية لزبونها كما أنها غير ملزمة بإشعاره قبل القيام املؤ 

بتسليم ما تحت يدها من مبالغ تعود للزبون ما دامت قد سلمت تلك املبالغ إلدارة الضرائب طبقا ملقتضيات 

الفوري تحت مسؤوليتها ، وليس في ذلك من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تلزمها بالتسليم  265املادة 

 أي خطأ قانوني أو إخالل بأحكام الوديعة.

 

 

 وبعد املداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن محكمة االستئناف 

أنه  5251/5622تحت رقم  2628/5626/20في امللف  92/62/5622التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

ب( )الطالب( بمقال أمام املحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض -تقدم املدعي )ع 29/26/5663بتاريخ 

فيه أنه يتوفر على حساب بنكي لدى املدعى عليه القرض العقاري والسياحي )املطلوب( ، وأنه وخالفا 

وضعيته الضريبية ، قام للعقد ولنصوص مدونة التجارة ودون إشعار العارض أو التأكد من 

باالستجابة لإلشعار الضريبي الصادر عن قباضة الضرئب بالدار البيضاء ووضع حجزا على الرصيد 

املالي املودع لدى البنك ، وقام بصفة انفرادية بتنفيذ الحجز املذكور ، وتم سحب كافة املبالغ املودعة 

شعره بهذا اإلجراء غير أن ما قام به درهما ، ثم بعد ذلك أ 031.351,08بحساب العارض وقدرها 

البنك مخالف للعقد وللنصوص التشريعية ويرتب املسؤولية العقدية ، ألن الضرائب املطالب بها من 

طرف اإلدارة ال زالت محل منازعة قضائية جارية أمام املحكمة اإلدارية ولم يتم البت فيها بعد ، وقد 

لتجاري وفا بنك ، فقام هذا األخير بإجراء الحجز غير أنه لم سبق لإلدارة أن قامت بنفس اإلجراء لدى ا

يتم سحب املبالغ ، وملا أشعر البنك املدعي استصدر أمرا استعجاليا بإيقاف التنفيذ ، ثم أصدرت 

املحكمة اإلدارية حكما بعد إجراء خبرة حسابية ، تم استئنافه من طرف العارض ، وال زال لم يتم 

الضريبية من طرف محكمة االستئناف اإلدارية ، وأن الضرائب املطالب بها  الحسم في هذه املنازعة

التي كانت موضوع حجز بين يدي القرض العقاري والسياحي ، هي نفس الضرائب التي صدر بشأنها أمر 

استعجالي بإيقاف التنفيذ وال زالت محل املنازعة أمام القضاء ، وأن العارض بعد علمه بالسحب كاتب 

وحملها مسؤولية األضرار الالحقة به ملتمسا  96/3/5663البنكية التي توصلت بتاريخ املؤسسة 

استدعاء البنك املدعى عليه والحكم عليه بإرجاع وإيداع املبلغ املسحوب لحسابه البنكي مع تعويض 

درهم وتحميله الصائر ، وأجاب البنك املدعى عليه مثيرا الدفع بعدم  26.666,66عن الضرر قدره 
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ختصاص النوعي للبت في الطلب لفائدة املحكمة اإلدارية واحتياطيا التصريح برفض الطلب ألن اال 

تسليمه للمبالغ كان في إطار التطبيق السليم للقانون ، فأصدرت املحكمة التجارية حكما باختصاصها 

اختصاصها للبت في الطلب ، استأنفه املدعى عليه أمام محكمة االستئناف التجارية التي قضت بعدم 

للبت في االستئناف وإرجاع امللف للمحكمة التجارية ، وبعد إتمام اإلجراءات أصدرت حكمها القاض ي 

 برفض الطلب استأنفه املدعي فأيدته محكمة االستئناف التجارية بمقتض ى قرارها املطعون فيه. 

 في شأن الوسيلة الوحيدة :

من ق م م  902الرابعة من الفصل حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفقرة 

ونقصان التعليل املوازي النعدامه بدعوى أن املحكمة جانبت الصواب ملا انساقت وراء دفوع مؤسسة 

من مدونة تحصيل الديون  265و 262و 266القرض العقاري والسياحي بناء على مقتضيات املواد 

ة اإلدارية في مواجهة إدارة الضرائب ، في العمومية ، ألن التمسك بهذا القانون يقتض ي مراجعة املحكم

حين أن موضوع الدعوى يستند إلى مقتضيات مدونة التجارة وق ل ع ، على اعتبار أن العقد الرابط 

بين الطالب وبين مؤسسة القرض العقاري والسياحي يخضع لقواعد القانون املدني وليس اإلداري ، 

بنك املطلوب للوديعة املوجودة بحوزته بالحساب البنكي وأنه ملا كان موضوع الدعوى يتعلق بتسليم ال

للطالب ، وذلك خالف للعقد ولنصوص مدونة التجارة ، ودون إشعار الطالب أو التأكد من وضعيته 

الجبائية ، ولم يقم بإشعاره إال في فترة الحقة ، فيكون ما قام به البنك مخالفا للعقد الرابط بينهما ، 

ه ، خاصة وأن نزاعا إداريا ال زال جاريا بين الطالب وإدارة الضرائب وأن املحكمة ألنه ملزم بحماية زبون

اإلدارية لم تصدر بهذا الشأن قرارها النهائي ، وأن الطالب حصل على حكم بإيقاف التنفيذ بشأن 

 ، وبمقارنة تاريخ اإلشعار وتاريخ التنفيذ يثبت بما ال  33و 31و 38املنازعة الضريبية بخصوص سنوات 

يدع مجاال للشك مسؤولية البنك. كما أن القرار الصادر بإيقاف التنفيذ والذي تم توجيه نسخة منه 

إلى املطلوب يؤكد هذه املسؤولية ، إضافة إلى أنه لم يدلي بما يفيد ضرورة تسليم املبالغ املودعة لديه 

 عدامه مما يتعين نقضه.مما يكون معه القرار منعدم األساس القانوني وناقص التعليل املوازي الن

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية  22.38من القانون  265لكن ، حيث إنه ملا كانت املادة 

تنص على "أنه يترتب على اإلشعار للغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ املوجودة في حوزة األغيار املشار 

مبلغ الضرائب والرسوم والديون األخرى املطلوب ( ، في حدود 262و 266إليهم في املادتين السابقتين )

أداؤها ، فإن الغير الذي يتوصل باإلشعار املذكور من إدارة الضرائب ويقوم بتسليم املبلغ املوجود 

بحساب امللزم ، يكون قد قام بعمل مشروع يلزمه القانون بالقيام به وإال تحمل مسؤولية عدم 

لضرائب ، وال يكون في ذلك أي إخالل بأحكام الوديعة ، واملحكمة االستجابة لإلشعار في مواجهة إدارة ا

مصدرة القرار املطعون فيه التي سايرت مجمل ما ذكر ، تكون قد اعتبرت وعن صواب املؤسسة 

البنكية املطلوبة لم تكن ملزمة بالتأكد من الوضعية الجبائية للطالب وال إشعاره قبل القيام بتسليم 

من مدونة التحصيل تلزمها بالتسليم  265يديها ، ما دام أن مقتضيات املادة  املبالغ املوجودة بين

الفوري تحت مسؤوليتها ، وبخصوص كون الطالب حصل على إيقاف التنفيذ بشأن نفس الضرائب 
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لدى بنك آخر ، فإنه فضال على أن الطالب لم يسبق له التمسك بكونه أشعر املطلوب بما ذكر ، فإن 

ة بينه وبين إدارة الضرائب وال يترتب عنه أي أثر في مواجهة املطلوب أمام أحكام آثاره تبقى منحصر 

من مدونة تحصيل الديون العمومية مما يكون معه القرار غير خارق ألي  265و 262و 266املواد 

 مقتض ى ومعلال بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

 

 ألجله

 طالب الصائر.قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل ال

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية 

 بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :

 

 الهيئة الحاكمة

 رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان املصباحي رئيسا واملستشارين السادة : نزهة جعكيك مقررة

والسعيد شوكيب وفاطمة بنس ي وفوزية رحو أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد السعيد سعداوي 

 وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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 النقض محكمة قرار 

 2095/03/02 بتاريخ 424:  عدد القرار

 9522/4/9/2099:  عدد إداري  ملف في

 عيب. -تفاصيل  -بليغ ت -الضريبة العامة على الدخل  -إداري 

 القاعدة:
المنظم للضريبة العامة على الدخل تنص على ضرورة تبليغ الخاضع للضريبة في رسالة  .21/0من القانون  .01المادة 

موصى بها مع إشعار بالتسليم أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه ودعوته من طرف مفتش 

 ت خالل أجل ثالثين يوما.الضرائب لإلدالء بمالحظا

 

عدم تضمين أي تفصيل للمبالغ المراد تصحيحها واألسس الجديدة المتخذة بشأنها الضرائب موضوع الطعن ، يعد خرقا 

 وعيبا في مسطرة الفرض الضريبي. .21/0من القانون  .01للمادة 

 

 

 باسم جاللة امللك

 

)القسم األول( بمحكمة النقض في  وطبقا للقانون إن الغرفة اإلدارية65/62/5629بتاريخ 

جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه :بين : املديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام 

ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القضائية الجاعل محل املخابرة معه باملديرية العامة للضرائب 

سيد س الرباط ، املطلوب بناء على املقال شارع احمد الشرقاوي اكدال الرباط ، الطالبة وبين : ال

من طرف الطالبة املذكورة أعاله بواسطة رئيس مصلحة الشؤون  60/26/5622املرفوع بتاريخ 

الصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ  5508القضائية الرامي إلى نقض القرار عدد 

وراق األخرى املدلى بها في امللف وبناء على قانون .وبناء على األ 060/61/3في امللف عدد  96/25/5626

وبناء 22/60/5629وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر في 2380شتنبر  51املسطرة املدنية املؤرخ في 

وبناء على املناداة على 65/62/5629على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية املنعقدة بتاريخ 

 عنهما وعدم حضورهم.الطرفين ومن ينوب 

وبعد تالوة املستشارة املقررة السيدة سلوى الفاس ي الفهري تقريرها في هذه الجلسة واالستماع 

 إلى مستنتجات املحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

وبعد املداولة طبقا للقانون :حيث يستفاد من أوراق امللف والقرار املطعون فيه الصادر عن 

 060/61/3في امللف عدد  5508تحت عدد  96/25/5626دارية بالرباط بتاريخ محكمة االستئناف اإل 

تقدم السيد س ع بمقال افتتاحي أمام املحكمة اإلدارية بالرباط يعرض من  28/62/5662أنه بتاريخ 

خالله بأنه يمتهن التجارة ببيع الجرائد واملجالت وخاضع للضريبة العامة على الدخل حسب رقم 

غير أن إدارة الضرائب فاجأته بأداء مبالغ الضريبة جد مبالغ فيها عن سنة  99025502تسجيله عدد 
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من قانون  268و 262دون سابق إعالم ودون أن تمتعه بحقوقه املنصوص عليها في الفصلين  2331

من نفس القانون أعاله ملتمسا الحكم بإلغاء مسطرة  220فتوجه بتظلم في إطار الفصل  28/13

املفروضة عليه عن  99025502لقة بالضريبة العامة على الدخل رقم الجدول عدد التحصيل املتع

مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد تمام اإلجراءات واستنادا لها أصدرت املحكمة حكمها  2331سنة 

القاض ي بإلغاء مسطرة الفرض الضريبي املتعلقة بالضريبة العامة على الدخل رقم الجدول 

املفروضة على املدعي فاستأنف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب  2331عن سنة  99025502

 أمام محكمة االستئناف اإلدارية التي أيدته وهو القرار املطعون فيه بالنقض.

 فيما يخص الوسيلة الوحيدة للنقض

حيث يعيب الطاعن القرار املطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل 

تعليالت هيئة املحكمة غير صائب وال يستند إلى أساس قانوني سليم فالقرار املطعون فيه بدعوى أن 

القاض ي بإلغاء مسطرة الفرض الضريبي املتعلقة بالضريبة على الدخل بني على رسالتين اثنتين. أن 

ا ال تحمل أي توقيع للمسؤول عن املصلحة خالفا مل 950الصفحة الثانية من الرسالة املضمونة عدد 

جاء في الصفحة األولى. أن الرسالة املذكورة ال تتضمن أي تفصيل للمبالغ املراد تصحيحها واألسس 

 13/28من القانون  268الجديدة املتخذة بشأنها الضرائب موضوع الطعن وهذا ما تنص عليه املادة 

ب عليه أن يبلغ املنظم للضريبة العامة على الدخل على ما يلي "إذا الحظ مفتش الضرائب ...... وج

الخاضع للضريبة في رسالة موص ى بها مع إشعار بالتسليم أسباب التصحيح املزمع القيام به وطبيعته 

 وتفاصيل مبلغه وأن يدعوه لإلدالء بمالحظات خالل أجل ثالثين يوما ...

" فاملحكمة خالفت القانون الواجب التطبيق كما أنها استبعدت رسالة تتضمن صفحة ثانية 

وقعة وهي وثيقة رئيسية لم يتم الطعن فيها بالزور واستبعدت رسالة التصحيح على الرغم من أنها غير م

تتضمن جميع البيانات القانونية الالزمة التي ينص عليها القانون وأنها بوشرت في مواجهة املطلوب في 

 . النقض وكانت سليمة ال يشوبها أي عيب في قرار املحكمة لم يكن صائبا يتعين نقضه

لكن حيث أن محكمة االستئناف عندما تبين لها من وثائق امللف بأن الرسالة التبليغية األولى 

فإن الصفحة الثانية  950بواسطة الرسالة املضمونة عدد  68/60/5665التي وجهتها إلى امللزم بتاريخ 

فا ملا جاء في منها املتضمنة لألسس الجديدة املقترحة ال تحمل أي توقيع للمسؤول عن املصلحة خال 

املذكورة دون  3956الصفحة األولى وهي الواقعة التي تمسك بها املطلوب بتوصله برسالة نموذج 

تضمنها أي تفصيل للمبالغ املراد تصحيحها واألسس الجديدة املتخذة بشأنها الضرائب موضوع الطعن 

رت مسطرة الفرض الضريبي واعتب 28/3/1من قانون  268، الش يء الذي اعتبرته املحكمة خرقا للمادة 

 معيبة فجاء قرارها مطابقا للقانون ومعلال بما فيه الكفاية وما أثير منعدم األساس.

 لهذه األسباب

 قضت املحكمة النقض برفض الطلب.
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وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية 

 ط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :بمحكمة النقض بالربا

 

 

 بين : املديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام ، الطالبة وبين : السيد )س( ،  األطراف

 املطلوب 

 الهيئة الحاكمة
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