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كلمة شكر 
إ دبلني في بحادة  ها البتي  إ  ن   لحد ببألل ابطااا اللكر  الللحدر  
 سلطاذ اللقطال الحكلوا ازدز الللت الل اط   إال لي ان انطدة  ا لمطد  اط  

.  رططني بب ان ربن  وويب   اشطد  اط  تلمب الي ان انطء  
كمط   لحد ببألل ابطااا اللكر  لل كل ا سط هر ا وجء الهدن سط موا في  

.   كودننط   وسيي احااكنط في البلل اللطلي بطلمحاسة الوطنية لإلداار  
 اي كل اللكر  الللحدر  اإرلراد للقط س اادااذ  الل  ا سسس البيح احدر  
المحاسة الوطنية لإلداار  كل المبئولين  بسط الل ربن انطدلسس   ضتيط سس  

 ابطاحا سس لكل القلبة    أطاة بطلنببة لي بلح  لراي لتطددة  لزالني  
اللراش احر طودلة امط وللني   بأر ان الو ت الملين لمنط لة البتي  الللردر   

 ا كنت في كل ارر  وح لحد البيح المحدر ا ان الصطاية  النطات ا اين  
 .    المووب المملل  

كمط إ دبلني  إ  ن   لحد بمطلل اللكر  وميل اللرفقطن  إ كل الزاجء الهدن  
  لوا  لل وطنبي  شح ا ان  واذ أجل فلرر المرض  
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حاء   
 

 لل الوالحر الكردمة اتل اا بللقطاسط   اح في امر ط  

 لل ا ح  الحذ  غمح ط اا بواسي ارملب   سكنسط فبيت ونطنب  

 لل كل ااأور  ا أواا الهدن دلمنون لي كل أير  فقجح  

 لل كل ا اح قطء الكراد  

 لل كل ان سط س ان  ردب    بليح في  أراج  ها البتي  لل الووود  

 لل كل  هإء    لئل   حذ لسس  هال اللصطار الملواالة  اج  ن دتح ا فيسط  

.   بلضط امط دللي اليلسس  
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 يمذية عاية

 
: التعريف بالموضوع -1

   

بداية يجدر التذكير إلى أن دراسة دور القضاء في فض كل النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة       
 يبدو أمرا في غاية االتساع ويصعب اإلحاطة بو من جميع جوانبو جممة 1تحصيل الديون العمومية

ذلك أن مجال تطبيق ىده المدونة واسع، واألشخاص المنوطة بيم ميمة تحصيل الديون . وتفصيال
 الجمارك، قباض قباض العام، الخازن )2العمومية يختمفون باختالف الييئات التي ينتمون إلييا 

باإلضافة إلى األعوان المحاسبين  (كتاب الضبط  ) ومنيم من ينتمي إلى وزارة العدل  (التسجيل
ألجل ىذا وألسباب أخرى سأبرزىا في العنصر الثاني ضمن ىده المقدمة فضمت . بالمؤسسات العمومية

االقتصار فقط في ىذا البحث عمى دراسة دور القضاء في فض النزاعات التي تكون فييا الخزينة 
.  طرفا في الدعوى كمدعية أو كمدعى عمييا3العامة

                                                 

 1-00-175 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بموجب الظيير الشريف رقم 15/97صدر النص الكامل لمقانون رقم  -  1
  2000 يونيو 01 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2000 ماي 03 الموافق 1421 محرم 28بتاريخ 

 

 في كل من قانون المالية رقم 15/97 من القانون رقم 3في إطار إعادة ىيكمة الخزينة وتنظيميا تم إعادة صياغة الفصل  -   2
: عدد . ر.ج . 31/12/2004 بتاريخ 1-03-308:  الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم 2004 لمسنة المالية 48- 03: 

:  الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم 2005 لمسنة المالية 26-04:  ، وقانون المالية رقم 01/01/2004:  بتاريخ 5174
 ، حيث أضيف لمنص المذكور كل من الخازن 30/12/2005 بتاريخ 4278: عدد.ر. ج29/12/2005 بتاريخ 225-04-1

يكمف بتحصيل :"  عمى النحو التالي 3الرئيسي والمؤدي الرئيسي لألجور والخزنة الجماعيون ، وىكذا أصبحت صياغة المادة 
الخازن العام لممممكة، الخازن الرئيسي، المؤدي الرئيسي لألجور ، الخزنة الجيويون : الديون العمومية المحاسبون اآلتي ذكرىم 

وخزنة العماالت والخزنة اإلقميميون ، الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون ، قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة 
، قباض إدارة الضرائب ، كتاب الضبط بمحاكم المممكة بالنسبة إلى الغرامات واإلدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم 

القضائية ، األعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون ىذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة عمى تطبيق 
 ".أحكام ىذا القانون في النصوص المحدثة ليا 

 

الخزينة الرئيسية ، مكتب أداء األجور الرئيسي ، الخزائن : سواء تعمق األمر بالخزينة العامة أو بإحدى المصالح التابعة ليا -  3
. الجيوية واإلقميمية وخزائن العماالت والخزائن الجماعية أو القباضات والقباضات الجماعية 
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    وعميو يمكن القول أن الخزينة تمعب دورا أساسيا في تنفيذ عمميات المالية العمومية سواء تعمق األمر 
بتحصيل الموارد العمومية مثل الضرائب والرسوم المشابية ليا أو تعمق األمر بأداء النفقات العمومية 
ويتسنى ليا ذلك عن طريق محاسبييا المتمثمين في كل من الخازن العام والخازن الجيوي والخازن 

  4اإلقميمي والقابض وغيرىم
ذا كان تحصيل الضرائب يعتبر من أىم مصادر تمويل ميزانية الدولة، وتحقيق توازنيا السياسي      وا 

واالقتصادي وكذا االجتماعي، فإن أغمبية الدول تعتني بميدان تحصيل الديون العمومية وتخصص لذلك 
حيزا كبيرا من النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تتغير تبعا لتغيرات الميدان الضريبي وتدخل عمييا 

 5تعديالت كمما دعت الضرورة إلى ذلك تبعا لتغير الظروف االقتصادية واالجتماعية 
 وأعني بالدرجة –    ونظرا لخطورة الميمة الممقاة عمى عاتق الجية المكمفة بتحصيل الديون العمومية 

 فإن المشرع خول ليا سمطات واسعة من أجل ضمان –األولى الخزينة العامة والمصالح التابعة ليا 
 الالزمة لمنفقات العامة، وبالتالي فإن كل تقاعس عن الدفع من طرف الممزم تتحصيل الضرائب واإليرادا

ومن أجل أن ال . 6يترتب عنو تعرض حقوق الدولة لمخطر المتمثل في تعطيل تنفيذ برامجيا التنموية
تحدث أية اضطرابات مالية لمدولة تؤثر سمبا عمى استمرار سريانيا فإن مختمف التشريعات تعتبر الدين 
الضريبي واجب األداء فورا في مقر مصمحة القباضات وفروعيا المختمفة لكونو يعتبر دينا محموال ال 

 7مطموبا خالفا لمديون الخاصة 

                                                 

رسالة لنيل دبموم الدراسات " طرق التحصيل والمنازعة فييا عمى ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية :" فاطمة حنين -  4
 2002كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء سنة . جامعة الحسن الثاني. العميا المعمقة في القانون العام

   3: ص- 

 

      1: ص- نفس المرجع السابق . فاطمة حنين  -  5

 

المجمة المغربية لإلدارة "  المتعمق بتحصيل الضرائب والديون العمومية، قراءة أولية 15/97القانون رقم : " محمد شكيري  -  6
  2001 مارس أبريل 37: عدد . ت.م.إ.م.وانظر كذلك م.  29:  ص31: عدد- سمسمة مواضيع الساعة.   المحمية والتنمية

 

أطروحة لنيل الدكتورة الوطنية في قانون األعمال، شعبة " إشكالية التيرب الضريبي في المغرب : " الصديق جعوان  -  7
السنة الجامعية - أكدال - الرباط . كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية. جامعة محمد الخامس . القانون الخاص 

  241:   ص2002 - 2001
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وكما ىو الشأن في مرحمة الفحص والربط الضريبي، والتي تقوم بيا مديرية الضرائب، فإن مرحمة     
التحصيل الضريبي تعرف بدورىا نشوء نزاعات بين اإلدارة والممزم، وىي نزاعات قائمة بين طرفين غير 

اإلدارة وىي شخص عام متعو القانون بعدة سمطات وامتيازات والممزم كطرف ضعيف مجرد : متكافئين
ومن ىنا يبرز الدور اليام والفعال الذي يضطمع بو . من كل امتياز أو سمطة ما عدا حماية القانون

القضاء في مجال تحقيق نوع من التوازن في ىذه العالقة عن طريق حماية الممزم من تعسفات وتجاوزات 
اإلدارة، وخاصة عند نشوب خالف بين الطرفين، حيث تشبو وضعية الممزم إلى حد كبير وضعية المتيم 

.  8في الدعوى العمومية مما يستوجب حمايتو
    وتعتبر المنازعة في عممية التحصيل منازعة في المسطرة المتبعة قصد استخالص الضريبة، 

.  9وتنصب أساسا حول الطعن في إجراءات المتابعات التي يقوم بيا القابض
ذا كانت مقتضيات المدونة الجديدة قد خولت لمممزم في المرحمة األولى عرض تظمم،عمى شكل      وا 
مطالبة، أمام الجية المكمفة بالتحصيل، فإن إمكانية قيام الممزم بطعن أمام القضاء يعتبر تجسيدا لمبدأ 
حق التقاضي الذي يعتبر حقا دستوريا، ولعل ىذا الطعن األخير يعتبر من أنجع الضمانات المخولة 
لمممزمين، إذ يحقق الرقابة عمى أعمال اإلدارة ومن ثم يضمن حقوق األفراد ضد ما يشوب مسطرة 

فمراقبة القضاء ألعمال اإلدارة يتمخص في مراقبة المشروعية اإلدارية لتمك . 10التحصيل من عيوب
األعمال، بحيث تنظر المحكمة فيما إذا كان عمل اإلدارة قد جاء وفق القوانين الجاري بيا العمل أم 

.  11ال
.     فمرحمة الطعن أمام القضاء، فيما يتعمق بتحصيل الديون العمومية، مرحمة حساسة ودقيقة

ودور القضاء في ىذه المرحمة يتسم بطابع متميز، عمى اعتبار أن األمر ىنا يكتسي صبغة تنفيذية 
آنية، وتستعمل فيو إجراءات تمس الممزم في مالو، إن بالحجز أو البيع، وحتى في شخصو عن 

                                                 

    277- 276: المرجع السابق ص. الصديق جعوان -      8

 

 38: المرجع السابق ص. فاطمة حنين -     9
 

  52: المرجع السابق ص. فاطمة حنين -     10
 

. الدار البيضاء. عين السبع. مطبعة دار النشر المغربية" المسطرة في القانون الضريبي المغربي : " عبد العني خالد. د -    11
      358:  ص2002: سنة
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فإدارة التحصيل تسعى جاىدة إلى سموك كل السبل القانونية التي تم التنصيص .  اإلكراه البدنيطريق
عمييا بغية تحصيل الدين العام، والممزم يسعى ىو اآلخر بدوره إلى الدفاع عن مواقفو واالنفالت من 
وبين . شباك قد يوقعو في دىاليز السجن ولو اقتضى األمر إلى سموك أساليب التحايل والتيرب الضريبي

عطاء كل ذي حق  ىذا وذاك يقف القضاء موقف المتمعن المتمحص بغية رد األمور إلى نصابيا وا 
.  حقو، فال حق اإلدارة يضيع وال حقوق الممزم تيدر

 
  :أسباب اختيار الموضوع وأىميتو- 2

لقد اكتسى موضوع دور القضاء في فض النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية 
بالنسبة لي أىمية بالغة، وتعددت أسباب اختيار ىدا الموضوع من سبب إلى آخر، غير أنو يمكن 

 .أسباب ذاتية وأسباب موضوعية: إجماليا في نوعين اثنين

 
: فبالنسبة لألسباب الذاتية

وىي خمية حديثة .      فتتمثل أساسا في كوني أعمل ضمن  الخمية القانونية بالخزينة الجيوية بطنجة
 ، وعيد إلييا بميمة تتبع مختمف الممفات المعروضة أمام 2001العيد، إذ بدأت عمميا مع بداية سنة 

ورغم أن التجربة ال تزال فتية، وفترة العمل . تطوان- مختمف المحاكم عمى مستوى قباضات جية طنجة
داخل ىده الخمية تبدو قصيرة لمغاية، إال أن االحتكاك اليومي بمختمف أنواع القضايا والرغبة الممحة في 
كسب الخبرة والتجربة عمى ىذا المستوى، مكنتني من اختزال تراكمات معرفية بخصوص ىدا الموضوع، 

والوقوف عن كثب عمى مختمف األحكام واالجتيادات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية، 
 وسواء تمك 13، أو تمك الصادرة عن المحاكم العادية12سواء تمك الصادرة عن مختمف المحاكم اإلدارية

                                                 

:  من الظهٌر رقم30- 29- 28- 8: تم التنصٌص على اختصاص المحاكم اإلدارٌة فً مٌدان التحصٌل فً الفصول -    12
 المحدثة بموجبه محاكم إدارٌة والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة 41/90:  بتنفٌذ القانون رقم1993 سبتمبر 10:  بتارٌخ1- 91- 225
 1993 نوفمبر 03:  بتارٌخ4227: عدد

 

قبل إنشاء احملاكم اإلدارية كانت احملاكم العادية ىي ادلختصة بالنظر يف النزاعات ادلتعلقة بالتحصيل واليت كانت تدرج ضمن القضايا اإلدارية طبقا  -   13
. (.م. م.  من ق18. ف )للوالية العامة اليت كانت تتمتع هبا احملاكم اإلبتدائية 
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التي صدرت في ظل مدونة التحصيل الجديدة أو تمك التي صدرت في ظل النصوص السابقة عمى ىده 
. 14المدونة

 
:  أما بالنسبة لألسباب الموضوعية فإنيا تتمثل فيما يمي

سنة (65)إن مدونة تحصيل الديون العمومية حديثة العيد، جاءت بعدما يزيد عمى خمس وستين -
، وىي فترة طويمة نسبيا عرف المغرب خالليا مجموعة من 1935-08-21من العمل بظيير 

المتغيرات إن عمى المستوى االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي، ىده المتغيرات جعمت النص 
 إلى حد كبير في وجود قراءات مالقديم ال يواكب صيرورة المجتمع المغربي وتحوالتو، مما ساه

.  مختمفة لمنصوص المتعمقة بتحصيل الديون العمومية من طرف القضاء 
من جية أخرى فإن استقراء األحكام والقرارات القضائية في المادة الضريبية، سواء تمك المتعمقة  -

بالوعاء أو التحصيل، لو مكانة ىامة في بمورة وتشكيل قواعد ومبادئ القانون اإلداري، مما 
استحق معو ىذا القانون أن يوصف بكونو قضاء قانونيا بامتياز تنوييا بدوره الرائد في بمورة 

ولعمو بالرجوع إلى حجم القضايا المعروضة عمى . 15وصياغة قواعد ومبادئ القانون اإلداري
لى عدد االجتيادات القضائية التي عززت حقوق الممزم يتبين  المحاكم المختصة في فرنسا، وا 

بوضوح مدى أىمية الدور الذي قام بو القضاء كميدان لصراع مرير عمر طويال في ىذا الميدان 
16

 

لى  -  ينضاف إلى ىذا أن مشكل نفور الممزم من أداء الضريبة ولجوئو إلى التيرب الضريبي، بل وا 
العصيان الضريبي أحيانا، ليس نابعا فقط من الثقل الجبائي عمى المواطن، بل وأيضا إلى أسموب 

مطالبة الدولة بيذه الضريبة أو تمك، ألن أسموب ربط الضريبة واستخالصيا يعبر عن نوع 

                                                 

وظهري .  ادلنظم للمتابعات بشأن استخالص ديون الدولة169:  ادلنشور باجلريدة الرمسية عدد1916 يناير 06ظهري : يتعلق األمر بالظهائر التالية -   14
 ادلتعلق بادلتابعات يف ميدان الضرائب 1935 غشت 21وظهري  . 608:  ادلتعلق باستيفاء ديون الدولة وادلنشور باجلريدة الرمسية عدد1924 نوفمرب 22

 . 1192:  ادلنشور باجلريدة الرمسية عدداادلباشرة واألداءات ادلماثلة ذلا وزلصوالت األمالك ادلخزنية ومدا خيلو

 

اجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية والتنمية "  احملدث وادلنظم للمحاكم اإلدارية41/90الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية يف ضوء قانون : " جعفر حسون -   15
  1996سنة   . 26 ص 4عددك . سلسلة مواضيع الساعة. 
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وىكذا نجد أن المشرع عند . 17العالقة السياسية بين الدولة والممزم ودرجة تطور ىذه العالقة
صياغتو لمنص الجديد لمدونة تحصيل الديون العمومية كان يييمن عميو ىاجس تطبيع العالقة 
بين الدولة والممزم، ودلك عن طريق منح ىذا األخير مجموعة من االمتيازات والضمانات تمشيا 

مع تطور المجتمع عمى مستوى الترسانة القانونية في مجال حقوق اإلنسان، دون أن يغفل 
المشرع طبعا تعزيز مكانة الجية المكمفة بالتحصيل ومنحيا امتيازات أوسع مما كانت تتوفر 

ولعل ىذا المنحى الجديد في صياغة النصوص المتعمقة بالتحصيل سيكون لو بالغ األثر . عميو
وسأحاول . اتجاه القضاء في حل النزاعات المعروضة أمامو بخصوص تحصيل الديون العمومية

في ىذا البحث رصد مختمف توجيات الفضاء العادي واإلداري فيما يخص النزاعات المتعمقة 
 .بالتحصيل

كما تتجمى أىمية ىذا الموضوع عمى مستوى تجدره التاريخي في كل الحضارات واألمم ، مما يستمزم 
الوقوف أمام بعض المحطات التاريخية التي عرفيا ميدان تحصيل الديون العمومية ، وىذا ما سنعمل 

 عمى دراستو في العنصر الثالث ضمن ىذه المقدمة 

 

:   التحصيلعالتطور التاريخي لموضو- 3
   لقد قام القضاء عمى مر العصور بدور بارز في حل النزاعات الناشئة عن تحصيل موارد الدول 

ومداخيميا، إيمانا من ىاتو الدول بما قد يعرفو ىذا المجال من تعسفات وتجاوزات من طرف المكمفين 
بالتحصيل، وما قد يعرفو أيضا من تيرب وتحايل بشتى الطرق والوسائل من طرف بعض الممزمين 

فكل الدول، عمى اختالف إيديولوجياتيا وعقائدىا، تعتني بتحديد . بتمك الضرائب وعائدات بيت المال
، وتكمف أجيزة بالسير عمى ذلك، وفي المقابل تحدد أجيزة أو أشخاصا لمنظر في امداخيمو

.  الخصومات والنزاعات التي تواكب سير ىذه العممية
   والمغرب  وعمى مر عصوره المختمفة وخاصة بعد الفتح اإلسالمي، لم يحد عن ىذا المنحى، فكان 

ولئن كان . الو نظامو الخاص في مجال فض النزاعات التي قد تثار عند تحصيل الدولة لمداخيمو
ىذا النظام قد عرف تطورا واختالفا من حقبة ألخرى، فإنو باإلضافة إلى خصوصياتو المغربية، قد 
اقتبس الكثير من غيره من الدول، في ظل تأثر وتأثير متبادل تفرضو ضرورة التعايش بين ىاتو 

.  الدول من جية وداخل الدولة نفسيا بين حاكمييا ومحكومييا من جية أخرى
                                                 

      5: ص. المرجع السابق. عبد الؽنً خالد -   17
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   ومن خالل دراسة تطور تاريخ القضاء بالمغرب في مجال المنازعات المتعمقة بتحصيل مداخيل 
الدولة يمكن التمييز بين ثالثة مراحل، لكل منيا خصوصياتيا الخاصة بيا ومميزاتيا التي طبعت كل 

 :، وىي عمى التوالي18مرحمة عمى حدة

 
  :    1912المرحمة الممتدة من دخول اإلسالم إلى حدود سنة  - أ

عمى يد عقبة بن نافع، دخل نظام جديد لو .   م681– ه 62       بدخول اإلسالم إلى المغرب سنة 
مميزاتو الخاصة بو وقواعده ومبادئو التي يتميز بيا في جميع المجاالت السياسية واإلقتصادية 

ومن بين المجاالت التي عنيت بالتطبيق وخصصت ليا عناية خاصة مجال الموارد المالية . واإلجتماعية
لبيت المال سواء عمى مستوى تحديدىا أو عمى مستوى تحصيميا وجبايتيا أو عمى مستوى النظر في 

فالتشريع اإلسالمي يمتاز بنظام مالي خاص عمى جميع المستويات . ذلكالخصومات الناشئة عن تطبيق 
خاصة في مجال التحديد الضريبي وبيان كيفية اإلستخالص ووقت اإلستخالص واألشخاص المكمفين 

ذه العممية، وكل ذلك محدد إن بالقرآن أو السنة أو ، وطريقة فض النزاعات التي قد تنشأ بسبب ه19ذلكب
ذا أن تدخل إلى المغرب، مع دخول الفتح اإلسالمي، تمك المرتكزات واألسس التي  فطبيعي إ.اإلجماع

اعتمدىا التشريع اإلسالمي في ميدان تنظيم بيت المال، وكذا تنظيم الجياز القضائي المكمف بالنظر في 
. بب جمع موارد خزينة الدولة تحصل بس قد المنازعات التي

   ولفيم بعض مظاىر وتجميات التطبيقات العممية لياتو المبادئ واألسس بالمغرب، ال بد من إلقاء نظرة 
موجزة عمى كيفية معالجة المشاكل التي كانت تطرح في بداية عيد اإلسالم فيما يخص تحصيل موارد 

بيت المال والحمول التي كانت تتبع من طرف أولي األمر وأىل اإلختصاص، وأؤكد أنيا نظرة جد 
ا الموضوع ذمختصرة ومختزلة نظرا لشساعة الموضوع من جية، ولكون فقياء المسممين قد ألفوا في ه

. الشيء الكثير من جية أخرى

                                                 

جيدر التذكري إىل أن ىدا التقسيم ىو نابع من قناعة شخصية  تولدت من خالل البحث والدراسة للجوانب اليت ذلا ارتباط بادلوضوع واليت سيتم  -   18
 .  التطرق إليها يف كل مرحلة على حدة

 
-37.ص .1996ٌولٌوز.  العدد الثامن. مجلة اإلحٌاء"  النظام المالً فً التشرٌع اإلسالمً . " عبد الرحٌم بن سالمة -    19
38  
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   لقد كانت موارد بيت مال المسممين متعددة ومختمفة، تشمل الخراج والجزية والزكاة والفيء والغنيمة 
  ، 20والعشور باإلضافة إلى مداخيل األمالك العامة وميراث من ال وارث لو ومداخيل الوقف وغيرىا

بعض ىاتو الموارد جاء التنصيص عمييا وعمى طريقة استخالصيا ومقاديرىا في القرآن الكريم واألحاديث 
النبوية كما ىو الشأن بالنسبة لمزكاة مثال، وبعضيا اآلخر كان لالجتياد دور بارز في صياغة أسسو 

   21وقواعده كالمداخيل المتعمقة بالخراج مثال
خذ من أمواليم صدقة  }"   فبخصوص الزكاة نزلت آيات كثيرة تؤكد مشروعيتيا،من ذلك قولو تعالى 

 . 22{"تطيرىم وتزكييم بيا، وصل عمييم إن صمواتك سكن ليم
قاتموا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال  }: "عيتياووفي الجزية نزل قولو تعالى مؤكدا مشر

يحرمون ما حرم اهلل ورسولو، وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وىم 
{ 23صاغرون

ما أفاء اهلل عمى رسولو من أىل القرى فممو ولمرسول ولذي القربى  }"وبخصوص الفيء يقول اهلل تعالى 
 24"واليتامى والمساكين وابن السبيل 

واعمموا أنما غنتم من شيء فإن هلل  }:أما بخصوص الغنيمة فقد جاء التنصيص عمييا في قولو تعالى 
 . 25"خمسة ولمرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

ولقد فصمت كتب التفسير والفقو الحديث عن مختمف أنواع ىذه المداخيل وغيرىا من تمك التي أحدثيا 
أئمة المسممين كالخراج، وال يسع المقام ىنا لمدخول في مختمف تمك التفاصيل، وحسبنا أن  نقتصر فقط 

. عمى الوقوف عمى دور القاضي المسمم عند نشوب خالف ما ساعة القيام بتحصيل ىذه المداخيل

                                                 

   29: ص. نفس المرجع السابق. عبد الرحٌم بن  سالمة -    20

 

. المكتبة العصرٌة للطباعة والنشر" األحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة ." أبً الحسن على بن محمد الماوردي  --   21
دار الكتب " األحكام السلطانٌة " أبً ٌعلى محمد بن الحسٌن الفراء  . 177 إلى 133من :  ص2001: طبعة سنة.  بٌروت
دار الكتاب . الطبعة الثامنة. الجزء األول " فقه السنة " والسٌد سابق  . 187 إلى 132من :  ص2000: سنة. بٌروت . العلمٌة 
   379 إلى 287من :  ص1987سنة . العربً
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ىو المبمغ عن ربو أحكام شرعو، والمبين لمناس ما أشكل عمييم فيمو أو  (ص)لقد كان رسول اهلل 
تطبيقو، وكان الناس بدخوليم لإلسالم طواعية ال يجدون عناء في تطبيق أحكامو، ومن ذلك تأدية حق 
اهلل في المال الذي فصل القرآن والسنة طرق تأديتيا ومراقبتيا ونصابيا ومن يقوم بجمعيا وفي حق من 

يشرف عمى ذلك بنفسو ويساعده في  (ص)توزع إلى غيرىا من األحكام المرتبطة بذلك، وكان رسول اهلل 
ذلك ثمة من صحابتو الكرام رضوان اهلل عمييم، وأيما عامل زاغ عن طريق الحق والصواب في جمع بيت 

. يتدخل توا ليفصل األمر ويعيد األمور إلى نصابيا (ص)مال المسممين إال وكان الرسول 
عمالو حسابا شديدا ونياىم أن يأخذوا شيئا من األفراد وكان متى عمم بدفع  (ص)وقد حاسب رسول اهلل 

ال دفعيا لبيت مال المسممين، فمقد جاء في  ىدية إلى أحد عمالو أخذىا وردىا إلى أصحابيا إن عرفيم وا 
 (الزكاة )استعمل رجال من األسد يقال لو بن المتبية عمى جمع الصدقة (ص) أن الرسول 26الصحيحين

عمى المنبر فحمد اهلل وأثنى عميو،  (ص)ىذا لكم وىذا لي أىدي إلى فقام رسول اهلل : فمما قدم قال 
ما بال عامل أبعثو فيقول ىذا لكم وىذا  أىدي لي، أفال قعد في بيت أبيو أو في بيت أمو حتى : " وقال

ينظر أييدى إليو أم ال، والذي نفس محمد بيده ال ينال أحد منكم شيئا إال جاء بو يوم القيامة يحممو 
" عمى عنق بعير لو رغاء أو بقرة ليا خوار أو شاة تيعر

ووردت في ىذا السياق عدة أحاديث تمنع الجباة من أخذ أموال الناس بالباطل وعمى غير ما حدد الشرع 
، كما وردت في المقابل أحاديث تذكر بالوعيد الذي ينتظر من امتنع عن أداء حق اهلل وما أعد اهلل من 

. 27جزاء لكل من امتثل تعاليمو بخصوص أداء ىذا الحق
يعين الوالة في المدن واألقاليم والتي استظمت  (ص)ومع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية كان الرسول 

قامة الشرع وتطبيق أحكام الدين وكان معظم  باإلسالم وكان يكمف الوالة بالقضاء والفصل بين الناس وا 
 وكان منيم من لو اختصاص نوعي ومكاني واسع ومنيم من كان لو اختصاص 28ىؤالء الوالة قضاة 

. 29ترابي وموضوعي محدد كاختصاص النظر في األموال والصدقات

                                                 

/ 1400دار القلم  دمشق    - 917– 546 ص 2 و ج – 314 ص 1.ج" صحٌح البخاري:" محمد ابن اسماعٌل البخاري -  26
  م1980

 292- 292- 290– 289 288.ص- مرجع سابق- السٌد سابق -  27

.  ص1995 دمشق سنة –دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزٌع " تارٌخ القضاء فً اإلسالم: " محمد الزحٌلً -  28
الطبعة الثالثة . الجزء الرابع " تارٌخ اإلسالم السٌاسً والدٌنً والثقافً واالجتماعً : " وانظر كذلك حسن إبراهٌم حسن . 44

  ا وما بعده177:  ص1991بٌروت سنة . دار الجبل . عشر 

، وانظر كذلك مقاال  لنفس الكاتب تحت 128، 127، 126، 68، 48، 45، 27.  نفس المرجع، ص–محمد الزحٌلً  -   29
 1996 ر دٌسمب– السنة الثامنة أكتوبر 31العدد : منشور بمجلة البحوث الفقهٌة المعاصرة " تارٌخ القضاء فً اإلسالم: " عنوان

 .145 إلى 97. ص
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وخمفو من بعده أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو سار عمى نفس النيج في  (ص) ولما توفي الرسول 
وأول حرب خاضيا كانت ضد مانعي الزكاة والتي اشتيرت باسم حرب الردة، حيث . تطبيق شريعة اهلل

واهلل ألقاتمن من فرق بين الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واهلل لو منعوني " قال قولتو المشيورة، 
. 30" لقاتمتيم عمى منعو (ص)عقاال كانوا يؤدونو إلى رسول اهلل 

وخمف عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق الذي سار ىو اآلخر عمى نفس الطريق وأكد منذ الوىمة األولى 
أال إني واهلل ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم وال ليأخذوا أموالكم ولكن : " لخالفتو في إحدى خطبو

" أرسمتيم ليعمموكم دينكم وسننكم فمن فعل بو سوى ذلك فميرفعو إلي فوالذي نفسي بيده إذن ألقصنو
 –سيما عند جبايتو حق اهلل في المال - وأكد غير ما مرة عمى أن أي عامل لو ظمم أحدا من الرعية .31

، ولما بعث معاد بن جبل من اليمن إلى عمر بن الخطاب 32فإن عمر لن يتردد في االقتصاص منو
لم أبعثك جابيا وال آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء : " بثمث صدقة الناس ، أرسل إليو عمر يقول

 33" الناس فتردىا عمى فقرائيم
وقصة ذلك الذمي الذي وجده عمر يسأل بباب قوم وىو شيخ أعمى معروفة في كتب التاريخ اإلسالمي، 

حيث أخذ بيده وذىب بو إلى منزلو وأعطاه شيئا مما عنده تم استقدم خازن بيت المال وقال لو قولتو 
 34" انظر ىذا وضرباءه فواهلل ما أنصفناه  إن أكمنا شبييتو تم نخذلو عند اليرم:" المشيورة

فإن :" ثم جاء الخميفة عثمان بن عفان وسار ىو اآلخر عمى نفس الدرب وكان من أول كتبو إلى عمالو
ن صدر ىذه األمة قد خمقوا رعاة ولم  اهلل أمر األئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إلييم أن يكونوا جباة ، وا 
يخمقوا جباة ،  وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة وال يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء واألمانة 

والوفاء أال إن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسممين وفيما عمييم فتعطوىم ماليم وتأخذوا ما 
. 35"عمييم
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أما بعد فإن اهلل خمق الخمق بالحق فال يقبل إال الحق، خذوا الحق :" وكتب إلى عمال الخراج يقول 
 من بعدكم إلى ما  وأعطوا الحق، األمانة األمانة، قوموا عمييا وال تكونوا أول من يسمبيا فتكونوا شركاء

 وبالرغم مما ظير في أواخر عيد عثمان بن عفان من زيغ لبعض الوالة عن التقيد بضوابط 36"اكتسبتم
الشرع وأحكامو، خاصة فيما يتعمق بجباية بيت المال، فإن النظرة العامة لممجتمع كانت منقادة لالمتثال 

لمشريعة اإلسالمية، والقضاء لم يكن يتوانى في إحقاق الحق ورد المظالم طبقا لما ىو مسطر في الشريعة 
. الغراء

وتوالت مواقف الحكام المسممين عبر مختمف المحطات التاريخية معمنة تشبثيا بمبادئ الدين في جميع 
مناحي الحياة وخاصة الجانب المتعمق بجمع مداخيل الدولة، فيذا الخميفة عمر بن عبد العزيز يوبخ أحد 

ضع الجزية عمن أسمم :"  عندما ال حظ مبالغتو في جباية األموال قائال– واسمو حبان بن شريح –عمالو 
  37" ىاديا ولم يبعثو جابيا (ص)قبح اهلل رأيك، فإن اهلل بعث محمدا 

وىذا الخميفة المكتفي في العيد العباسي يقوم بضرب أحد عمالو ألف سوط ألنو أحرق دار رجل تأخر 
 38في دفع ما عميو من خراج

ذا كنا قد ركزنا عمى أمثمة لمخمفاء والمسممين فما ذلك إال لنؤكد عمى أن ىؤالء الخمفاء كانوا يمارسون  وا 
نفس الميام في بعض األحيان  التي أوكموا االختصاص فييا لقضاة عرفوا بالحزم والصرامة في تطبيق 

شريعة  اإلسالم ، بل لقد بمغ من اىتمام المسممين األوائل في إحقاق الحقوق ورفع المظالم عن الرعية أن 
أنشأوا محاكم عميا تتمتع بسمطات واسعة وتمارس اختصاصات ال يستطيع القضاء العادي أن يقوم بيا 
وأوالىا الخمفاء كبير عنايتيم فاختاروا ليا رجاال أكفاء وأمدوىا بكل وسائل الدعم حتى تقوم بميمتيا عمى 

أحسن وجو، بل إن من الخمفاء من كان يترأس جمساتيا شخصيا لمنظر في ظالمات الرعية ، وكانت 
ىو قود المتظالمين إلى التناسق بالرىبة، : " ونظرالمظالم كما يعرفو الماوردي . تسمى بوالية المظالم

 39"وجزر المتنازعين عن التجاحد بالييبة
جور العمال فيما يجبونو من األموال فيرجع فيو : " وكان من بين اختصاصات والي المظالم النظر في 

إلى القوانين العادلة في دواوين األئمة، فيحمل الناس عمييا ويأخذ العمال بيا، وينظر فيما استزادوه فإن 
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ن أخذوه ألنفسيم استرجعو ألربابو  وعرف ابن خمدون والية المظالم " رفعوه إلى بيت المال أمر برده ، وا 
وىي وظيفة ممتزجة من سطوة السمطنة ونصفة القضاء، وتحتاج إلى عمو يد، : " في مقدمتو بقولو 

وعظيم رىبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي وكأنو يمضي  ما عجز القضاة أو غيرىم  عن 
 40" إمضائو
  1993 إلى سنة 1912المرحمة الممتدة من سنة  - ب

  - خ

 صدر ظييرين يتعمق 1912 غشت 12مع بداية بسط الحماية عمى المغرب و بالضبط بتاريخ 
فالمادة الثامنة من . أحدىما بالتنظيم القضائي لممممكة و الثاني بالظيير المتعمق بالمسطرة المدنية
ومن ضمنيا المنازعات - الظيير المنظم لمقضاء بالمغرب خولت االختصاص العام بالمنازعات اإلدارية 

. 41 من ظيير المسطرة المدنية سار في نفس االتجاه17 لممحاكم الفرنسية،   كما أن الفصل –الضريبية 
كانت فرنسية بكل ما في - و التي يطمق عمييا أيضا المحاكم العصرية- و ىذه المحاكم الفرنسية

وواضعي نصوصيا، و لكنيا لم تكن " فرنسية بمغة أحكاميا و ىيئتيا القضائية الحاكمة"الكممة من معنى 
كذلك بالنسبة لمصدرىا التشريعي 

محاكم - (2محاكم الصمح - (1: و كانت تتركب من حيث درجاتيا من ثالثة أنواع من المحاكم
 و يبدو أن إحداث ىذه المحاكم جاء بمثابة 42و محكمة استئناف واحدة مقرىا بالرباط- (3ابتدائية 

الضريبة القضائية و القطيعة النيائية مع نظام المحاكم التشريعية و ما كانت تمتاز بو من ارتكازىا في 
أحكاميا و قضائيا عمى الشريعة اإلسالمية، و من جممة ذلك تمك المنازعات التي كانت تثار بخصوص 

. جبايات بيت المال
و ىكذا تم التخمي نيائيا عمى مصادر تمويل بيت المال المختمفة التي كانت معروفة في الشريعة 

اإلسالمية و تم المجوء في المقابل إلى إحداث ضرائب جديدة مقتبسة من النظام الفرنسي بالخصوص، و 
. في المقابل تم العمل عمى إصدار قوانين تيم مجال المنازعة في تحصيل تمك الضرائب و اإليرادات

                                                 

شركة دار األرقم بن األرقم للطباعة والنشر والتوزٌع  بٌروت " مقدمة ابن خلدون : " عبد الرحمان  محمد بن خلدون  -   40
 ..254. ص

: ص  . 1999سنة . الطبعة الثانٌة " المختصر فً المسطرة المدنٌة و التنظٌم القضابً: "موسى عبود و محمد السماحً -  41
 وما بعدها  40

 الدار –مطبعة الجدٌدة . سلسلة التكوٌن اإلداري " التنظٌم القضابً للمملكة : " وانظر كذاك إدرٌس قاسمً وخالد المٌر  - 
   2001طبعة سنة . البٌضاء 

42 43المرجع السابق ص . موسى عبود ومحمد السماحً  - 
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وأول نص قانوني نظم االختصاص في مجال المنازعة المتعمقة بتحصيل ديون الدولة يعود إلى 
 عمى أن المصادقة و تنفيذ اإلكراه البدني الممارس من 15  الذي نص في فصمو 1916 يناير 06ظيير 

كما أنو يستفاد من مقتضيات . طرف المحاسب يتم تحت إشراف قاضي الصمح التابع لمحاكم الصمح
 من نفس الظيير عمى أن لمحاكم الصمح دور أساسي في فض النزاعات 13 و 9، 7، 2الفصل 

المتعمقة بتحصيل الديون العمومية، غير أن موقف القضاء ظل متضاربا خالل ىذه الفترة، إذ نجد أن 
 في منحى آخر، إذ اعتبرت أن 1923محكمة استئناف الرباط صارت في إحدى أحكاميا الصادرة سنة 

المنازعة المتعمقة بتحصيل ديون الدولة يجب أن تعرض أمام المحاكم الشريفة كمما كان الممزم بالضريبة 
 . 43مغربي األصل، 
 الذي نقل االختصاص صراحة إلى المحاكم االبتدائية الفرنسية حيث 1924 أكتوبر 29ثم جاء ظيير 
إن المحاكم الفرنسوية التي ليا النظر يحق ليا وحدىا أن تحكم في القضايا : " منو عمى24نص الفصل 

و نص الفصل الرابع أيضا من نفس " المتنازع فييا الممكن إثارتيا عند إجراء العمل بظييرنا الشريف ىذا
الظيير عمى أتو في حالة عدم رضا الممزم بالحكم الصادر عن مدير المالية العام يحق لو توجيو طمب 

.  من نفس الظيير21لدى المحكمة االبتدائية في الموضوع، و نفس الشيء يستفاد من المادة 
و بقي العمل ساريا بمقتضيات ىذا الظيير الذي جاء مفصال بعض الشيء فيما يخص إجراءات 

 المتعمق 1935-08-21، إلى أن صدر ظيير آخر بتاريخ 1916 يناير 06التحصيل عن سالفو ظيير 
 لبالمتابعات و المطالبات فيما يتعمق بالضرائب المقررة و األداءات المماثمة ليا و محصوالت و مدا خي
األمالك المخزنية و غيرىا من الديون التي يستخمصيا القابضون لمضرائب و األداءات، حيث أكد في 
فصمو الرابع و الواحد والعشرين و كذا الفصل التاسع و الستين عمى أن االختصاص يعود إلى المحاكم 

. االبتدائية فيما يخص البت في المنازعات الناشئة عن تحصيل عائدات الدولة
ذا كان المغرب قد عرف تحوالت ىامة عمى مستوى التنظيم القضائي خاصة بعد فترة االستقالل  وا 
مباشرة، فإن ما ييمنا في بحثنا ىذا ىو اإلشارة إلى أن االختصاص الذي كان مخوال لمحاكم الصمح و 

من بعدىا المحاكم االبتدائية ومحكمة االستئناف بالرباط خالل فترة الحماية سيعرف نقل ىذا االختصاص 
. إلى المحاكم اإلقميمية و المحاكم االبتدائية في حمتيا المغربية

، أي تاريخ صدور ظيير التنظيم القضائي 1974و سيبقى األمر عمى ما ىو عميو إلى حدود سنة 
 المتعمق بالمسطرة المدنية و أىم ما يمكن 1974 شتنبر 28 و كذا صدور ظيير 1974 يوليو 15في 

                                                 

   68: ص . 1994 الدار البيضاء سنة – مطبعة النجاح اجلديدة –ادلنشورات اجلامعية ادلغربية " دعوى القضاء الشامل :" أمينة جربان البخاري - 43 
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نص صراحة عمى أن لممحاكم االبتدائية الوالية . م.م. من ق18مالحظتو في ىذا المجال ىو أن الفصل 
العامة لمنظر في مختمف الدعاوي و منيا اإلدارية التي تدخل صمنيا المنازعات المتعمقة بتحصيل الدين 

. العمومي
عمى النظر في -  كسابقييا من محاكم صمح و محاكم ابتدائية–و ىكذا ستعمل ىذه المحاكم 

 السالف الذكر، و ستصدر أحكاما 1935-08-21المنازعات المعروضة أماميا و المتعمقة بظيير 
ىمت مختمف الجوانب المتعمقة بإجراءات التحصيل سنتطرق إلييا في حينيا وذلك في القسم األول 

. والثاني من ىذا البحث
 سيعرف مجال المنازعة المتعمقة بتحصيل الديون العمومية 1993ومع إنشاء المحاكم اإلدارية سنة 

. تحوال في اتجاه آخر
 
:  إلى اآلن1993المرحمة الممتدة من سنة - ج

بتنفيذ القانون رقم  (1993 ر ديسمب10 )1414 ربيع األول 22 في 1.92.25بصدور ظيير 
أنو صدر مؤخرا القانون المحدث لمحاكم االستئناف اإلدارية  )44، المحدث بموجبو محاكم إدارية 41.90

 أصبح االختصاص فيما يتعمق بالمنازعات المثارة عند تحصيل الديون العمومية مخوال ليذه األخيرة 45(
 عمى 30 و 29.28بعد أن كان في السابق من اختصاص المحاكم االبتدائية، و ىكذا نصت الفصول 

 و ىكذا 1935.08.21 من ظيير 69 والفصل 1924 نونبر 22 من ظيير 24 و 4إلغاء الفصالن 
أصبحت المحاكم اإلدارية ىي صاحية الوالية العامة لمنظر في المنازعات المتعمقة بالتحصيل مع 

استثناءات عمى ىذا المبدأ سأتطرق إلييا في حينيا عند الحديث في القسم األول عن المساطر القضائية 
لمتحصيل وما تطرحو من تنازع في االختصاص القضائي فيما يتعمق بالمنازعات المثارة بشأن تحصيل 

. الديون العمومية

                                                 

     2168:  ص1993  نونرب 3 مجادى األوىل موافق 18 يف 4227صدر القانون ادلذكور باجلريدة الرمسية عدد - 44
 5400: عدد . ر.ج.  احملدثة دبوجبو زلاكم االستئناف اإلدارية 80/03:  بتنفيذ القانون رقم 14/02/2006 بتاريخ 1-06-07: ظهري رقم - 45

   333-332:   ص 02/03/2006بتاريخ 
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 سيؤدي إلى نقل مجموعة من الدعاوي المقامة من طرف القباض عمى 46كما أن إنشاء المحاكم التجارية 
إلى  (...طمب بيع األصل التجاري أو المطالبة بديون شركة في حالة التسوية و التصفية)وجو الخصوص

. حظيرة ىذه المحاكم
لكن أىم ما ميز ىذه المرحمة ىو صدور النص الجديد الخاص بمدونة تحصيل الديون العمومية و 

 1935.08.21الذي و إن كان قد ساىم في حل بعض اإلشكاالت التي كانت مطروحة من خالل ظيير 
و ساىم إلى حد كبير في إقامة توازن بين حقوق الخزينة و ضمانات الممزم، إال أنو عمى مستوى 

  بل و أضاف  35.08.21االختصاص أبقى عمى بعض اإلشكاالت و الثغرات التي كان يعرضيا ظيير
إلييا إشكاالت أخري مما سيكون لو بالغ األثر عمى تضارب االختصاص بين مختمف المحاكم الشيء 

 –و خاصة اإلداري منو عمى وجو الخصوص - الذي سينعكس أثره ال محالة عمى االجتياد القضائي
. فيما يتعمق بالتحصيل

 
: إشكاليات الموضوع و طريقة معالجتيا- 4

لقد أثار انتباىي منذ التحاقي بالخزينة العامة لممممكة، و من خالل إطالعي عمى مجموعة من 
األحكام الصادرة عن مختمف محاكم المممكة، إلى أن ىناك مجموعة من اإلشكاليات القانونية التي 
يطرحيا تطبيق النصوص المتعمقة بتحصيل الديون العمومية سواء في صيغتيا القديمة أو صيغتيا 

و إن كانت ىذه اإلشكاليات قد اتخذت نطاقا أوسع في ظل . الحالية المتمثمة في مدونة التحصيل الجديدة
. المدونة الجديدة

فإذا كانت رغبة المشرع، و ىو يعيد صياغة مدونة تحصيل الديون العمومية، تتمثل في إقامة 
توازن بين حقوق الخزينة من جية و تمكين الممزمين من ضمانات أوسع من جية ثانية، فإن ذلك لم يأت 

بحمول جذرية صريحة وواضحة نمكن القضاء و ىو يبث في النزاعات المتعمقة بالتحصيل من اتخاذ 
موقف جمي وقار بخصوص مجموعة من اإلشكاليات التي تواكب إجراءات تحصيل الديون العمومية، 
حيث يجد الباحث نفسو أمام أحكام مختمفة و متضاربة بين مختمف المحاكم بل و حتى عمى مستوى 

نفس المحكمة الواحدة، و إذا كنا ال نشك في أن ليذا االختالف دور إيجابي في إعطاء دم جديد لمنص 
القانوني يراعي ظروف كل حالة عمى حدة و يساىم في تأسيس اجتياد قضائي متين يدلي بدلوه في 

                                                 

اجلريدة الرمسية    .  ادلتعلق دبدونة التجارة95/15بتنفيذ القانون رقم  (1996فاتح غشت ) 1417 ربيع األول 15 صادر يف 196 83ظهري رقم - 46
   1996 أكتوبر 3بتاريخ . 4418عدد 
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إقامة دولة الحق و القانون، فإننا بالمقابل نسجل أن ىذا التضارب في األحكام و في االجتيادات 
القضائية سوف ينعكس سمبا في بعض األحيان،  عمى الجياز المكمف بالتحصيل، و نعني عمى وجو 
الخصوص الخزينة العامة لممممكة، و المصالح التابعة ليا، و سأحاول الوقوف عمى بعض مظاىر 

صحيح أن ىذا التضارب لو أكثر من . وتجميات ىذا التضارب و آثاره عمى تحصيل الديون العمومية
فيناك إشكاالت تطرحيا صياغة النص القانوني نفسو و ىناك إشكاالت . سبب و لو أكثر من مبرر

مردىا باألساس إلى الجياز المكمف بالتحصيل ، 
. و إشكاالت نابعة من طبيعة بعض الممزمين الذين جبموا عمى التيرب و التحايل من تطبيق القانون

 و بين كل ىذه اإلشكاالت نجد أنفسنا أمام نظام قضائي ال يوجد من بين مكوناتو قضاء متخصص في 
. الميدان الضريبي و مطمع عمى تقنيات و أدق تفاصيل تأسيس الضرائب و تحصيميا

 فأي دور إذن يقوم بو ىذا القضاء من أجل إحقاق الحق و إقامة ذلك التوازن المنشود 
بين حقوق الخزينة و حقوق الممزمين؟ و كيف كان تعامل القضاء المغربي مع النصوص 
القديمة في ميدان التحصيل ومدونة التحصيل الجديدة عمى ضوء اإلشكاليات التي تطرحيا 

ىذه النصوص؟ ىذه بعض األسئمة  وغيرىا والتي سأحاول تممس اإلجابة عنيا خالل 
: تقسيم  ىذا البحث إلى قسمين أساسيين

 
سأتناول المساطر القضائية لتحصيل الديون العمومية سواء تمك التي يمجأ إلييا أمام : في القسم األول

خاصة ما تعمق ببيع وحجز العقارات أو مسطرة اإلكراه البدني، أو  ( الفصل األول )المحاكم اإلبتدائية 
و من حجز وبيع لألصل التجاري أ ( الفصل الثاني )تمك المساطر التي يمجأ إلييا أمام المحاكم التجارية 

حجز وبيع السفن أو معالجة صعوبة المقاولة ، ودور القضاء في ذلك من خالل محاولة الوقوف عمى 
.  بعض األحكام القضائية في ىذا الميدان

 
سأتناول بشيء من التفصيل طبيعة المنازعات القضائية المتعمقة بالتحصيل :  و في القسم الثاني

 ومصالح – خاصة التابعة لمخزينة –وىاجس القضاء في تحقيق التوازن بين المصالح المكمفة بالتحصيل 
وسيتم الحديث في  ىذا القسم عن المنازعات الموضوعية المتعمقة بالطعن في . الممزمين بالضرائب 

ثم دور القضاء المغربي في تحقيق التوازن   ( الفصل األول )إجراءات التحصيل ومجاالتيا وطبيعتيا 
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الفصل  )المنشود بين إدارة التحصيل والممزم بالضريبة مع محاولة لرصد الواقع واستشراف المستقبل 
 (. الثاني

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

المساطر القضائية لتحصيل الديون العمومية  : القسم األول  
    ؟أية حماية لحقوق الممزمين               
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مساطر التحصيل القضائية أمام المحكمة اإلبتدائية  :    الفصل األول 

 
 

 مساطر التحصيل القضائية أمام المحكمة التجارية :   الفصل الثاني  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أية     : المساطر القضائية لتحصيل الديون العمومية:  القسم األول
؟ حماية لحقوق الممزمين                  

 
لقد خول القانون لمقابض القيام بمجموعة من اإلجراءات عند تحصيمو لمدين العمومي دونما حاجة إلى 

. المجوء إلى القضاء
من ذلك مثال توجييو اإلنذارات القانونية إلى الممزمين قصد تأدية الضرائب والمستحقات المترتبة في 

ذمتيم ، و كذا القيام بحجز األثاث و األمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار، و كذا القيام ببيع جميع ىذه 
 بخصوص البيع 65 إلى 58 بخصوص الحجز ، والفصول من 57 إلى 44الفصول من  )المحجوزات 

وىذا ال يعني أنو ال يمكن أن تثار نزاعات في ىذه الحاالت ويتم فييا المجوء إلى  . (.ع.د.ت.من م
.  القضاء
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و لقد أوردت النصوص المتعمقة بيذه الحاالت  المشار إلييا وجوب طريقة القيام بيا، و ىي ال تثير 
إشكاالت عميقة أو صعوبات قضائية باإلضافة إلى أن كثيرا من المراجع تطرقت إلييا بالتفصيل، مما 
سيجعمني في ىذا القسم أركز فقط عمى المنازعات التي أوجب القانون عمى القابض المجوء فييا إلى 
القضاء قصد الحصول عمى اإلذن أو الترخيص المسبق، وسأميز في ذلك بين النزاعات التي تكون 

الفصل )و بين تمك التي تعرض أمام المحاكم التجارية  (الفصل األول)معروضة أمام المحاكم اإلبتدائية 
. (الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مساطر التحصيل القضائية أمام المحكمة اإلبتدائية   : الفصل األول
 

 اإلجراءات والمساطر التي أوجب القانون عمى القابض المجوء فييا إلى القضاء ىسأحاول التركيز عل
حتى يكون اإلجراء لو صبغة قانونية،  (المحاكم االبتدائية، محاكم االستئناف و المجمس األعمى)العادي 

و ىي مساطر تحصيل قضائية اليدف منيا إعطاء نوع من الضمانة لمممزم و حمايتو من كل تعسف أو 
. مبالغة قد يتعرض ليا من طرف محصل الضرائب
، تحديد وتنفيذ (المبحث األول )حجز و بيع العقارات : و سأركز عمى أىم ىاتو المساطر و المتمثمة في

،  (المبحث الثاني)مدة اإلكراه البدني 
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 وبيعيا  حجز العقارات: المبحث األول
 

المالحظة العامة الجديرة بالتذكير فيما يخص الحجز التنفيذي عمى العقارات وبيعيا، ىو أنو يعرف تشعبا 
في المساطر و تعقيدا في اإلجراءات و طول المواعيد، وأيضا الدقة و التفصيل نظرا ألن المشرع يعتبر 

أن العقار ليس كالمنقوالت األخرى، بل يمتاز عنيا بأىميتو االقتصادية و دوره االجتماعي، خاصة 
بالنسبة لمجتمع في إطار اقتصاد في طريق النمو، إذ يعتبر العقار بالنسبة لمشخص استثمارا ميما جدا، 
ليذه األسباب فإن المشرع المغربي، قد خص حجز العقار بكثير من اإلجراءات المسطرية، محافظة عميو 
و حتى يتمكن من التوفيق بين المصالح المتباينة بين الدائن و المدين و حائز العقار و أصحاب الديون 

. الممتازة و غيرىم
و نشير ىنا، إلى مبدأ أساسي يجب احترامو و السير عمى حسن تطبيقو، نظرا ألىميتو القصوى و ما 
يترتب عميو من عواقب أال وىو مبدأ أنو ال يقع البيع الجبري لمعقارات إال عند عدم كفاية المنقوالت أو 

 48  و 47عند عدم وجودىا
و نالحظ بأن المشرع يترك لممدين الفرصة لتمكينو من االعتراض عمى سير التنفيذ الجبري إن كان لو 

. اعتراضات تمكنو من توقيف ىذه المسطرة
 من ظيير 65الفصل )كما قد ترد عمى العقار حقوق عينية متعددة و كذلك األعباء التي تثقل العقار 

 ونذكر بأنو يجوز بيع العقار إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني عقاري ،(1913 غشت 12
، 49مباشرة عمى العقار المحمل بو 

أو في حالة ما إذا كان العقار قد سبق ووقع حجزه تحفظيا، بحيث يجب تبميغ المعني باألمر بأنو تحول 
. 50إلى حجز تنفيذي و عقاري 

 و 5يجب التطرق بإيجاز إلى التعريف القانوني لمعقار، إذ كما ىو معموم، تعتبر عقارات حسب الفصمين 
 األراضي والبنايات عقارات بطبيعتيا، المحصوالت الفالحية الثابتة 1912 غشت 12 من ظيير 6

. بجذورىا، و ثمار األشجار التي لم تجن، و الغابات التي لم تقطع أشجارىا
                                                 

فإذا كانت المنقوالت ؼٌر كافٌة : " من مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة، التً ٌنص على ماٌل67ًالفقرة األولى من المادة -  47

. (...أو منعدمة ، ٌمكن القٌام بحجز العقارات و بٌعها
ال ٌقع البٌع الجبري للعقارات إال عند عدم كفاٌة المنقوالت عدا إذا كان المدٌن مستفٌدا من . :"م.م. من ق649الفصل -  48

" ضمان عٌنً
. م.م. من ق469 و 445الفصل -  49
 .م.م. من ق469الفصل -  50
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. أما العقارات بالتخصيص فيي األشياء التي جعميا المالك بأرضو لمصمحة ىذه األرض و استغالليا
سنتناول في الفرع األول مسطرة حجز وبيع العقارات بين : وسنحاول تقسيم ىذا المبحث إلى فرعين 

مدونة تحصيل الديون العمومية والنصوص القانونية األخرى ، وفي الفرع الثاني سنتناول المسطرة 
 . القضائية لحجز وبيع العقار ضمانة لحقوق الممزم 

    
 
 

 

  مسطرة حجز وبيع العقار بين مدونة تحصيل الديون العمومية: الفرع االول

  والنصوص القانونية األخرى              
 

، عمى الحجز التنفيذي عمى 67نذكر ىنا بأن مدونة تحصيل الديون العمومية قد نصت في مادتيا 
 مع بعض التغييرات الطفيفة من ناحية 1935 من ظيير 64العقارات، كما كان ينص عمى ذلك الفصل 

. الصياغة
:  وال يتم المجوء إلى الحجز التنفيذي عمى العقارات، إال في حالتين ىما

. عندما تكون المنقوالت غير كافية -1
 .عندما تكون المنقوالت منعدمة -2

، لم يكن ينص سوى عمى الحالة األولى، فارتأى  المشرع 1935 من ظيير 64و نشير بأن الفصل 
. إضافة الحالة الثانية في ىذا الصدد

وحتى مع وجود الحالتين المذكورتين فقد ترك المشرع حرية التصرف لممحاسب المكمف بالتحصيل، 
التي تدل عمى حرية االختيار بين إما المجوء إلى الحجز التنفيذي عمى العقار أو " يمكن"عندما استعمل 
.  عدو المجوء إليو

و قد نص المشرع عمى استثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عميو وعائمتو عمى أساس أال تتعدى 
(. 200.000)قيمتيا مأتي ألف درىم 

:  و الجدير بالذكر، أن المكمفون بحجز العقارات و بيعيا ىم
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 11و ذلك طبقا ألحكام الظيير الشريف بمثابة قانون بتاريخ : أعوان التبميغات و التنفيذات القضائية
. 51بالمصادقة عمى نص قانون المسطرة المدنية  (1974 شتنبر 28 )1394رمضان 

و سنتطرق اآلن، إلى أىم الخصائص التي يتميز بيا الحجز التنفيذي عمى العقارات، و ذلك في إطار 
. القانون السالف الذكر وعمى ضوء بعض االجتيادات القضائية

بعد انتياء إجراءات إعداد العقار لمبيع، تبدأ مرحمة بيع العقار بالمزاد العمني ويتولى ذلك أعوان التبميغات 
،وذلك بعد التحقيق من إجراء 52و التنفيذات القضائية و ذلك بإجراء السمسرة في اليوم المعين لمبيع 

. اإلشيار و إيداع قائمة شروط البيع في جمسة البيع و مكانو و ساعاتو 
و نشير ىنا إلى األىمية البالغة لدفتر التحمالت مما يعطي لممحجوز عميو ولمدائنين و كذا لممتزايدين 

.  فرصة اإلطالع عمى شروط البيع  بكل تفصيل وتدقيق
و يعتبر دفتر التحمالت قانون األطراف مع اعتبار مبادئ القانون العام المنظمة لمعقود بصفة عامة و 

. لعقد البيع بصفة خاصة
و ما أن يؤدي المدين ما بذمتو من أصل و فوائد و مصاريف التنفيذ حتى تاريخ إجراء المزايدة ، فإنو يتم 

. إجراء السمسرة في جمسة البيع
 والجدير بالذكر أنو بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو انصرام أجل الشير المنصوص عميو في الفصل 

فإن عون التبميغ و التنفيذ القضائي يقوم بعد تييئ دفتر التحمالت بإجراء اإلشيار القانوني . م.م. ق471
عمى نفقة الدائن و يبين اإلعالن عن المزاد تاريخا الفتتاحو، و إيداع محضر الحجز ووثائق الممكية 

. 53بكتابة الضبط و كذلك شروط البيع 
:  و يتم اإلعالن لمعموم عن البيع لممزاد العمني، بتعميق اإلعالن في األماكن اآلتية بالتعميق عمى

  باب مسكن المحجوز عميو و عمى العقارات المحجوزة و كذلك األسواق؛- 1
بالموحة المخصصة لإلعالنات في المحكمة االبتدائية التي يوجد مقرىا بمحل التنفيذ؛ - 2
بمكاتب السمطة اإلدارية المحمية؛ - 3

                                                 

تعريب و ربليل إدريس ملني، منشورات مجعية تنمية البحوث و الدراسات القضائية، مطبعة " قانون ادلسطرة ادلدنية يف شروح"راجع أودلف ريولط، -  51
  124: ص . 1996ادلعارف اجلديدة الرباط 

إذا حل الٌوم و الساعة المعٌنان إلجراء السمسرة و لم ٌإد المنفذ علٌه ما بذمته قام عون التنفٌذ )م .م. من ق477الفصل -  52

..."   بعد التذكٌر بالعقار الذي هو موضوع السمسرة 

.   م.م. ق474راجع مقتضيات الفصل -  53



 د ا اللضطء في النزااطا النطشئة ان  قبيق اح نة  تصيل الحدون اللمواية

 27 

. 54و ذلك حسب أىمية العقار موضوع الحجز  (كالصحافة و اإلذاعة)بكل وسائل اإلشيار، - 4
يتمقى عون التنفيذ العروض بالشراء إلى حين إقفال المزاد بصفة قانونية، فيقوم بتسجيميا حسب ترتيبيا 

. في أسفل محضر الحجز
يجب إذن احترام مسطرة اإلعالن عن البيع بواسطة المزاد العمني، حتى يتم ىذا البيع في إطار المنافسة 

. و الشفافية المطموبة
:  يعتبر محضر المزايدة

. سندا لممطالبة بالثمن لصالح المحجوز عميو و لذوي حقوقو- 1
يتضمن وثائق المحجوز عميو  ، و نذكر بأن محضر المزايدة55سند ممكية لصالح الراسي عميو المزاد - 2

 .إال عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة

.  فيو يذكر األسباب و المسطرة و الطوارئ و كذلك شروط السمسرة
و ىو من الناحية القانونية، يعتبر بمثابة سند الممكية بالنسبة لمشخص الذي رسا عميو المزاد و إبراء ذمة 

المحجوز عميو و ذوي حقوقو، و يجب عمى عون التبميغ و التنفيذ القضائي تسميم الراسي عميو المزاد 
. المحضر مع سندات ممكية العقار المحجوز عميو، شريطة أن يثبت قيامو بكل شروط السمسرة

بالنسبة لألشياء التي انصب عمييا الحجز، فيو يصبح مالكا لمعقار بكل توابعو واألشياء الممتصقة بو و 
 . 56يتمتع باالرتفاقات التي يتمتع بيا العقار و يمزمو قبول االرتفاقات التي تثقل ىذا العقار

تبدأ السمسرة بمناداة عون التبميغ و التنفيذ القضائي لمتذكير بالثمن األساسي المحدد لمسمسرة من طرف 
الخبير في دفتر التحمالت عمى العقار و التكاليف التي يتحمميا بما في ذلك مصاريف مسطرة التنفيذ، 

التي يجب عمى المشتري أن يؤدييا، و الجدير بالذكر أن الثمن األساسي المحدد من طرف الخبير الذي 
. تبدأ بو المزايدة يبقى عمى عاتق المتزايدين

و في حالة، إذا لم يتقدم أي مشتري في جمسة البيع، وجب عمى عون التبميغ والتنفيذ القضائي أن يؤجل 
. البيع إلى جمسة أخري، يحددىا رئيس المحكمة

                                                 

  فيما يتعلق باللجوء إىل اإلشهار هبذه الوسائل اليت تتطلب مبالغ باىظة، فإنو ال يتم ذلك إال يف حاالت بيوعات العقارات ذات األمهية الكربى-  54

. م.م. من ق480راجع مقتضٌات الفصل -  55

المعهد . شركة بابل   (التنفٌذ الجبري فً التشرٌع المؽربً بٌن النظرٌة و التطبٌق)راجع كتاب األستاذ الطٌب برادة، -  56
  55ص  . 1988سنة . الوطنً للدراسات القضابٌة 
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و أعتقد بأنو لتشجيع المشترين عمى اإلقبال عمى عممية بيع العقار، يجب أن تمر ىذه العممية في شفافية 
تامة و مراعاة جميع اإلجراءات القانونية، و يجب كذلك التعريف بجميع التحمالت المالية المتعمقة 

. بالعقار موضوع البيع
و في حالة كثرة المشترين، يعتمد عون التبميغ و التنفيذ القضائي عمى من تقدم بأكبر عرض، و يعتبر 

العرض الذي ال يزاد عميو بعد إطفاء ثالث شمعات مدة كل واحدة دقيقة واحدة تقريبا يتم استعماليا عمى 
. 57التوالي متييأ لممزايدة 

يؤدي من رست عميو السمسرة ثمنيا بكتابة الضبط خالل عشرة أيام من المزاد و يجب عميو عالوة "... 
إذن . 58"عمى ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي و المعمن عنيا قبل السمسرة 

.  يجب عمى من رست عميو السمسرة أن يؤدي ثمنيا خالل المدة المحددة آنفا
و نشير إلى أنو في حالة إذا لم يصل فييا ثمن المزاد العمني إلى ما ىو محدد من طرف الخبير المعين 

و البد . من طرف المحكمة، فإنو ال يقع البيع بالمزاد العمني إال بعد استشارة الرئيس بالموافقة أو عدميا
من أن المتزايد الفائز قد أدى  بعد التأكد كما سبق أن ذكرنا، من قيام عون التبميغ و التنفيذ القضائي

الثمن كامال، مع مصاريف التنفيذ المحددة و المعمن عنيا قبل السمسرة، مع وجوب احترام تنفيذ الشروط 
المنصوص عمييا في دفتر التحمالت و المزايدة، وما لم يتقدم أي شخص آخر داخل عشرة أيام بتاريخ 

. 59السمسرة بعرض بالزيادة عما رسا بو المزاد 
إال أن المشرع اشترط أن يفوق العرض بمقدار السدس ثمن البيع األصمي والمصاريف، كما يجب عمى 

. 60صاحب العرض الجديد أن يمتزم كتابة ببقائو متزايدا بثمن المزاد األول مضافة إليو الزيادة
و كما سبق أن تطرقنا إلى ذلك سابقا، فإن المحضر يعتبر سند ممكية بالنسبة لمشخص الذي رسا عميو 
المزاد، إال أن المحضر يجب أن يتضمن أسباب الحجز العقاري و اإلجراءات المتبعة إلى تاريخ انتياء 

 .السمسرة
و عمى من رست عميو المزايدة القيام بكل الشروط المنصوص عمييا من الناحية القانونية، لكي يتسنى لو 

.  أن يتسمم المحضر الذي يعتبر سند ممكية لصالح الراسي عميو المزاد
                                                 

  59الطٌب برادة  نفس المصدر السابق ص -  57
  102ص . الطيب برادة نفس ادلصدر السابق-  58
. م.م. من ق497الفصل -  59
تقع مسسرة هنائية بعد انصرام أجل ثالثني يوما، يعلن عنها و تشهر و تتم يف شأهنا اإلجراءات ).: م.م. من ق497و يف ىذه احلالة حسب الفصل -  60

 (ادلتخذة يف السمسرة األوىل
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 من ظيير 65و يمكنو تسجيمو بالمحافظة العقارية مما يؤدي إلى تطيير العقار حسب مقتضيات الفصل 
.  من الحقوق العينية التبعية التي ترد عميو كحقوق االمتياز أو الرفض 1333 رجب 13
 

 المسطرة القضائية لحجز العقار وبيعو ضمانة لمممزمين: الفرع الثاني
 
من أىم اآلثار المترتبة عمى الحجز، ىي اعتبار العقار محجوزا و موضوعا تحت يد القضاء و ال يجوز 

تقويمو من طرف المحجوز عميو، إال أن ىذا ال يؤدي إلى إخراجو من ممكو و إنما ييدف إلى تقييد 
. 61سمطات ىذا األخير المخولة لو عمى العقار من استعمال و استغالل

إال أنو بإمكانو استعادة عقاره إذا قام قبل اليوم المحدد و الساعة المعينان إلجراء السمسرة و أدى ما 
عمى أن كل تفويت يقع من جانب المنفذ عميو بمجرد . م.م. من ق475، كما ينص الفصل 62بذمتو 

تبميغو بالحجز يقع باطال سواء أكان ىذا التصرف بنقل الممكية أم بنقل حق عيني آخر كالبيع و اليبة و 
. الوقف و إنشاء حق االنتفاع أو حق السكنى أو االستعمال الشخصي

و ال يمكن تغيير التاريخ المحدد لمسمسرة إال بأمر من طرف رئيس المحكمة االبتدائية، و ال يكون ذلك 
إال ألسباب خطيرة و غير مبررة أو لم تكن ىناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة 

 64 و 63واضحة 
كما أن تصرف المدين في العقار بعد الحجز يكون باطال بين المتعاقدين أو بالنسبة لمغير كما أنو ال 
يترتب عمى الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء عمى العقار، التي انصب عمييا ومنع المدين من 

التصرف فييا تصرفا يضر بذاتو و يكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطال 
. 65وعديم األثر

أما في حالة ما إذا وقع التفويت مع التسميم، فممحاجز أن يتمسك بالبطالن وباسترداد األشياء المحجوزة و 
.  ع.ل. من ق306ذلك طبقا لمفصل 

                                                 
61

بحث لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا فً القانون " ضمانات تحصٌل الضرابب المباشرة فً القانون المؽربً: " سعٌد المرتضً -  

قانون المقاوالت، جامعة محمد الخامس كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة - وحدة البحث والتكوٌن-شعبة القانون الخاص- الخاص
  وما بعدها 127: ص. 2003/2004السنة الجامعٌة -  أكدال–

 .م.م. من ق477راجع مقتضٌات الفصل -  62
.  م.م. من ق478راجع مقتضٌات الفصل -  63
 الصادر فً الملؾ المدنً عدد 30/11/1991 بتارٌخ 2773راجع قرار المجلس األعلى، الؽرفة المدنٌة، القرار رقم -  64

 .  113، صفحة 1993 ، 67 مجلة المحاكم المؽربٌة، عدد 3301/86
  .م.م. من ق453راجع مقتضٌات الفصل -  65
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و ييدف المشرع من خالل ذلك عمى أن الحجز عمى العقار، يترتب عميو، تعمق حقوق الحاجز،إذ أن 
تصرف المدين في العقار المحجوز تصرفا يضر بالحقوق المتعمقة بالعقار، لذلك يجب تقرير الحماية 

. القانونية المتمثمة في البطالن في مواجية صاحب الحق
و الجدير بالذكر، أن تصرفات المدين المحجوز عميو تصبح مقيدة في االستعمال و االستغالل، و ذلك 

. إذا كان يسكن العقار إلى أن يتم البيع ما لم يصدر أمر بغير ذلك
كما أن المشرع من أجل الحفاظ عمى حقوق الدائن، قد قيد سمطات المدين المحجوز عميو المالك لمعقار 

. في تأجيره بيدف المحافظة عمى قيمة العقار
كما تجدر اإلشارة، بأن ثمار العقار و مداخيمو عن المدة الالحقة لمتبميغ، توزع بنفس المرتبة مع ثمن 

العقار نفسو كل بحسب درجتو و مرتبتو، و تعتبر المحصوالت إذن و كذلك الثمار، كما سبق ذكره تابعة 
لمعقار، و اليدف الذي قصده المشرع من ذلك ىو أن يتوفر لمدائن أكبر مبمغ ممكن، كما أنيا لو تركت 

لممدين دون اعتبارىا محجوزة تبعا لحجز العقار، فإن المدين يمكن أن يجد أن من مصمحتو إطالة 
اإلجراءات، بيدف جني الثمار و ذلك في أطول مدة ممكنة، لذلك اعتبر المشرع عن صواب بأن الثمار 

. م.م. من ق475محجوزة من يوم تبميغ الحجز و ىي التي تمحق بالعقار كما ينص عمى ذلك الفصل 
:  الذي نص عمى ما يمي

يعتبر اإلشعار الموجو لممكترين من العون المكمف بالتنفيذ طبق الطرق العادية لمتبميغ بمثابة حجز "..... 
لدى الغير بين أيدييم عمى المبالغ التي كانوا سيؤدونيا عن حسن نية قبل التبميغ بالنسبة لممدة الموالية 

". ليذا التبميغ
أما في الحالة التي يكون فييا المدين قد تسمم و بحسن نية مبالغ مسبقة عمى تاريخ تبميغ الحجز، فإن 
األداء يكون صحيحا، كما أن المدين يصبح حارسا قضائيا عمى ىذه المبالغ و يمزمو تقديم حساب بيا 

. أما في حالة إذا كان التسبيق قد وقع بسوء نية و بتواطؤ، فإنو ال يحتج بيا عمى الدائنين . لمدائنين
وبما أن الحجز التنفيذي عمى العقار ال يترتب عميو خروج ىذا العقار من يد صاحبو، كما أنو يظل لغير 
الدائن حق التنفيذ عمى نفس العقار، بنفس اإلجراءات المسطرية المقررة قانونا، فإنو بطبيعة الحال، يقع 

. في بعض الحاالت تعدد الحجوزات، كما أنو يكون كل حجز مستقل عن الحجز اآلخر
و تالفيا لتضارب المصالح و حتى ال تضيع مصالح بعض الدائنين، فقد عمل المشرع عمى التنسيق 

. ووحدة اإلجراءات حتى ال يقع تضارب إجراءات التنفيذ عمى عقار واحد
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، .م.م. من ق466فقد حدد المشرع بكيفية دقيقة المسطرة المتبعة في ىذه الحالة و ذلك في الفصل 
بحيث أنو في حالة تعدد الحاجزين عمى العقار، فإنيم ال يباشرون جميعا اإلجراءات المسطرية لمتنفيذ، 
بل يقدم واحد منيم عمى مباشرة إجراءات التنفيذ عمى العقار عمى سبيل اإلنفراد، و يكون بطبيعة الحال 
ىو الحاجز األول، كما تبقى الحجوزات الالحقة لمدائنين الموالين صفة طرف في المسطرة، و قد منحيم 
المشرع حق التدخل عمى وجو التعرض بين يدي العون المكمف بالتنفيذ و طمب رفع الحجز، و توزيع 

. األموال، كما يحق ليم كذلك مراقبة اإلجراءات و طمب متابعتيا إن لم يقم بذلك الحاجز األول
كما أنو في حالة إذا كان طمب الحجز الثاني يمتاز بكونو أوفر وأوضح من األول، يقع ضمن 

. ، ويكون الطمب الثاني بمثابة تعرض عمى األموال المحصمة من البيع و تكون محل توزيع66المتابعات
ومن المعموم أن طمب الطعن أو البطالن يتعمق بعيب في الشكل كعدم احترام اإلشيار أو عدم إيداع 

 (.م.م. من ق39الفصل )دفتر التحمالت أو التعميق عمى باب المحكمة أو مخالفة مسطرة تبميغ الحجز
أو عيب في الموضوع أو يكون الدين . م.م. من ق479 إلى 474أو عدم احترام مقتضيات الفصول 

. 67 (.م.م. من ق438الفصل  )غير معين المقدار،
وترفع دعوى البطالن بمقال مكتوب أمام المحكمة المختصة قبل السمسرة مع الوثائق التي تثبت ما 

يدعيو الدائن أو طالب االستحقاق، مع ضرورة استدعاء األطراف األخرى لتقديم حججيم، و لممحكمة أن 
. 68تفصل في القضية موضوعا وحكميا مشمول بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف 

و من آثار طمب البطالن بالنسبة إلجراءات التنفيذ وقفيا بمجرد تقديم الطمب إلى المحكمة إلى حين 
و لمزيد من التوضيح . صدور الحكم، كما يترتب عمى ذلك سقوط ميعاد الجمسة المحددة إلجراء السمسرة

: ، الذي يوضح ما يمي5448/73/4أقدم ىنا االجتياد القضائي المتعمق بيذا الموضوع و ىو أمر رقم
 484وحيث أنو اعتبارا لتقديم دعوى رامية إلى إبطال اإلنذار العقاري و أنو تطبيقا ألحكام الفصل "69

 فإن ىذه الدعوى توقف إجراءات التنفيذ تمقائيا و أن محكمة الموضوع ىي 483الذي يحيل عمى الفصل 
التي ستأمر بمواصمة إجراءات التنفيذ إذا اعتبرت أنو ال موجب لوقف الحجز العقاري، لذا فإنو يتعين 

                                                 

. م.م. من ق467راجع مقتضيات الفصل -  66
ال جيوز إجراء حاجز على منقول أو عقار إال دبوجب سند قابل للتنفيذ، و بسبب دين ): ادلذكور سالفا. م.م. ق438حسب مقتضيات الفصل -  67

  (مقدر و زلقق
. م.م. من ق484 و 483راجع الفصل -  68
، الصادر عن المحكمة االبتدابٌة بالدار البٌضاء، المنشور، بمجلة 10/86 /14 بتارٌخ 473 /5448راجع األمر رقم -  69

  .1988، سنة 75 ص 53المحاكم المؽربٌة عدد 
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إصدار أمر إلى عون التنفيذ بأن يوقف ىذه اإلجراءات في انتظار صدور حكم من المحكمة في شأن 
". بطالن التنبيو العقاري

ويجدر التذكير بأنو عادة ما يثار نزاع عند بيع العقار عن طريق المحكمة بشأن حق االمتياز بالنسبة 
وىنا يجب التذكير بأن النص األول . لمدائنين وخاصة حينما تكون الخزينة العامة من بين الدائنين

 كان يعطي لمخزينة حق االمتياز في 1916 يناير 06المتعمق بتحصيل الديون العمومية وىو ظيير 
، وبذلك لم يكن يثار مشكل فيما يخص حق األسبقية بالنسبة لمخزينة  ( 17الفصل  )المنقول والعقار 

أمام القضاء ، غير أن ىذا الحق لم يتم التنصيص عميو في القوانين التي تمت ىذا النص ، ويتعمق 
 .  15/97 والقانون الجديد رقم 1935 غشت 21 وظيير 1924 نوفمبر 22األمر طبعا بظيير 

 ومن خالل اإلطالع عمى مجموعة من األحكام والقرارات في ىذا الميدان تبين لنا أن القضاء المغربي 
من ذلك مثال الحكم . أكد غير ما مرة عمى عدم إعطاء حق األسبقية واالمتياز لمخزينة عند بيع العقارات 

 22/11/1924. بموجب ظ: "  والذي نص عمى أنو27/10/1926الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 
فإن الخازن العام يممك بالنسبة الستخالص الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة ليا امتيازا عاما عمى 
المنقوالت واألدوات المنقولة لمممزمين وامتيازا خاصا عمى المحاصيل والثمار وأكرية ومداخيل العقارات 

 ، ونفس النيج سار 70"ال يممك امتيازا عمى األموال العقارية لممدينين إال أنوالمفروضة عمييا الضريبة، 
21/08/1935.عميو القضاء في ظل ظ

 ، كما انو ومن خالل استقرائنا لبعض األحكام الصادرة في 71
أن ال امتياز لحقوق الخزينة عمى -  وعن صواب–إطار مدونة التحصيل الجديدة ، يالحظ أنيا أكدت 

العقار، ولقد أكد المجمس األعمى عمى ىدا األمر في عدة اجتيادات نذكر منيا عمى سبيل المثال القرار 
 الذي جاء 4400/1/1/2002:  في الممف المدني عدد 14/01/2004:  الصادر بتاريخ 123: عدد 
... حيث إن الدين محل التعرض الذي تقدم بو المحاسب مترتب عن واجبات التسجيل التكميمية : " فيو 

 المتعمقة بالضمانات واالمتيازات فإن 116 إلى 105خاصة المواد من  .. 15/97وبمقتضى القانون رقم 
الدين المذكور غير مشمول بحق االمتياز الذي يعطي لمخزينة حق األفضمية في استيفائو قبل الديون 

المضمونة برىن رسمي عمى عقار محفظ من منتوج بيع ىدا العقار مما ال مجال معو لمتمسك بمقتضيات 
                                                 

.1996سنة  . 602 و 598 ، 597 ، 596: ص. مطبعة النجاح اجلديدة" ادلرجع العملي يف االجتهاد القضائي اإلداري :" إبراىيم زعيم ادلاسي- 69  

رقم  . 14/04/99:  بتارٌخ 714/99: وانظر كذلك الحكم الصادر عن محكمة االستبناؾ  بطنجة فً الملؾ المدنً رقم    - 
  وما بعدها   295 ص 2003:  سنة 2: العدد" محكمة"  منشور بمجلة 1675/98/2: الحكم 

  .654 ، 650 ، 632 ، 609 ، 608 ، 606: ص . نفس المرجع أعاله . إبراهٌم زعٌم الماسً - 70 
 14/10/1999 بتارٌخ 586/95:   الصادر عن المجلس األعلى فً الملؾ عدد1240: وانظر كذلك القرار رقم      - 

    32 ص 2000 سنة 8: والمنشور بالنشرة اإلخبارٌة للمجلس األعلى عدد
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:  الصادر بتاريخ896: وىو نفس ما أكد عميو القرار عدد. 72" من القانون المذكور100المادة 
، وكذلك قرار آخر نشر بجريدة الصباح دون 73 516/2002:  في الممف التجاري عدد21/07/2004

 . 74اإلشارة إلى مراجعو 
ونشير إلى أنو في حالة حجز العقارات وبيعيا عند عدم كفاية المنقول من طرف القابض ، فإنو قد يثار 
إشكال بخصوص تنازع االختصاص النوعي بين المحاكم اإلدارية والعادية ، حيث أنو قد يترتب عمى 
إيقاع الحجز عمى العقار رفع دعوى االستحقاق الفرعي ، كما قد يقام طعن ببطالن مسطرة بيع العقار 

 من 484 و 483 ، 482المحجوز، وىي دعاوي ترفع أمام المحكمة االبتدائية حسب مقتضيات الفصول 
 إلى التأكيد عمى أنو في حالة حجز العقار حجزا تنفيذيا أو الطعن 75وىكذا يذىب بعض الفقو . م.م.ق

في اإلجراءات الموالية لمحجز فإن االختصاص يعود لمقضاء العادي ، أما في حالة الطعن في إجراءات 
التحصيل من إشعار بدون صائر واإلنذار القانوني والتقادم فإن االختصاص ينعقد لمقضاء اإلداري، 

وكمما كان األمر يتعمق بطمبات إيقاف التنفيذ لبيع العقار نتيجة إخالالت شابت إجراءات التحصيل فإن 
وىذا رأي منطقي . القضاء اإلستعجالي اإلداري يبقى ىو صاحب االختصاص لمبث في الموضوع 

.            ومبني عمى أساس قانوني 
وىنا ال بد من إبداء مالحظة ىامة ، وىي أنو إذا كان القضاء يبني أحكامو وقراراتو عمى ما ىو مسطر 
في النصوص والقوانين الجاري بيا العمل ، فإن ىاتو األحكام تضيع عمى الخزينة العامة أمواال طائمة 
ومجيودات جبارة تذىب سدى ، في ظل غياب نص قانوني يعيد ترتيب االمتياز بخصوص المنقول 

ويعطي لمخزينة حق األسبقية عند وجود رىن رسمي عمى عقار ، وكذلك الشأن بالنسبة لمفصول المتعمقة 
.     باالختصاص النوعي التي تطرح مجموعة من اإلشكاالت القانونية 

             

مسطرة تحديد وتنفيذ اإلكراه البدني  : المبحث الثاني
 

                                                 

 208 إلى 204الصفحات من . السنة الثانٌة والثالثون  . 150العدد . تراجع مقتضٌات هدا الحكم بمجلة القضاء والقانون  - 71

  
73 6:  ص01/02/2006بتارٌخ . السنة السادسة. 1810: العدد" الصباح " القرار منشور بجرٌدة  - 

  

. 6ص  . 28/02/2006: بتارٌخ.السنة السادسة. 1833: العدد" الصباح : جرٌدة -  74
  

. سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية. ت .م. إ.م.منشورات  م" ادلنازعات اجلبائية ادلتعلقة بربط وربصيل الضريبة أمام القضاء اإلداري " زلمد قصري   - 77
  170 إىل 168 ومن 118 إىل 117ص من  .2005الطبعة األوىل سنة  . 62: عدد 

أكتوبر /   يوليو 51/52ت عدد .م. إ.م.م" تنازع االختصاص بني احملاكم، حول تطبيق مدونة ربصيل الديون العمومية: " أنظروا كذلك، زلمد قصري- 
. 28 إىل 13من .  ص2003  
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إذا كان من المؤمل أن يتم أداء الديون العمومية اختيارا من جانب المدين، وذلك بقيام المدين بأداء ديونو 
لمخزينة، عن طواعية و اختيار، إال أنو في بعض الحاالت يصبح التنفيذ الجبري لمديون العمومية 
ضروريا، وذلك حينما يمتنع المدين عن أداء ما بذمتو من ديون، إذ يجب عمى المحاسب المكمف 

. بالتحصيل أن يبحث عن وسيمة فعالة لتحصيل ىذه الديون العمومية
لذا فمتابعة المدين عن طريق اإلكراه البدني من الوسائل التي يمتجئ إلييا المحاسب من أجل تحصيل 

 76.ديون الخزينة
و ينجز اإلكراه البدني عن طريق الحبس الذي يشكل وسيمة ضغط لفائدة الخزينة، قد تدفع المدين في 

بعض الحاالت إلى إظيار أموالو لسداد ما عميو من دين، ومن المعروف أن اإلكراه البدني يمس بحرية 
. 77الفرد، و ىو حق من الحقوق األساسية لإلنسان 

و قد أجمع  . 78 و بالرجوع إلى القانون المقارن نجد أن اإلكراه البدني، كان معموال بو منذ أقدم العصور
فقياء اإلسالم عمى جواز الحبس و مشروعيتو في سائر الديون متى كان المدين موسرا و امتنع عن 

أدائيا، اعتبارا منيم بأن مماطمة المدين في الوفاء بما عميو مع قدرتو عمى الوفاء ظمم يتعين رفعو لقول 
" لي الواجد ظمم يحل عرضو و عقوبتو: "الرسول صمى اهلل عميو و سمم

الحبس و من ثم فالحبس ال يجوز بإجماع أىل الرأي في " العقوبة"و " الغني" "الواجد"، "المطل" "قالمي"
و  }: الشريعة اإلسالمية إال بالنسبة لممدين الموسر، فإذا كان معسرا فال يجوز حبسو عمال بقولو تعالى

  79 {إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعممون

                                                 

رسالة لنٌل دبلوم " اإلشكالٌة القانونٌة والقضابٌة: اللجوء إلى اإلكراه البدنً الستخالص الدٌون العمومٌة" أحمد اجواهري  - 75
  2:  ص 1999/2000: سنة. الرباط. كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة .الدراسات العلٌا 

  5:  ص1995: مطبعة جامعة القاىرة والكتاب اجلامعي سنة " التنفيذ اجلربي يف ادلواد ادلدنية والتجارية " وانظر كذلك الدكتور فتحي وايل  - 

سلسلة بنباصر للدراسات القانونية" الدليل العملي والقضائي يف مسطرة اإلكراه البدين: " وانظروا كذلك يوسف بنباصر  – : سنة . واألحباث القضائية 
مطبعة بنسي / السنة الثالثة ، العدد الرابع،.الداخلة .  وما بعدىا  215:  ص2003/2004  

 غشت 3 و ادلصادق عليو من طرف ادلغرب بتاريخ 16/12/1966 من العهد الدويل ادلتعلق باحلقوق ادلدنية و السياسية، الصادر يف 11راجع ادلادة - 77
.  ، و ىذه ادلادة ربرم سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي1979

 ومن 33 إىل 31الصفحات من . 1997مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء "  اإلكراه البدين على ضوء التشريع ادلغريب وادلقارن" حسن الرميلي - 78
  79 إىل 69 ومن 49 إىل 33

  
.   من القرآن الكرمي280سورة البقرة، احلزب اخلامس آية -  79
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 )وسنحاول تقسيم ىدا المبحث إلى فرعين أساسين ، يتعمق األول بتحديد وتنفيذ اإلكراه البدني وشروطو 
 ) البدني هوسنخصص الفرع الثاني لمقضاء المغربي ومراقبتو لمسطرة تحديد وتنفيذ اإلكرا (الفرع األول 
 .  (الفرع الثاني 

 
تحديد وتنفيذ اإلكراه البدني وشروطو  : الفرع األول

 

وأشير .نالحظ بأن المشرع المغربي، لم يعرف اإلكراه البدني، تاركا ذلك لعمل الفقو واجتيادات القضاء
وفي مواد المدونة الجديدة لتحصيل الديون 80إلى شروطو في المواد المتعمقة بقانون المسطرة الجنائية

. العمومية
 البدني هيقصد باإلكرا»: ونشير إلى التقديم العام لإلكراه البدني، الذي قدمو األستاذ حسن الرميمي قائال

حبس المحكوم عميو مدة معينة يحددىا الحكم الصادر بو طبقا لمقتضيات القانون المنظم ليذا اإلجراء 
القيري إلجباره عمى أداء ما التزم أو ألزم بو قضاء، فالمحكوم لو يعمل عمى استصدار حكم باإلكراه 
البدني في حالة تماطل المحكوم عميو عمى الوفاء أو امتناعو من أجل إرغام مدينو ىذا عمى القضاء 
مستعينا في ذلك بالسمطة العمومية بما ليا من سمطان القير و اإلجبار، و ذلك وفق إجراءات معينة 

، و بمعنى آخر يجب عمى الدائن سموك "يجب عمى المحكوم لو سموكيا حتى يستجيب القضاء لطمبو
المراحل حق  مراحل معينة منذ صدور حكم لفائدتو و صيرورتو نيائيا و باتا، و حتى إذا نفذت تمك

. لمدائن عند استصدار حكم يسمح لو بسموك طريق اإلكراه البدني
 –و ىنا البد من اإلشارة إلى التحول الذي يطرأ عمى السير العادي لمدعوة،  فبعد أن كانت الدعوى 

تشق طريقيا وفق إجراءات المسطرة المدنية حيث يكون فييا المدعي ىو الطرف الرئيسي و - المدنية
 أو امتناع المدعى عميو عن تنفيذ فحوى لالوحيد أمام المدعي عميو، تأخذ الدعوى شكال آخر، بتماط
خصما عنيدا ذا - "بقبول طمب اإلكراه البدني–الحكم الصادر ضده، إذ يصبح في مواجية ىذه األخيرة 

 81" سمطان يتمثل في شخص النيابة العامة

                                                 

ال ٌمكن إلقاء القبض على المحكوم علٌه باإلكراه البدنً و سجنه إال بعد القٌام . "ج.م. من ق680راجع مقتضٌات الفصل -  80

: بما ٌلً
. أن ٌوجه له إنذار باألداء و ٌبقى بدون جدوى بعد مرور أكثر من عشرة أٌام- 1
أن ٌطلب اعتقاله الفرٌق المطالب بالمتابعة، وبعد الوقوؾ على هذٌن المستندٌن ٌوجه وكٌل الدولة األوامر الالزمة إلى - 2

".     رجال القوات العمومٌة و ٌلقً القبض على المحكوم علٌه باإلكراه البدنً حسب الشروط المقررة فً تنفٌذ األوامر القضابٌة
 .30نفس المرجع  المذكور صفحة . حسن الرمٌلً -  81



 د ا اللضطء في النزااطا النطشئة ان  قبيق اح نة  تصيل الحدون اللمواية

 36 

و نالحظ ىنا، بأن المجوء إلى النيابة العامة، يعطييا حق التحرك لمساعدة ومؤازرة المحكوم لو مادام ال 
يحق لو اقتضاء حقو بنفسو جبرا عمى المحكوم عميو، و كل ىذا يتم في إطار ما تقضي بو المسطرة 

ورغم الطابع العام ليذا التعريف فإنو يمكننا من إبداء بعض االستنتاجات 82الجنائية أو القوانين الخاصة 
:  التي ليا صمة بموضوع بحثنا و تتعمق بأىم خصائص اإلكراه البدني و ىي ما يمي

يعتبر اإلكراه البدني وسيمة تنفيذ مصدره القانون؛  - 1
اإلكراه البدني ال يبرئ المدين من ديونو؛ - 2
. اإلكراه البدني يعتبر وسيمة استثنائية لتحصيل الديون العمومية- 3

، فإن الحبس في الدين من الناحية 1965 فبراير 16واعتبارا لقرار المجمس األعمى الصادر بتاريخ 
القانونية ليس بعقوبة جزائية و إنما ىي طريقة من طرق التنفيذ الجبري لقير المدين عمى القيام بوفاء 

 83.الدين
و عمى ىذا األساس، فإنو ال يؤدي اإلكراه بالحبس إلى انقضاء الدين و إنما ينقضي بالوفاء و ليذا 

فممدائن أن يطالب بالتنفيذ عمى أموال المدين القتضاء حقو مادام الحبس لم يحقق الغاية و ىو األداء 
 84كمما ظيرت لو أموال يمكن التنفيذ عمييا 

فاإلكراه البدني يعتبر وسيمة من الوسائل القانونية المستعممة من لدن المحاسب المكمف بالتحصيل ضد 
المدينين الذين يرفضون أداء ما بذمتيم، رغم جميع اإلنذارات الموجية إلييم ليذا الغرض، فأمام سوء نية 

 85المدين يبقى اإلكراه البدني وسيمة ضغط قوية إلجباره عمى أداء الديون العمومية التي بذمتو 
مطمب يتعمق بالمدينين المستثنون من جواز إخضاعيم : وسنحاول تقسيم ىدا الفرع إلى ثالث مطالب 

ثم سنركز عمى المستجدات الجديدة المتعمقة بتحديد مدة اإلكراه البدني  (المطمب األول  )لإلكراه البدني 
المطمب  )وسنخصص المطمب األخير لشروط المطالبة بتحديد وتنفيذ اإلكراه البدني  (المطمب الثاني )

 . (الثالث
 

                                                 

 ادلتعلق  دبدونة ربصيل الديون السالف الذكر 15/97و من ضمنها القانون رقم -  82
. سلسلة مواضيع الساعة . ت.م.إ.م.منشورات م" اإلصالح اجلديد يف ميدان ربصيل الضرائب والديون العمومية " عبد اللطيف العمراين ومراد اخلرويب - 82

        108  ص 2000 سنة 22: عدد
. ج.م. من ق675راجع مقتضيات الفصل -  84
:  راجع فيما يتعلق بالتفاصيل فيما يتعلق بادلقارنة مع مسطرة اإلكراه البدين بفرنسا ادلثال التايل-  85

Cf. Martine Betch. « Juge pénal et juge fiscal ». page 109 à 118 , in le juge fiscal. èconomica. 

Paris, 1988.   
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المدينين المستثنون من جواز إخضاعيم لإلكراه البدني  : المطمب األول
 

ىنا )إن المشرع المغربي، عمى غرار التشريعات األجنبية اآلخذة باإلكراه البدني لم يجعل من حق الدائن 
حقا مطمقا، بل أدخل عميو بعض القيود التي تتعمق بعدة حاالت إما بمبمغ الديون  (الخزينة العمومية

. المستحقة أو بسن المدين أو ثبوت حالة العسر أو في حالة المرأة المرضعة أو لقيام رابطة الزواج
 

:  القيد المتعمق بمبمغ الديون المستحقة- أوال
 

 من مدونة تحصيل الديون العمومية عمى أنو إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن 77نصت المادة 
فال يمكن المجوء لإلكراه البدني، فيما يخص تحصيل الضرائب و الرسوم و  (8000)ثمانية آالف درىم 

. الديون العمومية األخرى
 

: القيد المتعمق بثبوت عسر المدين: ثانيا
  

كما نصت المدونة عمى أنو إذا ثبت عسر المدين، ال يجوز لممحاسب المكمف بالتحصيل المجوء إلى 
مسطرة اإلكراه البدني ضده، بل يكتفي بشيادة العوز المسممة من طرف السمطة اإلدارية المحمية، كوثيقة 

. إلثبات عسر المدين
 

:  القيد المتعمق بالمرأة الحامل: ثالثا
 

نظرا لظروف المرأة الحامل الصحية و النفسية و االجتماعية، ارتأى المشرع منع المجوء إلى اإلكراه 
. البدني ضدىا، و ىذا في نظرنا عمل إيجابي يستحق اإلشارة لما لو من طابع اجتماعي و إنساني

و ىذا االستثناء ميم جدا، إذ من الواجب احترام صحة و سالمة المرأة الحامل ولو اقتضى األمر عدم 
تحصيل ديون عمومية، فالمشرع قد أخذ ىذا الجانب بعين االعتبار و نحن نعتقد أنو حالفو الصواب في 

 .ىذا الصدد

 

:  القيد المتعمق بسن المدين- رابعا
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و قد اىتم المشرع أيضا بوضع قيد متعمق بسن المدين، إذ نصت مدونة التحصيل عمى أنو ال يجوز 

 سنة و ذلك نظرا لصغر سنو، و ىذا إجراء في 20المجوء إلى اإلكراه البدني ضد المدين الذي يقل عن 
. محمو بالنسبة لمشباب

 سنة فما فوق، و ىذا القيد يعتبر مبررا و في 60و كذلك وضع المشرع قيد يتعمق بسن المدين الذي بمغ 
صالح المدينين الطاعنين في السن الذين ىم في حاجة لمعناية و الرعاية و ال يستطيعون تحمل الظروف 

. القاسية لمحبس
و ىذه كميا اعتبارات محمودة يستحق اإلشارة إلييا بكل إيجابية ألن جباية األموال يجب أن تحترم حقوق 

 .اإلنسان األساسية التي ليا األولوية الكاممة في نظرنا

 

:  القيد المتعمق بالمرأة المرضعة- خامسا
 

القيد المتعمق بالمرأة المرضعة، يمنع المجوء ضدىا لإلكراه البدني، و ذلك في حدود سنتين ابتداء من 
تاريخ الوالدة، و االستثناء بالنسبة لممرأة المرضعة المدينة، يضاف إلى االستثناء السالف الذكر المتعمق 
بالمرأة الحامل يعتبر ذو طبيعة إنسانية و اجتماعية ، و يالحظ بأن المشرع يأخذ بعين االعتبار الحياة 

فينا . االجتماعية التي ىي في أمس الحاجة لمحماية و العناية، بغض النظر عن مبالغ الديون العمومية
تبقى األسبقية لموضعيات االجتماعية بدل المسائل المالية و ىذا في حد ذاتو اتجاه في التشريع ذو طابع 

. اجتماعي، يستحق منا دعمو من أجل تقويتو في المستقبل
 
 
 

:  القيد المتعمق بالزوجين- سادسا
 

و نضيف، بأنو من المقتضيات الجديدة التي نصت عمييا مدونة تحصيل الديون العمومية كذلك، ما 
، من عدم إمكانية المجوء إلى استعمال اإلكراه البدني ضد الزوج و زوجتو في آن 78نصت عميو المادة 

. واحد و لو من أجل ديون مختمفة
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و نحن نعتبر ىذه المادة إضافة جديدة إيجابية، تخدم مصمحة األسرة و تحمييا من الضياع و التفكك، و 
.  تعد في نظرنا في صالح المدينين

و خالصة القول، أن المشرع المغربي أحسن عندما قام باستثناء ىذه الحاالت االجتماعية من مسطرة 
. اإلكراه البدني، حماية ليذه الفئات من المدينين، و ذلك نظرا لظروفيم االجتماعية و االقتصادية

، نستنتج بأن مدونة التحصيل قد غيرت 1935 غشت 21 مكرر من ظيير 30و بالمقارنة مع الفصل 
النص في ىذا الصدد من حسن إلى أحسن، حيث ظير لنا بجالء االىتمام االجتماعي و االقتصادي 

. لبعض الفئات االجتماعية التي تستحق ىذه االستثناءات من تطبيق مسطرة اإلكراه البدني
لذا نؤيد المشرع المغربي لتقوية ىذا االتجاه، و إضافة استثناءات إضافية، كمما دعت الضرورة 

االجتماعية لذلك فدوافع المشرع أصبحت واضحة و عمى االجتياد القضائي أن يساير ىذا االتجاه ذو 
 .األىداف االجتماعية

 

المستجدات المتعمقة بتحديد مدة اإلكراه البدني  : المطمب الثاني
 
لقد أدخمت مدونة التحصيل الجديدة، عدة مستجدات بالنسبة لتحديد مدة اإلكراه البدني بالنسبة لمضرائب 

. المباشرة و الرسوم المماثمة و ديون الدولة األخرى
:  و قد حددت مدة اإلكراه البدني كالتالي

 86مدة اإلكراه البدني - 
بالنسبة لمديون التي يعادل أو يفوق  (21)إلى واحد و عشرين يوما  (15)من خمسة عشر يوما - 1

؛ (20000)و يقل عن عشرين ألف درىم  (8000)مبمغيا ثمانية آالف درىم 
( 20000)بالنسبة لمديون التي يعادل أو يفوق مبمغيا عشرين ألف درىم  (2)من شير إلى شيرين - 2

؛ (50000)و يقل عن خمسين ألف درىم 
بالنسبة لمديون التي يعادل أو يفوق مبمغيا خمسين ألف  (5)إلى خمسة أشير  (3)من ثالثة أشير - 3

؛  (200000)و يقل عن مائتي ألف درىم  (50000)درىم 
بالنسبة لمديون التي يعادل أو يفوق مبمغيا مائي ألف درىم  (9)إلى تسعة أشير  (6)من ستة أشير - 4
؛ (1000000)و يقل عن مميون درىم  (200000)

                                                 

.  من مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة79راجع أحكام المادة -  86
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بالنسبة لمديون التي يعادل أو يفوق مبمغيا  (15)إلى خمسة عشر شيرا  (10)من عشرة أشير - 5
(. 1000000)مميون درىم 

ونستنتج مما سبق ذكره، أن المشرع قد رفع من قيمة المبالغ عند تحديد مدة اإلكراه البدني، مراعيا 
لمتحوالت االقتصادية و االجتماعية، و بذلك يكون المشرع قد أخذ بعين االعتبار ىذه التحوالت الواقعة 

وىذه . في المحيط االجتماعي وكذلك في المعامالت التجارية و في قيمة العممة الوطنية و القدرة الشرائية
. تعتبر حسنة من حسنات المدونة الجديدة فيما يتعمق بتحديد مدة اإلكراه البدني

و يمكن اعتبار ىذه المسايرة لمواقع االجتماعي و االقتصادي في صالح المدينين و تعد خطوة إيجابية 
كان من الالزم اتخاذىا حتى تظل القوانين و اإلدارة المكمفة بالتحصيل مسايرة لمتحوالت المشار إلييا 
آنفا، و نحن نعتقد بأن مراجعة قيمة المبالغ المتعمقة بتحديد مدة اإلكراه البدني، يمزم أن تستمر في 

مسايرة واقع قيمة العممة و نسبة التضخم، حتى يظل ىذا التحديد لمدة اإلكراه البدني يمتاز بواقعيتو و 
.  ذلك بمراعاة التغييرات الطارئة عمى قيمة العممة الوطنية

وىناك إجراء قانوني ذو أبعاد اجتماعية واضحة، يجب اإلشارة إليو و التنويو بمقتضياتو لما يتضمن من 
إيجابية بالنسبة لممدينين ذوي الدخل البسيط أو المنخفض وذلك أن كل المدينين الذين تقل ديونيم عن 

 درىم ال يجوز المجوء ضدىم إلى مسطرة اإلكراه البدني و نحن نؤيد ىذا اإلجراء، و حبذا لو تم 1000
. الرفع من قيمتو مراعاة لوضعية ذوي الدخل المحدود

 من قانون المسطرة 678بالنسبة لممصاريف القضائية و الغرامات يجب التذكير بمقتضيات المادة 
الجنائية، التي نصت عمى تحديد مدة اإلكراه البدني بالنسبة لممصاريف القضائية و الغرامات عمى ما 

: يمي
مدة اإلكراه البدني تحدد من يومين إلى عشر أيام، إذا لم يتجاوز قدر الغرامة أو ما عداىا من - 1

 فرنك؛ 10.000العقوبات المالية 
 فرنك 25.000 فرنك و ال يتجاوز 10.000تتم تحديد مدة اإلكراه البدني، بالنسبة لمقدر الذي يفوق - 2

 يوما؛ 20من عشرة أيام إلى 
 فرنك مدة 25.000فرنك، و يتجاوز 250يتم تحديد مدة اإلكراه البدني، بالنسبة لممبمغ الذي يفوق - 3

يوما؛  (40)عشرين يوما إلى أربعين 
 فرنك، 100.000 فرنك و ال يتجاوز 500و حددت مدة اإلكراه البدني، بالنسبة لممبمغ الذي يفوق - 4

 يوما؛ 60من أربعين يوما إلى 
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، من 200.000 فرنك و ال يتجاوز 100.000و كذلك يتم تحديد المدة بالنسبة لممبمغ الذي يفوق - 5
شيرين إلى أربعة شيور؛ 

 400.000 فرنك و ال يتجاوز 200.000و حدد المشرع مدة اإلكراه بالنسبة لممبالغ التي تفوق - 6
فرنك، من أربعة أشير إلى ثمانية أشير؛ 

 فرنك، حددت المدة من 800.000 فرنك، و ال يتجاوز 400.000أما فيما يخص المبالغ التي تفوق - 7
ثمانية أشير إلى سنة؛ 

 فرنك، فقد حدد القانون مدة اإلكراه البدني من سنة إلى 800.000أما فيما يخص المبالغ التي تفوق - 8
سنتين؛ 

. و أخيرا، نشير أن ىذه المدة تخفض إلى النصف لفائدة المحكوم عمييم الذين يثبتون عسرىم- 9
أن تحديد مدة اإلكراه البدني و كذا . ج.م. من ق678يظير من خالل القراءة المتأنية لمقتضيات الفصل 

المبالغ التي يرتكز عمييا تحديد المدة المذكورة، لم تعد تساير الواقع االجتماعي و االقتصادي الحالي، و 
. ال تتماشى مع مستجدات مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة

لذا أعتقد أنو آن األوان من أجل تغيير ىذا الفصل بيدف الرفع من قيمة المبالغ المحددة بو، و كذلك من 
أجل تخفيض ميم لمدة اإلكراه البدني، و ذلك بإعادة تحديد ىذه المدة مراعاة لتطور الوضعية االقتصادية 

. و االجتماعية لممدينين
إذ ال يعقل في الوقت الحالي، أن يتعرض المدين لإلكراه البدني لمدة أربعين أو ستين يوما من أجل مبمغ 

 درىم، فيذه المدة تعتبر في نظرنا ال تتالءم مطمقا مع القيمة  1000 درىم و ال يتجاوز 500يفوق 
. الفعمية ليذا المبمغ

 درىم، فيو عمى كل 8000أما فيما يخص تحديد مدة اإلكراه البدني من سنة إلى سنتين من أجل مبمغ 
. حال مبالغ فيو حسب قيمة العممة و قدرتيا الشرائية الحالية و كذلك نسبة التضخم

و نحن نقترح تعديل المادة المذكورة، كي تساير المستجدات التي أدخمتيا مدونة  تحصيل الديون 
 .العمومية عمى تحديد مدة اإلكراه البدني 

 
شروط المطالبة باإلكراه البدني  : المطمب الثالث
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يعتبر المجوء إلى اإلكراه البدني، خطوة خطيرة عمى حرية المدين و حقو في الحرية الشخصية لذلك قام 
المشرع المغربي بفرض مجموعة من اإلجراءات والمساطر التي يمزم احتراميا احتراما دقيقا، ألن أي 

 87انحراف في المسطرة من ناحية الشكل أو المضمون، بعرض مسطرة اإلكراه البدني إلى البطالن 
لذلك فرض المشرع عمى اإلدارة المكمفة بالتحصيل، احترام عدة إجراءات عمييا التقيد حرفيا بمقتضياتيا، 

و ذلك حفاظا عمى مصمحة المدنيين، كما فرض عمى النيابة العامة احترام إجراءات دقيقة و شروط 
  88يتوجب عمى ىذه األخيرة تطبيقيا عند تنفيذ اإلكراه البدني ضد المدينين 

والبد في ىذا اإلطار من التذكير بالشروط و اإلجراءات التي نصت عمييا مدونة تحصيل الديون 
 :العمومية و ىي كما يمي

 

: توجيو آخر إنذار باألداء: أوال 
 

يجب عمى المحاسب المكمف توجيو إنذار باألداء لممدين، و يتم تبميغ اإلنذار من طرف مأمور التبميغ و 
التنفيذ لمخزينة أو أي شخص منتدب لذلك كما يمكن أن يتم التبميغ و التنفيذ بالطريقة اإلدارية أو عن 

طريق البريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل، و يبقى اإلنذار المذكور بدون نتيجة بعد مرور أكثر من 
 .أيام (10)عشرة 

 
: الشروط الواجبة من أجل تطبيق اإلكراه البدني: ثانيا 

 

 يجب أن يقوم بالطمب المحاسب المكمف بالتحصيل أو الشخص المفوض لذلك، ويوجو الطمب المذكور 
إلى المحكمة االبتدائية بعد التأشير عميو من لدن رئيس اإلدارة التابع ليا المحاسب المكمف بالتحصيل أو 

 89الشخص الذي يفوضو لذلك 
وعمى المحاسب المكمف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضو ليذا الغرض، أن يراعي عند تقديم الطمب 

:  إلى المحكمة االبتدائية، تقديم المعمومات الضرورية كما يمي
                                                 

، دمنايت رحال ضد وزير ادلالية، منشور باجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية 17/06/1999 ش، بتاريخ  6.99.8راجع حكم احملكمة اإلدارية دبكناس، رقم -  87
 . 2000 فرباير – يناير 30و التنمية، عدد 

منشورات مجعية تنمية البحوث و الدراسات " تدخل النيابة العامة يف الدعاوي ادلدنية"راجع دلزيد من التفاصيل كتاب الشرقاوي الغزواين نور الدين -  88
  13: ص . 1995القضائية 

.  من المدونة الجدٌدة80راجع مقتضٌات المادة -  89
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االسم الشخصي و العائمي لممدين؛  - 1
عنوانو الشخصي؛ - 2
تحديد مبمغ الدين؛ - 3
تاريخ توجيو اإلنذار لممعني باألمر؛ - 4
 من القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون 79تحديد مدة اإلكراه البدني بناء عمى مقتضيات المادة - 5

. العمومية
و عمى المحاسب المكمف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضو لذلك، أن يطبق تطبيقا دقيقا جميع 

الشروط القانونية و اإلجراءات المسطرية و أن يراعي االستثناءات التي نص عمييا القانون، حتى ال 
يترك إجراءات تطبيق مسطرة اإلكراه البدني تتعرض إما لمبطالن الذي يصرح بو رئيس المحكمة أو إلى 

 90رفض طمب المجوء إلى اإلكراه البدني 
 

القضاء المغربي ومراقبتو لمسطرة تحديد وتنفيذ اإلكراه البدني  : الفرع الثاني
 

في المطمب األول سنقف عمى دور النيابة العامة في تنفيذ اإلكراه : سنحاول تناول ىذا الفرع في مطمبين 
البدني ، وفي المطمب الثاني سنتناول المنازعات المتعمقة يصحة مسطرة اإلكراه البدني وموقف القضاء 

.  حول اختصاص قاضي المستعجالت وقاضي الموضوع لميث في ىذه المسطرة 
   

دور النيابة العامة في تنفيذ اإلكراه البدني  : المطمب األول
 
يتجمى دور النيابة العامة في تنفيذ اإلكراه البدني في التدخل لتنفيذ مسطرة اإلكراه ضد المدين و ذلك بناء 

 من قانون المسطرة الجنائية، تحت 687 إلى 675عمى النصوص القانونية المتضمنة في الفصول 
 91" في تنفيذ العقوبات المالية و في اإلكراه البدني"عنوان 

و نشير في ىذا الصدد إلى أن ىذه الفصول، تطبق في جميع القضايا التي تحتاج إلى استعمال اإلكراه 
. 1960 فبراير 20البدني في ميدان األحكام القضائية مع ما أدخل عمييا من تعديالت خاصة ظيير 

                                                 

. 97 صفحة 130 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 10/04/1979 بتارٌخ 300أنظر قرار عدد -  90

. 97، ص 130، منشور دبجلة القضاء و القانون  عدد 10/04/1979، بتاريخ 300أنظر قرار عدد -  91
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و من المفيد لإلطالع عمى دور النيابة العامة في تنفيذ اإلكراه البدني، من التذكير باإلجراءات التي تقوم  
 92بيا النيابة العامة في ىذا اإلطار و الشروط التي يمزم احتراميا و ىي كما يمي

أن تكون النيابة العامة مختصة و في دائرة نفوذىا؛ - 1
أن يكوم قرار استعمال اإلكراه البدني قابال لمتنفيذ؛ - 2
ال يحق لمنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ اإلكراه البدني ضد المدين إال بعد إنجاز اإلجراءات الواردة في - 3

 من مدونة 80 منو و كذلك مقتضيات المادة 680قانون المسطرة الجنائية، و عمى الخصوص الفصل 
تحصيل الديون العمومية؛ 

وجود طمب مقدم من المحاسب المكمف بالتحصيل أو الشخص المفوض ليذا الغرض، يطالب - 4
 من 79بتطبيق اإلكراه البدني ضد المدين، مع تحديد مدة ىذا اإلكراه وذلك بناء عمى مقتضيات المادة 

مدونة التحصيل؛ 
مراعاة اإلعفاءات من اإلكراه البدني عن طريق الزج بالمدين في السجن، وال يمكن أن يسقط اإلكراه - 5

93البدني، إذا لم ينفذ المدين االلتزامات التي تتعمق بمختمف الديون العمومية التي بذمتو 
 

 
المنازعات المتعمقة بشأن صحة مسطرة اإلكراه البدني  : المطمب الثاني

 
كما سبق التطرق إليو سالفا فإنو ال يتم تنفيذ اإلكراه البدني من طرف النيابة العامة إال بعد احترام جميع 
اإلجراءات المذكورة سابقا، و بعد أن يتم التحقق من توفر المستندات القانونية الالزمة لذلك، و بمجرد 
توصل قبول وكيل الممك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس فورا يتم تطبيق مسطرة 

. اإلكراه البدني
 من مدونة التحصيل عمى أن قاضي المستعجالت يبث في الطمب المعروض عميو 80وقد نصت المادة 

 .و يحدد مدة الحبس (30)داخل أجل ثالثين يوما 

 
  المنازعة في صحة مسطرة اإلكراه البدني- أوال
 

                                                 

. 110مصدر سبق ذكره ص . راجع كتاب األستاذ الشرقاوي الغزواين نور الدين. للمزيد من اإلطالع على دور النيابة العامة يف مسطرة اإلكراه البدين-  92
و ٌعمل على تنفٌذه بمجرد توصل قبول وكٌل الملك لدى , ٌتم تطبٌق اإلكراه البدنً فورا: " .... على أن80تنص المادة - 93

".  المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس 
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و نشير بأن المدينين الذين صدر في حقيم اإلكراه البدني، يمكنيم أن يتجنبوا األداء شريطة المنازعة في 
:  ، و تتم ىذه المنازعات في الحاالت التالية94مسطرة اإلكراه البدني

. في حالة عدم توصل المدين باإلنذار المتعمق باإلكراه البدني: أوال
. ألن إخبار المدين بأنو إذا لم يؤد ما بذمتو، فإنو معرض لإلكراه البدني مسطرة أساسية يمزم احتراميا

. في حالة عدم صحة اإلجراءات المتعمقة باألسباب الراجعة إلى المجوء إلى مسطرة  اإلكراه البدني:  ثانيا
القاضي المختص في قضايا المستعجالت، و الجدير بالذكر ىنا، أن القاضي اإلستعجالي اإلداري : ثالثا

يعتبر وريثا شرعيا لالختصاصات التي كان يمارسيا القاضي اإلستعجالي العادي قبل إحداث المحاكم 
. 95اإلدارية

و نشير، بأن المجمس األعمى في اجتياده القضائي السالف الذكر قد أشار إلى إن قاضي األمور 
المستعجمة ال يبث في الخالف الحاصل بشأن صحة اإلكراه البدني و لو أن يصرح فقط بصحتيا أو عدم 

. صحتيا
و متى اعتبر المجمس األعمى أن رئيس المحكمة لو فقط أن يصرح إما ببطالن إجراءات تطبيق مسطرة 
اإلكراه البدني أو يرفض الطمب و ليس من اختصاصو األمر باإلفراج عن الشخص المعتقل في نطاق 

. 96اإلكراه البدني
كما أن ىناك اتجاه آخر و يتمثل في القرار اإلستعجالي الصادر عن محكمة االستئناف بمراكش و الذي 
قضى موضوعا بإلغاء القرار المستأنف و صرحت بأن السيد قاضي المستعجالت من اختصاصو البث 
في النزاع، كما تأمر المحكمة يجعل حد لمفعول األمر باإلكراه البدني الجاري عمى المستأنف و تأمر 

. 97باإلفراج عنو حاال ما لم يكن معتقال لسبب آخر
و نالحظ أن ىناك تناقضا واضحا في منطوق الحكم بين قرار المجمس األعمى وبين قرار محكمة 

. االستئناف بمراكش

                                                 

. ، ؼماري محمد ضد الخازن العام للمملكة14/06/1995، بتارٌخ 59/95المحكمة اإلدارٌة بوجدة، حكم عدد -  94
، عبد الكامل ضد زلصل الضرائب بالدار البيضاء، ادلرجع 1995-5-31 س، بتاريخ 94-8احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء، أمر استعجايل عدد -  95

.   1996-4منشور باجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 
.  97، ص 130، ادلنشور يف رللة القضاء و القانون، عدد 350، ربت عدد 11/4/1974اجتهاد اجمللس األعلى الصادر بتاريخ -  96
 .24، صفحة 126، منشور دبجلة القضاء و القانون، عدد 1974-01-15قرار صادر بتاريخ -  97
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و إن كان من المرجح أن يؤخذ باجتياد المجمس األعمى، باعتبار أن ىذا األخير ىو أعمى ىيئة قضائية 
في البالد، إال أنو في نظرنا، ال محالة سوف تتاح عدة فرص لممجمس األعمى إلصدار اجتيادات 

. قضائية أخرى موافقة في إطار القانون المتعمق بمدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة
و في نظرنا، فإن ما ييم في ىذا الصدد ىو محاولة التوفيق بين مصالح الخزينة لتحصيل ديونيا، و 

إعطاء ضمانات لممدين لمطعن في اإلجراءات المتعمقة باإلكراه البدني التي لم تحترم المسطرة القانونية 
. بحذافيرىا و بدقة متناىية

 

موقف القضاء فيما يتعمق  باختصاص قاضي المستعجالت وقاضي الموضوع  : ثانيا
 

من خالل قراءتنا لبعض األوامر  الصادرة عن بعض المحاكم العادية واإلدارية ، تبين لنا أن القضاء 
اإلستعجالي فيما يتعمق بمسطرة اإلكراه البدني ال يستقر عمى رأي موحد، ونجد ىدا االختالف أحيانا 

. حتى عمى مستوى المحكمة الواحدة
فالمحكمة اإلدارية بالرباط قضت في بعض أوامرىا اإلستعجالية بإيقاف مسطرة اإلكراه البدني إلى حين 

 نحت 100والمحكمة اإلدارية بأكادير99كما أن المحكمة اإلدارية بفاس  . 98صدور حكم في الموضوع 
. نفس المنحى في بعض األوامر

إال أن بعض األوامر األخرى أكدت أن الحكمة اإلدارية غير مختصة بالبث في مسطرة إيقاف إجراءات 
 عن المحكمة راإلكراه البدني الممارسة من طرف القابض ، ونذكر ىنا عمى سبيل المثال األمر الصاد

، وىدا االتجاه اعتمد عمى مجموعة من الحيثيات نقتطف بعضا مما جاء فييا من 101اإلدارية بمراكش 
 س بتاريخ 8/94:  المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء  تحت رقم ناألمر اإلستعجالي الصادر ع

 المحدثة بموجبو 93-9-10بأنو قبل الشروع في تنفيذ الظيير الشريف المؤرخ في   : "31/05/1995
محاكم إدارية كان القاضي اإلستعجالي ىو المختص بالنظر في طمبات إيقاف تنفيذ األمر باستخالص 

                                                 

  07/04/99 س بتارٌخ 222/99:  الصادر فً الملؾ رقم 23األمر رقم  - 97
    25/08/99 س بتارٌخ 985/99:   الصادر فً الملؾ رقم380واألمر رقم        - 

     263  ص 1998 سلسلة مواضٌع الساعة  سنة 9عدد . ت.م.إ.م. منشور ب م13/09/1994 بتارٌخ 11/94أمر عدد  - 98

     
   1996 سنة 15-14: عدد مزدوج . ت.م.إ.م. منشور ب م15/11/1995 بتارٌخ 2202/95: أمر عدد - 99

  101  2002 أكتوبر – شتمبر 46: عدد. ت.م.إ.م. منشور ب م13/11/2001:  بتارٌخ 48: أمر عدد - 
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الضرائب المرفوعة ضد إدارة الضرائب أو الخزينة العامة لممممكة عمى اعتبار أن القضايا المتعمقة 
. 102بتحصيل ديون الدولة أو النزاعات الضريبية تدخل في نطاق القضاء الشامل وليس قضاء اإللغاء

 من القانون المحدثة بموجبو محاكم إدارية أصبح القاضي 19و حيث أنو بحكم تطبيق المادة 
اإلستعجالي اإلداري في وضعية الوريث الشرعي لالختصاصات التي كان يمارسيا القاضي اإلستعجالي 

. 104 و103العادي في مجال المنازعات الضريبية أو تحصيل ديون الدولة
. و في نظرنا، فإن االجتياد القضائي المشار إليو ىنا، غني عن كل تعميق

فيما ذىبت بعض األوامر الصادرة عن بعض المحاكم اإلدارية إلى إعطاء االختصاص لرؤساء المحاكم 
 من 683االبتدائية إدا وصمت إجراءات اإلكراه البدني مرحمة التنفيذ ودلك تطبيقا لمقتضيات المادة 

 . 105.ج.م.ق
وىدا االختالف انعكس بدوره عمى قضاء الموضوع سواء أمام المحاكم اإلدارية أو المحاكم العادية ، 

.  الجديد 15/97 ، أو في ظل القانون رقم 106 21/08/1935.وسواء في ظل ظ
 بعدم اختصاصيا لمبث في طمب 107وىكذا نجد أن المحكمة االبتدائية بوزان قضت في أمر استعجالي

 15/97 من القانون عدد 134بمقتضى الفصل " إيقاف إجراءات اإلكراه البدني معممة أمرىا بما يمي 
بمثابة مدونة التحصيل فإن اإلكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات واإلدانات النقدية وحده يبقى 

مما يعني أن اإلكراه البدني في ميدان تحصيل . ج.م. من ق687 إلى 675خاضعا لمقتضيات الفصول 
الضرائب يبقى خاضعا لمقتضيات ىده المدونة التي تحيل جميع النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيقيا عمى 
                                                 

. 24، ص 126، منشور دبجلة القضاء و القانون، عدد 1974-1-15قرار صادر بتاريخ -  102
 من 117 سابقا، الذي تم تؽٌٌره بمقتضٌات المادة 1935 ؼشت 21 من ظهٌر 15وذلك بناءا على مقتضٌات الفصل -  103

. القانون بمثابة مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة
المجلة المؽربٌة " مسطرة وقؾ التنفٌذ و مسطرة االستعجال فً المادة اإلدارٌة أي ترابط بٌنهما؟ " إبراهٌم زعٌم، . ذ -  104

 1995، بتارٌخ 57، صفحة 12لإلدارة المحلٌة و التنمٌة ، عدد 
سلسلة مواضٌع . ت.م.إ.م.  الصادر عن إدارٌة مكناس منشور ب م02/11/1995:  س بتارٌخ 41/95: األمر رقم - 104

  1998 سنة 9: الساعة عدد
 – أكتوبر 25: عدد . ت.م.إ.م.منشور ب م.  الصادر عن إدارٌة فاس 09/04/1997 س بتارٌخ 179/97: األمر رقم      - 
  1998دجنبر 
 – نونبر 41: عدد. ت.م.إ.م.منشور ب م.  الصادر عن إدارٌة وجدة 07/09/2000 س بتارٌخ 95/2000األمر رقم       - 
  2001دجنبر 

سلسلة مواضٌع الساعة . ت.م.إ.م. منشور ب م08/06/1995:  الصادر عن إدارٌة مكناس بتارٌخ21/95: الحكم رقم  - 105
  207 ص 1998 سنة 9: عدد 

 4: سلسلة مواضٌع الساعة عدد . ت.م.إ.م. منشور ب م27/07/1995 الصادر عن إدارٌة مكناس بتارٌخ 37/95والحكم رقم - 
    213 إلى 211 ص 1996سنة 
 2003 ماي 5:  والمنشور بمجلة القصر عدد23/01/2003 صادر بتارٌخ 7/2003:  فً الملؾ رقم 4/1: أمر رقم  - 106
  182-181ص 
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" المحاكم اإلدارية دون غيرىا مما يبقى معو رئيس المحكمة االبتدائية غير مختص لمبث في ىدا الطمب 
 في 2002 03/05 الصادر بتاريخ 1863: في حين نجد المحكمة االبتدائية بتطوان في أمرىا رقم. 

:"  قضت برفض طمب القابض تطبيق مسطرة اإلكراه البدني  (غير منشور ) 1729/02/06: الممف عدد
وبمعنى المخالفة " ولعدم قيام األسباب الواقعية والقانونية التي تجعل منو طمبا وجييا .. لعمة عدم تأسيسو 

غير أن المحكمة االبتدائية . أن المحكمة كانت ستبث في األمر إدا توفرت تمك الشروط 
وحيث إنو أمام وجود محجوز وما قد يحجز ، : " رفضت تحديد مدة اإلكراه البدني معممة أمرىا 108بطنجة

وأمام وجود منازعة جدية في قيمة الدين لم يحسم فييا بعد سيكون الطمب الرامي إلى تحديد مدة اإلكراه 
فيما ذىبت  محكمة االستئناف ". البدني غير مرتكز عمى أساس سميم ويستوجب التصريح برفضو 

بطنجة، حينما استأنف الممف أماميا ، وبين نفس األطراف إلى تعميل رفضيا   تطبيق مسطرة اإلكراه 
 80 إلى 76حيث إنو بالرجوع إلى محتويات الممف ومستنداتو وخاصة الفصول من : " البدني بالقول 

من مدونة تحصيل الديون العمومية يتجمى عدم صحة ما نعاه الطاعن عمى الحكم المطعون دلك أن ىده 
الفصول ليس من بينيا أي نص يعطي لقاضي األمور المستعجمة الصالحية لمقول بتطبيق مسطرة 

وحيث إن اختصاص قاضي المستعجالت . اإلكراه البدني والتي تبقى من اختصاص النيابة العامة 
وحيث إنو أمام .  من المدونة يبقى مختصا فقط في تحديد مدة الحبس80حسب الفقرة الثانية من المادة 

عدم تحديد النص القانوني لمجية التي يمكن القول بعدم االختصاص لفائدتيا يكون الطمب غير مقبول 
"109  .

وىكذا يتبين لنا أنو بخصوص نفس النازلة وبين نفس األطراف فإن لكل محكمة توجييا في التعميل ، 
ولئن كان ىدا أمر طبيعي، فإننا نالحظ أنو من جية يفسح المجال أمام القضاء لتنبيو األطراف المدعية 

إلى األخطاء المرتكبة من طرفيم عبر مثل ىده االجتيادات ، ومن جية أخرى يبين الخمل الواقع في 
النص القانوني وما قد يترتب عميو من ضياع حقوق خاصة حينما يتعمق األمر بتحصيل الدين العمومي 

        .

                                                 

108 (غري منشور ) 352/2004/11:  يف ادللف رقم 27/05/2004 بتاريخ 380/04: أمر رقم -  
  

109 (ؼٌر منشور ) 363/04/2:  فً الملؾ رقم 29/06/2005:  بتارٌخ 143: قرار رقم  - 
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، التي تنص عمى ما 141و مما دفعنا إلى إبراز ىذه المالحظات ىو قراءتنا المتأنية لمقتضيات المادة 
تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام ىذا القانون عمى المحاكم اإلدارية الموجودة "يمي 

. 111 و110بالمكان الذي تستحق فيو الديون العمومية
و أالحظ من ناحية الشكل أن ىذه الصياغة تحتاج إلبداء بعض المالحظات ذلك أن مقتضيات ىذه 

المادة تتميز بطابع التعميم دون اإلشارة إلى االستثناءات الموجودة و أىميا بيع أصول تجارية أو 
عقارات، و قد الحظنا سابقا من خالل دراستنا لبعض االجتيادات القضائية بأن ىناك استثناء ميما 

يتعمق بمسطرة اإلكراه البدني حيث يتعمق بسند االختصاص في طمب التصريح ببطالن إجراءات اإلكراه 
البدني إلى السيد رئيس المحكمة االبتدائية ليس ذلك من اختصاص المحكمة اإلدارية، و خاصة أن 

. قد نص عمى ذلك صراحة. ج.م. من ق683الفصل 
، في نظرنا كان يجب أن تشير إلى االستثناءات الواردة في 141فصياغة المادة 

 يخص اإلكراه البدني، اىذا الصدد، وباألخص و أن مدونة التحصيل تشير ىي نفسيا ليذا االستثناء فيم
يبقى : " عمى ما يمي134و ذلك عندما نصت فيما يتعمق بتحصيل الغرامات واإلدانات النقدية، بالمادة 

 من قانون 687 إلى 675اإلكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات و اإلدانات النقدية خاضعا لمفصول 
".  المسطرة الجنائية

. 112المشار إليو سالفا. ج.ق. م683و ال يخفى أن ىذه الفصول المذكورة، يوجد بينيا الفصل 
و أنا أعتقد أنو يجب اعتماد الدقة المتناىية في القوانين المنظمة لميدان المنازعة الضريبية، مع تالفي 

كل ما من شأنو أن يؤثر عمى الصياغة القانونية الواضحة، والتي تبتعد عن الغموض و ال تقع في 
. التناقض بين مواد نفس القانون

و أضيف في ىذا الصدد بأنو في حالة بيع األصل التجاري أو بيع عقارات لتحصيل ديون عمومية، يتم 
. المجوء إلى المحاكم المختصة تنفيذا لمقوانين المنظمة ليذه اإلجراءات

 
 

                                                 

.  232 إىل 178 من صفحة 1997الطبعة األوىل، " مسطرة ادلنازعة يف الضريبة " زلمد السماحي، . يف تدخل القضاء يف ادلنازعة الضريبية، ذ-  110
 إىل ادلادة 28 ومن ادلواد 8 من ادلادة 21-68، صفحة 1993، بتاريخ 4227عدد . ر.، ربدث دبوجبو زلاكم إدارية، ج41-90قانون رقم -  111

36 .
" حسن الرميلي    .للمزيد من اإلطالع على مسألة ادلسطرة ادلتبعة أمام قاضي ادلستعجالت عند قيام نزاع حول صحة إجراءات اإلكراه البدين، ذ-  112

.    ، من الكتاب ادلذكور215 إىل 212مصدر سبق ذكره، راجع صفحة ". اإلكراه البدين على ضوء التشريع ادلغريب وادلقارن 
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مساطر التحصيل القضائية أمام المحاكم التجارية : الفصل الثاني
 

سنحاول في ىدا الفصل التطرق إلى المساطر التي ألزم القانون المتعمق بالتحصيل القابض المجوء 
وسنقسم ىدا الفصل إلى ثالث مباحث، . بشأنيا إلى القضاء التجاري  

يتعمق المبحث األول بحجز وبيع األصل التجاري ، والمبحث الثاني بحجز وبيع السفن، والمبحث الثالث 
وكل دلك سنتناولو من جانب المساطر المتبعة في ىده اإلجراءات عمى . واألخير بصعوبة المقاولة 

ضوء النصوص القانونية المعتمدة ، دون أن نغفل طبعا الوقوف عمى بعض األحكام التي سمحت لنا 
.  الظروف باإلطالع عمييا  

 
حجز وبيع األصل التجاري : المبحث األول
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  بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، إلى جميع إجراءات الحجز و 15/97لم يتطرق القانون رقم 
:   عمى مايمي68البيع المتعمقة باألصل التجاري، بل اكتفى في مادتو 

يتم تنفيذ حجز األصول التجارية، و بيعيا وفق الشروط واألشكال المنصوص عمييا في القانون رقم " 
 ربيع 15 الصادر في 1-96-83 المتعمق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم 15- 95

( ". 1996فاتح أغسطس  ) 1417األول 
ولعمو من المفيد، الرجوع إلى القانون المتعمق بمدونة التجارة، من أجل شرح وتحميل أحكام ىذه المدونة 

. بالنسبة عمى الخصوص لحجز و بيع األصل التجاري
و الشك بأن تفسير ىذه النصوص القانونية، التفسير السميم ليس باألمر اليين، لكنني سأحاول شرح 

 113.وتوضيح أىم المساطر المتعمقة بحجز وبيع األصول التجارية
في الفرع األول سنتناول الحديث عن مفيوم وعناصر األصل : وسنقسم ىدا المبحث إلى ثالثة فروع 

التجاري ، والفرع الثاني سنخصصو لمحديث عن شروط بيع األصل التجاري واآلثار المترتبة عمى دلك ، 
وسيكون موضوع الفرع الثالث ىو تناول دور القضاء المغربي في حل النزاع المتعمق بحجز وبيع األصل 

 . التجاري والدي تكون الخزينة كطرف فيو 
 

مفيوم وعناصر األصل التجاري : الفرع األول
  

قبل التطرق إلى حجز وبيع األصل التجاري، من طرف المحاسب المكمف بالتحصيل أو من ينوب عنو، 
.  ارتأيت أن أبتدئ بتعريف مفيوم األصل التجاري من ناحية القانون التجاري المغربي

 من مدونة التجارة التي نصت 79و سوف أقدم مفيوم األصل التجاري، عمى ضوء مقتضيات المادة 
:  عمى ما يمي

األصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع األموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو " 
".  عدة أنشطة تجارية

فاألصل التجاري يعتبر حسب ىذا التعريف عبارة عن مال منقول معنوي، فمو إذن صفة منقول، إال أن 
ىذا المنقول يتعمق بجميع األموال المنقولة المخصصة لمعممية التجارية أو لعدة عمميات ذات صبغة 

.  114تجارية 
                                                 

المجموعة القانونٌة و القضابٌة المؽربٌة، مطبعة النجاح الجدٌدة، " مدونة التجارة " عبد الفتاح بنوار . راجع كتاب ذ-  113

  14ص . 1966الدار البٌضاء 
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:  و يتكون األصل التجاري من مجموعة من العناصر المادية و ىي كما يمي

البضائع؛ - 1
اآلالت؛  - 2
. التجييزات- 3

:  و من عناصر معنوية و ىي كما يمي عمى سبيل المثال ال الحصر
الزبناء؛ - 1
حق الكراء؛  - 2
العالمة التجارية أو العنوان التجاري؛  - 3
. 115.....براءة االختراع- 4

و ىذه العناصر مخصصة لممارسة النشاط التجاري، وىو ييدف أساسا إلى تكوين حصيمة من الزبناء و 
.  تنميتيا

و ىكذا أالحظ بأن األصل التجاري يجب أن يشتمل عمى زبناء و سمعة تجارية، ألنيما عنصرين 
.  أساسيين

و أشير أنو لكل عنصر من العناصر المكونة لو كيانو القانوني الخاص بو، ومن خالل عمل ىذه 
. العناصر متحدة، تتكون وحدة مستقمة قائمة بذاتيا ىي األصل التجاري الذي لو بدوره كيانو القانوني

تفرق عن صواب في نظري، بين األصل التجاري كوحدة مستقمة " نظرية الممكية المغربية " و إذا كانت 
قائمة الذات، و بين العناصر المكونة لو، و كذلك تنطمق من كون أن ىذه الوحدة إنما نشأت من اتحاد 
مجموعة عناصر مادية ومعنوية فإن دلك يعتبر بديييا ألن المال المعنوي ال يمكن أن يكون إال منقوال، 

. يخضع لمقوانين المنظمة لممال المعنوي المنقول
و أعيد التذكير بأن العناصر المعنوية تمعب الدور األكبر في تحديد قيمة األصل التجاري، خاصة رصيد 

. التاجر من الزبناء، و يرتبط بو عنصر السمعة التجارية كذلك
. و أذكر ىنا ببعض العناصر المعنوية األخرى المتعمقة باألصل التجاري

                                                                                                                                                                            

.   ، مطبعة األمنية، الرباط184ص - 1966" دراسات يف القانون التجاري ادلغريب " علي العبيدي، . د. راجع  يف تعريف األصل التجاري-     114
 وما 205.  ص1998 الطبعة األوىل سنة –مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط " احملاكم التجارية بادلغرب: " وكذا زلمد اجملدويب اإلدريسي- 

. بعدىا

" ٌشتمل األصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارٌة "  من مدونة التجارة 80راجع مقتضٌات الفصل -  115
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:  كحقوق الممكية الصناعية- 
.  و ىي الحقوق الواردة عمى براءات االختراع و الرسوم، و النماذج الصناعية، و العالمات التجارية

براءة االختراع - 
 استثماره نظرا (116)براءة االختراع ىو الحق الذي يقرره القانون لممخترع عمى اختراعو فيسمح لو باحتكار

... لما بدلو من جيد و مال في الوصول إليو
:   الرسوم و النماذج الصناعية- 

الرسوم والنماذج ىي مبتكرات كاألشكال الفنية، و الزخارف، و الصور التي توضع عمى المنتوج و تتعمق 
. بشكل المنتجات و ليس بمضمونيا

:  العالمات الصناعية أو التجارية- 
العالمة الصناعية أو التجارية ىي التسمية أو اإلشارة التي يعطييا الصانع لمنتوجو، أو التاجر لمسمعة 

... التي يسوقيا، و ذلك لتمييزىا عن المنتجات و السمع األخرى المماثمة ليما
:  حقوق الممكية األدبية و الفنية- 

 ىذه المصنفات لإن حقوق المؤلفين عمى أعماليم األدبية، و الفنية، يحميو القانون، فحقوق استغال
... خاضع لحماية قانونية

و العناصر المادية لألصل التجاري، يتكون كما ذكرت سابقا من منقوالت ، و منيا المعدات و األدوات 
. و البضائع، باستثناء العقار الذي ال يعتبر من العناصر المادية لألصل التجاري

وىي المنقوالت التي تستعمل لفائدة استغالل " Matériel et outillage" المعدات و األدوات :أوال
.  المؤسسة التجارية ومن بينيا نذكر، األثاث و اآلالت وسيارات النقل

 و البضائع تعتبر من العناصر المادية لألصل التجاري، و تشمل Marchandises البضائع  :ثانيا
السمعة المعدة لمبيع و المواد األولية و غيرىا من العناصر التي تدخل في إنتاج تمك السمع و التي تشكل 

. مخزون المؤسسة التجارية
 .و أشير إلى أنو في حالة رىن األصل التجاري فإن الرىن ال يشمميا

 

                                                 

.  ، السالؾ الذكر210 إلى 184علً العبٌدي، ص . راجع كتاب د-  116
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 شروط بيع األصل التجاري واآلثار المترتبة عمى ذلك : الفرع الثاني

المطمب األول سنركز فيو عمى شروط بيع األصل التجاري، : سنقسم ىدا الفرع إلى مطمبين أساسين 
.  وفي المطمب الثاني سنركز عمى اآلثار المترتبة عن بيع األصل التجاري

 
 

 

شروط بيع األصل التجاري    : المطمب األول
 

يخضع بيع األصل التجاري إلى مسطرة دقيقة و خاصة، يجب احتراميا وااللتزام بمقتضيات مواد مدونة 
بالنسبة . ت.  م110إلى المادة . ت. م79، في كتابيا الثاني المتعمق باألصل التجاري المواد (117)التجارة

. لعناصر األصل التجاري و بيعو
يشترط في بيع األصل التجاري توافر األركان العامة لمتعاقد باإلضافة إلى شروط خاصة شكمية تطمبيا 

 . القانون التجاري المغربي

 
الشروط العامة لبيع األصل التجاري  : أوال 

 
تحديد المبيع وتحديد ثمن البيع  :  وسنمخصيا فيما يمي 

    :تحديد المبيع- أ 
 من 81المادة )األصل التجاري  يجب أن يكون المبيع محددا، و ذلك بتحديد كافة العناصر التي يشمميا

عند تحديد ثمن " تمييز ثمن العناصر المعنوية و البضائع و المعدات" تنص عمى ضرورة . ت. م
.  (البيع

و في حالة عدم تحديد المبيع، يعطي الحق لممشتري لممطالبة بالتصريح بإبطال العقد داخل سنة من 
.  (118)تاريخ البيع

     :  تحديد ثمن البيع- ب
                                                 

، (1996فاتح أغسطس ) 1417 من ربيع األول 15 بتاريخ 83.96.1 الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 95-15مدونة التجارة قانون رقم - 117
.   1996 أكتوبر 3 بتاريخ 4418منشور باجلريدة الرمسية عدد 

.  م. م.  من ق82راجع مقتضيات ادلادة - 118
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، و (.ت.  من م81المادة )و تحديد ثمن البيع، يتطمب تعيين ثمن كل عنصر يشممو البيع عمى حدة 
.  السبب في ذلك يتعمق بضمان امتياز البائع

.  (119)و لقد أوجب القانون إيداع الثمن لدى جية مؤىمة قانونيا لالحتفاظ بالودائع
و ىدف المشرع من ىذا اإلجراء ىو المحافظة عمى مصالح الدائنين، حتى يتمكنوا من تقديم تعرضاتيم 

 . من أجل تحصيل ديونيم من ثمن البيع

 
الشروط الخاصة ببيع األصل التجاري  : ثانيا 

 
الكتابة وشير عقد البيع    : وتتمثل بالخصوص في شرطي

شرط الكتابة  - أ 
 81بالنسبة لمدونة التجارة فإن  بيع األصل التجاري يتم بواسطة عقد مكتوب، وىو ما نصت عميو المادة 

 و اليدف من ىذا الشرط متعدد، أذكر من (120)من المدونة الجديدة، و شرط الكتابة ىو شرط إثبات 
بينيا، شير البيع من طرف البائع و المشتري، لجعمو نافذا في مواجية دائني البائع، و كذلك لضرورة 

تسجيل امتياز البائع في السجل التجاري خصوصا إذا كان أداء الثمن مؤجال، ومن أجل تمكين المشتري 
.  من التسجيل في السجل التجاري

:  و سواء كان العقد رسميا أو عرفيا يجب أن ينص ىذا العقد عمى مايمي
اسم البائع؛ - 1
تاريخ البيع؛  - 2
؛  (121)ثمن البيع- 3
االمتيازات و الرىون الواقعة عمى األصل؛  - 4
؛  (122)في حالة اشتمال البيع عل الحق في اإليجار- 5
. مصدر ممكية األصل التجاري- 6

                                                 

.  الفقرة األوىل من مدونة التجارة السالفة الذكر81راجع مقتضيات ادلادة -  119

ٌتم بٌع األصل التجاري أو تفوٌته و كذا تقٌٌمه حصة فً شركة أو تخصٌصه بالقسمة أو بالمزاد، . " ت. م. 81المادة -  120

...."   بعقد رسمً أو عرفً، و ٌودع ثمن البٌع لدى جهة مإهلة قانونا لالحتفاظ بالودابع
.  مع تمٌز ثمن كل عنصر على حدة-  121

.  ٌجب كذلك بٌان تارٌخ الكراء و مدته و مبلػ وجبٌته الحالٌة، و اسم و عنوان المكري-  122
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التاليتين، طمب التصريح بإبطال العقد وىما . ت.  م82ويجب في الحالتين المذكورتين في المادة 
:  كاآلتي

. إذا لم يشتمل عقد البيع عمى أحد البيانات المنصوص عمييا سابقا- 1
. إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة- 2

 . كما ترك المشرع لممشتري إمكانية في الحالة الثانية المطالبة بتخفيض الثمن في حالة تضرره من ذلك

شير عقد بيع األصل التجاري -  ب 
ألزمت المدونة الجديدة لمتجارة البائع، أن يقوم بشير عقد بيع األصل التجاري، و ييدف المشرع من ذلك 

. إلى تحقيق اليدفين التاليين
 إحاطة دائني البائع عمما، من أجل المحافظة عمى ضمانة ديونيم؛  -1

 .إحاطة دائني المشتري عمما بجميع الحقوق التي بقيت لمبائع في ذمة مدينيم -2

و تتم عممية الشير : عمى المسطرة المتبعة في ىذا الصدد، و ىي كاآلتي. ت.  م83و قد نصت المادة 
عن طريق إيداع نسخة، أو نظير من العقد الرسمي أو العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة اإلبتدائية التي 
يوجد في دائرتيا المركز الرئيسي لألصل التجاري، و ذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ البيع، وعن 

. طريق قيد مستخرج من ذلك العقد في السجل التجاري
و يجب أن يتضمن المستخرج تاريخ العقد، و األسماء العائمية و الشخصية لممالك الجديد، و المالك 
القديم، و موطنيما و مقر األصل التجاري و نوعو، والثمن المحدد، و الفروع التي قد يشمميا البيع و 

مقر كل منيا، و يجب كذلك أن تتم اإلشارة في ىذا القيد إلى حق الدائنين في تقديم تعرضاتيم عمى أداء 
ثمن البيع في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انتياء آخر عممية لمنشر، مع تحديد المحل المختار الذي 

. (123)يجب أن توجو إليو تمك التعرضات داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة
و ال تعتبر عممية الشير تامة من الناحية القانونية، إال بعد قيام كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد في 
السجل التجاري بكاممو، و بدون أجل في الجريدة الرسمية، و في إحدى جرائد اإلعالنات القانونية التي 
تصدر في المنطقة التي يوجد فييا مقر األصل التجاري، أو مركزه الرئيسي عمى نفقة األطراف، مع 

. (124)مراعاة معاودة المشتري لعممية النشر ىذه 

                                                 

.  مدونة التجارة. ت.  م83راجع مقتضيات ادلادة -  123
.   تتم معاودة ادلشرتى لعملية النشر بني اليوم الثامن و اخلامس عشر بعد النشر األول-  124
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و الجدير بالذكر، أنو في حالة عدم اشتمال عقد البيع عمى البيانات السالفة الذكر، يجوز لممشتري أن 
. يطالب بإبطال العقد إذا تضرر منو

ما بتخفيض الثمن إذا  أما إذا كانت ىذه البيانات غير صحيحة، فيجوز لو إما أن يطالب بإبطال العقد وا 
. تضرر من ذلك

. و في كمتا الحالتين تمنحو مدونة التجارة أجال ال يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع من أجل إقامة الدعوى
 

. اآلثار المترتبة عن بيع األصل التجاري : المطمب الثاني
 

يجوز لدائني بائع األصل التجاري، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، 
. عمى األداء سواء كان الدين واجب األداء أم ال

:   و يتم التعرض عمى أداء الثمن باتباع المسطرة و اإلجراءات اآلتية
عمى المتعرض عمى ثمن البيع إرسال رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل وتوجو إلى كتابة ضبط 

. المحكمة التي تم إيداع العقد بيا
. كما يمكن لممتعرض إيداع تعرضو مباشرة بتمك الكتابة و ذلك مقابل وصل

و في كمتا الحالتين يعتبر تعرضو صحيحا، لكن شريطة أن يبين التعرض مبمغ الدين و أسبابو و 
. الموطن المختار داخل دائرة المحكمة
 و حق التعرض لو آثار ميمة جدا، ذلك أنو يترتب عميو منع (125)و ذلك تحت طائمة بطالن التعرض

 لتحصيل الديون المتعرض بشأنيا، بحيث يجري (126)البائع من قبض الثمن المودع الذي يخصص
.  (127)توزيعو بين الدائنين المتعرضين إما بالتراضي و إما طبقا لممسطرة المحددة في إطار مدونة التجارة

في حالة وجود تعرض عمى  (ت.  م85المادة )و من أجل الحفاظ عمى مصالح البائع، فقد أجاز المشرع 
أداء الثمن، و بعد انصرام أجل عشرة أيام عمى األجل المحدد لمتعرض، أن يطمب من قاضي 

                                                 

.  السالفة الذكر. ت.  من م84المادة -  125

  1999سنة . مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء " شرح القانون التجاري المؽربً الجدٌد"فإاد معالل، . راجع كتاب د-  126
. 202 إلى 197صفحة 
 بتفصٌل، و هً تقوم عموما على إلزامهم من قبل 151 إلى 143نصت مدونة التجارة على هذه المسطرة فً المواد -  127

و ٌقوم  (146المادة )القاضً المنتدب إلجراء التوزٌع بالتقدم بطلباتهم بشؤن ترتٌبهم مع اإلدالء بسنداتهم، داخل أجل ٌحدده لهم 

القاضً المنتدب بإعداد مشروع للتوزٌع بناء على تلك الطلبات، ٌعرضه على الدابنٌن لدراسته و االعتراض علٌه عند االقتضاء 
و متى أصبح مشروع التوزٌع نهابٌا أمر القاضً بتسلٌم قوابم الترتٌب  (147المادة )خالل ثالثٌن ٌوما من إخطار ٌوجه لهم 

   (.149المادة )للمعنٌٌن باألمر الذٌن ٌمكنهم استٌفاء مبالؽها بصندوق كتابة ضبط المحكمة التً تمت فٌها اإلجراءات 
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المستعجالت اإلذن بقبض الثمن رغم التعرض، و ال يقبل ىذا الطمب إال إذا قام البائع بإيداع مبمغ كافي 
. يحدده قاضي المستعجالت و يودع لدى كتابة الضبط لتغطية ما يحتمل من ديون البائع

في حالة إذا ما تبين لدائني البائع المتعرضين، أن الثمن المعمن عنو يقل عن القيمة الحقيقية لألصل 
التجاري يمكنيم أن يعترضوا عمى ذلك الثمن، و يطمبوا إجراء البيع عن طريق المزايدة العمنية، و يتم ذلك 

:  و الذي يشترط لذلك ما يمي (. ت.  م94المادة )خالل خمسة عشر يوما من تاريخ آخر عممية شير 
أن يكون الثمن المعمن عنو غير كاف لتسديد مطالب الدائنين؛ - 1
أن يكون المتعرض مستعد لضمان زيادة في الثمن ال تقل عن سدس ثمن العناصر المعنوية؛  - 2
. أن يكون الثمن قد حدد بصفة رضائية بين البائع و المشتري- 3

و اليدف من ىذه المسطرة القانونية، ىو حماية دائني البائع من تالعبات البائع و حفاظا عمى حقوقيم، 
... و حتى ال يتم إخفاء الثمن الحقيقي لمبيع

 أو من األشخاص الذين )128(و يشترط إلجراء المزاد مشاركة االثنين في الدين يتمتعون بالمالءة المالية
يودعون بين كتابة ضبط المحكمة كفالة مالية ال تقل عن نصف الثمن المعمن عنو مضافا إليو نصف 

.  (.ت.  م96المادة )سدس ثمن العناصر المعنوية
و في حالة نجاح المزاد العمني، تنتقل حقوق الدائنين المتعرضين إلى المبمغ الذي رسا عميو، أما في 

حالة عدم نجاح مسطرة المزاد العمني فعمى المعترض أن يتحمل مصاريف إجرائو باإلضافة إلى السدس 
. من الثمن الذي التزم بو كزيادة

.   البائع، كما نصت عمييا مدونة التجارةتو سأتطرق اآلن، لحقوق و التزاما
في حالة انقضاء ميمة التعرض دون أن يتقدم أحد لممطالبة بدين لو في ذمتو، يمكن لمبائع أن يقبض 

أما في حالة تقدم متعرض، و امتنع المشتري عن دفع الثمن لو فيمكنو بعد مرور عشرة أيام عمى . الثمن
األقل من انقضاء ميمة التعرض، أن يتقدم إلى رئيس المحكمة من المطالبة باإلفراج عن الثمن مقابل و 

.  (129)ضع مبالغ الديون المتعرض بشأنيا
أما في حالة االتفاق عمى أن يكون ثمن البيع مؤجال، فإن مدونة التجارة الجديدة، قد نصت عمى 

ضمانتين لتحصيل حقوق البائع و ىما حق االمتياز عمى ثمن البيع و حق طمب فسخ بيع األصل 
 .التجاري

                                                 

128 - Cf. Philipe BORRAS et ALAIN GARAY, «  le contentieux du recouvrement fiscal » p. 71 à 

72.    

 .  من مدونة التجارة السالفة الذكر85راجع مقتضيات ادلادة - 129
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حق االمتياز عمى ثمن البيع : أوال

و لكي يستفيد البائع من حق االمتياز عمى ثمن بيع األصل التجاري، عميو أن يتقدم عمى جميع دائني 
. (130)المشتري لتحصيل ثمن البيع أو ما تبقى منو، لكن المشرع وضع شروطا لذلك نذكرىا فيما يمي

أن يقيد االمتياز في السجل التجاري؛ عمى أساس أن البيع قد تم بالفعل، وأن الثمن يدفع عمى عدة - 1
أقساط، خالل مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ إبرام العقد، كما يجب أن يحدد في ىذا القيد طريقة 

التسديد؛  
يقع التقييد في كتابة ضبط كل محكمة يوجد في دائرتيا فرع يشممو بيع األصل التجاري؛  - 2
أن يعين عمى وجو الدقة عناصر األصل التجاري، فإذا لم تبين اقتصر الضمان عمى العناصر -3

المبينة في العقد الذي تم شيره، أما في حالة عدم تحديد عقد البيع، فيقتصر االمتياز عمى االسم 
.  التجاري، والشعار، و الحق في اإليجار و الزبناء و السمعة التجارية

 
 
 
 

  حق طمب فسخ بيع األصل التجاري: ثانيا
 

، عمى حق طمب فسخ بيع األصل التجاري، طبقا 103 إلى 99و قد نصت مدونة التجارة في موادىا 
لمقواعد العامة لفسخ عقد البيع بعدم تنفيذ المشتري التزامو بدفع الثمن، و قد أولى المشرع أىمية خاصة 

:  لمحفاظ عمى مصالح دائني المشتري، فاستوجب لذلك توفر عدة شروط نذكر منيا
. (131)أن ينص صراحة أثناء تسجيل االمتياز في السجل التجاري عمى حق البائع في الفسخ- 1
ال ينتج آثاره بالنسبة لمدائنين الذين سجموا في السجل التجاري داخل األجل القانوني، إال بعد ثالثين - 2

. (132)يوما من إشعارىم بحصولو

                                                 

.  السالفة الذكر. ت.  من م92 و 91راجع مقتضٌات المادة - 130
.  السالفة الذكر. ت.  من م99ادلادة - 131

.  ت.  م102ادلادة -  132
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أما بالنسبة لمفسخ عن طريق القضاء، فإنو يتوجب عمى البائع أن يبمغ الدائنين المسجمين في السجل - 3
، و ال يجوز أن يصدر الحكم بالفسخ في الحالة السالفة الذكر إال بعد 133التجاري بذلك قبل إقامة الدعوى

ثالثين يوما عمى األقل من تاريخ اإلشعار، لذلك يجوز لمدائنين خالل ىذه المدة أن يتقدموا ألداء الثمن 
 (134).أو ما تبقى منو و ذلك من أجل تفادي الفسخ

أما عندما يتم طمب بيع األصل التجاري بالمزاد العمني من قبل وكيل التسوية أو التصفية القضائية - 4
أو من قبل أي مصف، أو مسير قضائي أو صاحب حق،  يجب عمى طالب البيع أن يبمغ البائعين 

السابقين بإجراء البيع بالمزاد العمني، و يستدعييم لممارسة حقيم في الفسخ داخل ثالثين يوما من تاريخ 
.  (135)التبميغ، و إال سقط حق الفسخ

ىذه بتمخيص شديد، أىم القواعد القانونية التي يجب مراعاتيا في حالة الحجز وبيع األصل التجاري من 
طرف المحاسب المكمف بذلك أو من ينوب عنو، نظرا لتطبيق القانون التجاري في ىذا الصدد، كما 

 ذكرت سابقا

 

األصل التجاري   موقف القضاء المغربي ودوره في حل النزاع المتعمق بحجز وبيع :الفرع الثالث
 

لقد أشرنا سابقا إلى أن مدونة التحصيل الجديدة أحالت فيما يخص حجز وبيع األصل التجاري عمى 
غير أن ىدا ال يمنع من إمكانية . نصوص مدونة التجارة ، التي تعطي االختصاص لممحاكم التجارية 

.  إثارة مشكل تنازع االختصاص بين القضاء التجاري واإلداري وحتى العادي أحيانا 
ويمكن أن يحدث ىدا األمر حينما يباشر القابض حجز منقوالت األصل التجاري،  وىي مسطرة يمكن 
القيام بيا من طرف أعوان التبميغ والتنفيذ التابعين لمخزينة، فيبادر صاحب األصل التجاري إلى رفع 
دعوى أمام القضاء اإلداري طالبا وقف إجراءات الحجز، وفي نفس الوقت قد يقوم برفع دعوى أمام 

المحكمة التجارية قصد المطالبة ببيع األصل التجاري برمتو، أي بعناصره المادية والمعنوية، وقد تكون 

                                                 
133

 مطبعة –الطبعة األوىل " جزاء إغفال ادلالك تبليغ الدائنني ادلقيدين قدامو على فسخ كراء العقار الذي يستغل فيو أصل ذباري: " احلسن البوعيسي -    
 .55.   ص2005 الدار البيضاء سنة –النجاح اجلديدة 

.  ت.  م101ادلادة -  134
  .ت.  م103ادلادة -  135
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ىناك دعوى موازية تتعمق بإفراغ المحل التجاري مرفوعة أمام المحكمة االبتدائية بين المالك ومكتسب 
 . 136الحق التجاري، وىنا يبرز تنازعا ثالثيا بين القضاء التجاري واإلداري والعادي

 يتضح لنا ىذا التداخل في االختصاص، 137وبقراءتنا لبعض األحكام الصادرة عن بعض محاكم المممكة
فتارة نجد المحاكم العادية تأخذ المبادرة وتعتبر نفسيا صاحبة االختصاص لمبث في النزاع المتعمق ببيع 
األصل التجاري ، كما ىو الشأن بالنسبة لمقرار الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة االستئناف بالدار 

ال يمكن لممحكمة أن تأمر ببيع أصل تجاري الستخالص دين : " والدي أكدت فيو بأنو 138البيضاء
" . ضريبي منازع فيو بصفة جدية وغير ثابت بما فيو الكفاية

 بشأن بيع ورىن المحالت التجارية الذي ألغي عمى 31/12/1914. وىذا الحكم كان طبعا في إطار ظ
غير أننا نجد أن المحكمة اإلدارية بفاس قد أصدرت حكما بتاريخ . إثر صدور مدونة التجارة الجديدة

يتعمق بالبث في بيع أصل تجاري ، .  غ79/94:  في الممف عدد37/95:  تحت رقم 22/5/1995
غير أن . ومرد ذلك طبعا ىو أن المحاكم اإلدارية أصبحت مختصة بالبث في المنازعات الضريبية 

محكمة االستئناف بمراكش اعتبرت نفسيا مختصة لمبث في بيع أصل تجاري بعد دخول القانون المحدث 
 .  139لممحاكم اإلدارية حيز التطبيق

ويبدو أن االجتياد اليام الذي صدر عن المجمس األعمى في ظل مدونة التحصيل الجديدة سيساىم إلى 
 المختصة لمبث في النزاع الذي يثار بشأن بيع األصل التجاري، إذ جاء في ةحد كبير في تحديد الجو

المحكمة التجارية ىي المختصة نوعيا بالبث في تقدير لزومية بيع األصل : "  أن 140حيثيات الفرار
".  التجاري من عدميا ودلك بإحالة صريحة من القانون المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية

.   من كل ىذا فإن إشكالية تنازع االختصاص تبقى واردة في كل وقت وحينملكن بالرغ
ومن خالل التجربة المتواضعة واالحتكاك ببعض الممفات المتعمقة ببيع األصل التجاري تبين لي أن 

طمب بيع األصل التجاري بعد القيام لالخزينة العامة عادة ما يكون تدخميا أمام المحاكم التجارية إما 

                                                 

136 119مرجع سابق ص ......" ادلنازعات اجلبائية: " زلمد قصري  - 
  

137
للطباعة والنشر والتوزٌع الرباط - الطبعة األولى"  ّ بٌع األصل التجاري فً ضوء االجتهادي القضابً"نوالدٌن عسري -  

 .105.  ص2002سنة 

  زعٌم الماسً ممنشور بمرجع إبراهً . 1599/84:  فً الملؾ عدد08/10/1985 الصادر بتارٌخ 1526: األمر رقم - 138  
  644: المشار إلٌه أعاله ص

المنازعات القضابٌة فً مٌدان : "  منشور بمجلة للخزٌنة العامة حول 30/05/1994:  بتارٌخ 1486: القرار رقم  - 139 
     2002الصادر سنة " تحصٌل الدٌون العمومٌة 

 منشور بمجلة قضاء المجلس 281/4/1/2003:  فً الملؾ اإلداري عدد27/03/2003:  بتارٌخ 186: القرار عدد - 140  
  208 إلى 206من :  ص2003 ٌناٌر 25 السنة 61: األعلى  عدد
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باإلجراءات السابقة عمى دلك ، أو تتدخل كطرف متعرض عمى منتوج بيع األصل التجاري  أمام 
. المحكمة التجارية 

فبخصوص طمبيا الرامي إلى بيع األصل التجاري فإن القابض ممزم باتباع اإلجراءات المنصوص عمييا 
في إطار مدونة التجارة والمشار إلييا أعاله ، وعادة ما يطرح مشكل أمام القضاء ويتمثل في أن 

محاضر الحجز التي يقوم بيا أعوان التبميغات والتنفيذ التابعين لمخزينة والمرفقة بطمب بيع األصل 
التجاري غالبا ما تأتي ناقصة من حيث تحديد العناصر المادية التي تم حجزىا ، ويكتفى في ىذه 

وىي عبارة ال " بجميع عناصره المادية والمعنوية : " المحاضر باإلشارة فقط إلى حجز األصل التجاري 
تستقيم ومقتضيات مدونة التجارة ، وتجعل المحكمة في حيرة من أمرىا حول طبيعة العناصر التي قام 

القابض بإيقاع الحجز عمييا ، كما أن ذلك يجعل من الصعوبة بمكان تحديد قيمة تمك العناصر التي قد 
تتعرض في أي وقت وحين إلى االندثار وبالتالي ضياع حقوق الخزينة، والسبب في ذلك عمى حد عممي 

لى أعوان التبميغ التابعين ليم ، مما يستمزم  راجع باألساس إلى ضعف اإلمكانيات المتاحة لمقباض وا 
.  تدخال عاجال من طرف الخزينة العامة قصد حل ىده اإلشكالية 

أما بخصوص التعرض عمى بيع منتوج األصل التجاري فإن دلك يستمزم تظافر مجيودات كل العاممين 
في ميدان التحصيل وكذا القيام بتنسيق بين مصالح الخزينة ومصالح المحاكم التجارية قصد تسييل 
تمرير المعمومات واإلطالع عمى بيوعات األصول التجارية حتى تتمكن الخزينة من القيام بالتعرض 

.          المطموب داخل اآلجال القانونية ، وحتى ال تضيع الدولة في تحصيل الدين العمومي 
 

حجز و بيع السفن  : المبحث الثاني
 

قبل التطرق إلى مسألة حجز السفينة و بيعيا، يجب إعطاء بعض التوضيحات المفيدة في ىذا الصدد 
. من وجية النظر القانونية

. م. ب. ت.  من ق2و أشير، أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا لمفيوم السفينة، و اقتصر في الفصل 
:  عمى ما يمي

".  السفينة ىي المنشأة التي تمارس باعتياد المالحة البحرية" 
فالسفينة حتى تعتبر كذلك من الناحية القانونية يجب أن تمارس المالحة البحرية، كما أن الفصل األول 

المالحة البحرية ىي التي تباشر في البحر أو في الموانئ و الخمجان : " يعرف المالحة البحرية، كما يمي
". و في البحيرات و الغدران والقنوات و أجزاء األنيار التي تكون فييا المياه مالحة و متصمة بالبحر
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. (141)إذن ىذا ىو التعريف القانوني لمفيوم السفينة في القانون البحري المغربي
.  من ق67والخصائص القانونية لمسفينة، يمكن توضيحيا بكثير من االختصار، باالستشياد بالفصل 

السفن أموال منقولة خاضعة لقواعد القانون العادي مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة فيما .: " م. ب. ت
".  بعد

:  إذن نستنتج من ىذا التعريف المذكور، أن السفينة ىي مال لكن ىذا المال ىو
 .مال منقول -1

 .(أو مخصص)مال مشخص  -2

 .(142)مال مراقب من طرف الدولة -3

 
في الفرع األول سنتطرق لمسطرة حجز وبيع : وسنحاول تقسيم ىدا المبحث إلى فرعين أساسين 

السفن ، وفي الفرع الثاني سنتطرق بشيء من اإليجاز إلى دور القضاء في حالة حجز وبيع السفن 
 من طرف القباض

   

مسطرة حجز وبيع السفن  : الفرع األول
 

و تخضع . م. ب. ت.  من ق123 إلى 110خص المشرع المغربي لحجز السفن و بيعيا، الفصول من 
 .الحجز التحفظي والحجز التنفيذي: السفينة إلى نوعين من الحجز

 

الحجز التحفظي عمى السفينة   : المطمب األول
 

ىدف الحجز التحفظي ىو االحتياط لمنع ضياع ضمانة الخزينة، المتمثمة في السفينة وىو حجز يتم 
. م. ب. ت.  من ق110عمى ىذه األخيرة، في انتظار الوفاء بالديون، و قد نص عمى ذلك الفصل 

(143) .
                                                 

.  1997، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، بالرباط 35الوجيز يف القانون البحري، ص "ادلختار بكور، . راجع كتاب د-  141
   35: ادلرجع السابق ص. ادلختار بكور -  142

ٌجوز إجراء الحجز التحفظً على سفٌنة فً أي وقت كان وذلك إما بمقتضى سند صالح و إما بمقتضى إذن من القاضً -  143

و ٌمكن أن ٌقٌد إذن القاضً بشرط تقدٌم كفالة من . إال أنه ٌجب رفع هذا الحجز فورا إذا قدمت كفالة صالحة و كافٌة. المختص
.  طرؾ طالب الحجز

   ".ٌمكن للمحجوز علٌه من جهته أن ٌقدم طلبا إلى القاضً للحصول عند االقتضاء على رفع الحجز المؤذون به من طرفه
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يمكن أن يقع الحجز التحفظي عمى السفينة، سواء كانت ىي مصدر الدين أو لم تكن كذلك، إال أنو 
يجب أن يطال ىذا الحجز السفينة أو السفن التي تعود لممدين المالك، فإنو ليس ىناك ما يمنع من حجز 

السفن المستأجرة من طرف المدين، و مادام أن المالك يستمر طيمة مدة الحجز في استفاء األجرة و 
. بالتالي فإن ىذا المالك لن يتضرر من عممية الحجز التحفظي

و أشير ىنا، إلى أن الحجز التحفظي كإجراء وقائي، يحافظ عمى ديون الخزينة، إال أنو يجب مراعاة 
 .إجراءات الحجز التحفظي بمنتيى الدقة و بالتطبيق السميم لإلجراءات و المساطر في ىذا الصدد

 
الحجز التنفيذي عمى السفينة      : المطمب الثاني

 

 من 123 إلى 111أما بالنسبة لمحجز التنفيذي عمى السفينة، فإن المشرع خصو بمقتضيات الفصول من 
المواد )كما يخضع كذلك لمقواعد العامة لممسطرة المدنية فيما يتعمق بالحجز التنفيذي . م. ب. ت. ق

.  (144)( 487 إلى 459
وأذكر بأنو ال يتم المجوء إلى تطبيق الحجز التنفيذي عمى السفينة طيمة مدة الرحمة البحرية أي منذ حمميا 
لجواز اإلبحار و حتى نياية الرحمة، أي أنو عند استعداد السفينة لمرحمة البحرية ال يمكن أن يجرى عمييا 

.  الحجز التنفيذي طيمة ىذه المدة، بل يجب انتظار انتياء ىذه الرحمة لمقيام بالحجز
 ساعة من توجيو األمر باألداء 24كما أن المشرع نص عمى أنو ال يمكن أن يتم الحجز التنفيذي إال بعد 

. إلى المدين أي مالك السفينة أو يوجو إلى ربان السفينة إذا كان لمدائن حق امتياز بحري
و أشير كذلك، بأنو يجب تعيين حارس لمسفينة التي سيتم التنفيذ عمييا و الذي غالبا ما يكون ىو 

المالك، أما فيما يتعمق بمحضر الحجز فيجب نسخو بسجالت ميناء قيد السفينة أو ميناء بنائيا إذا كانت 
.  (. م. ب. ت.  من ق116مقتضيات الفصل ) أيام، 8في طور البناء، و ذلك خالل 

كما يجب عمى عون التبميغ و التنفيذ لمخزينة، عند وقوع الحجز عمى السفينة أن يحرر محضرا بذلك 
 و عميو أن يتوخى الدقة و (145). م. ب. ت.  من ق114يبين فيو العديد من البيانات الواردة في الفصل 

. الضبط في تحرير ىذا المحضر

                                                 

 و ما يليها 113.  ص2003 طبعة –مكتبة دار السالم " مدخل لدراسة القانون البحري: " عزيز الفتح،.  د - 144
 1995دار الثقافة للنشر و التوزيع " القانون البحري مع آخر التعديالت " عبد العزيز توفيق، .  راجع د



 د ا اللضطء في النزااطا النطشئة ان  قبيق اح نة  تصيل الحدون اللمواية

 65 

  (. م. ب.  ت . من ق117الفصل )ويقع البيع بأمر من محكمة مكان الحجز 
كما يتم تعيين الثمن االفتتاحي لمبيع و شروطو من طرف المحكمة، فإذا لم يتقدم أي عرض في اليوم 

المعين لمبيع، تعين المحكمة ثمنا جديدا أدنى من الثمن األول و كذلك تحدد اليوم الذي ستقع فيو المزايدة 
  (.م. ب. ت.  من ق118الفصل )

كما سيجري البيع الناتج عن حجز السفينة أمام كاتب الضبط وذلك بعد مرور خمسة عشر يوما عمى 
تعميق اإلعالن كما يجب نشره بإحدى الصحف المختصة بنشر اإلعالنات القضائية و ذلك في دائرة 

.  (.م. ب. ت.  من ق119الفصل ). نفوذ المحكمة
ويجب عمى من رسا عميو البيع أن يؤدي الثمن بدون صوائر بين يدي كاتب الضبط داخل أربع و 

.  (146)عشرين ساعة بعد إرساء المزايدة و إال تعرض إلجراء مزايدة جديدة
و بعد أن يتم البيع بالمزاد العمني يتم توزيع ثمن البيع عمى الدائنين حسب األولية و وفق المسطرة التي 

.  (147). م. ب. ت.  من ق123 و 122حددىا المشرع في الفصمين 
كما يتم توزيع ىذا الثمن حسب األولية فيأتي في المرتبة األولى الدائنين الممتازين، ثم الدائنين المرتينين 

. و أخيرا الدائنين العاديين
 

أي دور لمقضاء في حالة المجوء إلى حجز وبيع السفن ؟   : الفرع الثاني
 

                                                                                                                                                                            

اسم الدائن الذي جيري احلجز لفائدتو و مهمتو و زلل إقامتو و السند الذي : يتعني على عون التنفيذ أن يذكر يف زلضر احلجز ادلعلومات اآلتية-  145
جيري احلجز دبقتضاه و ادلبلغ الذي يتابع استخالصو و ادلوطن ادلختار من طرف الدائن يف ادلكان الذي يوجد فيو مركز احملكمة اليت سيقع البيع أمامها و 

.  كذلك يف ادلكان الراسية فيو السفينة احملجوزة و اسم ادلالك و اسم الربان و كذلك اسم السفينة و نوعها و محولتها و جنسيتها
   ".كما يقوم بسرد و وصف القوارب الكبرية و الصغرية و معدات السفينة و أدواهتا و األسلحة و الذخائر و ادلؤونة 

. م. ب. ت.  من ق121الفصل -  146

.  510، و كذلك الفصل 509 إلى 504و التً تحٌل على نصوص قانون المسطرة المدنٌة الفصول -  147
 من 509 و 504ٌقع توزٌع المبالػ المحصلة طبقا لمقتضٌات الفصول : " ٌنص على ماٌلً. م. ب. ت.  من ق122الفصل 

إال أن األجل المنصوص علٌه فً الفصول المذكورة ٌخفض إلى نصؾ مدته و ال ٌزٌد فٌه بسبب . ظهٌر المسطرة المدنٌة
".  المسافة
إن القاضً الذي ٌكون قد وضع تؤشٌرته على قابمات التوزٌع المنصوص : " ٌنص على ماٌلً. م. ب. ت.  من ق123الفصل 

 من ظهٌر المسطرة المدنٌة ٌؤذن بؤمر نهابً خاص بؤن تقوم السلطة المشرفة على مكتب التسجٌل 510علٌها فً الفصل 

    ".بتشطٌب تقٌٌدات الدٌون التً لم تقبل أو التً لم تؤت فً درجة نافعة وٌقع هذا التشطٌب بطلب من أي طرؾ معنً باألمر 
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 من مدونة تحصيل الديون العمومية، من المقتضيات الجديدة التي أدخمتيا ىذه المدونة 66تعتبر المادة 
من أجل الحفاظ عمى ديون الخزينة، ذلك أن ىذه المقتضيات لم تكن واردة ضمن فصول الظيير القديم 

.  المشار إليو آنفا21/8/1935المؤرخ بتاريخ 
كما نصت ألول مرة، عمى أن المالك الجديد عند كل عممية تفويت سفينة، يجب عميو أن يطالب 
باإلطالع عمى وصوالت أو شيادة من مصالح التحصيل، تثبت أداء الضرائب و الرسوم والديون 

العمومية األخرى المتعمقة بالسفينة، و ىذا اإلجراء في نظري إيجابي و ضروري لممحافظة عمى حقوق 
.  الخزينة، خاصة عمى ضوء التجارب الماضية في ىذا الميدان

أما في حالة عدم قيام المالك الجديد باإلجراءات المذكورة سالفا، يصبح لزاما عمى المفوت إليو تضامنيا 
مع المالك القديم بأداء تمك الديون، و ىذه المسؤولية التضامنية ذات عواقب وخيمة بالنسبة لممالك الجديد 

. الذي لم يحترم ىذه اإلجراءات، نظرا لما يترتب عمى ذلك من عواقب مادية كبيرة
كما يجب عمى المالك الجديد اإلدالء بالوصوالت و بالشيادة المشار إلييا سالفا إلى المصمحة المكمفة 

وىذا إجراء ذو طابع احتياطي لممحافظة . بتسجيل السفن، و ذلك قبل تسميم أي رخصة تحويل لمممكية
. (148)عمى الديون العمومية ومحاربة التيرب من أداء ما بذمة مالك السفينة القديم من ديون عمومية

ويمكن اعتبار ىذه المقتضيات الجديدة، جديرة بسد ىذه الثغرة القانونية، حتى ال يتمكن المدين الذي ال 
يريد الوفاء بما في ذمتو من ديون عمومية من التحايل والتيرب، مما يمكن أن يترتب عميو ضياع 
لضمان الخزينة، و عدم إمكانية تحصيل ديون عمومية لدى المحاسبين المكمفين بتحصيل الديون 
 من 66العمومية، ويجب مراعاة التطبيق السميم لإلجراءات التي جاءت ضمن المقتضيات الجديدة لممادة 

. مدونة التحصيل السالفة الذكر، و ىي في نظري من التغييرات الميمة في ىذا الصدد
ومن خالل البحث الذي قمت بو تبين لي أن ىذه المسطرة لم يتم تفعيميا بالشكل المطموب من طرف 

القباض رغم الديون الكبيرة المترتبة عمى أصحاب مراكب الصيد، خاصة المراكب الكبرى ، والسبب دائما 
حسب تصريحات بعض القباض يعود إلى ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية وضعف التنسيق بين 

  .        المصالح المختصة في ىذا المجال 
 

مسطرة صعوبات المقاولة  : المبحث الثالث
 

                                                 

خاصة الديون ادلرتتبة عن بعض أرباب سفن الصيد يف أعايل البحار، اليت استفادت من أموال الصندوق ادلركزي للضمان، و مل تلتزم بأداء ما بذمتها -  148
.  يف الوقت احملدد لذلك، شلا خلق مشاكل عويصة ذلذه ادلؤسسة العمومية و بالتايل خلزينة الدولة
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بداية أشير إلى أن ما ييمنا ىنا ليس دراسة مساطر التسوية و التصفية القضائية بشكل مفصل ودقيق، 
و التي جاء بيا النص الجديد في الباب - لكن الذي ييمنا بالدرجة األولى ىو تناول ىذه المساطر

 من جانب الديون العمومية المترتبة في ذمة المقاوالت التي تخضع (149)- الخامس من مدونة التجارة
و موقف القضاء المغربي في ظل تعاممو مع الدين  (الفرع األول )لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية 
 . (الفرع الثاني   )العمومي خالل تحريك ىذه المساطر 

 

الديون العمومية في إطار مسطرة التسوية أو التصفية القضائية  : الفرع األول
 

 قد تنبو إلى  نظرا ألىمية المقاولة بالنسبة لالقتصاد الوطني و لمالية الدولة و األشخاص فإن المشرع
ضرورة اتخاذ تدابير وقائية تمكن من تشخيص الداء الذي تعرفو المقاولة و تحديد طبيعة الدواء من أجل 

فالمقاولة قد تتعرض لمجموعة من األعراض التي قد تعرقل . (150)استمرارية ىذه المقاولة أو تصفيتيا
سيرىا الطبيعي مما ينعكس سمبا عمى استمرارىا و ما قد يحدثو ذلك من اختالالت في النسيج 

االقتصادي و االجتماعي داخل الدولة، و ىذه األعراض منيا ما ىو داخمي يتعمق بالمقاولة ذاتيا و لو 
  (151).ارتباط بوضعيتيا المالية واالقتصادية و بعضيا اآلخر خارجي لو ارتباط بالمحيط الذي تعمل فيو

فالمشرع كان ييدف من خالل سنو لممساطر الجديدة إلى محاولة إنقاذ المقاولة ألن في إنقاذىا إنقاذ 
لإلنتاج و التشغيل و حماية لموارد الدولة من االندثار أو التناقص أو التآكل، فباندثار المقاوالت تندثر 

ىذه األىداف و بانتقاصيا تتناقص، و بازدياد المقاوالت و ازدياد فعاليتيا تزدىر الحركة التجارية و يقع 
و من ضمنيم طبعا - خمق توازن اجتماعي بين المقاولين أو المنعشين االقتصاديين و بين الدائنين

  (152)و بعبارة أخرى خمق توازن بين مصالح األفراد و مصالح المجتمع- الخزينة العامة
 بخصوص حجز األصول التجارية 68و إذا كانت مدونة تحصيل الديون العمومية قد نصت في مادتيا 

يتم تنفيذ حجز األصول التجارية وبيعيا وفق الشروط و األشكال المنصوص عمييا  ): و بيعيا عمى أنو

                                                 

 15.95بتنفٌذ القانون رقم  ( 1996فاتح أؼسطس  ) 1417 من ربٌع األول 15صادر فً . 1.96.83ظهٌر شرٌؾ رقم -  149
 (  1996 أكتوبر 3 ) 1417 جمادى األولى 19 بتارٌخ 4418: المتعلق بمدونة التجارة، الجرٌدة الرسمٌة عدد

مجلة الملحق " الوقاٌة الخارجٌة من صعوبات المقاولة بٌن إشكالٌة التطبٌق و اقتضاب التنظٌم : " عبد الرحٌم القرٌشً-  150
.    140:  ص37القضابً العدد 

 سنة 1العدد . المجلة الفصلٌة للقانون التجاري و األعمال" اإلخالل باستمرارٌة استؽالل المقاولة : " عبد اإلاله البرجانً-  151
   .11 إلى 4من :  ص2005
نشر و توزيع دار النشر - اجلزء الثاين" الوسيط يف مساطر الوقاية من الصعوبات اليت تعرتض ادلقاولة و مساطر معاجلتها : " أمحد شكري السباعي-  152

.  287:  ص2000ادلعرفة سنة 
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ىل يحق : فإن السؤال الذي يثار بيذا الخصوص ىو..."  المتعمق بمدونة التجارة15-95في القانون رقم 
لممحاسب المكمف بالتحصيل أن يتقدم بطمب فتح ىذه المسطرة في حق كل مقاولة امتنعت أو توقفت عن 

تسديد ديونيا؟  
يمكن فتح : "  من مدونة التجارة و التي تنص عمى563بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة األولى من المادة 

يمكن الجواب بنعم مادامت ىذه " المسطرة بمقال افتتاحي لمدعوى ألحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينو 
و ىكذا فإنو بإمكان القابض . المقتضيات لم تستثن أي دائن من الدائنين و ال أي نوع من أنواع الديون

أن يتقدم أمام المحكمة التجارية الموجودة في مكان مؤسسة التجارة الرئيسية أو المقر االجتماعي لمشركة، 
و التي لم نؤد ما عمييا من ديون، بطمب يرمي إلى فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ليذه 

.  المقاولة أو الشركة
و بعد أن تقوم المحكمة باإلجراءات الضرورية السابقة عمى ىذه العممية من استدعاء رئيس المقاولة 

لممثول أمام غرفة المشورة، فإنيا تقضي إما بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختمة 
بشكل ال رجعة فيو، أو أنيا تقضي بالتصفية القضائية إذا كانت وضعية المقاولة مختمة بشكل ال رجعة 

.  فيو
و يتم نشر الحكم القضائي بالتسوية أو التصفية القضائية و الذي يدعى من خاللو الدائنون إلى التصريح 

:  بديونيم لدى السنديك و ذلك عن طريق
جريدة مخول ليا نشر اإلعالنات القانونية، أو جريدة رسمية، أو التعميق بالموحة المعدة ليذا الغرض 

.  بالمحكمة المختصة
و باإلضافة إلى السنديك ىناك القاضي المنتدب كطرفين أساسيين عيد إلييما بتسيير مسطرة صعوبة 

. المقاولة
و لقد حددت مدونة التجارة آجال محددة لمتصريح بالديون، و حاالت رفع السقوط في حالة عدم التصريح 

داخل األجل القانوني، إلى غيرىا من المواضيع و التي يجب الوقوف عندىا مع اإلشارة إلى توجو 
.        القضاء المغربي في كل ذلك أثناء معالجة صعوبة المقاولة و التي يكون فييا القابض طرفا دائنا

 

فتح مسطرة صعوبة المقاولة بين الدين العمومي و االجتياد القضائي    : الفرع الثاني
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من اآلثار اتجاه الدائنين و اتجاه أصحاب الحقوق من مجموعة يترتب عن فتح مسطرة صعوبة المقاولة 
غير الدائنين، تتمثل بالخصوص في وقف المتابعات الفردية و وقف سريان الفوائد و منع أداء الديون 

  (153)السابقة عن الحكم ومنع تقييدات الرىون و االمتيازات 
 في الممف 08/02/1999: و ىكذا نجد أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ذىبت في حكميا بتاريخ

إن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل إجراء لمتنفيذ : "  إلى القول ب2573/98: رقم
 من مدونة 653 و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة (154 )"يقيمو الدائنون سواء عمى المنقوالت أو العقارات 

.  التجارة
كما أن فتح مسطرة التسوية القضائية  بدل التصفية القضائية رىين بمدى إمكانية التغمب عمى 

 حينما نصت (155)الصعوبات المثارة، و ذلك ما ذىبت إليو محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء
إذا كانت المقاولة تجتاز صعوبات مالية يمكن التغمب عمييا فإنو يمكن فتح مسطرة التسوية : " عمى أنو

و البد عند فتح مسطرة صعوبة المقاولة من ". القضائية في حقيا من جديد بدل التصفية القضائية 
 باستثناء المأجورين و 690-686التصريح بالديون من طرف الدائنين كما تنص عمى ذلك المواد من 

 ء، كما يمكن استثنا(ت .  من م686ف )الدائنين الحاممين ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شيرىما 
، و ىذا ما ذىبت إليو محكمة (156)الدائنين الذين نشأت ديونيم بعد الحكم بفتح مسطرة المعالجة

إن الديون الناشئة بصفة قانونية بعد فتح : "  حينما أكدت عمى(157)االستئناف التجارية بالدار البيضاء
مسطرة التسوية القضائية و في الوقت الذي تكون فيو مثبتة و مستحقة األداء، يمكن المطالبة بيا مباشرة 

" من رئيس المقاولة أو السنديك إن كان ىو المسير دونما حاجة إلى تصريح أو تسجيل
 من مدونة 686مقتضيات المادة : "  في حكم آخر إلى التأكيد عمى أن(158) كما ذىبت نفس المحكمة

التجارة المتعمقة بالتصريح بالديون ال تخضع ليا إال الديون التي نشأت قبل صدور حكم فتح مسطرة 
التسوية القضائية  

                                                 

  251 إلى 227المرجع السابق، الجزء الثالث ص من : " أحمد شكري السباعً-  153

.   252 إلى 248:  ص2005الخزٌنة العامة سنة " دلٌل االجتهادات القضابٌة فً مٌدان تحصٌل الدٌون العمومٌة - " 154
  510/99/11:  فً الملؾ عدد06/01/2000 بتارٌخ 48/2000قرار رقم - 155
  247:ادلرجع السابق اجلزء الثالث ص: أمحد شكري السباعي- 156
  1510/2000/11 يف ادللف رقم 2000-10-10 بتاريخ 2062/2000قرار رقم - 157

   2850/2000/11:  بتاريخ يف ادللف عدد601/2001قرار رقم -  158
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و عميو فإن المحاسب المكمف بالتحصيل يمزمو التصريح بالديون داخل أجل شيرين ابتداء من تاريخ 
ضد المقاولة التي تعرف صعوبة، و  (ت .  من م687م )نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية 

يتضمن ىذا التصريح كل الديون التي يعود تاريخيا إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، و يحق 
 حتى و إن لم تكن مثبتة في سند (159)-حسب رأي بعض العاممين في القطاع- التصريح بيذه الديون

كالحالة التي ال يتوفر فييا المحاسب المكمف إال عمى إعالم بالتصحيح صادر عن مصالح الوعاء 
الضريبي، كما يجب أن يحدد التصريح طبيعة االمتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا بو، ألنو 

في ىذه الحالة يعطي ذلك حق أسبقية لمخزينة عمى استيفاء دينيا في حالة تعدد الدائنين، بل و يمزم 
السنديك بإعالم المحاسب المكمف بالتحصيل بفتح المسطرة، حيث أكدت المحكمة التجارية بالرباط في 

مادام أن الخزينة العامة تعد من الدائنين الحاممين لضمانات وقع شيرىا، : "  عمى أنو(160)أحد أحكاميا
فإنو يتعين عمى سنديك مسطرة التسوية القضائية إشعار القابض باعتباره مكمفا بتحصيل الضريبة 

لمتصريح بديون القباضة المذكورة عمى الشخص المفتوح في مواجيتو مسطرة التسوية القضائية و ذلك 
و ترفق بالتصريح وثائق اإلثبات، و يمكن تقديم ىذه الوثائق عمى شكل ". ت .  من م686طبقا لممادة 

نسخ و يمكن لمسنديك أن يطمب في أي وقت تقديم أصوليا أو وثائق تكميمية، و حينما يتعذر القيام 
بالتصريح من طرف المحاسب المكمف بالتحصيل داخل اآلجال المحددة، فإنو يمكن أن يتقدم بطمب 

معمل إلى القاضي المنتدب لرفع ىذا السقوط يبين من خاللو بأن سبب عدم التصريح ال يعود إليو و إنما 
. ألسباب خارجة عن إرادتو

و باستقرائنا لبعض أوامر المحاكم التجارية في ىذا المضمار، نجد أنيا وافقت عمى طمب رفع السقوط 
 عممت موافقتيا عمى طمب رفع السقوط و (161)فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء. العتبارات مختمفة

إن الثابت من العمل القضائي عمى صعيد محكمة االستئناف : " السماح لمقابض بالتصريح بديونو عمى
التجارية بالدار البيضاء أن الديون العمومية ىي ديون امتيازيو عمال بمدونة تحصيل الديون العمومية، و 
حيث إنو لذلك يكون الدين المطالب برفع السقوط عنو دين امتيازي ال يواجو صاحبو بالسقوط، و بالتالي 

، و ذلك ما صارت عميو "تكفيو مراسمة لمسنديك أو القاضي المنتدب دونما حاجة إلى ىذه المسطرة 

                                                 

اخلزينة العامة للمملكة سنة - كتاب ادلنازعات القضائية يف ميدان ربصيل الديون العمومية" مساطر معاجلة صعوبات ادلقاولة : " عبد العزيز اليونسي- 159
   175  ص 2002

  5/16/99:  يف ادللف عدد06/05/2002 بتاريخ 11/2002أمر عدد - 160

 190 فً ملؾ التسوٌة عدد 130/02أمر رقم -  161
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عمال بمقتضيات الفقرة الثانية من : "  حيث أكدت أنو(162)محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء
"   من مدونة التجارة ال يمكن مواجية الدائن الممتاز بالسقوط 690المادة 

 ذىبت إلى قبول طمب رفع السقوط لكون القابض لم يتوصل (163)كما أن المحكمة التجارية بطنجة
وىو عدم توصمو بالجريدة الرسمية - و حيث إن السبب الذي اعتمده القابض : " بالجريدة الرسمية

في طمب رفع السقوط وجيو وأن عدم التصريح ال يعود إلى خطأه و إنما - ألسباب خارجة عن إرادتو
لعدم توصمو بالجريدة الرسمية التي تم بيا نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية منيا، ألجمو نصرح 

".  برفع السقوط و السماح لمقابض بالتصريح بديونو ضمن قائمة الدائنين 
 أذنت لمقابض بالتصريح بالديون رغم مرور (164)و في أمر آخر صادر عن المحكمة التجارية بطنجة

و بالتالي استحال عمى " السنديك كان غائبا عن مكتبو و باعتراف منو"أجل الشيرين عمى اعتبار أن 
.  القابض أن يبمغو بالتصريح في اآلجال القانونية

عدم قبول طمب القابض في ( 165)في حين رفضت المحكمة التجارية بطنجة عن صواب في أحد أوامرىا
 من 690رفع السقوط لمرور سنة من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة حسب ما تنص عمى ذلك المادة 

.  ت. م
مشروط . ت.  من م628 ولذلك فإن حق الدائنين اإلمتيازيين في إجراء متابعات فردية طبقا لممادة 

. (166)بالتصريح بالدين، كما ذىبت إلى ذلك محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء
إال أن السؤال الذي يثار من المعنيين بشأن التحصيل لدى الخزينة العامة ىو لماذا لم يستثن المشرع 
الديون العمومية من التصريح بالرغم من طابعيا اإلمتيازي كما ىو الشأن بالنسبة لممأجورين؟ أو عمى 

األقل تحميل السنديك مسؤولية إشعار الخزينة و إدارة الضرائب باعتبارىما يكونان غالبا دائنان أساسيان 
في كل مسطرة المعالجة، كما ىو الشأن بالنسبة لمدائنين حاممي الضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم 

شيرىما؟  
:  إال أنو و في انتظار تعديل تشريعي يتدارك ىذا اإلجحاف في حق الديون العمومية، يتعين

                                                 

  1139/2000/11:  فً الملؾ رقم15/12/2000 بتارٌخ 2661/2000قرار رقم - 162
 7/02/7:  فً الملؾ رقم2002-10-01أمر صادر بتارٌخ - 163
  18/04/05:  يف ادللف عدد2004-03-16أمر صادر بتاريخ - 164

  18/04/18:  يف ادللف عدد01/06/2004أمر صادر بتاريخ -  165
  2887/2000/11:  يف ادللف رقم19/1/2001 بتاريخ 140/2001قرار رقم -  166
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عمى كل محاسب أو أي شخص مكمف بتحصيل الديون العمومية أن يمتزم بمقتضيات مسطرة  -1
صعوبة المقاولة كما ىي منصوص عمييا في مدونة التجارة لكون أحكاميا تعتبر أحكاما خاصة 

.  و واجبة التطبيق عند تعارضيا أو اختالفيا مع قوانين أخرى
خمق آليات لمتنسيق و التواصل مع كل األطراف المتدخمة في ىذه العممية، و خاصة كتابة  -2

 . الضبط بالمحكمة التجارية التي تتوفر عمى كل المعمومات المرتبطة بالمسطرة

التنسيق بين الخزينة العامة و مديرية الضرائب فيما يتعمق بوقف إصدار الجداول الضريبية  -3
المرتبطة بالمقاوالت التي حكمت بالتصفية القضائية، و إلغاء ديون ىذه الشركات الصادرة بعد 

الحكم بالتصفية مع االحتفاظ بحق متابعة متصرفي و مسيري ىذه الشركات في إطار إثارة 
 من مدونة التحصيل، أو تحريك مسطرة 98المسؤولية التضامنية المنصوص عمييا في المادة 

 و ما 703المتابعة من طرف المحكمة التي قضت بالتصفية القضائية حسب مقتضيات الفصل 
 .يميو من مدونة التجارة 
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 :  خاتمة القسم األول
لقد حاولنا في ىذا القسم تناول المساطر القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية ، مركزين  من 
خالل دراسة بعض األحكام القضائية عمى إبراز الدور القضائي اليام فيما يتعمق بتطبيق النصوص 
القانونية ، وفي الحماية التي يكفميا القضاء سواء فيما يتعمق بالممزمين أو بالمحافظة عمى حقوق 

. الخزينة
ويجب التذكير بأن ىذه المساطر ألزم القانون القباض بالمجوء إلييا عند تحصيل الدين العمومي ، وذلك 

. حماية لمممزم من كل تعسف قد يطال حقوقو 
وىكذا تناولنا في الفصل األول من ىذا القسم المساطر التي يتم المجوء إلييا عمى مستوى القضاء العادي 

والمتمثمة بالخصوص في حجز وبيع  (المحاكم االبتدائية ، محاكم  االستئناف والمجمس األعمى )
العقارات ومسطرة تحديد وتنفيذ اإلكراه البدني ، وىي مساطر أحسن المشرع صنعا حينما جعل المجوء 

إلييا يتم تحت إشراف القضاء ، وذلك لما تكتسيو من أىمية بالغة سواء عمى مستوى تعقد وتشعب 
 . 167مساطرىا أو عمى مستوى أىمية وخطورة طبيعتيا والنتائج التي قد تترتب عنيا

ومن خالل دراسة بعض األحكام الصادرة في ىذا الميدان تناولنا بعض اإلشكاليات التي تطرحيا عممية 
المجوء إلى ىذه المساطر، من تنازع في االختصاص بين مختمف أنواع المحاكم نتيجة الثغرات القانونية 
التي تعتري النص الجديد لمدونة تحصيل الديون العمومية ، وما يترتب عن ذلك من توجيات قضائية 
مختمفة تفتح الباب عمى مصراعيو لمختمف التأويالت والتأويالت المضادة ، مما يستمزم تدخل المشرع 

لوضع حد لكل ىذا ، ومساعدة كل من القضاء واإلدارة المكمفة بالتحصيل والممزمين من معرفة المسالك 
.  والطرق القانونية الواضحة من أجل أن ينال كل ذي حق حقو في جو من النزاىة والثقة والوضوح 

كما تناولنا في الفصل الثاني من ىذا القسم المنازعات التي تثار وجوبا من طرف القباض أمام المحاكم 
. التجارية ، سواء ما تعمق بحجز وبيع األصل التجاري أو حجز وبيع السفن أو معالجة صعوبة المقاولة 
وتطرقنا كذلك في ىذا المضمار إلى المساطر المتبعة في ىذه اإلجراءات ، وبعض التوجيات القضائية 

.  التي تمكنا من اإلطالع عمييا فيما يخص اإلشكاليات التي يطرحيا المجوء إلى ىذه المساطر

                                                 
167

كلٌة : جامعة الحسن الثانً- أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون العام" الملزم واإلدارة الضرٌبٌة: " محمد شكٌري -  
 215.  ص– 2003 /2002السنة الجامعٌة - العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بالدار البٌضاء
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ن كان قد حاول تعزيز ضمانات  وأىم ما يمكن مالحظتو عمى العموم ىو أن النص الجديد لمتحصيل وا 
دارة التحصيل ، فإنو في المقابل أبقى عمى مجموعة من اإلشكاليات خاصة عمى مستوى  كل من الممزم وا 
تنازع اإلختصاص وعدم سد بعض الثغرات التي كانت موجودة في النص القديم خصوصا ما تعمق منيا 
عادة النظر في صياغة النصوص المنظمة لذلك حتى ال تضيع كثير  بتعزيز امتياز ديون الخزينة ، وا 
من الحقوق عند تحصيل المال العام الذي ىو ضمانة الستمرارية الدولة وتطورىا ، ولكن يجب أن ال 

.  يكون ذلك عمى حساب مصالح باقي الفئات االجتماعية والمؤسسات المختمفة داخل المجتمع 
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المنازعات القضائية في التحصيل وىاجس تحقيق                : القسم الثاني 
العدالة بين الخزينة والممزم                  

 
 
 

المنازعات الموضوعية المتعمقة بالطعن في إجراءات  :  الفصل األول    
التحصيل                     

 
 
تقييم تجربة البث في المنازعات المتعمقة بالتحصيل  : الفصل الثاني   

بين المدونة والقضاء                   
 
 
 
 
 
 
 
 

المنازعات القضائية في التحصيل وىاجس تحقيق  :القسم الثاني
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العدالة بين الخزينة والممزم                
إذا كنا في القسم األول قد تناولنا المساطر القضائية التي أوجب القانون عمى القابض المجوء فييا إلى 

القضاء ، فإننا في ىذا القسم سنركز عمى المنازعات التي تثار بخصوص الطعن في إجراءات التحصيل 
 141من طرف الممزم والتي يتم المجوء فييا إلى القضاء اإلداري طبقا لما تنص عميو مقتضيات المادة 

.  ع.د.ت.من م
ذلك أن إنشاء القضاء اإلداري جاء في سياق إقامة دولة الحق والقانون ، وما عرفو المغرب من طفرة 

نوعية في مجال تحديث ترسانتو القانونية ، فبإحداث ىده المحاكم أصبح بإمكان المواطن العادي مقاضاة 
اإلدارة واالحتكام معيا عمى نفس قواعد المساواة أمام قضاء ىاجسو الوحيد ىو إقامة نوع من التوازن بين 

.   طرف قوي ىو اإلدارة وبين طرف ضعيف ىو المواطن 
ذا كانت مدونة التحصيل قد نصت عمى مجموعة من اإلجراءات التي يمزم عمى القابض إتباعيا من  وا 

من إشعار بدون صائر وتوجيو اإلنذار القانوني ثم االنتقال إلى  )أجل استخالص الديون العمومية 
فإن ذلك مرىون باحترام مجموعة من القواعد القانونية من  (الحجز والبيع واإلكراه البدني عند االقتضاء

تدرج في إجراءات المتابعة وفقا لما ىو منصوص عميو في القانون ، واحترام اآلجال القانونية لمقيام بكل 
فالطعن في مدى صحة  ىده اإلجراءات . إجراء عمى حدة ، واحترام كذلك الشكميات المحددة في القانون 

.   ومدى قانونيتيا يستمزم المجوء إلى القضاء اإلداري صاحب االختصاص في ىدا الميدان 
وسنحاول في ىذا القسم التطرق إلى أىم المنازعات التي تتعمق بالطعن في إجراءات التحصيل أما 

 )ثم سنقوم بمحاولة تقييم تجربة البث في ىذه المنازعات من القضاء  (الفصل األول  )القضاء اإلداري 
  (الفصل الثاني 

              
 
 
المنازعات الموضوعية المتعمقة بالطعن في إجراءات التحصيل  : لفصل األولا
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 )سنتناول في البداية مسطرة التظمم ومدى لزوميتيا : سنقسم ىذا الفصل إلى ثالث مباحث أساسية 
المبحث الثاني ) ، ثم مجاالت المنازعة القضائية المتعمقة بالطعن في إجراءات التحصيل  (المبحث األول

( .  المبحث الثالث ) وأخيرا طبيعة ىذه الدعوى  (
 

 .إلزامية سموك الطاعن لمسطرة  التظمم اإلداري:  المبحث األول
 

المنازعة القضائية في التحصيل ىي منازعة في المسطرة المتبعة لتحصيل الضريبة والطعن في صحة 
قانونية المتبعة في تحصيل الضريبة، إال الاإلجراءات الشكمية لممتابعة، إنيا المنازعة في المسطرة غير 

إذن فما المقصود بيذه المسطرة؟ . أن إقامة الدعوى أمام القضاء يقتضي اتباع مسطرة التظمم اإلداري
 الفرع )؟ وما ىو األثر القانوني المترتب المترتب عنيا( الفرع الثاني)ماىي شروطيا؟ ( الفرع األول)

 (الثالث 

 
. ظمم اإلداري األوليتالمفيوم :   الفرع األول  

 

 لم يكن ممزما بسموك مسطرة التظمم 1935 غشت 21نشير منذ البداية إلى أن المدين في ظل ظيير 
اإلداري المسبق، بل كانت كل المنازعات المثارة والمتعمقة بإجراءات التحصيل ترفع مباشرة إلى جية من 

عكس ما يقع في التشريع الفرنسي وأغمب التشريعات  المغاربية، حيث ال . جيات القضاء المختصة
تختمف منازعات الوعاء عن منازعات التحصيل في ىذا الجانب،  وقد كان ذلك من أىم العيوب 

عة في وعاء ز عكس المنا168واالنتقادات الموجية إلى ىذا القانون في تنظيمو لمسطرة المنازعات
الضريبية وتصفيتيا التي تعتبر المرحمة ما قبل القضائية مرحمة إلزامية يترتب عن عدم اتباعيا من طرف 

الممزم المدين رفض الدعوى القضائية التي يقيميا لكونو لم يستنفذ المرحمة التمييدية، التي تعتبر 
. 169إلزامية

                                                 

  1998سنة .الطبعة الثانية . الرباط . مطبعة األمنية " ادلنازعات اجلبائية بادلغرب بني النظرية والتطبيق: " رحيم الطور . عبد الرمحان ابليال ود. د  168 -
 .  115. ص

سنة . الدار البٌضاء . مطبعة دار النشر المؽربٌة " النزاع الضرٌبً فً التشرٌع المؽربً : " عبد القادر التٌعالتً . د-  169
 .43.  ص 1977
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: إال أنو ورغم ذلك فقد نص المشرع عمى إلزامية الطعن اإلداري في منازعات التحصيل في مناسبتين
 . (المطمب الثاني  )ومطالبة المدين بوقف الضريبة  (المطمب األول  )مطالبة الغير باألشياء المحجوزة 

 
. مطالبة الغير باألشياء المحجوزة:  المطمب األول

 

إذا أجريت مطالبة باسترداد المنقوالت واألثاث : "  عمى مايمي1935 من ظيير 34ىكذا ينص الفصل 
المحجوزة أو طولب بفصل األشياء منيا غير ممكن حجزىا ال يسوغ رفع المعارضة لدى المحاكم إال بعد 

. مضي شير عمى عرضيا لمدير المالية بصور بيان من طرف المطالب باالسترداد
" ومن الالزم أن يكون البيان المذكور مصحوبا باألوراق والبيانات المبينة عمييا المطالبة باالسترداد

:  تسجيل المالحظات التالية إلى إن قراءة ىذا النص يؤدي
. إن طمبات االسترداد توجو إلى الخازن العام لممممكة الذي يبت فييا بتفويض من وزير المالية -
 منو ال يتحدث عن طمبات استرداد العقارات المثارة من 34 غشت خاصة الفصل 21إن ظ  -

. طرف الغير رغم أىميتيا بالنظر إلى المنقوالت
لم يتم التنصيص صراحة عمى أن تقديم الغير طمب استرداد المنقوالت واألثاث المحجوزة  -

يوقف عمميات األداء إلى حين البت في الطمب عمى عكس المشرع الفرنسي حيث تنص 
 من مجموعة المسطرة الجبائية عمى أن طمبات االسترداد توقف إجراءات 283المادة 
 . 170المتابعة

. 171وىو نفس المنحى الذي سمكو المشرع التونسي
وبالرجوع إلى القواعد العامة المتعمقة بالحجز المنصوص عمييا في قانون المسطرة المدنية خاصة الفصل 

 يتبين أن الخزينة العامة ليا سمطة واسعة في تقدير قيمة البيانات المقدمة من طرف 172 468
. المعترض، وما إذا كانت كافية لوقف إجراءات التنفيذ والمتابعة أم ال

                                                 

170 - L’article R 283 du livre de procédures fiscales prévoit   « le dépôt d une demande 

revendication par un tiers de la propriété de bien saisis cher le débiteur du trésor suspend de plein 

droit les poursuites sur les biens dont  la propriété est discutée » 

 . من رللة ادلرافعات ادلدنية التونسية320ادلادة -  171

إذا ادعى األغيار ملكية ادلنقوالت احملجوزة فإن العون ادلكلف بالتنفيذ يوقف بعد احلجز : "  من قانون ادلسطرة ادلدنية على مايلي468تنص ادلادة -  172
 "البيع إذا كان طلب اإلخراج مرفقا حبجج كافية، ويبت الرئيس يف كل نزاع يقع حول ذلك
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 وخاصة 1935 غشت 21إال أنو بالرجوع إلى القواعد الخاصة المنصوص عمييا في إطار ظيير 
33الفصل 

35 و173
 منو يمكن الجزم استنادا إلى ىذه المعطيات أن طمب الغير بالمنقوالت واألثاث 174

175المحجوزة ال توقف إجراءات األداء في القانون الضريبي المغربي
 

 
. مطالبة المدين بوقف أداء الضريبة:  المطمب الثاني

 

 الطمبات الموجية إلى الخازن العام والتي يرغب المكمف من ورائيا وقف 176ويقصد بطمب وقف األداء
السند التنفيذي الذي أصدرتو اإلدارة بجبره عمى الوفاء بمبمغ الضريبة إما لوجود منازعة في أصميا أو 

ويالحظ أنو بالرغم من أن األصل في الدين الضريبي ىو األداء الفوري بجميع .لعدم وجود منازعة
 فإن المشرع المغربي أقر إمكانية  ذلكمبالغو، وىي نفس القاعدة التي نصت عمييا جل التشريعات، مع

  177.طمب إيقاف األداء وىو حق استثنائي متوقف عمى تقديم ضمانات تعادل الدين الضريبي
ولقد كانت عدم إلزامية الطعن اإلداري في غير الحالتين أعاله، من أىم العيوب الموجية لنظام 

المنازعات في ميدان تحصيل الضرائب، لذلك كان طبيعيا أن يراعي المشرع ىذا الجانب في  المدونة 
:  الجديدة، ويأخذ بعين االعتبار المزايا التي تحققيا مسطرة التظمم اإلداري والمتمثمة في 

توفير فرص أخرى أمام المدين لتسوية المنازعة قبل الوصول إلى المرحمة القضائية،  -
. تجنب المصاريف التي تتطمبيا المنازعة أمام القضاء -
. عة أمام القضاءز وما يعنيو ذلك من إعفائو من المصاريف التي تتطمبيا المنا -
. تمكين اإلدارة المكمفة بالتحصيل من استدراك األخطاء واإلغفاالت التي قد تكون ارتكبتيا -
. عات عمى المستوى اإلداري والتي ال حاجة لطرحيا أمام القضاءزتسوية نسبة ميمة من المنا -

                                                 

 معارضة كانت وللمعارض استئناف احلكم لدى احملكمة  أيةيقع احلجز بدون التفات إىل"  على أنو1935 غشت 21 من ظ 33ينص الفصل  173 -
 "اليت ذلا النظر باألمر

 "     بالدفع أثناء احلجزادلطالبوقف إجراءات التنفيذ مشروط بطلب ادلدين "   على أن 35ينص الفصل -  174

 نفس ادلرجع السابق  .  145. ادلنازعات اجلبائية بادلغرب بني النظرية والتطبيق حملمد مرزاق وعبد الرمحان أبليال ص-  175

 .سنتطرق إىل ىذه النقطة بشيء من التفصيل حينما سنتطرق إىل احملور ادلتعلق بدور القضاء يف إيقاف أداء الضريبة-  176

  مرجع سابق147. ادلنازعات اجلبائية بادلغرب بني النظرية والتطبيق ص- 177
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عة أمام جية تتوفر أكثر من غيرىا عمى جميع المعطيات الواقعية والبيانات زطرح المنا -
. 178الالزمة،  وعمى أصل الممف الخاص بالمشتكي

:  من مدونة التحصيل عمى مايمي120وقد نصت في ىذا اإلطار المادة  -
ترفع المطالبات المتعمقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائمة عدم القبول إلى رئيس اإلدارة التي " 

ينتمي إلييا المحاسب المكمف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثمو، داخل أجل ستين يوما الموالي لتاريخ 
تبميغ اإلجراء مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما ىو منصوص عميو في المادة 

 . أعاله118

عند عدم رد اإلدارة داخل أجل ستين يوما الموالي لتاريخ توصميا بالمطالبة، كما في الحالة التي يكون 
 ." المحكمة المختصةمالقرار في غير صالح المدين، يمكن ليذا األخير رفع دعوى أما

 
شروط تقديم الطعن اإلداري    :  الثانيالفرع

 

لصحة المطالبة اإلدارية أو المذكرة التمييدية،  وضعت المدونة شرطين الزمين، سواء كان المدين مدينا 
أصميا أم مدينا بالتضامن  ينبغي توفرىما في الشكايات أو الطعون المقدمة بشأن الطعن في إجراءات  

 (المطمب الثاني)  وشرط تقديم الضمانات(المطمب األول)شرط احترام اآلجل: التحصيل الجبري ىما

 
. شرط احترام آجال تقديم المطالبة : المطمب األول

 

 أو 179ينبغي أن يوجو الطعن اإلداري إلى رئيس اإلدارة التي ينتمي إلييا المحاسب المكمف بالتحصيل
وتظير أىمية احتراز .من يمثمو داخل أجل ستين يوما الموالي لتاريخ تبميغ اإلجراء موضوع الطعن

كما تظير أىمية . مسطرة التبميغ عمى وجييا القانوني المحدد كما أسمفناةالقابض وحرصو عمى مباشر

                                                 

مطبعة األمنٌة  "  تحصٌل الضرابب والدٌون العمومٌة  على ضوء المدونة الجدٌدة: "عبد الرحمان أبلٌال ورحٌم الطور -  178

. 115.  ص 2000سنة . الرباط 
 

لقد أشار ادلشرع يف ادلدونة إىل أن ادلطالبات ترفع إىل رئيس اإلدارة اليت ينتمي إليها احملاسب ادلكلف بالتحصيل ادلعين أو إىل من ميثلو، والذي يبدو -  179
ىل رئيس اإلدارة ىو الرئيس ادلباشر . ألول وىلة من خالل قراءة ىذه الفقرة ىو ذلك الغموض الذي يكتنف عبارة ادلشرع حبيث أنو مل يبني ادلقصود بدقة

. كاخلازن اجلهوي أو اإلقليمي بالنسبة للقابض مثال ؟ أم اخلازن العام للملكة بصفتو ادلسؤول األول عن عمليات التحصيل ادلتعلقة بالديون العمومية
 .حبيث كان على ادلشرع أن يبني بدقة ووضوح ىل ادلقصود برئيس اإلدارة ىو اخلازن اجلهوي أو اإلقليمي أم أن ادلراد ىنا ىو اخلازن العام للملكة
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ضبط تاريخ تبميغ أي إجراء من إجراءات التحصيل، ألن فائدتو تظير في أنو يشكل بداية الحتساب 
تاريخ توجيو الطعن ضده بحيث أن المدين ممزم بإثبات أن الطعن قدم داخل أجل الستين يوما 

 .180المذكور

ويعتبر أجل تقديم المطالبة اإلدارية أمام المحاسب المكمف بالتحصيل أو من يمثمو عمى غرار باقي 
المنازعات اإلدارية األخرى من النظام العام، وينتج عن عدم احترام األجل سقوط الحق في الطعن 

. اإلداري وبالتالي سقوط الحق في رفع النزاع أمام القضاء
وكما أن لممدين أجل يتعين احترامو فإن لإلدارة ميما كان نوع النزاع  سواء كان الطعن مقدما من طرف 

 يوما الموالية لتاريخ تبميغ التظمم، أو 60المدين أو الغير من أجل استرجاع المحجوز، فإن أجل الرد ىو 
تظمم إمكانية إقامة الدعوى ملتاريخ التوصل بالمذكرة، وأن انصرام ىذا األجل ىو الذي يفتح في وجو ال

 يوما الموالي لتاريخ تبميغ قرار اإلدارة أو انصرام أجل الرد، عمى غرار المنازعة في 30داخل أجل  
. أساس الدين الضريبي

 يترتب عنو فإن ذلكممموكة لمغيروالتي تكون مباشرة الحجز عمى أموال في حوزة المدين ، وفي حالة  
، 181لمطالبة بإخراج أموالو من الحجز، أو باسترداد األموال التي ال تقبل الحجز قانوناباقيام الغير 

أن يوجو مذكرة إلى رئيس اإلدارة التي ينتمي إلييا المحاسب المكمف يو في ىذه الحالة يجب علو
. بالتحصيل أو من يمثمو، مدعمة بجميع الحجج الالزمة، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل

وعند عدم رد اإلدارة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إلييا أعاله، يمكن 
. لمممتمس أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة 

 الموالي 30ويجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي،  تحت طائمة عدم القبول، داخل أجل ثالثين يوما 
: 182لتاريخ تبميغ قرار اإلدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح ليا في إطار

دعوى االستحقاق الفرعية  -
                                                 

 . مرجع سابق118 ص – ربصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء ادلدونة اجلديدة –عبد الرمحان أبليال ورحيم الطور -  180

:  تكون ؼٌر قابلة للحجز لتحصٌل الدٌون المشار إلٌها فً هذا القانون"  من المدونة على 46تنص المادة -  181

. فراش النوم والمالبس وأوانً الطبخ الالزمة للمحجوز علٌه ولعابلته -
{ 200.000السكنى الربٌسٌة التً تؤوي عابلته على أساس أال تتعدى قٌمتها مابتً ألؾ درهم  -

الكتب واألدوات الالزمة لمهنة المحجوز علٌه  -
المواد الؽذابٌة المخصصة لتؽذٌة المحجوز علٌه ولعابلته لمدة شهر واحد  -
الحٌوانات مصدر قوت المحجوز علٌه وكذا  العلؾ الضروري لتربٌتها  -
البذور الكافٌة لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات  -
 .األشٌاء الضرورٌة لألشخاص المعاقٌن أو التً تخصص لعالج المرضى -
  من قانون المسطرة المدنٌة468 و482انظر المادتٌن -  182
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دعوى رفع اليد عما ال يجوز قانونا  -
دعوى الحكم ببطالن مسطرة التحصيل  -

إذا كان البد من المذكرة التمييدية في طمبات استرداد أموال الغير، أو رفع الحجز عن تمك التي ال و
وما لجواب اإلدارة أو عدم ي 60تقبمو، والكتابة بالبريد المضمون مع اإلشعار بالتسمم وانتظار أجل 

جوابيا، فيل يممك المحاسب المكمف بالتحصيل االستمرار في عمميات التنفيذ بعد الحجز، رغم التعرض 
. عميو بالمذكرة التمييدية؟

القانون الفرنسي نجده يرتب إيقاف التنفيذ بقوة القانون لمجرد تقديم التظمم التمييدي، اليادف إلى رفع 
 من المدونة اكتفت باإلشارة إلى إمكانية إيقاف تنفيذ 121بينما المادة 183الحجز عن األموال المطالب بيا

، كما لم تحدد الجية التي يعود إلييا أمر ىذا اإليقاف، ولم تقل إنو مقابل 184بيع المحجوز المطالب بو
  185 من المدونة117تقديم ضمانات يجب دفعيا كما ىو الشأن بالنسبة لممبدأ العام الذي أقرتو المادة 

 إنما يتعمق بإيقاف بيع األشياء المحجوزة، مع استمرار الحجز 121ونتيجة لذلك فإن ما تضمنتو المادة 
عمييا، وأن صالحية الترخيص باإليقاف تممكيا الجية التي تولت إيقاع الحجز، أي القابض المكمف 

. 186بالتحصيل، إلى حين البت النيائي في المطالبة أو الفصل، من طرف اإلدارة المتظمم لدييا
أما دعوى استحقاق العقار، ورفع الحجز عنو، فتخضع لقواعد المسطرة المدنية، بحكم اإلحالة عمييا 

187 من مدونة التحصيل67بالمادة 
 

 
ضرورة تقديم الضمانات  : المطمب الثاني

 

                                                 

   من القانون الفرنسً لمسطرة المنازعة الجبابٌة283/ 1الفصل -  183

ميكن إيقاف تنفيذ بيع األشياء ادلطالب هبا إىل حني البت النهائي يف ادلطالبة أو : "  من مدونة التحصيل على121تنص الفقرة األخرية من ادلادة  -  184
 " طلب الفصل

 ٌمكن للمدٌن الذي ٌنازع كال أو بعضا فً المبالػ  أنهإال: "  من المدونة على117تنص الفقرة الثانٌة من المادة  -  185

المطالب بها، أن ٌوقؾ أداء الجزء المتنازع فٌه، شرٌطة أن ٌكون قد رفع مطالبته داخل اآلجال المنصوص علٌها فً القوانٌن 
 " واألنظمة الجاري بها العمل ، وأن ٌكون قد كون ضمانات من شؤنها أن تإمن تحصٌل الدٌون المتنازع فٌها

 2003 دار أبً رقراق للطباعة والنشر  الطبعة الثانٌة – مسطرة المنازعة فً الضرٌبة –الدكتور محمد السماحً -  186
  166.ص

ٌتم حجز العقارات وبٌعها من طرؾ أعوان التبلٌؽات : "  من مدونة التحصٌل على67تنص الفقرة الثانٌة من المادة  -  187
بالمصادقة  {1974 سبتمبر 28 } 1394 من رمضان 11والتنفٌذات القضابٌة طبقا ألحكام الظهٌر الشرٌؾ بمثابة قانون بتارٌخ 

 " على قانون المسطرة المدنٌة
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لصحة الطعن اإلداري األولي يجب أن يقدم مدعما بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات المقدمة 
ويعتبر ىذا الشرط تكريسا لممبدأ العام الذي تتمسك بو الخزينة .  من المدونة118 و117طبقا لممادتين 

العامة أمام القضاء والذي يفيد بأن األداء شرط أساسي لقبول المنازعة، وىو دفع لطالما رفض القضاء 
والواقع أنو مادام أن المدين ال ينازع في موضوع الدين أو في شرعيتو، وطالما أن منازعتو . االلتفات إليو

عمى أنو قد . منصبة فقط عمى إجراء من إجراءات تحصيمو، فمم يعد ىناك مبرر لعدم الوفاء بيذا الدين
يحدث أن تؤثر المنازعة في إجراء من ىذه اإلجراءات عمى موضوع الدين نفسو، كأن يمغيو مثال، 

فالمدين في ىذه الحالة ال يحتاج فقط إال إلى تكوين ضمانات في انتظار البت في المنازعة، وىنا تكمن 
 . والخزينة معا188أىمية ىذا الشرط حيث يظير كضمانة فعمية لصالح المدين

 
. األثر القانوني المترتب عن عدم تقديم الطعن اإلداري:  الثالثالفرع 

 

إن المدونة لم ترد أي جزاء عمى مخالفة أي من الشرطين الواجب توفرىما في المطالبة اإلدارية المقدمة 
إلى اإلدارة المختصة، وىو ما يبعث عمى التساؤل حول جدية المشرع في وضعو ليذه الشروط، وحول ما 

لذلك يبقى األمر متروكا .إذا كانت العبرة بمبدأ تقديم الطعن اإلداري فقط أم بمضمون ىذا الطعن؟
لمسمطة التقديرية لإلدارة التي عمييا أن تتصرف بأكثر إيجابية  مع المدينين فتستدعييم الستكمال شروط 
وبيانات شكايتيم، كما أنو عمى اإلدارة أن تتعامل بنوع من المرونة بحيث ال ترفض الشكايات والمطالبات 
الواردة عمييا إال إذا تبين ليا استحالة الوقوف عمى نية المدين المتظمم فييا وممتمساتو، إضافة إلى أنيا 

. تقبل الشكايات حتى ولو قدمت خارج األجل القانوني
إال أن األثر القانوني العام المترتب عن عدم تقديم الطعن اإلداري األولي فإن المشرع نص في الفقرة 

 من المدونة عمى أنو ترفع المطالبات المتعمقة بإجراءات التحصيل، تحت طائمة 120األولى من المادة 
عدم القبول، من ىنا يظير أن األثر القانوني المترتب عن عدم تقديم المطالبة اإلدارية ىو عدم قبول 

وفي ىذا اإلطار نجد أن المحاكم اإلدارية وفي . المنازعة أثناء عرضيا أمام أنظار القضاء المختص
مجموعة من األحكام  قضت بعدم  قبول دعوى المدعي إذا سارع إلى مقاضاة اإلدارة المدعى عمييا 

                                                 

 . مرجع سابق118ص -  ربصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء ادلدونة اجلدية–عبد الرمحان أبليال ورحيم الطور -  188
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 من مدونة تحصيل الديون العمومية 120دونما سموك المسطرة اإلدارية المنصوص عمييا في المادة 
 189باعتبار قواعدىا من النظام العام والمتصمة بقواعد آمرة

:  كما يترتب عن سموك الطاعن لمسطرة التظمم اإلداري األولي النتائج التالية
 ) ما المجوء إلى القضاءإ، و (المطمب األول  )  إما إيجاد تسوية  نيائية لممنازعة عمى المستوى اإلداري

  (المطمب الثاني 
 

إيجاد تسوية لمنزاع عمى مستوى اإلدارة :  المطمب األول
 

وعمى غرار المنازعات المثارة في الموضوع أي أثناء الطعن في األساس الضريبي، تتم تسوية نسبة ميمة 
من المنازعات المتعمقة بإجراءات التحصيل خالل المرحمة اإلدارية وأن ال تعرض أمام القضاء إال 

القضايا والممفات التي لم يوجد ليا حل والتي يستمر  الخالف بشأنيا حول تفسير أو تطبيق مقتضيات 
قانونية، لكن رغم ذلك تظل المرحمة القضائية، المرحمة الحقيقية لممنازعات اعتبارا لما يوفره القضاء من 

  190حياد واستقاللية

 
 

 

المجوء إلى القضاء :  المطمب الثاني
 

                                                 

 دليل االجتهادات القضائية – 2002/غ 284  يف ادللف رقم 2003 مارس 11 صادر عن احملكمة اإلدارية بفاس بتاريخ 140/03حكم رقم -  189
 كتاب يتضمن سلتلف االجتهادات القضائية يف ميدان ربصيل الديون العمومية أصدرتو اخلزينة العامة للمملكة سنة –يف ميدان ربصيل الديون العمومية 

2005  
:"  ورد فيو ما يلي173/4/1/2002 يف ادللف رقم 2003 أبريل 10 صادر عن اجمللس األعلى الغرفة اإلدارية بتاريخ 216قرار رقم  -

المدعً تحت طابلة عدم القبول قبل رفع الدعوى أمام القضاء فً حالة المطالبة باألثاث وجوب تقدمي تظلم  من طرف 

نفس المرجع " وؼٌره من المنقوالت المحجوزة وحالة فصل أشٌاء ؼٌر قالبة للحجز

 94/01:   عن احملكمة اإلدارية بوجدة  يف ادللف رقم 2001 شتمرب 29 صادر بتاريخ 201/01: حكم عدد -
.  نفس ادلرجع– غ 546 عن احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء يف ادللف رقم 2002 فرباير 6 صادر بتاريخ 65حكم رقم  -
 نفس ادلرجع 2001/ غ 403:  عن احملكمة اإلدارية بفاس يف ادللف رقم2003 فرباير 25 صادر بتاريخ 100: حكم عدد -
.  نفس الرجع98/59:  ماي عن احملكمة اإلدارية دبراكش يف ادللف رقم19 صادر بتاريخ 65: حكم عدد -
 . نفس ادلرجع02/ س 30 فرباير عن احملكمة اإلدارية بفاس يف ادللف رقم 15 صادر بتاريخ 87/02: حكم عد -

 . مرجع سابق120. الرمحان ابليا ورحيم الطور ص. ع-  190
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 عمى حالتين يمكن لممدين المجوء فييما إلى القضاء 120نصت المدونة في الفقرة الثانية من المادة 
 (الحالة األولى  ) يوما 60 حالة عدم رد اإلدارة داخل أجل :لممنازعة في إجراءات التحصيل، وىما

    (الحالة الثانية )وعندما يكون القرار المتخذ في غير صالح المدين 

 
 يوما 60حالة عدم رد اإلدارة داخل أجل : الحالة األولى

 يوما بمثابة رفض ضمني لتظممو، وىو ما يفتح 60يعتبر عدم رد اإلدارة عمى تظمم المدين داخل أجل 
 أىم ضمانة 191ويعتبر نص المشرع عمى ىذا األجل. أمامو باب المجوء إلى القضاء في نفس الموضوع

متاحة في ىذه المرحمة عمى اعتبار أنيا تمكن المدينين من مقاضاة اإلدارة في أجل مريح، ودون انتظار 
كما يعتبر أجل الستين يوما وسيمة لمضغط  .ثتب طويل قد تبت خاللو اإلدارة في تظمم المدين وقد ال

. عمى اإلدارة من أجل اإلسراع في النظر في الطعون المقدمة إلييا 
إال أن السؤال الذي يمكن إثارتو  يتعمق بالمعيار الذي اعتمده المشرع لتحديد ىذه المدة في ستين يوما 

 ستين يوما تأثر بما جرى بو العمل في القواعد ألجلويبدو أن المشرع في تحديده .وليس أقل أو أكثر
 192 المحاكم اإلداريةمالعامة، وخاصة في طمبات اإللغاء بسبب الشطط في استعمال السمطة المرفوعة أما

  بالنسبة لمضريبة عمى القيمة 193ونشير إلى أن المشرع في قوانين أخرى حدد األجل في ستة أشير
المضافة وما يماثميا في القوانين الضريبية األخرى، التي راع فييا المشرع حجم وعدد الطعون المقدمة 

 .إلى اإلدارة

 
. عندما يكون القرار المتخذ في غير صالح المدين: الحالة الثانية

طمب من المدين أن توىي الحالة التي ال تستجيب فييا اإلدارة جزئيا أو كميا لممتمسات المتظمم، وىو ما ي
  194تكون ممتمساتو واضحة ومحددة بالشكل الذي يجعل اإلدارة تستوعبيا وتتبين منيا

                                                 

عند عدم رد اإلدارة داخل أجل ستٌن ٌوما الموالً لتارٌخ توصلها " تنص الفقرة األخٌرة من مدون التحصٌل على -  191
  " …بالمطالبة 

إذا لتزمت :" ٌلً  المنظم للمحاكم اإلدارٌة حٌث جاء فٌها ما90/41 من قانون رقم 23تنص الفقرة الثالثة من المادة -  192
 " …السلطة اإلدارٌة المرفوع إلٌها التظلم فً شؤنه طوال ستٌن ٌوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له

وإذا لم …: "  المنظم للضرٌبة على القٌمة المضافة التً تنص على 85/30 من قانون رقم 47الفقرة األخٌر ة من المادة -  193
 " …تجب اإلدارة خالل أجل الستة أشهر التالً لتارٌخ المطالبة جاز للمطالب كذلك رفع القضٌة إلى المحكمة المختصة

 . مرجع سابق121. الرحمان أبلٌال ورحٌم الطور ص. ع-  194
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غير أن اإلشكال الذي يثار في ىذا اإلطار يتعمق بمسألة تعميل القرارات المتخذة من طرف اإلدارة، فعمى 
الرغم من أن المدونة التزمت الصمت تجاه ىذه النقطة رغم أىميتيا في تحديد مآل المنازعة وفي إقناع 
المدين المتظمم بالقرار المتخذ في شكايتو، فإن إدارة التحصيل ممزمة بتعميل وجية نظرىا من الناحية 

 وخاصة بعد صدور الظيير الشريف المتعمق بإلزام اإلدارة بتعميل القانونية والواقعية في موضوع المنازعة 
 195قراراتيا

 
مجاالت المنازعة القضائية المتعمقة بالتحصيل :  الثانيالمبحث

 

:   من مدونة التحصيل نطاق المنازعة في مجال التحصيل في حالتين119حددت المادة 
قانونية اإلجراء المتخذ من حيث الشكل   -
. عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بيا المدين -

 من نفس المدونة حالة مطالبة الغير بأشياء محجوزة أو حالة طمب المدين 121وقد أضافت المادة 
 196بالضريبة نفسو فصل أشياء غير قابمة لمحجز

:  باإلضافة إلى ىذه المجاالت حددت المدونة مجالت أخرى لممنازعة نذكر منيا
دعوى استحقاق مبالغ متنازع فييا  -
 197دعوى  الدفع بالتقادم  -
 198دعوى إثارة المسؤولية الشخصية لمتصرفي الشركات -
 199دعوى أو طمب إيقاف المتابعات في حالة رفض القابض لمضمانات المقدمة من طرف المدين -

سنتناول في الفرع األول دعوى المنازعة في إجراءات التحصيل : وسنقسم ىذا المبحث إلى فرعين اثنين
.    وسنخصص الفرع الثاني لباقي المجاالت األخرى لممنازعة 

 

                                                 

 بشأن إلزام اإلدارات العمومية واجلماعات 03- 01:  الصادر بتنفيذ القانون رقم 07/2002/ 23 بتاريخ 1-02-202:  ظهري شريف رقم - 195
  2002 غشت 12:  بتاريخ 5029: عدد. ر.ج. احمللية وادلؤسسات العمومية بتعليل قراراهتا اإلدارية 

  من مدونة ربصيل الديون العمومية46ادلادة -  196

  من نفس ادلدونة125ادلادة -  197

  من نفس ادلدونة98ادلادة  -  198

 . من نفس ادلدونة118 و117ادلادة  -  199
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 دعوى المنازعة في إجراءات التحصيل: األولالفرع 

 

نازعة التي يتقدم بيا المدين أمام المحكمة المختصة من أجل الطعن في جراء من إجراءات موتنصب ال
 اإلشعار 203 ، اإلكراه البدني202 ، البيع201 الحجز200التحصيل الجبري كالطعن في اإلنذار القانوني

 وغيرىا من اإلجراءات التي يباشرىا القابض ضد المدينين من اجل استخالص الديون 204لمغير الحائز
 وتنصب معظم النزاعات المتعمقة بيذا الباب إما في حالة عدم احترام 205الضريبية المترتبة في ذمتيم

  كتبميغ اإلنذار القانوني قبل إرسال 206القابض لمترتيب الوارد في المدونة أثناء مباشرتو ليذه اإلجراءات
  مثال،  بحيث ال يمكن مباشرة التحصيل الجبري إال بعد إرسال آخر إشعار 207آخر إشعار بدون صائر

بدون صائر، ويجب تقييد تاريخ ىذا اإلشعار في جدول الضرائب والرسوم أو أي سند تنفيذي آخر، أو 
االنتقال مباشرة إلى مسطرة  الحجز عمى مال المدين قبل تبميغ اإلنذار القانوني أو دون الحصول عمى 

أو عدم احترام اآلجال ، ترخيص مسبق من لدن الرئيس الذي ينتمي إليو المحاسب المكمف بالتحصيل
والشكميات المسطرية الواجب تطبيقيا أثناء ممارسة كل إجراء، كتبميغ اإلنذار القانوني مثال قبل انصرام 

 يوما عمى األقل بعد إرسال آخر إشعار بدون 20 يوما من تاريخ االستحقاق وعشرين 30أجل 
 ، إلى غيرىا من 209 يوما من تبميغ اإلنذار30، أو مباشرة الحجز قبل انصرام أجل ثالثين 208صائر

اإلجراءات التي يباشرىا القابض ولم يحترم فييا الشكميات واآلجال المنصوص عمييا في القانون رقم 
 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وكذلك التعميمية العامة لممتابعات الصادرة عن الخازن 97/15

. العام لمممكة

                                                 

  من مدونة التحصٌل43 إلى 40المواد من  -  200

  من نفس المدونة57 إلى 44المواد من  -  201

  من نفس المدونة65 إلى 58المواد  من  -  202

  من نفس المدونة83 إلى 76المواد  من  -  203

 . من نفس المدونة104 إلى 100المواد من  -  204

 لقد تطرقنا إلى مختلؾ هذه اإلجراءات فً الفصل الثانً من القسم األول من هذا ابحث -  205

تباشر إجراءات التحصٌل الجبري للدٌون العمومٌة حسب الترتٌب : "  من المدونة التحصٌل على39تنص المادة  -  206

:  التالً
اإلنذار  -
 الحجز البٌع  -
وٌمكن أٌضا اللجوء إلى اإلكراه البدنً لتحصٌل الضرابب والرسوم والدٌون األخرى وفق الشروط المنصوص  -

 "  أدناه83 إلى 76علٌها فً المواد 

  من مدونة التحصٌل36المادة  -  207

  من نفس المدونة41المادة  -  208

 . من نفس المدونة44الفقرة األخٌرة من المادة  -  209
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وأن عدم قانونية أي إجراء من إجراءات التحصيل تفضي إلى إلغاء ىذا اإلجراء واإلجراءات الالحقة لو 
دون إلغاء اإلجراءات السابقة متى كانت صحيحة وقانونية، ألن ما بني عمى باطل فيو باطل نظرا 

. لمترابط المنطقي والزمني بين مختمف إجراءات التحصيل
إال أن إلغاء المحكمة لإلجراء المطعون فيو ال يمنع المحاسب المكمف بالتحصيل من إعادتو وتصحيحو 

. 210 قانوناالشكميات المتطمبة القانوني ووفقداخل األجل 
وتبقى الدعاوى الرامية إلى إبطال إجراءات التحصيل ىي األىم من خالل جرد جميع الدعاوى المرفوعة 
أمام المحاكم والقصد منيا الطعن في صحة اإلجراءات التي يقوم بيا القباض من أجل استخالص الدين 

. 211الضريبي، وذلك بسبب الخروقات المسطرية التي تشوبيا
وتعتبر ىذه الدعاوى الموجية ضد القباض من أجل بطالن إجراءات التحصيل بسبب خروقات مسطرية 
ألنيا تتطمب إثباتات مختمفة، مما يجعميا دعاوى دقيقة وصعبة سواء بالنسبة لممدين المنازع أو اإلدارة، 
وتأتي صعوبة اإلثبات من النظام الحالي لمتحصيل وكذلك في النظام القديم الذي كان يشكل فيو ظيير 

 العمود الفقري، فنظرا لتواتر عمل اإلدارة المكمفة بالتحصيل عمى سموك لم يكن يعير 1935 غشت 21
اىتماما أكبر بمسألة إخطار المدينين واحترام حقوقو في الدفاع، فإن التحقيق في ادعاءات الممزمين 

ن بالتحصيل يبالخروقات التي تشوبيا مسطرة التحصيل، غالبا ما تدفع القضاء إلى مطالبة القباض المكمف
بإحضار الممف الجبائي لممزم قصد التأكد من صحة أو عدم صحة ادعاءات الممزم الشيء الذي يجعل 

 .مصير ىذا األخير بيد القابض المتوفر عمى الوثائق التي تؤكد صحة اإلجراء موضوع النزاع
 

 مجاالت أخرى لممنازعة:  الثانيالفرع 
 

المطمب األول يتعمق بعدم اعتبار أداءات يكون قد قام بيا المدين ، :  سنقسم ىذا الفرع إلى ثالث مطالب
وفي المطمب الثاني سنركز الحديث عمى دعوى إثارة التقادم في استخالص الديون الضريبية، والمطمب 

.  الثالث سيخصص لدعوى مطالبة الغير باسترجاع األشياء المحجوزة 
  

                                                 

زلاولة يف التأصيل والبحث يف سبل ربقيق التوازن بني امتيازات إدارة التحصيل :  إشكالية ربصيل الضرائب بادلغرب–الرحيم أحز يكر . ع -  210
 294.  ص2003/2004 السنة اجلامعية – كلية احلقوق – أطروحة لنيل دكتوراه يف احلقوق جامعة احلسن الثاين –وضمانات ادللزم 

  377.  ص2002 ادلسطرة يف القانون الضرييب ادلغريب  مطبعة دار النشر ادلغربية الطبعة األوىل –خالد عبد الغين  -  211
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 قد قام بيا المدين  يكونعدم اعتبار أداءات:  المطمب األول 
 

ث أن يقوم المدين بأداء نفس الدين دوتتعمق  ىذه الحالة بوجود االلتزام باألداء من عدمو، ذلك أنو قد يح
إما جزئيا أو كميا، ومع ذلك يقوم المحاسب المكمف بالتحصيل بمطالبتو بنفس الدين المؤدى، ألجل ذلك 
سمح المشرع ليذا المدين أن ينازع  المحاسب من أجل ما سبق وأن أداه من واجبات شريطة توافر ما 

يثبت واقعة األداء لذلك فإن المنازعة في ىذا اإلطار ال تنصب عمى صحة إجراء من إجراءات التحصيل 
. ولكنيا تتعمق بعدم أحقية المحاسب في المطالبة نتيجة سبق األداء

والواقع أن ثمة مجموعة من اإلشكاليات ترتبط بيذه الحالة لم تتطرق إلييا المدونة وتركتيا لمممارسة  
م المنازعة ثم إشكالية األداء ثاإلدارية ولمعمل القضائي الالحق ، وتثور في ىذه الحالة مسألة المقاصة 

 .عمى أساس أداءات يكون قد قان بيا المدين

 
إمكانية إجراء مقاصة : أوال
 

تعتبر المقاصة من الناحية القانونية إحدى الوسائل التي تنقضي بيا االلتزامات بين طرفين لكل واحد في 
. 212ذمة اآلخر دين معين

ذا كان المشرع خول لممدين إمكانية المنازعة في الدين المطالب بو عمى أساس أداءات سبق وأن قام  وا 
بيا، فيل تمك األداءات مشروطة بأن تكون مرتبطة بنفس الدين، أم تدخل فييا حتى األداءات التي ال  

عالقة ليا بالدين المطالب بو والتي قد تكون دفعت بغير حق، أو التي تعتبر بمثابة ديون عمى 
أو بمعنى آخر ىل يمكن لممدين أن يطالب بتطبيق المقاصة، ونفس اإلشكال يطرح بالنسبة .المحاسب

لمديون التي قد تنشأ لفائدة المدين عمى الخزينة، وقد جرى العمل في ىذا اإلطار عمى أنو ال يقبل من 
وفي المقابل يمكن . المدين أن يرفض أداء ما عميو من دين عمومي بحجة أن لو ديون عمى الدولة أيضا

لإلدارة أن تقرر إجراء مقاصة بين المبالغ التي تثبت أن لمطالب الحق في وضعيا عنو وبين المبالغ التي 
.  213ال يزال مدينا بيا

                                                 

 . من قانون االلتزامات والعقود المؽربً المنظمة للمقاصة368 إلى 357المواد من  -  212

 ادلنظم للضريبة العامة على الدخل 89/17 من القانون رقم 115انظر ادلادة  -  213
 ادلنظم للضريبة على الشركات 86/24 من القانون رقم 54ادلادة  -
 . ادلنظم للضريبة على القيمة ادلضافة85/30 من القانون رقم 56وادلادة  -
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وقد سار العمل القضائي عمى تكريس ىذه القاعدة وفي ىذا اإلطار صدر عن الغرفة اإلدارية بالمجمس 
االستئناف لكن حيث أن محكمة  …: "  ورد فيو ما يمي1998 نونبر 19األعمى قرار غير بتاريخ 

الضريبة المؤداة  أجابت بعمل سميمة مستقاة من الممف أنو ما دام طالب النقض قام بخصم جزء من مبمغ
بصدور قرار بعدم   والذي كان محل منازعة، انتيت79 و78بدعوى أن الممزم مدين سابق عن ضريبتي 

استحقاق القابض لممبمغ المذكور، فيكون بذلك القرار المطعون فيو قد عمل قضاءه مما تكون معو 
 "  214الوسيمة عمى غير أساس

 
 إشكالية األداء قبل المنازعة عمى أساس أداءات يكون قد قام بيا المدين: ثانيا

 
إن تطبيق قاعدة األداء بغض النظر عن أي مطالبة  أو دعوى في حق المدين المطالب بأداء دين سبق 

قب غير سميمة عمى عالقة المدين باإلدارة ألجمو الو أن أداه يعتبر إجحافا في حقو  قد تكون لو عو
يتعين عمى ىذه األخيرة أن تحسن استعمال سمطتيا التقديرية في ىذا اإلطار وتعمل عمى عدم مطالبتو 

متى ثبت أماميا واقعة األداء الكمي، عمما أن الشخص المطالب باألداء ال يعتبر مدينا بالنسبة لمجزء من 
 والتي تشترط لوقف األداء 117الدين الذي سبق أن أداه، وىنا ينتفي شرط من شروط تطبيق المادة 

 215.تقديم ضمانات
 

دعوى إثارة التقادم في استخالص الديون الضريبية :  المطمب الثاني
 

 من مدونة 128 و126 – 123تطرق المشرع لمسألة التقادم في تحصيل الديون العمومية في المواد 
تقادم إجراءات تحصيل : "  عمى مايمي123تحصيل الديون العمومية حيث نصت في ىذا اإلطار المادة 

الضرائب والرسوم ولحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في 
. تحصيميا

ة في رتتقادم الديون األخرى المعيود باستخالصيا لممحاسبين المكمفين بالتحصيل وفق القواعد المقر
النصوص المتعمقة بيا، وعند انعداميا، وفق القواعد المنصوص عمييا في الظيير الشريف المؤرخ في 

.  غشت   بمثابة قانون االلتزامات والعقود12
                                                 

  111. عبد الرمحان أبليال ورحيم الطور مرجع سابق ص -  214

 112.  نفس ادلرجع صعبد الرمحان ابليال ورحيم الطور  - 215
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يتقطع التقادم المشار إليو في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى 
 من 382 و 381من المحاسب المكمف بالتحصيل أو بإحدى اإلجراءات المنصوص عمييا في الفصمين 

. الظيير الشريف بمثابة قانون االلتزامات والعقود السالف الذكر
عمى ضوء ىذه المقتضيات سنعالج ىذا الفرع من خالل أوال تعريف التقادم والتمييز بينو وبين السقوط، 
ثانيا المدد الواجب انقضاؤىا لتحقيق التقادم ثالثا قطع التقادم ووقفو رابعا آثار التقادم تم خامسا مسؤولية 

 .المحاسب المكمف بالتحصيل بالنسبة لمديون المتقادمة
تعريف التقادم في استخالص الضرائب وتمييزه عن السقوط :  الفقرة األولى

 التقادم ىو سبب النقضاء الحقوق المتعمقة بالذمة المالية وال سيما االلتزامات إذا توانى صاحبيا عن 
. 216ممارستيا أو أىمل المطالبة بيا خالل مدة معينة يحددىا القانون

يتبين من ىذا التعريف أن انقضاء الحق بالتقادم يمنع سماع الدعوى بو، وقد أكد المشرع المغربي ىذا 
التقادم خالل المدة التي يحددىا "  من قانون االلتزامات والعقود أن 371المعنى عندما أوضح في المادة 

: . القانون يسقط الدعوى الناشئة عن االلتزام
شاعة االطمئنان والثقة بين  وأن األساس الذي ترتكز عميو فكرة التقادم ىو توفير االستقرار في المجتمع وا 

 اسم المواعيد المسقطة، التي ليا اوتتشابو مواعيد التقادم المسقط بمواعيد أخرى يطمق عميو. 217أفراده
ال  ميمة غير الميمة التي لمواعيد التقادم، فيي مواعيد حتمية ال بد أن يتم العمل المعين في خالليا وا 

:  كان باطال ولذلك فيي تختمف عن مدد التقادم في نواحي عديدة
 

. إن مدد اإلسقاط تعتبر من النظام العام فال تنقطع وال تتوقف -
إن مدد اإلسقاط لمساسيا بالنظام العام ال يتوقف إعماليا عمى تمسك دين المصمحة بيا، بل  -

. إن جزء من حق القاضي أن يتمسك بمدد اإلسقاط من تمقاء نفسو وبدون طمب من الخصوم
إن الحق الذي يسقط لعدم ممارستو خالل المدة المحددة قانونا لممارستو ال يسوغ التمسك بو  -

 218بعد ذلك ال بطريق الدعوى وال  بطريق الدفع

                                                 

  516.   الجزء الثانً ص" نظرٌة االلتزامات فً ضوء قانون االلتزامات والعقود: "مامون الكزبري -  216

عدد -  سلسلة مواضٌع الساعة   - ةوالتنمًمقال لألستاذ عبد العزٌز الٌونسً منشور بالمجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة  -  217
  78.  ص31

 592. مامون الكزبري ، نفس ادلرجع السابق ص -  218
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وكمثال عمى مدد اإلسقاط المدد المتعمقة بممارسة مختمف طرق الطعن في قانون المسطرة المدنية 
. كاستئناف أحكام المحاكم االبتدائية التي يجب أن يقدم خالل ثالثين يوما من تاريخ التبميغ مثال

المدد الواجب انقضائيا لتحقيق التقادم :  الفقرة الثانية
إن مدة التقادم المحددة في التشريع المغربي ىي خمسة عشر سنة ما لم ينص نص خاص يقرر مدة أقل 

 219أو أكثر بالنسبة إلى التزام معين 
 الواجب انقضاؤىا لتحقيق التقادم دأما بالنسبة لمتقادم في ميدان تحصيل الديون العمومية فنجد أن المد

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ومنيا ما 97/15منيا ما تم التنصيص عمييا في القانون رقم 
. يخضع لمقواعد العامة

ن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع إ من المدونة ف123وحسب مقتضيات المادة 
، كما أن المحاسب المكمف بالتحصيل إذا بدأ المتابعة ثم تركيا 220سنوات من تاريخ الشروع في تحصيميا

 221مدة أربع سنوات، فإن حقو يسقط تجاه الممزم بالضريبة
وتحتسب مدة التقادم باأليام ال بالساعات حسب التقويم الميالدي، ويقتضي ىذا عدم حساب اليوم األول 
ذا كان التقادم ال يكتمل إال بانقضاء آخر  ألنو يكون يوما ناقصا أو جزءا من  يوم، وكذا اليوم األخير، وا 

 222يوم منو، فإنو يقع صحيحا ما يتخذ من اإلجراءات بشأن التقادم في ىذا اليوم 
ذا وافق حمول آخر يوم من مدة التقادم يوم عطمة رسمية، فإن سريان التقادم يوقف بالقوة القاىرة إلى  وا 
أول يوم من أيام العمل يأتي بعده، وال تكتمل مدة التقادم إال بانقضاء ىذا اليوم دون أن يقطع الدائن 

 223سريانو ىذا وفي حساب مدة التقادم تضم مدة السمف إلى مدة الخمف
                                                 

 الواردة فيما بعد، االستثناءاتكل الدعاوى الناشئة عن االلتزام تتقادم خبمسة عشر سنة، فيما عدا : " ع على .ل. من ق387تنص ادلادة  -  219
 "  اليت يقضي هبا القانون يف حاالت خاصةواالستثناءات

تتقادم إجراءات ربصيل الضريبة دبرور أربع سنوات   " 245/01 صادر عن إدارية وجدة يف ادللف رقم 27/02/2002 بتاريخ 51حكم رقم  -  220
على التاريخ ادلعني للشروع يف ربصيلها ما مل ينقطع التقادم ويتجدد لنفس ادلدة باإلجراءات اجلربية للتحصيل من طرف العون ادلكلف باالستخالص أو 

دليل االجتهادات القضائية يف ميدان ربصيل الديون "  ع ومنها األداء اجلزئي للدين الضرييب.ل. من ق382 و381باإلجراءات ادلنصوص عليها بالفصلني 
  85.  ص2005 أصدرتو اخلزينة العامة للملكة سنة –العمومية 

  ؼٌر منشور . ض. ش234/2000: صادر عن إدارٌة الرباط فً الملؾ رقم  08/02/2001 بتارٌخ 111حكم رقم  -  221
إن إدارة التحصٌل إذا تركت مدة قدرها أربع "  صادر إدارٌة البٌضاء ؼٌر منشور24/01/1996 بتارٌخ 35حكم رقم  -    

سنوات ابتداء من التارٌخ المعٌن للشروع فً استخالص األداءات تمر دون أن تتابع الملزم أو إذا بدأت المتابعة وتركتها مدة 
 " أربع سنوات ٌسقط حقها تجاه الملزم باألداء

العزٌز الٌونسً منشور بالمجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة سلسلة مواضٌع الساعة مرجع سابق . مقال لألستاذ ع -  222
 80.ص

  81. عبد العزٌز الٌونسً  نفس المرجع ص -  223
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ويبدأ سريان التقادم كمبدأ عام من وقت استحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل 
 224استحقاقو

 من 123أما بالنسبة لمضرائب والرسوم فيبدأ سريان التقادم من تاريخ الشروع في تحصيميا حسب المادة 
 .المدونة

قطع التقادم ووقفو :  الفقرة الثالثة
لتقادم تقضي عمى المدة السابقة وتجعميا كأن لم تكن بحيث إذا ما بدأ سريان تقادم اإن أسباب قطع 

. جديد بعد انقطاعو وجب أن يستمر المدة الكاممة لتترتب عميو آثاره
:  وينقطع التقادم ألسباب قد تعود لممحاسب المكمف بالتحصيل كما قد تعود لممدين

 أسباب تصدر عن المحاسب المكمف بالتحصيل باعتباره دائنا – أوال
إن قطع التقادم حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية يتم بكل إجراء من 

 بإحدى اإلجراءات النصوص أوإجراءات التحصيل الجبري بمسعى من المحاسب المكمف بالتحصيل 
.  من قانون االلتزامات والعقود382 و381عمييا في الفصمين 

إذ ال يمكن الدفع بعدم أحقية القابض في المطالبة بديون ضريبة لسقوطيا بالتقادم إذا قام باتخاذ 
  225اإلجراءات التي يفرضيا القانون في إبانيا والقاطعة لمتقادم

إن إجراءات التحصيل الجبري القاطعة لمتقادم والتي يتعين عمى المحاسبين المكمفين بالتحصيل القيام بيا 
:  في إبانيا ىي

41  وفق ما تنص عميو المادتين 226تبميغ اإلنذار القانوني لممدين -  1
 من مدونة 43 و227

التحصيل وذلك بتسميم اإلنذار لممعني باألمر الذي يشيد بالتوصل عمى القائمة األصمية 

                                                 

 " ال ٌسري التقادم بالنسبة للحقوق إال من ٌوم اكتسابها"  من ق ل ع 380المادة  -  224

إن ربصيل الضرائب يتقادم دبضي "  غ ورد فيو139/94 يف ادللف رقم 1996 فرباير 6 صادر عن احملكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 28حكم عدد  -  225
حكم غري منشور " أرع سنوات ابتداء من اليوم ادلعني للشروع يف ربصيلها

إذا ترك األعوان "  غ جاء فيو97/02 يف ادللف عدد 1999 يونيو 30 صادر عن احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ 183حكم رقم  -
ادلكلفون باالستخالص مدة قدرىا أربع سنوات ابتداء من التاريخ ادلعني للشروع يف استخالص األداءات سبر دون  أن يتابعوا ادللزم باألداء أو 

حكم غري  . 1935 غشت 21 من ظهري 66إذا بدؤوا ادلتابعة مت تركوىا أربع سنني تسقط حقوقهم ذباه ادللزم باألداء وذلك طبقا للفصل 
منشور 

ال جيب االحتجاج بالتقادم عندما يكون القابض قد قام  " 1980 فرباير 20 صادر عن زلكمة االستئناف بأكادير بتاريخ 310 قرار رقم  -
 " بازباذ اإلجراءات الالزمة يف إباهنا
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لإلنذارات التي يقوم بإعدادىا وتحضيرىا أعوان التبميغ والتنفيذ التابعين لكل قباضة، أو تسميم ىذا 
اإلنذار في ظرف مختوم في موطن المدين بين يدي أقاربو أو خدمو أو مستخدميو أو أي شخص 
آخر يسكن معو  ويشيد الشخص الذي يتسممو بالتوصل عمى األصل وذلك في حالة تعذر تبميغ 

وتعتبر بمثابة شيادة تسميم القائمة المكونة ألصل اإلنذار مميورة بتوقيع . اإلنذار لمشخص نفسو
" رفض التوقيع"  "أو " عجز عن التوقيع" الشخص الذي تسممو أو بالعبارات 

أما إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامو االستالم، يشار إلى ذلك عمى األصل، كما ىو الشأن 
يشار إلى ذلك عمى األصل، ويعتبر حينئذ مبمغا تبميغا وفي الحالة التي يتعذر فييا تسميم اإلنذار، 

. صحيحا في اليوم الموالي لمتاريخ الذي تم فيو رفض االستالم
وفي الحالة التي يتعذر فييا تسمم اإلنذار نظرا لعدم العثور عمى المدين أو أي شخص آخر في موطنو 

أو محل إقامتو، يعتبر اإلنذار مبمغا تبميغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعميقو في آخر 
دة موطن لو، وتعتبر ىذه الوسيمة في تبميغ اإلنذارات القانونية من مستجدات التي أتت بيا المدونة الجدي

. 
 من 39أحد اإلجراءات القاطعة لمتقادم حسب ما تنص عميو المادة  يعتبر الحجز: الحجز-2

مدونة تحصيل الديون العمومية إال أن السؤال الذي يثار في ىذا الصد ىو ىل يعتبر الحجز 
 التحفظي إجراء قاطعا لمتقادم؟ وىل يمكن اعتباره تبعا لذلك أحد إجراءات التحصيل الجبري؟ 

 وبالتالي ال 228يرى  بعض الفقو أنو اليمكن اعتبار الحجز إجراءا قاطعا لمتقادم إال إذا كان حجزا تنفيذيا
نما إجراء  يمكن اعتبار الحجز التحفظي إجراءا قاطعا لمتقادم ما دام أنو ال يكون مسبوقا باإلنذار، وا 

. احترازي يتخذه القابض في أي وقت  من أجل ضمان تحصيل الديون الضريبية
غير أن تبميغ الحجز التحفظي إلى المدين وعممو بيذا اإلجراء يمكن اعتباره إجراءا قاطعا لمتقادم يمكن 

. االحتجاج بو أثناء إثارتو أمام القضاء

                                                                                                                                                                            

تبليغ اإلنذار جيب أن يتم عن طريق وصل دبثابة شهادة : "  صادر عن الغرفة اإلدارية باجمللس جاء فيو10/07/1997 بتاريخ 1146قرار رقم -  226
 " تسليم يتضمن خطوط اسم من تسلم اإلنذار ويف أي تاريخ وتوقيعو أو  عجزه عن التوقيع 

ال ميكن تبليغ اإلنذار إال بعد مضي أجل ثالثني يوما ابتداء من تاريخ االستحقاق وعشرين يوما على األقل بعد إرسال "  على أنو 41 تنص ادلادة  227
 .15/11/1999 بتاريخ 116: قرار مرفق دبذكرة السيد اخلازن العام للملكة ربت عدد" آخر إشعار بدون صائر

 مرجع 82.  سلسلة مواضٌع الساعة صةوالتنمً مقال منشور بالمجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة –عبد العزٌز الٌونسً  -  228

 سابق 
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إن إجراءات البيع التي يقوم بيا المحاسب المكمف بالتحصيل بصفة شخصية أو التي : البيع-3
 تعتبر إجراءات 61، 60، 59، 58يقوم بيا أعوان التبميغ والتنفيذ لفائدتو وفق مقتضيات المواد 

لتقادم سواء أفضت  إلى نتيجة أم لم تفض إلى ذلك، شريطة احتفاظ القابض بالوثائق لقاطعة 
. والمحاضر التي تثبت قيامو بيذا اإلجراء

لتقادم يجب أن يكون وفق المقتضيات لوحتى يكون إجراء اإلكراه البدني قاطعا : اإلكراه البدني -4
.  من مدونة التحصيل83 إلى 76المنصوص عمييا في المواد من 

دخالو السجن، فإن مجرد المطالبة التي تتم وفق  ولقطع التقادم ال ينبغي الحكم عمى المدين بالحبس وا 
. 229 من مدونة التحصيل تعتبر قاطعة لمتقادم80مقتضيات المادة 

وباإلضافة إلى ىذه اإلجراءات ىناك إجراءات أخرى قاطعة لمتقادم تصدر عن المحاسب المكمف 
 من قانون االلتزامات والعقود 381بالتحصيل باعتباره  دائنا ورد التنصيص عمييا في المادتين 

يقصد بيا إجراءات التحصيل القضائية وىي عبارة عن دعاوى : 230المطالبة القضائية - 5
يرفعيا المحاسب المكمف بالتحصيل ضد المدينين من أجل تحصيل ديون عمومية، اعتبارا ليذا 

:  فإن كل الدعاوى التي ترفع في إطار مدونة التحصيل تعتبر قاطعة لمتقادم ونذكر منيا
 من المدونة 68دعوى بيع األصول التجارية التي تنص عمييا المادة  -
 من المدونة 67قارات المنصوص عمييا في المادة عدعوى حجز وبيع ال -
 من المدونة 80دعوى تطبيق مسطرة اإلكراه البدني التي تنص عمييا المادة  -
 من المدونة 88دعوى افتعال العسر المنصوص عمييا في المادة  -
 من المدونة 66دعوى بيع السفن المنصوص عمييا في المادة  -
دعوى إثارة المسؤولية التضامنية لمسيري ومتصرفي الشركات المنصوص عمييا في المادة  -

.  من المدونة98
 

أسباب القطع الصادرة عن المدين الممزم بالضريبة : ثانيا

                                                 

 83. عبد العزيز اليونسي مرجع سابق ص-  229

  منشور دبجلة القضاء والقانون عدد 33141 يف ادللف رقم 1976 يوليوز 30 األعلى الغرفة اإلدارية بتاريخ س صادر عن اجملل223قرار رقم  -  230
التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية يكون ذلا تاريخ ثابت ومن شأهنا أن ذبعل ادلدين يف حالة مطل لتنفيذ التزامو ولو رفعت :"  جاء فيو1978 يناير 127

  ."أمام قاض غري سلتص أو قضى ببطالهنا لعيب يف الشكل
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ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين :  من قانون االلتزامات والعقود عمى 382تنص المادة 

بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن المدين، أو أدى المدين قسطا 
منيوكان ىذا األداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طمب أجال لموفاء أو قدم كفيال أو أي ضمان آخر 

". أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن لو بالدين
يتبين من ىذه المقتضيات أن اإلقرار الذي يصدر عن المدين ويكون سببا لقطع التقادم إما أن يكون 

: إما أن يكون ضمنياوصريحا، 
 وينتج عن كل تعبير يصدر عن المدين يفيد اعترافو بالدين المترتب :اإلقرار الصريح -

  المدين إلى القابضهوقد يوج. بذمتو، فقد يكون في صورة اتفاق يكون المدين أحد طرفيو
 231. من أجل تسييالت في األداءطمبا

ويستخمص من أي عمل يمكن أن يفيد  معنى اإلقرار، فيكون اإلقرار : اإلقرار الضمني -
أو قدم رىنا أو كفالة 232ضمنيا إذا دفع المدين قسطا من مبمغ الدين أو دفع فوائده

 . 234، أو كطمب ميمة لموفاء233لضمانو
 

ن المكمفين بالتحصيل عن الديون المتقادمة يمسؤولية المحاسب: ثالثا
 

:"  من المدونة التي نصت عمى125لقد تم تحديد مسؤولية القباض عن الديون المتقادمة بمقتضى المادة 
إن المحاسبين المكمفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل  أو الذين 

 تقادمت الديون المعيود إلييم بتحصيميا تسقط حقوقيم تجاه المديينين،  أنشرعوا فييا تم تخموا عنيا إلى
"  غير أنيم يبقون مسؤولين تجاه الييئات العمومية المعنية

يتبين من خالل ىذه المقتضيات أن المشرع كان متشددا عندما حمل لممحاسبين مسؤولية أداء الديون 
 21ام، عمى خالف ما كان معموال بو في إطار ظيير زالمتقادمة حيث جعل القانون مصدر ىذا االلت

 منو، لكنو رغم ىذا كان يسمح 66 الذي كان ينص عمى نفس المقتضيات في المادة 1935غشت 

                                                 

  من مدونة التحصٌل124الفقرة األخٌرة من المادة  -  231

  من مدونة التحصٌل27المادة  -  232

  من مدونة التحصٌل118المادة  -  233

  من مدونة التحصٌل117المادة  -  234
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لمقباض بمتابعة الممزمين عمى أساس  أنيم أرباب دين خصوصي نحو الممزمين ويقومون مقام الخزينة 
.  235في حقوقو

نفس االتجاه في اكثر من حكم ، وأن مبرر التشدد ال يمكن أن  ولقد سار االجتياد القضائي المغربي في
نجد الجواب عنو إال في الوسائل القانونية واإلمكانات التي توفرىا المدونة لممحاسب حتى يتمكن من 

 إذ سمحت لو بممارسة عدة مساطر جديدة كميا تعتبر قاطعة 236القيام بميامو داخل اآلجال المحددة
 من مدونة التحصيل التي تبسط مسطرة تبميغ اإلنذارات 43لمتقادم وتمكن من تحصيل الديون كالمادة 

القانونية التي تعتبر أحد اإلجراءات األساسية في قطع التقادم، وكذلك مسطرة الرىن الرسمي ودعوى 
. إثارة المسؤولية التضامنية ضد متصرفي ومديري الشركاتوافتعال العسر 

 من مدونة التحصيل حرمت عمى كل سمطة إدارية أو عمومية تأجيل 124لمادة افباإلضافة إلى ىذا فإن 
أو إيقاف تحصيل الديون العمومية تفاديا لعرقمة عمل القباض وتفاديا لكل ما من شأنو أن يحول دون 

ن كان القضاء المغربي اإلداري يسير في اتجاه مخالف ، معتبرا .قطع تقادم تحصيل الديون العمومية  وا 
. أن القضاء سمطة مستقمة ال يشمميا النص المذكور 

 والقانون المتعمق بمسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين 237كما إن القانون المحدث لممحاكم المالية
 يشدد عمى مسؤولية المحاسبين العموميين ويوسع من مجال المراقبة 238والمحاسبين العموميين

. 239تجاىيم
وال شك أن ىناك مبالغ طائمة ال يتم استخالصيا نتيجة تقادميا ، وال بد من تظافر وتكثيف جيود الجياز 

 240المكمف بالتحصيل حتى يتم وضع حد ليذا النزيف وحل ىذا اإلشكال وتحمل كل جية مسؤوليتيا

                                                 

إنه عند انتهاء السنة الخامسة التابعة للسنة المالٌة التً تدرج : "  على 1935 ؼشت 21.  من ظ67تنص المادة  -  235

الضرٌبة فً حسابها ٌسبق القابض مبلػ الضرابب أو أجزاء الضرابب التً لم ٌسقط الحق بالمطالبة بها بمرور الزمان علٌها 
 ".وٌقومون مقام بٌت المال فً حقوقه التً ٌتصرفون  بها بطرق المتابعات بواسطة قابمة تبٌن الضرابب الباقً استخالصها

  87. عبد العزيز اليونسي  مقال منشور باجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية والتنمية مرجع سابق  ص/ ذ -  236

 5030: عدد. ر.ج.  ادلتعلق دبدونة احملاكم ادلالية 62-99:  الصادر بتنفيذ القانون رقم 06/2002 /13 بتاريخ 1- 02-124: رقم .ظ - 238
  .15/08/2002بتاريخ 

  02/03/2002 بتاريخ 5000: ر عدد. ج99/61:  الصادر بتنفيذ القانون رقم 03/04/2002 بتاريخ 1-02-25: رقم . ظ - 239 
. القانون ادلدين : وحدة التكوين والبحث . أطروحة لنيل الدكتوراه يف     احلقوق " مسؤولية احملاسب العمومي يف التشريع ادلغريب : " إبراىيم عقاش  - 240

  وما بعدىا    70:  ص 2002/2003جامعة احلسن الثاين كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عني الشق الدار البيضاء السنة اجلامعية 
مقال       منشور مع حكم صادر عن احملكمة اإلدارية " من يتحمل مسؤولية عدم استخالص الضرائب بسبب التقادم ؟ : " عبد اهلل الشرقاوي  - 241

  12/09/2004 بتاريخ 19835عدد " العلم " بالرباط  جبريدة 
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من ىنا ونظرا لجسامة المسؤولية الممقاة عمى القباض في ميدان تحصيل الديون العمومية فإن الجية 
الوحيدة التي تبقى مؤىمة لمقول بتقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية عند الدفع بو من طرف المدين 

 .ىو القضاء
 
 
 

 دعوى مطالبة الغير باسترداد األشياء المحجوزة :  المطمب الثالث
 

 في مادتو 1935 غشت 21 عمى غرار ظيير 121فتحت مدونة تحصيل الديون العمومية  في المادة 
 أمام الغير الحق في منازعة اإلدارة السترداد األشياء المحجوزة والتي تكون في ممكيتو وتكون 34

موضوع حجز من طرف ىذه األخيرة لتحصيل دين ضريبي في ذمة المدين الذي قد تكون لو عالقة بيذا 
. الغير وقد ال تربطو بو أية عالقة

 المطالبات في إطار المنازعات الموضوعية التي تثار في بمناسبة التنفيذ والتي ألزم منويندرج ىذا النوع 
فييا المشرع  المغربي تقديم المعني باألمر لطعن إداري أولي أمام الرئيس الذي ينتمي إليو المحاسب 

 241المكمف بالتحصيل، وىو نفس المنحى الذي سار فيو العمل القضائي
فقد يمجأ المحاسب في إطار تحصيل الديون العمومية إلى الحجز عمى األموال الموجودة تحت حيازة 

لمدين االمدين عمى أساس انو المالك ليا، تم يتبين أن األمر ال يعدو أن يكون حيازة فعمية من قبل ىذا 
ألشياء ممموكة لمغير مما يسمح ليذا الغير الحق في منازعة اإلدارة السترداد المحجوز والتي تكون   في 

 من المدونة بممارسة امتياز عمى المعدات والسمع 105كأن يقوم المحاسب في إطار المادة .ممكيتو
الموجودة في المؤسسة المفروضة عمييا الضريبة والمخصصة الستغالليا، يمكن أن يقع التنفيذ عمى 
منقوالت سمع ومعدات قد تكون في ممكية الغير وبالتالي يمكن ليذا األخير أن يطالب بيا، كما يمكن 

ألحد األزواج  مثال،  أن يدعي أنو المالك الوحيد لألشياء التي وقع عمييا الحجز من طرف المحاسب  
إال أن مطالبة الغير باألشياء المحجوزة تتطمب اإلدالء باألوراق والمستندات المبينة عمييا دعوى 

                                                 

أن تقدٌم طلب "  غ  جاء فٌه 96/8:   عن إدارٌة الربط فً الملؾ عدد04/07/1996 صادر  بتارٌخ 6حكم رقم -  241

استحقاق األشٌاء المحجوزة إلى المحكمة قبل انتظار مرور أجل شهر على رفع التعرض إلى وزٌر المالٌة طبقا لمقتضٌات 

  ." ٌجعل مآل الدعوى عدم القبول1935 ؼشت 21.  من ظ34الفصل 
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ألنو كثيرا ما يدعي الغير أنو ىو المالك الوحيد لممال المحجوز لكن كثيرا ما يصادق . 242االسترداد
كما قد يكون المنازع ىو المدين نفسو كأن يدعي أن .المدين عمى ىذا االدعاء تواطئا منو مع المدعي

.  من قانون المسطرة المدنية458المال الذي حجز عميو ال يجوز الحجز عميو بمقتضى المادة 
فالمدين في ىذه الحاالت ال يعارض أصل الدين وال صحة السند التنفيذي وال حق اإلدارة في التنفيذ 

  .243ولكنو يعارض التنفيذ عمى مال معين فقط
 

 طبيعة دعوى المنازعة في تحصيل الديون العمومية:  المبحث الثالث
 

عات الجبائية بصفة عامة ىو الخمط الذي يقع فيو زنشير منذ البداية إلى أن الذي يمفت االنتباه في المنا
الممزم أو من ينوب عنو في تحديد األطراف المدعى عميا، كما قد يمتد ىذا لخمط إلى تحديد الدعوى 

. التي يمكن لمممزم إقامتيا
لذلك وقبل التطرق إلى  موضوع طبيعة الدعوى القضائية في ميدان التحصيل  سنبين في البداية التمييز 

 بين المنازعة  في ميدان التحصيل والمناعة في أساس الدين 

 
 تمييز دعوى التحصيل عن دعوى الوعاء:  الفرع األول

 
عند الطعن أمام القضاء يتعين التمييز بين اختصاصات مديرية الضرائب التي يرجع إلييا االختصاص 

صدار الجداول المتعمقة بيا والخزينة العامة التي  لغائيا وا  في فرض الضريبة واحتسابيا ومراجعتيا وا 
. 244يرجع إلييا االختصاص في تحمل ىذه الجداول وتحصيل المبالغ التي تتضمنيا

ىكذا فالنزاع الذي ينصب موضوعو في األسس التي فرضت عمييا الضريبة وكذا احتسابيا يجب أن 
توجو الدعوى فيو ضد طرف محدد ىو اإلدارة المكمفة بالوعاء والتصفية وفي مجمل الضرائب يتعمق 

. األمر بمديرية الضرائب
                                                 

على أن الطرف ادلدعي يلتزم بأن يديل بكافة احلجج ادلثبتة دللكيتو ذلذه : " الذي جاء فيو 16/2/1962قرار زلكمة االستئناف صادر بتاريخ  -  242
  {كتاب ادلنازعات اجلبائية بادلغرب بني النظرية والتطبيق  } "األشياء

  مرجع سابق146. ادلنازعات اجلبائية بادلغرب بني النظرية والتطبيق ص -  243

  4: عدد" ادلنازعات اجلبائية يف ظل احملاكم اإلدارية "  مقال لعبد العزيز اليونسي منشور باجمللة ادلغربية لإلدارة احمللة والتنمية سلسلة مواضيع الساعة -   244
  97.   ص1996سنة 
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لكن يالحظ عمى مستوى الممارسة أن الخمط في تحديد الجية المختصة أو الطرف المدعى عميو ال 
ينحصر فقط في المرحمة ما قبل القضائية بل يمتد أثره إلى المرحمة القضائية، إذ نجد الممزم في المرحمة 
التمييدية يرفع مطالبتو أو شكا يتو  المتعمقة بأساس الضريبة واحتسابيا أمام المحاسب الكمف بالتحصيل 
في حين أن األمر يتعمق بمديرية الضرائب، كما نجد كذلك في المرحمة القضائية أن من ينوب عن الممزم 

ال يميز بين النزاع في الوعاء وبين النزاع في التحصيل، فيدخل في مقال الدعوى الخازن العام، وىو 
فما يترتب عن ىذه .المسؤول عن التحصيل، في حين أن النزاع ينصب عمى وعاء الضريبة وربطيا

األخيرة ىو عدم قبوليا إذ لم تدمج في الدعوى مديرية الضرائب وذلك بسبب توجيييا ضد الطرف غير 
ونفس المآل قد تعرفو الدعوى العكسية حيث يكون النزاع في التحصيل فيدخل المدعى في .ذي صفة

. الدعوى مديرية الضرائب ويغفل إدخال الخازن العام لممممكة والمحاسب المكمف بالتحصيل
ومن أجل تفادي اآلثار السمبية التي يمكن أن تترتب عمييا، يستحسن أن تدرج كل األطراف في مقال 

. الدعوى سواء ارتبط اختصاصيم بعممية الوعاء والتصفية أو بالتحصيل
ليذا فعند توجيو أي دعوى في ىذا الشأن يجب مراعاة ىذه االختصاصات، فالدعوى المتعمقة بأساس 

الضريبة يجب أن توجو مباشرة ضد المدير العام لمضرائب دون إدخال الخازن العام لممممكة في الدعوى، 
إال أن ما يالحظ في ىذا لمجال ىو أن دعاوى الطعن في أساس الدين غالبا ما ترفع ضد الخازن العام 
والقابض المكمف بالتحصيل اعتقادا من بعض الممزمين أو من ينوب عنيم  بأن القابض  ىو المسؤول 
األول واألخير عن ىذه الضريبة دون التمييز بين اإلدارة المكمفة بالوعاء أي مديرية الضرائب واإلدارة 

المكمفة بالتحصيل أي الخزينة العامة لممممكة، أو إقحام الخازن العام لممممكة والقابض مع مديرية 
. الضرائب عمى أساس أنيما إدارة واحدة

ليذا نجد في الغالب أن الدعاوى التي يتقدم بيا المحامون نيابة عن موكمييم الممزمين تأتي غير مطابقة 
لمضمون مقاالتيم، فالمدعي قد تتركز مناقشتو حول فرض الضريبة  وكيفية احتسابيا  ومع ذلك يأتي 

فالقابض ىنا ال يمكن إدخالو في .ممتمسو مقتصرا عمى إبطال اإلنذار الموجو إليو من طرف القابض مثال
مثل ىذه الدعاوى إال إذا كان الممزم ييدف إلى إيقاف المتابعات الممارسة في حقو، وعنده في ىذه الحالة 
فقط يتعين رفع دعويين، دعوى في الموضوع يناقش فييا الممزم أساس فرض الضريبة وتوجو ضد مديرية 
الضرائب، ودعوى استعجالية بيدف إيقاف إجراءات التحصيل ترفع ضد الخازن العام والقابض المكمف 

. بالتحصيل
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 أو الجيات المختصة في الدعوى يعكس عدم فيم العمميات 245إن ىذا الخمط في تحديد األطراف
الضريبية في إطارىا الشكمي العام ويخفي وراءه بالتالي عدم اإللمام بالجوانب الفنية لمضريبة، األمر الذي 

وىو .قد يترتب عنو انعكاس سمبي ال محالة عمى األسس المعتمدة في الدفاع في جوىر النزاع الضريبي
ما ال يخدم مصمحة الممزم كطرف ضعيف في مواجية طرف قوي ومتمكن من المادة الجبائية ىو اإلدارة 

   246الضريبية أي مديرية الضرائب والخزينة العامة لممممكة
 إذن يمزمو في ىذه الحالة توجيو دعواه ضد الخازن العام 247فالممزم الذي ينازع في تحصيل الضريبة 

. لمممكة والقابض المكمف بالتحصيل دون إدخال المدير العام لمضرائب
بينما المنازعة في الوعاء تتطمب توجيو الدعوى ضد مديرية الضرائب في شخص مديرىا 

:  بحيث يستيدف الممزم من وراء الدعوى في أساس الضريبة الموجية ضد مديرية الضرائب إلى
التطبيق السميم لمقانون  -
صالح األخطاء المرتكبة في حقو   -  وا 
طمبات التخفيض أو طمبات اإللغاء،   -
 الطمبات الرامية إلى الحصول عمى امتياز أو حق معترف بو بنصوص قانونية أو  -

  248 تنظيمية
كما أن التمييز بين الدعويين يظير أكثر من خالل االختصاص القضائي حيث أن دعوى المنازعة في 
أساس فرض الضريبة ترفع أمام المحاكم اإلدارية خاصة بعد دخول القانون المنشأ ليذه المحاكم حيز 

عة في التحصيل تعرف توزيعا غير دقيق بين القضاء العادي زالتطبيق، بينما نجد أن دعوى المنا
 . رأينا ذلك سابقا في القسم األول والقضاء التجاري والقضاء اإلداري كما

 
 اإللغاء وقضاء دعوى المنازعة في ميدان التحصيل بين القضاء الشامل:  الفرع الثاني

  

                                                 

نالحظ فً أؼلب الدعاوى أنها تكون موجهة ضد الوزٌر األول، وزٌر المالٌة، المدٌر العام للضرابب والمدٌر الجهوي  -  245

للضرابب والخازن العام والخازن الجهوي والقابض ، فاألمر هنا ال ٌتعلق بإدراج التسلسل اإلداري للوظابؾ بقدرما ٌنطوي 
 على عدم فهم مسطرة المنازعة فً الضرٌبٌة

  123. النزاع الضرٌبً فً التشرٌعً المؽربً مرجع سابق ص -  246

ٌراجع فً هذا اإلطار مجاالت المنازعة  القضابٌة فً مٌدان التحصٌل المبحث أعاله والخاص بمجاالت المنازعة فً  -  247

 .هذا المٌدان
  134. محمد مرزاق وعبد الرحمان أبلٌال  مرجع سابق ص -  248
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قبل التطرق إلى تحديد طبيعة المنازعة القضائية في ميدان التحصيل ىل ىي دعوى القضاء الشامل أم 
. دعوى اإللغاء؟ قبل اإلجابة عن ىذا السؤال ال بد من تعريف موجز لمدعويين

فدعوى القضاء الشامل ىي المنازعة التي يفصل فييا القاضي اإلداري بين طرفين متساويين يكون " 
أحدىما شخصا عاما أو ذا نفع عام يساىم في سير مرفق عام أو سمطة إدارية مستقمة، سواء كانت 

الدعوى ترمي إلى حماية حق شخصي أو إلى إقرار المشروعية أو إلى األمرين معا، إو إلى أي ىدف 
آخر من المصمحة العامة، بشكل يتطمب من القاضي القيام بعمميتين عمى األقل أو بعممية واحدة تقتضي 

 249" سمطات أوسع، ودورا إيجابيا في توجيو إجراءات الدعوى
\ : وبناء عمى التعريف تدخل في إطار دعوى القضاء الشامل بمفيوميا الدقيق

. الطعون االنتخابية -
. الطعون الضريبية -
المعاشات المدنية   -
البنايات الميددة باالنييار   -
المؤسسات الخطيرة  -
جانب من دعوى التحفيظ  -
دعاوى الجنسية  -

:  ويدخل في إطار دعوى القضاء الشامل بمفيوميا الواسع
دعاوى التعويض  -
العقود  -
نزع الممكية  -
وقف التنفيذ   -
 القضاء االستعجالي  -
. الدعاوى المتعمقة ببعض قرارات نقابات المحامين -

بينما دعوى اإللغاء فيي الدعوى التي تستيدف إلغاء القرار اإلداري بسبب تجاوز السمطة 
تطرح بعد تعريف الدعويين إشكالية تتعمق بطبيعة الدعوى الجبائية بصفة عامة والدعوى المتعمقة 

بالتحصيل بصفة خاصة، فيل يوجو الممزم من خالل المحامي الذي ينوب عنو، دعواه في شكل طعن 
                                                 

 30.  ص194ادلنشورات اجلامعية ادلغاربية الطبعة األوىل -  القضاء اإلداري ، دعوى القضاء الشامل–أمينة جربان البخاري  -  249
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ينصب عمى جوىر النزاع  الضريبي أي عمى أساس الضريبة واحتسابيا، أم يوجو دعواه في صيغة إلغاء 
وبعبارة أدق ىل تقام الدعوى في النزاع الضريبي في شكل دعوى .تثير فقط مشروعية القرار الضريبي

. قضاء شامل أم في شكل دعوى إلغاء؟
 الفرق في أداء الرسوم القضائية في دعوى القضاء يكمنفالفرق بيم الدعويين ليس شكميا فقط ، فال

الشامل وعدم أدائيا في دعوى اإللغاء، بل يمتد إلى مسألة جوىرية أعمق من ذلك، فالفرق يطرح عمى 
ففي دعوى القضاء الشامل ييدف الممزم . مستوى آخر، فينبغي أن نميز بين الغاية من وراء كل دعوى

إلى حسم في جوىر النزاع الضريبي، بمعنى أنو يصبح بتمك الدعوى مدعيا بكل معنى الكممة أي مدعيا 
 في دعوى اإللغاء فال اأم. بحق معين يتجمى في طمبو بإسقاط كمي أو جزئي لمضريبة المترتبة عميو

. ما يعتبر مجرد طاعنريكتسب ىذه الصفة بقد
فمن ىذا المنطمق تتضح مدى أىمية طبيعة الدعوى القضائية التي يقيميا الممزم في النزاع الضريبي، 
ويثار بيذا الصدد التساؤل حول الطبيعة القانونية لممنازعة الجبائية فيل الدعوى الجبائية دعوى قضاء 

 250شامل آم دعوى إلغاء؟ أم ىي دعوى تتأرجح بين االثنين؟
فبالرجوع إلى طبيعة النزاع الضريبي نجده ال يخمو من أحد االحتمالين إما اإلسقاط الكمي أو اإلسقاط 

الجزئي لمضريبة، فدعوى القضاء الشامل تبدو فعالة في ىذا الصدد لحسم النزاع في جوىره ومتماشية مع 
ما يبتغيو الممزم من وراء نشر نزاعو أمام القضاء وتكون أوفر جدوى بالنسبة لمممزم الذي يتعين عميو 

 251نيجيا بصفتو مدعيا بحق معين، عكس ما قد يحصل في دعوى اإللغاء
ف من الدعويين ودون الغوص في الجدال الفقيي بشأنيما ىناك نفبصرف النظر عن مميزات كل ص

عدة اعتبارات قانونية وعممية تدعم مكانة دعوى القضاء الشامل في النزاع الضريبي ونذكر منيا عمى 
:  وجو التحديد

إن رفع النزاع الضريبي من طرف الممزم في شكل دعوى إلغاء يعتبر غير قائم بمجرد  -
 التي 252وجود دعوى موازية يمكنو سموكيا  وىو ما ذىبت إليو كثير من المحاكم اإلدارية

                                                 

  125. النزاع الضرٌبً المؽربً مرجع سابق ص -  250
 المحدث للمحاكم 41/90 الطبٌعة القانونٌة للمنازعات الضرٌبٌة فً ضوء القانون رقم : "جعفر حسون / أنظر كذلك ذ - 

  .55 إلى 17من .  ص1996 4 منشورات المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، سلسلة مواضٌع الساعة  عدد " اإلدارٌة

  125. النزاع الضرٌبً فً التشرٌع المؽربً مرجع سابق ص -  251

 فً الملؾ 24/07/1997 الصادر عن المجلس األعلى الؽرفة اإلدارٌة بتارٌخ 1188نذكر من هذه األحكام القرار رقم  -  252
 وأنه من الواضح أن المحكمة اإلدارٌة تبت فً دعوى اإللؽاء التً حددها قانون …"  حٌث ورد فٌه 573/5/1/1997رقم 
 المنشا لها كما تبت فً نفس الوقت فً دعاوى القضاء الشامل التً أسندت إلٌها حسب نفس القانون على سبٌل 90/41

 وحٌث إن المادة الضرٌبٌة والمنازعات المتعلقة بها تدخل فً الطابفة الثانٌة المذكورة، وحٌث إنه ال مجال فً أن …الحصر
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أكدت أن طبيعة الدعوى حين تنصب عمى المنازعات الجبائية ال تدخل ضمن دعاوى 
.  إلغاء القرارات اإلدارية المشمولة باإلعفاء من أداء الرسوم القضائية

ويفيم من وراء ىذا االعتبار أن األول أن من بين شروط قبول دعوى اإللغاء انعدام وجود الدعوى 
 253 من القانون المحدث لممحاكم اإلدارية23الموازية وىو ما أكدتو صراحة المادة 

حتى لو افترضنا جدال قبول دعوى اإللغاء من طرف المحكمة فعمينا أن ننظر إلى مآل  -
الدعوى فإذا أدت إلى إلغاء القرار الضريبي، فذلك يعني إحالة الممزم من جديد عمى 

اإلدارة التي قد تتدارك العيب الذي شاب القرار الممغى بإصدار قرارا جديد والذي قد يصبح 
بدوره موضوع الطعن باإللغاء، وبيذا يجد الممزم نفسو في دوامة من بين توالي صدور 

 254القرارات وتوالي الطعن بإلغائيا
 إن نيج الممزم لدعوى اإللغاء في النزاع الضريبي قد يؤدي إلى ضياع حقوقو إذا ما  -

نطقت المحكمة بعدم قبوليا وذلك أنو يتعذر عميو آنذاك تصحيح الوضع واستدراك ما 
ضاع من حقوقو بإعادة تقديم دعوى جديدة في صيغة قضاء شامل حيث يكون أمام 

. انصرام أجل تقديم الدعوى
إن نطاق قبول دعوى اإللغاء في المنازعات الضريبية محدود كما يتضح من فقو القضاء  -

المغربي حيث اتجيت الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى إلى قبول دعوى اإللغاء في المجال 
الضريبي في الحالة التي ينازع فييا الممزم في مبدأ الضريبة نفسو،  أو إذا تعمق األمر 

. بقرار السمطة اإلدارية الرامي إلى استخالص رسم لصالح إحدى الجماعات المحمية
فالممزم أو من ينوب عنو يفضل عن قصد أو عن غير قصد الطعن في الضريبة عن طريق دعوى 

اإللغاء وذلك ألسباب وربما من أبرزىا أن دعوى اإللغاء مجانية، وأن اإللغاء يمكنو من بموغ المبتغى من 
. وراء الدعوى

                                                                                                                                                                            

لموضوع الدعوى هو المنازعة فً ضرٌبة الشًء الذي ٌعنً أن المحكمة اإلدارٌة كانت مختصة للبت فً الطلب المذكور ولو 
أن الطاعنة استعملت مصطلح اإللؽاء مادام الهدؾ المتوخى من دعواها هو الوصول إلى إبطال الضرٌبٌة المفروضة علٌها 

 . 187 ، 186.  ص2005 – 62قرار منشور بالمجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة سلسلة مواضٌع الساعة  عدد" …
 حٌث ورد فٌه 1104/4/1/2000:  فً الملؾ عدد5/4/2001 الصادر عن الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس بتارٌخ 148القرار رقم - 

المنازعة الضرٌبٌة تندرج فً إطار القضاء الشامل وال ٌقبل رفعها فً إطار دعوى اإللؽاء إال استثناء، أي فً حالة انعدام …: "

 ." الصلة بٌن الضرٌبة والشخص المخاطب بها

ال يقبل الطلب اذلادف إلغاء القرارات اإلدارية إذا كان يف وسع ادلعنيني باألمر أن يطلبوا دبا يدعونو من حقوق بطريق " تنص ىذه ادلادة على أنو  -  253
 " الطعن العادي أمام القضاء الشامل

 .126. النزاع الضرييب يف التشريع ادلغريب، مرجع سابق ص -  254
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واستنادا إلى ما تقدم نخمص إلى أن قضاء اإللغاء ال يتماشى والطعن في الجوىر الذي يستمزم الحسم في 
ات ضريبية بالغة التعقيد وال يتماشى دوما وطبيعة العمميات الجبائية، فيذا القضاء ال يمكن اعتباره في ئف

المجال الضريبي قضاء جبائيا بالمعنى الكامل لمكممة ألنو ال يختمف في أسسو ومسطرتو عن قضاء 
. اإللغاء في موضوع القرارات اإلدارية التي تتخذ في مجاالت أخرى

نو ال يمكن إقصاء دعوى اإللغاء من الميدان الجبائي، فالدعوى الضريبية تتأرجح بين إوبالرغم من ىذا ف
القضاء الشامل وقضاء اإللغاء ولكنيا باألساس دعوى قضاء شامل واستثناء قد تكون في صيغة دعوى 

. إلغاء
ونخمص في األخير إلى أن القضاء المغربي يميل إلى اعتبار المنازعات الضريبية عموما منازعات 

.   ورأى فيو اتجاىا إيجابيا لمقضاء المغربي255قضاء شامل، وقد زكى الفقو في معظمو ىذا االتجاه
جراءاتو  ذا كان ىذا ييم المنازعات الضريبية بصفة عامة فإن النزاع الضريبي المتعمق بالتحصيل وا  وا 

 256تمتاز بخصائص تجعميا من اختصاص القضاء الشامل، وىذا ما ذىب إليو األستاذ جعفر حسون
عندما اعتبر أن إجراءات التحصيل ىي إجراءات تنفيذية ليست ليا صبغة قرارات إدارية وىي بيذه 

الصفة غير قابمة لمطعن فييا عن طريق دعوى اإللغاء بسبب تجاوز السمطة التي تتطمب بالضرورة وجود 
ومن تم فإن الطعن في إجراءات التحصيل كالطعن في اإلنذار القانوني أو الحجز أو اإلكراه . قرار إداري

البدني مثال تعتبر طعنا في إجراءات تنفيذية يممك القاضي إزاءىا سمطة واسعة تمتد إلى التصريح 
.  ببطالن اإلجراء موضوع الطعن والتالي األمر بعدم متابعتو وأحيانا إرجاع الحالة إلى ما كانت عميو

وىكذا استنادا إلى المبادئ العامة التي تقضي أن دعوى اإللغاء ال يمكن أن يكون موضوعيا إال قرارا 
إداريا باعتباره تصرفا انفراديا من جية اإلدارة ينشئ وضعية قانونية، وبالنظر إلى أن اإلجراءات التنفيذية 

جراءات التحصيل خصوصا ليست إجراءات إدارية لكونيا تقتصر عمى إعطاء ىذه القرارات  عموما وا 

                                                 

نذكر يف ىذا اجملال   -  255
القضاء اإلداري ادلغريب مرجع سابق  :" أمينة جربان البخاري . د -
مسطرة ادلناعة يف الضريبة :" زلمد السماحي .  د -
النزاع الضرييب يف التشريعي ادلغريب  : " عبد القادر التعاليت .  د -
 . زلاولة لنيل دكتوراه يف القانون العام مرجع سابق–إشكالية ربصيل الضرائب : " عبد الرحيم أحز يكر .  د -

  17/55. ص. مرجع سابق1996 – 4دراسة لألستاذ جعفر حسون نشرت باجمللة ادلغربية لإلدارة والتنمية احمللية عدد -  256
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طبيعتيا التنفيذية عمى أرض الواقع فإنو ال يمكن االستنتاج أن دعوى التحصيل ال يمكن إخضاعيا 
 257لدعوى اإللغاء

 
تقييم تجربة البث في المنازعات المتعمقة بالتحصيل بين المدونة والقضاء  :  الفصل الثاني

 

سنخصص المبحث األول لمحديث عن دور القضاء بين : سنحاول تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين  
امتيازات الخزينة وحقوق الممزمين ، وفي المبحث الثاني سنحاول رصد كل من واقع الخزينة والقضاء 

. واستشراف المستقبل   
 

المدونة بين امتيازات الخزينة وحقوق الممزمين  : المبحث األول
 
تجسد المرحمة القضائية في مسطرة المنازعات الجبائية عموما و منازعات التحصيل خصوصا المفيوم 

الحقيقي لممنازعات المتعارف عميو، حيث أن الييآت القضائية تظير مستقمة ومحايدة، كما أن أحكاميا و 
قراراتيا بما ليا من حجية األمر المقضي بو تعتبر عنوانا لمحقيقة و تصبح حدا فاصال لمنزاع و تمنع من 

  258.إثارة الجدال حوليا بعد ذلك
فالقانون الضريبي عامة يحمل حاليا ىاجس البحث في إقامة توازن بين تنفيذ السمطة الضريبية و حقوق 
الممزمين، و إذا كان ىذا الياجس يبرز بشكل واضح في النصوص الحديثة، فإن عمى القضاء بدوره أن 

.  يتأىل أكثر لتحقيق ىذا التوازن حين البث في النزاع الجبائي بين طرفي ىذا النزاع
و طرفي النزاع الجبائي كما ىو معموم ىما اإلدارة الجبائية التي تحرص عمى تنفيذ النظام الجبائي في 

مقابل الممزم الذي يخضع لمضريبة و يتحمل عبئيا، فالعالقة بين الطرفين بالضرورة غير متكافئة، طرف 
قوي ىو اإلدارة و طرف ضعيف ىو الممزم بالضريبة، إال أن ىذا ال يعني أن السمطة اإلدارة الضريبية 
سمطة مطمقة، كل ما في األمر أن ليا سمطات واسعة تقتضييا طبيعة العمميات الجبائية خصوصا في 
مرحمة التحصيل، و ينتج عن ىذا وضعية قانونية خاصة لمممزم بالضريبة في مواجية اإلدارة الضريبية، 

                                                 

 .301.  إشكالٌة تحصٌل الضرابب بالمؽرب ، مرجع سابق ص–عبد الرحٌم احزٌكر -  257

.  373 مطبعة الطلب ص، 1984الطبعة الرابعة " المبادئ العامة للقانون اإلداري " محمد مرؼٌنً - 258
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و ليذا فقد حرص المشرع عمى إحاطة ىذه الوضعية بضمانات تمكن الممزم من صيانة حقوقو بشكل 
 259.فعال في مواجية اإلدارة الجبائية خاصة عندما يثار نزاع بينيما

فالممزم باعتباره الطرف الضعيف في المنازعة في حاجة إلى حماية قضائية و ليس فقط حماية 
 الختالف منطق كل منيما في التعامل مع القاعدة القانونية، حيث أن المنطق القضائي يتخذ 260قانونية

طابعا واقعيا فيو يعمل عمى صياغة الحكم القضائي في حالة محدودة مما ثبت لديو من وقائع الدعوى، 
بينما المنطق القانوني يعمل عمى صياغة حكم بصورة عامة، كما أن المنطق القانوني يركز فيو عمى 
النظريات المجردة دون أن يعبأ بالناحية اإلنسانية فيمن تطبق عمييم أوامر القانون و نواىيو، بينما في 
المنطق القضائي عمى القاضي أن يجعل العنصر األول في أحكامو العنصر اإلنساني الكامن وراء 

.  النظريات القانونية المجردة
في الفرع األول سنحاول تناول امتيازات الخزينة وضمانات : وعميو فسيتم تقسيم ىذا المبحث إلى فرعين 

الممزمين عمى ضوء المدونة الجديدة لمتحصيل ، وفي الفرع الثاني سنقف بشيء من االختصار عمى دور 
القضاء المغربي في تحقيق امتيازات الخزينة والدفاع عن ضمانات الممزمين باعتبار أن ىذا العنصر 

.  تمت معالجتو في أكثر من محطة في ىذا البحث 
    

مدونة تحصيل الديون العمومية بين ىاجس امتياز الخزينة وضمانات الممزمين               : الفرع األول
 

باستقرائنا لنصوص مدونة التحصيل الجديدة نجد أنيا تضمنت مجموعة من النصوص القانونية التي 
، و بالمقابل نجد  (المطمب األول  )عززت من خالليا دور الخزينة في تحصيل الدين العمومي 

  . (المطمب الثاني  )نصوصا أخرى وسعت من الضمانات المخولة لمممزمين 
 

تعزيز امتيازات الخزينة  : المطمب األول
 

 يالحظ أن المستجدات التي حممتيا المدونة الجديدة فيما يخص الحجز و البيع ىي عمى درجة كبيرة من 
األىمية، إذ أنيا وسعت من دائرة الحجز، بحيث يمكن لممحاسب أو القابض أن يحجز ما لممدين لدى 

                                                 

  22-21:  ص19عدد . ت. م. إ. م. م" الضمانات اجلبائية من خالل التشريع و القضاء : " عبد القادر تيعاليت- 259
260- Goulier- blauluet « vers un renforcement du contribuable » in droit de contribuable, état des 

lieux et perspectives sous la direction de Bernard hatous. Economica 2002. p : 141.  
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  كاألبناك والمؤتمنين لدييم avis aux tiers détenteursالغير و إرسال إشعارات لمغير الحائزين 
و لعل ىذه السمطة . كوكالء الحساب و التفميسة و كذا الموثقين و حتى المحامين و العدول و غيرىم

اإلضافية التي اضطمع بيا المحاسب في مواجية ىؤالء من شأنيا أن تؤدي إلى تقوية نفوذه و جعمو 
 من 104 إلى 95و لقد أثارت مقتضيات المواد من . يبسط رقابتو عمى جميع موجودات الممزم أيا كانت

المدونة جممة من اإلنتقادات خاصة من طرف الموثقين و العدول و المحامين و المودع لدييم الذين 
- حسب رأييم–عارضوا بشدة ما يسمى بالتعرض لدى الغير الحائز، ألن ىذا اإلجراء الجديد من شأنو 

عرقمة النشاط التجاري و تداول تفويت العقارات و المنقوالت بين األشخاص باإلضافة إلى المشاكل 
 غير أنو ومن خالل ممارستي العممية فإن اإلشعار لمغير 261.المتنوعة الناجمة عن المسؤولية التضامنية

الحائز يؤتي أكمو بسرعة فائقة و ىو وسيمة جد فعالة لمحصول عمى المال العام من طرف المتيربين من 
 إال أنو في 21/8/1935و ىذا اإلجراء و إن كان من قبل منصوصا عميو في ظيير . أداء الضرائب

.  إطار المدونة الجديدة تم تفعيمو و توسعة مجال استعمالو
 عمى محاربة افتعال العسر من طرف بعض الممزمين و 89 إلى 84باإلضافة إلى ىذا نصت المواد من 

حددت عقوبات مالية وزجرية في حق ىؤالء إن ثبت افتعاليم لمعسر و حتى شركاء المدينين يتعرضون 
.  لنفس الجزاءات المنصوص عمييا

كما ال يمكن إغفال أحد المستجدات اليامة التي جاءت بيا المدونة و التي ليا عالقة بمسطرة الفحص 
 من المدونة نصت عمى أن الممزم الذي 29 ذلك أن المادة procédure de redressementالجبائي 

يكون موضع مسطرة تصحيح جبائي يمكن لممحصل أن يباشر في حقو إجراءات تحفظية من شأنيا 
المحافظة عمى ضمان الخزينة دون أن تعرقل ىذه اإلجراءات النشاط العادي لممقاولة، و يرى بعض 

 أن التنصيص عمى ىذه المسطرة ال يخمو من مشاكل و عيوب، فاإلعالم بالتصحيح ىو 262المختصين
وضعية مؤقتة في إطار مسطرة تواجيية أعطت الحق لمممزم في مناقشة تمك التصحيحات و إثبات عدم 

بواضعي  صحتيا أو المغاالة في تقديرىا بجميع الوسائل، زيادة عمى طرق الطعن المتاحة لو، وكان حري
. المدونة أن ال يعطوا لإلعالم بالتصحيح صحة السند التنفيذي

و بيعيا  السفن من المدونة و المتعمقة بحجز 66و عالوة عمى المسؤولية التضامنية التي تناولتيا المادة 
 69و العالقة بين المفوت و المفوت إليو و اشتراط الوصوالت و الشواىد في عممية البيع، فإن المواد من 

                                                 

 .    46 و 40:  ص50عدد . ت. إ. م. م..." أهم محاور مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة: " عزٌز بودالً. ذ-  261

: عدد. ت. م. إ. م. م" قراءة أولٌة:  المتعلق بتحصٌل الضرابب و الدٌون العمومٌة15-97القانون رقم : "محمد شكٌري-  262

.  27, ص37
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 من المدونة تشير كذلك إلى أنو يمكن لممحاسب حجز السيارات عن طريق التثبيت أو التعرض 75إلى 
 أيام إلى المدين، و يتعرض عمى 8لدى مراكز تسجيل السيارات، و تبميغ محضر الحجز بذلك في ظرف 

ذلك، و ال يمكن بعد ذلك نقل ممكية عربة إال بعد إثبات أداء الديون محل التعرض ماعدا إذا تم ذلك 
 من المدونة فإنو يحق لممحاسب 47و عالوة عمى ذلك، و عمال بمقتضيات المادة . عن طريق القضاء

التدخل في حجز سابق لممشاركة في التوزيع فيما يخص المنقوالت و حتى العقارات، مع احترام آجال 
و في حالة . التعرض عمى ذلك و احترام قواعد االمتياز المنصوص عمييا في القوانين الجاري بيا العمل

 من 483ادعاء الغير ممكية المنقوالت يجوز ليذا الغير رفع دعوى االستحقاق عمال بمقتضيات الفصل 
.  بعد المطالبة بتأجيل البيع. م. م. ق

 إلى 128و من الجديد الذي جاءت بو المدونة دعما لموقع الخزينة ىو ما نصت عميو في المواد من 
 عمى Droit de communication حيث أجازت لممحاسبين المكمفين بالتحصيل حق اإلطالع 130

جميع الوثائق و أخذ جميع المعمومات من أية جية كانت متعمقة بالممزمين و المفيدة لتحصيل الديون 
إال أن ىذا . العمومية سواء تعمق األمر باإلطالع لدى إدارة كالجماعة أو مؤسسة عمومية كاألبناك

اإلطالع يتعارض مع إفشاء السر الميني، مما يثير العديد من اإلشكاليات و يطرح أمام المحاسبين 
. بعض الصعوبات

  

تعزيز ضمانات الممزمين  : المطمب الثاني
 
 فإن أىم ما يالحظ عند مقارنة النص الجديد مع النص القديم ىو التعديل المتعمق بإجراءات التحصيل 

اإلكراه البدني - 2اإلنذار - 1:  كان يعتمد عمى الترتيب التالي1935 غشت 21الجبري، ذلك أن ظيير 
البيع و أخيرا - 3الحجز - 2اإلنذار - 1: البيع، أما المدونة فقد أوردت الترتيب التالي- 4الحجز - 3

لذلك جاء التعديل من أجل تفعيمو و جعمو . اإلكراه البدني باعتباره إجراء استثنائيا يمس بحرية الممزم
يالءم المستجدات القانونية و االجتماعية و االقتصادية، و كذا التزامات المغرب في مجال حقوق 

اإلنسان عمى الرغم من أن حاالت تطبيق اإلكراه البدني الستخالص ديون الدولة لم تمثل في الماضي 
 263.(ثالثة في األلف )‰ 3إال نسبة 

                                                 

.  47مرجع سابق ص: عبد الرمحان ابليال و رحيم الطور-  263
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و ال يمكن المجوء إلى ىذه المسطرة إال بعد استنفاذ كل المساعي الحبية و بعد سموك اإلجراءات القانونية 
األخرى السابقة و عدم وجود ما يحجز من المنقوالت أو العقارات، و قد قيده المشرع بعدة قيود ىي في 
الواقع بمثابة ضمانات إضافية لفائدة الممزمين، فال يمجأ إليو إذا كانت المبالغ المطالب بيا من طرف 

 آالف درىم، كما اليجوز تطبيق اإلكراه البدني عمى الزوجين معا و في آن واحد و 8المحاسب تقل عن 
 سنة أو بمغ 20لو تعمق األمر بنفس الدين، و ال يجوز تطبيقو كذلك عمى الممزم إذا كان عمره يقل عن 

 سنة فما فوق، و كذلك إذا ثبت عسره، و في مواجية المرأة الحامل و المرضعة خالل السنتين 60
و من الضمانات الشكمية التي كرسيا المشرع في ىذا الصدد ضرورة المجوء إلى السيد . األولى من الوالدة

فاضي المستعجالت بالمحكمة اإلبتدائية بعد استئذان رئيس اإلدارة لممكمف بالتحصيل بذلك من طرف 
 يوما من توصمو بالطمب و 30المحاسب و يحدد قاضي المستعجالت مدة اإلكراه أو الحبس داخل 

.  يسعى المحاسب بعد ذلك إلى تطبيق اإلكراه بمجرد توصل وكيل الممك بالطمب
وفيما يتعمق ببيع المجوز من طرف المحاسب فإن الجديد في ىذا اإلجراء ىو أن البيع يمكن أن يكون 
بطمب من المحجوز عميو أو الممزم و باختياره لألشياء القابمة لمحجز و التي يمكن بيعيا الستفاء الدين 
بناء عمى طمبو ولكن تحت إشراف وموافقة المحاسب و حضور المحاسب لعممية البيع إلزامي كما أن 
حضور السمطة المحمية ضروري عن االقتضاء، و إذا وقع نزاع في ثمن انطالق عممية البيع يمكن 

.  المجوء إلى خبرة تقويمية يقوم بيا خبير محمف مختص
 استثنت مجموعة من 46وفيما يتعمق بعممية الحجز و ضمانا لحقوق الممزمين فإن المدونة في الفصل 

األشياء التي ال يمكن حجزىا، و ال يتم الحجز إال بعد موافقة الرئيس التابع لو المحاسب، و إذا اصطدم 
المحاسب عند قيامو بعممية الحجز بكون األبواب الموصدة فإنو يمزمو المجوء إلى رئيس المحكمة و 

.  استصدار أمر بفتح أبواب المغمقة  مع إمكانية االستعانة بالسمطة المحمية
إلى غير ذلك من الضمانات األخرى كتمك المتعمقة بالتأكيد عمة ضرورة تبميغ اإلنذار بواسطة مأموري 

.  التنفيذ التابعين لمخزينة أو عون قضائي أو بواسطة البريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل
ومن شأن القيام باإلنذار بالشكل المتطمب قانونا السماح لممحاسب باالنتقال إلى الدرجة الموالية لممتابعة 
و إال فإن حقو يضيع في مطالبة الممزم بالدين الضريبي سيما إذا وقع التباطؤ في إرسال اإلنذار داخل 

 264.األجل القانوني

                                                 

 44 و 40: عبد العزٌز بودالً المرجع السابق ص. ذ-  264



 د ا اللضطء في النزااطا النطشئة ان  قبيق اح نة  تصيل الحدون اللمواية

 111 

 
القضاء في مجال المنازعات المتعمقة بالتحصيل بين ىاجس امتيازات الخزينة وحقوق  : الفرع الثاني
الممزمين  

 
و الصادرة في مادة تحصيل الديون - المنشورة وغير المنشورة- من خالل قراءتي لبعض األحكام

سواء عن المحاكم العادية أو المحاكم - العمومية في ظل المدونة الجديدة و في ظل القوانين التي سبقتيا
يتبين لي أن ىناك تنوعا يصل أحيانا إلى درجة التضارب و التناقض ولو - اإلدارية أو المجمس األعمى

وإلن كان ىذا التنوع يضفي عمى النص القانوني نوعا من الحيوية، و . عمى مستوى محكمة واحدة بعينيا
يجعل اإلجتياد القضائي مجاال رحبا وواسعا لحل ما أشكل فيمو، وسد الفراغ فيما يخص المسكوت عنو، 
غير أنو يجب اإلقرار منذ البداية بأن طبيعة المادة الجبائية ال تفتح آفاقا واسعة أمام اإلجتياد القضائي 
فيما ىو موضوعي أو جوىري كغيرىا من المواد األخرى لمجموعة من األسباب منيا ما يتعمق بالتقنية 

 و منيا ما يعود إلى 265المعقدة ليذه المادة و منيا ما يعود إلى قاعدة التفسير الضيق لمنصوص الجبائية
طبيعة بعض النصوص القانونية و التي يبدو و كأنيا تكبل عزيمة القاضي ورغبتو في اإلجتياد في 

عمى الجميع أن : "  من الدستور الذي ينص عمى مايمي17المادة الجبائية نذكر عمى سبيل المثال النص 
يتحمل كل عمى قدر استطاعتو التكاليف العمومية التي لمقانون وحده الصالحية إلحداثيا و توزيعيا 

."  حسب اإلجراءات المنصوص عميو في ىذا الدستور
ال يثير أي إشكال عمى مستوى اإلختصاص، إذ  (الوعاء) و إذا كان النزاع في األساس الضريبي 

أصبحت لممحاكم اإلدارية وحدىا صالحية البث في المنازعات المتعمقة باألساس، فإن اإلشكال يظل 
فيما يتعمق بتنازع اإلختصاص لمبث في إجراءات - حتى في ظل مدونة التحصيل الجديدة- مطروحا

تحصيل الديون العمومية بين القضاء العادي و اإلداري، و ما يطرحو ذلك من إشكاالت و تعقيدات 
أو لمممزمين، و إذا كانت االجتيادات القضائية في ميدان  (الخزينة العامة)سواء بالنسبة إلدارة التحصيل 

                                                                                                                                                                            

- Ahmed Bouriss : «  le nouveau code de recouvrement : instauration d’un meilleur équilibre entre 

les droits du contribuable et les intérêts du trésor » REMALD, série thèmes actuels N° 31 P : 90 à 

94.       
 1996 سنة 4سلسلة مواضيع الساعة العدد . ت. م. إ. م. م" خصوصيات العمل القضائي يف ادلنازعات اجلبائية بادلغرب"عبد الرمحان ابليال، - 265

.  60,ص
 .118. ص . 2005السنة " أصول وإجراءات التنفيذ القضائي ضد اإلدارة ، دراسة مقارنة : " وانظروا كذلك  عصام بنجلون- 
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التحصيل قد أزالت المبس و الغموض عن كثير من النصوص و وضعت األمور في نصابيا الحقيقي 
 مما انعكس سمبا تارة عمى اإلدارة و تارة عمى الممزم 266فإن ىناك مجاالت ظل اإلشكال فييا قائما

. بالضريبة
وىذا ما يمكن تممسو من خالل قراءة متأنية لألحكام التي تم االستشياد بيا خالل فقرات متعددة في ىذا 

.  البحث، والتي يمكن أن نضيف إلييا أحكاما ىامة أخرى تشمل الطعن في بعض إجراءات التحصيل 
 صدرت مجموعة من األحكام عن مختمف المحاكم تبميغ اإلنذار القانونيففيما يتعمق بالطعن في 

ال فإن حق  اإلدارية ، أكدت عمى ضرورة تبميغ الدائن باإلنذار وفق الشروط والشكميات المحددة قانونا ، وا 
 267القابض يسقط في المطالبة بالدين العمومي ، وىدا األمر تم التأكيد عميو سواء في ظل النص القديم 

غير أن اإلشكال الذي يطرح بيذا الخصوص ىو لمن يعود االختصاص . أو النص الجديد لممدونة 
 عمى أن 268لمنظر في الطعن في إجراءات التحصيل ، فالمحكمة اإلدارية بالرباط أكدت في أحد أوامرىا 

إبطال إنذار باستخالص ضريبة مقدم أمام قاضي المستعجالت طمب غير موجو إلى الجية ذات : " 
ولقد أكد المجمس األعمى عمى  .269وىو اتجاه لم تأخذ بو بعض المحاكم اإلدارية األخرى " االختصاص

 .  270ضرورة تبميغ اإلنذار القانوني بالشكل المتطمب قانونا في غير ما أمر 
.  وىدا كمو يدخل في إطار تعزيز الحماية لمممزم من كل تجاوز يمكن أن يطالو أثناء عممية التحصيل 

 كمما تبين إجراءات المتابعة قضت بإيقافوفي نفس االتجاه وتعزيزا لضمانة الممزم صدرت عدة أوامر 
لممحكمة أن الممزم ينازع بصفة جدية في فرض الضريبة ، لما قد يمحقو من أضرار قد يصعب تداركيا 

                                                 

266 - Abdelkbir Fikri ; « De certains aspects du contentieux fiscal devant les juridictions 

administratives » REMALD N° 40 année 2001 p : 139 à 141. 

 

 – يناير 22: عدد . ت.م.إ.م.منشور ب م.  الصادر عن احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء 12/12/1996 بتاريخ 840: انظر احلكم عدد  - 266
  .1998مارس 

  غري منشور 08/02/2001 بتاريخ 111واحلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية بالرباط ربت رقم - 
غري منشور . عن احملكمة اإلدارية بالرباط .  غ183/99:  يف ادللف عدد 01/02/2001 بتاريخ 87واحلكم رقم -   

غري منشور .  س02//117:  يف ادللف عدد 18/09/2002 بتاريخ 215: أمر رقم -  268
  

  .2001 سنة 41عدد . ت.م.إ.م. منشور ب م07/09/2000 صادر عن إدارية وجدة  بتاريخ  95/2000: أمر رقم - 268
عري منشور  .  س123/97:  يف ادللف اإلستعجايل رقم 15/05/97 خ صادر عن إدارية الدار البيضاء بتاري201: واألمر رقم -   

  116:  ربت رقم 15/11/1999 مرفق دبذكرة السيد اخلازن العام موجهة إىل القباض بتاريخ 10/07/1997 بتاريخ 1146أمر رقم   - 269
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وىدا االتجاه صار عميو القضاء اإلداري في ظل  . 271إلى حين أن يبث قضاء الموضوع في النازلة 
 .  272المدونة الجديدة 

ونشير إلى أن المحكمة االبتدائية بطنجة رفضت البت في طمب إيقاف إجراءات الحجز عمى أموال أحد 
. 273الدائنين بعمة أن ذلك ال يدخل ضمن اختصاصيا 

 فإن القضاء اإلداري أكد في غير ما حكم أن إجراءات التحصيل تسقط إذا لم يقم وبخصوص التقادم
كما ورد في بعض األحكام المشار  ) 21/08/1935القابض بأي إجراء قاطع لمتقادم ، سواء في ظل ظ 

. 274أو في ظل مدونة التحصيل الجديدة  (إلييا في بعض اليوامش السابقة 
. ف ) من مدونة التحصيل الجديدة 120 المنصوص عميو في الفصل تقديم التظمم اإلداريوبخصوص 

فإننا نجد القضاء اإلداري بقي متأرجحا بين ضرورة تقديمو إلى القابض قبل  ( 21/08/1935. من ظ15
. 276 وبين عدم إلزامية دلك275المجوء إلى القضاء

 من مدونة 118 و117.  و ف21/08/1935.  من ظ16 و 15. ف ) بتقديم الضمانةوفيما يتعمق 
فإن القضاء اإلداري ومن خالل مجموعة من األحكام والقرارات التي تم اإلطالع  (التحصيل الجديدة 

 وتارة ال يرى ضرورة تقديم ىذه 277عمييا تبين لنا أنو تارة يؤكد عمى ضرورة تقديميا أمام القابض 
 .  278الضمانة سيما إذا كان األمر يتعمق بمنازعة جدية في مشروعية فرض الضريبة 

ويالحظ من خالل ىذه األحكام وغيرىا أن القضاء اإلداري لم يستقر بعد عمى رأي موحد بخصوص ىذه 
.                القضايا وغيرىا

                                                 

. س331/01:  يف ادللف اإلستعجايل عدد25/10/2001 بتاريخ 310: األمر الصادر عن احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء ربت رقم  - 270  
. س2000 /93:  يف ادللف اإلستعجايل عدد 12/07/2000 بتاريخ 147: األمر الصادر عن إدارية الرباط ربت رقم  -   
.    س18/98:  يف ادللف اإلستعجايل رقم 07/04/1998 بتاريخ 32/98: األمر الصادر عن إدارية فاس ربت رقم  -   

 
.  س3/2001:  فً الملؾ اإلستعجالً رقم 21/02/2001 صادر عن إدارٌة فاس بتارٌخ 20/2001: أمر رقم   - 271  

.  س146/02:  فً الملؾ اإلستعجالً رقم 19/07/2002 الصادر عن إدارٌة الرباط بتارٌخ 180: األمر رقم  -   
غري منشور   . 166/02/11:  يف ادللف اإلستعجايل عدد 24/04/2002:  بتاريخ 309/02: أمر رقم  - 272  

  2002 أكتوبر – شتمرب 46: عدد . ت.م.إ.م. صادر عن إدارية وجدة منشور ب م27/02/2002 بتاريخ 51/2002حكم رقم - 273 
.  س126/2000:  يف ادللف اإلستعجايل عدد 17/01/2001:  صادر عن إدارية فاس بتاريخ 6/2001: أمر عدد - 274  

  2002 سنة 46: عدد .ت.م.إ.م. منشور ب م09/10/2001 الصادر عن إدارٌة الدار البٌضاء بتارٌخ 272: أمر رقم - 275 
.  س125/02:  فً الملؾ اإلستعجالً عدد03/12/2002 عن إدارٌة مراكش بتارٌخ  صادر 71: أمر رقم  -   
.  س39/01:  فً الملؾ اإلستعجالً عدد 04/07/2001 صادر عن إدارٌة فاس بتارٌخ 603/01أمر رقم  -   

.  س26/01:  فً الملؾ اإلستعجالً عدد25/04/2001 صادر عن إدارٌة الرباط بتارٌخ 61/01أمر رقم  - 276  
.  س125/02:  فً الملؾ اإلستعجالً رقم 03/12/2002 صادر عن إدارٌة مراكش بتارٌخ 71: أمر رقم  -   

278 . س191/2000:  فً الملؾ اإلستعجالً عدد20/12/2000 صادر عن إدارٌة الرباط بتارٌخ 215: أمر رقم  - 
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رصد الواقع و استشراف المستقبل : المبحث  الثاني

 
األولى تتعمق برصد و استشراف المستقبل بالنسبة لمخزينة : سأحاول تناول ىذا الموضوع من زاويتين

العامة لممممكة و المصالح التابعة ليا المكمفة بتحصيل الديون العمومية، و الثانية سأحاول من خالليا 
رصد و استشراف واقع القضاء المغربي باعتباره أداة فعالة في التطبيق السميم لمنصوص القانونية 

.  المتعمقة بالتحصيل
 

رصد واقع الخزينة العامة و استشراف المستقبل فيما يخص المنازعات المتعمقة  : الفرع األول
 :بالتحصيل

 
بداية أشير إلى أن كل القوانين التي كانت تنظم إجراءات المتابعات المتعمقة باستخالص الديون 

و قبل مجيء مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة - و المشار إلييا في مقدمة ىذا البحث- العمومية
كانت تخول لمممزمين حق الطعن أمام القضاء في اإلجراءات التي يباشرىا القباض في حقيم، كما كانت 

. ممارسة بعض مساطر التحصيل تستوجب لجوء القباض إلى المحاكم
الحق لمخازن العام في تمثيل الخزينة العامة أمام . م. م.  من ق515و لقد خول القانون في الفصل 

القضاء و دون حاجة إلى رفع الدعوى باسم الوزير األول و وزير المالية أو إدخاليما في الدعوى التي 
. يقيميا أو تقام ضده

و في بداية األمر كانت ميمة معالجة المنازعات موكولة إلى مكتب التعرضات التابع لمصمحة النفقات 
بالخزينة العامة و الذي كان يكتفي فقط بإعداد المذكرات الجوابية بالنسبة لمدعاوي المتعمقة بالطعن في 
. إجراءات التحصيل دون االىتمام بمساطر التحصيل القضائية التي كانت تعتبر من اختصاص القباض

 تم إحداث خمية قانونية مركزية مكونة من ثالثة أفراد ليتم بعد ذلك تطعيميا بثالثة 1980و في سنة 
أفراد آخرين و ذلك من أجل إعداد المذكرات الجوابية و تحرير المقاالت اإلستئنافية و مقاالت الطعن 
بالنقض، أما فيما يخص تحريك الدعاوي و تنفيذ األحكام و سحب الوثائق و إيداع المذكرات فكان 

 و المحاكم التجارية سنة 1993و عمى إثر إنشاء المحاكم اإلدارية سنة . القباض يتولون القيام بو
، أصبحت الخمية القانونية تعاني من ضغط شديد نتيجة تزايد عدد القضايا نظرا لمسرعة في البث 1997
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من طرف ىذه المحاكم، و بيذا أصبحت إمكانية ممارسة اإلجراءات داخل اآلجال القانونية غير ممكنة، 
مما تسبب في تراكمات عمى مستوى المقاالت و المذكرات و التنفيذ، و تكدست مجموعة من األحكام 

الشيء الذي دفع الخزينة العامة إلعادة النظر في تنظيم ىذه الخمية . لفائدة القباض و بقيت دون تنفيذ
المركزية، و محاولة تأسيس خاليا قانونية جيوية في إطار ال مركزة معالجة ىذه المنازعات و تنظيم 
و . دورات تكوينية لفائدة القباض و تنظيم معالجة المنازعات القضائية و إحداث أجيزة لإلشراف و التتبع

 العميا أو اإلجازة في ت إطارا حاصمين عمى ديبموم الدراسا80ىكذا نظمت دورتين تكوينيتين لفائدة 
 لمدة خمسة عشر يوما، تم عمى 2003 و شير يناير سنة 1999الحقوق خالل شير أكتوبر من سنة 

 إطارا لمعمل بالخاليا القانونية الجيوية التي تم إحداثيا، و تضمن برنامج ىاتين الدورتين 32إثرىا انتقاء 
مواد نظرية ليا عالقة بتحصيل الديون العمومية كالقانون التجاري و التشريع العقاري و قانون المسطرة 

ومواد تطبيقية تتعمق بإعداد مختمف .... المدنية و قانون المحاكم اإلدارية و التجارية و مدونة التحصيل
المقاالت و التعرضات و الطعون باإلستئناف و النقض، وتم في ىذا التكوين إشراك أساتذة جامعيين و 

كما تم . قضاة و رؤساء كتابات الضبط باإلضافة إلى أطر الخزينة التي ليا خبرة و تجربة في الموضوع
 إطار و قابض خالل 500تنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة القباض و بعض األطر جاوز عددىم 

 بكل من الرباط، الدار البيضاء، مراكش و فاس، و تم تنشيط ىذه الدورات 2001 و 2000سنتي 
  279.باإلضافة إلى أطر من الخزينة العامة بأطر أخرى من وزارة العدل و قضاة من محاكم مختمفة

 ، وتم سنة 280خمية قانونية  (12) اثنتا عشر 2000وعمى إثر ىذه الدورات التكوينية تم إحداث سنة 
 تم إضافة 2002 إضافة خمية أخرى بالخزينة اإلقميمية بعين السبع الحي المحمدي و في سنة 2001

.  خمية أخرى بالخزينة اإلقميمية بالمحمدية
 تحدد طريقة تنظيم المنازعات القضائية 281و لقد صدر عن السيد الخازن العام لممممكة مذكرة مصمحية

في ميدان تحصيل الديون العمومية و تحدد اختصاص الخاليا القانونية الجيوية و العالقة بين ىذه 
.  الخاليا و القباض وتحديد أجيزة اإلشراف و المراقبة عمييا

و من خالل محاولة شخصية متواضعة عن طريق االتصال المستمر بكل الخاليا المحدثة توصمت إلى 
القيام بإحصاء وجود عدد الممفات المعروضة أمام كل خمية عمى حدة و نوعيا و النسبة المئوية التي 

                                                 

مجلة الخزٌنة " المقاربة الجدٌدة فً تدبٌر المنازعات القضابٌة المتعلقة بتحصٌل الدٌون العمومٌة: "عبد العزٌز الٌونسً-  279
  13-12:  ص2004أبرٌل . 2العدد 

بكل من خزابن الرباط، الدار البٌضاء آنفا، أكاد ٌر، فاس، طنجة، وجدة، مكناس، مراكش، القنٌطرة، آسفً، سطات و  )-  280

.    (بنً مالل 

.  29/6/2001 الصادرة بتارٌخ 25المذكرة عدد -  281



 د ا اللضطء في النزااطا النطشئة ان  قبيق اح نة  تصيل الحدون اللمواية

 116 

تمثميا من مجموع عدد الممفات و نسبة تنفيذ ىذه الممفات عمى مستوى بعض الخاليا و ذلك إلى حدود 
.  2004أواخر سنة 

 ممفا 7020و لقد تبين لي من خالل تمك المعطيات أن عدد الممفات المفتوحة بيذه الخاليا وصل إلى 
 حكم لفائدة الخزينة من ضمن 2850 ممفا تتعمق بالطعن في األساس، وصدر حوالي 1327من ضمنيا 

العدد اإلجمالي لمممفات، وقبل وضع جداول تفصيمية ليذه المعطيات أؤكد أن ىذه اإلحصائيات لم يتم 
. نشرىا أو تداوليا بأي شكل من األشكال و ىي عبارة عن مجيود شخصي ال غير

 
 
توزيع المنازعات عمى حسب نوع القضايا : 1الجدول  

 نوع القضية عدد الممفات النسبة المئوية

 طمبات بيع األصول التجارية-  3474 49%

 الطعن في األساس مع طمب وقف التنفيذ-  1327 19%

 الطعن في إجراءات التحصيل -  722 10%

 البيوعات العقارية -  636 9%

 التصفيات القضائية -  469 7%

 التسويات القضائية-  392 6%

 مجموع عدد الممفات   ممف7020 

 
يالحظ من خالل ىذا الجدول أن طمبات بيع األصول التجارية تحتل المرتبة األولى من ضمن عدد 

الممفات، و ىي مسطرة أثارت الكثير من اإلنتقادات لكونيا تثير بعض اإلشكاليات خاصة عند اندثار 
األصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية باإلضافة إلى عدم ذكر و تحديد تمك العناصر 

بالضبط من طرف مأموري التبميغ و التنفيذ التابعين لمقباضات مما يطرح صعوبة أمام القضاء و الخبراء 
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في تحديد قيمة األصل التجاري المراد بيعو، الشيء الذي دفع بالسيد الخازن العام لممممكة إلعداد 
.   تييب بالقباض إلى عدم المجوء إلى ىذه المسطرة بشكل عشوائي و غير مركز282مذكرة

تحتل المرتبة الثانية - و التي التيم الخزينة بالدرجة األولى- كما يالحظ أن دعاوي الطعن في األساس
كما يالحظ أيضا ارتفاع في عدد الممفات المتعمقة . من ضمن الممفات المعروضة أمام الخاليا القانونية

بالطعن في إجراءات التحصيل أمام المحاكم اإلدارية و ذلك راجع بالدرجة األولى إلى وعي الممزم بأن 
ىناك قضاء يبث في المنازعات ضد اإلدارة و كذلك في الفرص التي يتيحيا القانون أمام الممزمين في 

. المجوء إلى القضاء اإلداري بالخصوص
يتعمق بتوزيع الممفات عمى الخاليا القانونية و النسبة المئوية      لتنفيذ :  الجدول الثاني
 النسبة المائوية لتنفيذ الممفات عدد الممفات الخمية القانونية

 %34 2864 الدار البيضاء آنفا. ق. خ- 

 %18 810 عين السبع. ق. خ- 

 %10 473 بطنجة. ق. خ- 

 %8 400 بالرباط. ق. خ- 

 %5 461 بمكناس. ق. خ- 

 %4 250 بأكادير. ق. خ- 

 %4 278 بسطات. ق. خ- 

 %3 292 بمراكش. ق. خ- 

 %3 163 بالقنيطرة. ق. خ- 

 %2 194 بوجدة . ق. خ- 

 غير متوفرة لنسبة التنفيذ 611 بفاس. ق. خ- 

 غير متوفرة لنسبة التنفيذ 92 بآسفي . ق. خ- 

 غير متوفرة لنسبة التنفيذ 68 بالمحمدية. ق. خ- 

 غير متوفرة لنسبة التنفيذ 64 ببني مالل. ق. خ- 

 
                                                 

   09/03/2005بتاريخ . .ت.ق/07: مذكرة مصلحيو رقم-  282
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يالحظ من خالل ىذا الجدول أن الدار البيضاء تشكل القطب الرئيسي في ممفات المنازعة المتعمقة 
بالتحصيل و ذلك راجع باألساس إلى اتساع رقعة المدينة مما يجعل مجال فرض الضرائب واسعا و 

بالتالي ينعكس ذلك طبعا عمى مجال التحصيل، كما أن نسبة الوعي بضرورة المجوء إلى القضاء تبدو 
مرتفعة بيذه المدينة، يضاف إلى ذلك أن المحاكم بجميع أنوعيا تتمركز بالدار البيضاء و خاصة 

المحكمة اإلدارية و المحكمة التجارية و محكمة اإلستئناف التجارية، و بالتالي فإن ذلك يشكل حافزا 
 .لممواطن الممزم بالمجوء إلى القضاء طالما أنو لن يتجشم عناء التنقل و السفر

 
رصد واقع القضاء و استشراف المستقبل  : الفرع  الثاني

 
إن اعتبار النظام الجبائي المتبع بطريقة عممية في بمد ما من بمدان العالم يعتبر إحدى المؤشرات 

اإليجابية الدالة عمى سالمة الجياز الضريبي في ذلك البمد، فضال عما قد يوفره النظام الجبائي الصحيح 
من فوائد جمة ذات أبعاد حقيقية تتجمى عمى الخصوص فيما نممسو من تشجيعات في مجال زيادة 
اإلنتاج الوطني عن طريق إذكاء روح المبادرة الخاصة و العامة مع دفع عجمة التقدم و اإلزدىار و 

التشييد و العمران و الصحة و اإلستقرار و البناء و الرخاء فضال عن انعكاساتو اإليجابية األخرى عمى 
.  283 الحيوية ذات االرتباط المباشر و غير المباشر باإلقتصاد الوطنيبعدد من الدوالي

و ال يمكن أن ينجح أي نظام جبائي ميما كان مستواه المطموب إال إذا كان مرتكزا بدوره عمى ترسانة 
قانونية من النصوص التشريعية التي تكفل لو أن يعيش سميم البنية قوي األساس، الشيء الذي يطمئن 
المواطن عمى الوضع الصحي لنظام بالده اإلقتصادي و المالي، و أن يخمق لديو كذلك تعاطفا صادقا 

مع النيج الجبائي المطبق عميو و أن يمنعو من آفة التيرب الضريبي بشتى أشكالو، و ىذا يتطمب بدوره 
 284.قضاء نزييا يتسم بالتخصص

                                                 
283

 –إصدارات المجلة المؽربٌة لإلدارة والقانون والنتمٌة : " اإلدارة القضابٌة و اإلصالح القضابً-:" المهدي بنمٌر / د -  
. 213.  ص2005 دار ولٌالً للطباعة والنشر مراكش سنة 5سلسلة اإلدارة والقانون، عدد

منشورا المجلة المؽربٌة للتدقٌق والتنمٌة، " تقوٌم المنظومة القانونٌة والقضابٌة بالمؽرب: " محمد حركات،: وانظروا أٌضا - 
 .2004 سنة 41سلسلة التدبٌر االستراتٌجً، عدد 

.  68-67:  ص41عدد . ت. إ. م. م" القضاء الجبابً بٌن الواقع و اآلفاق : " مراد الخروبً-  284

. ت. م. إ. م. م" اإلصالح الجدٌد فً مٌدان تحصٌل الضرابب و الدٌون العمومٌة : " عبد اللطٌؾ العمرانً و مراد الخروبً- 
   122-121:   سلسلة مواضٌع الساعة ص22عدد
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و عميو فقد أصبح من الضروري التفكير في إحداث قضاء متخصص أال وىو مؤسسة القاضي الجبائي 
  285عوض ترك األمور الجبائية مختمطة بباقي المنازعات األخرى و رائجة أمام محاكم مختمفة

و بالنسبة لممغرب و في الميدان الجبائي خصوصا فقد أصبح لمقضاء دورا ميما في صقل و تصحيح 
مسار العمل الضريبي و ذلك راجع إلى تطور الوعي الجبائي لدى الممزم و مآزريو  

 و إلزام 286.و إنشاء المحاكم اإلدارية باإلضافة إلى عزم اإلدارة عمى تنفيذ القرارات المتخذة ضد الدولة
اإلدارة بضرورة تعميل قراراتيا  و بالتالي فتواجد قاضي جبائي في المنازعة الجبائية عموما و المنازعة 
في التحصيل بشكل خاص ىو من أىم و أكبر الضمانات التي قد تدعم موقف الممزمين في المرحمة 

  287.القضائية أمام ما تتمتع بو اإلدارة من امتيازات و سمطات
إن التخصص في مجال المنازعات الجبائية، و لو عمى مستوى المحاكم اإلدارية، أصبح ضرورة 

لمنيوض بمستوى العمل الجبائي عموما، خاصة و أن المنازعات الجبائية تتغير بخصوصياتيا، كما أن 
القانون الجبائي يختمف عن باقي القوانين األخرى لكثرة نصوصو و أحكامو و سرعة تغيرىا مما يتطمب 

تفرغ القاضي ليذا المجال لدراستو أكثر و التعمق فيو، و من شأن ىذا التخصص اإلسراع في حل 
النزاعات و بالتالي التغمب عمى ظاىرة البطء القضائي و كذا مساىمتو في بمورة اجتياد قضائي حقيقي 
تسترشد بو اإلدارة و الممزم عمى حد سواء، و ىنا البد من اإلشارة إلى ضرورة العناية بالجانب التكويني 
و التأىيل العممي و العممي لمقضاة و تمكينيم من التكنولوجيا الحديثة و المغات الحبية ووضع استراتيجية 

 القضائية تعممية في ىذا المجال من طرف وزارة العدل، و ال يخفى ما يقوم بو المعيد الوطني لمدارسا
  288.في ىذا الميدان من تأىيل و تكوين مستمر لمقضاة

و ال يخفى كذلك ما تقوم بو المحاكم اإلدارية حاليا من دور إيجابي في الرقابة عمى أعمال اإلدارة و في 
  289التنمية االقتصادية الشيء الذي سيكون لو بالغ األثر عمى مجال االستثمار

                                                 

285-loukasthéocharopoulos «la juridiction fiscal hellénique  »  le juge fiscal. Collection finances 

publiques dirigée par Joêl Molinier sous la direction de Robert Hertzog. Economica. P, 229  
  19: مرجع مذكور ص" ادلسطرة يف النظام الضرييب ادلغريب : " خالد عبد الغين-  286

.  324: ادلرجع السابق ص. عبد الرحيم حزيكر-  287
 49من :  ص2001سنة - 40عدد . ت. م. إ. م. م" أٌة رهانات؟ : التكوٌن المستمر فً مجال القضاء: " إبراهٌم زعٌم- -  288
. 57إلى 

      83 إلى 77: ص. 40عدد . ت. م. إ. م. م" هل للمحاكم اإلدارٌة دور فً اإلصالح اإلداري؟ : " محمد النجاري--  289



 د ا اللضطء في النزااطا النطشئة ان  قبيق اح نة  تصيل الحدون اللمواية

 120 

 أن 290و يبدو من خالل استقراء بعض اإلحصائيات التي حصمنا عمييا من المحكمة اإلدارية بالرباط
المنازعات المتعمقة باألساس تعرف ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى، إذ بمغ عدد الممفات المسجمة وحدىا 

 ممفا ليعرف ارتفاعا أكبر خالل 169 إلى 2002 ممفا فيما ارتفع ىذا العدد سنة 162 إلى 2001سنة 
أما عمى مستوى الممفات المتعمقة بالتحصيل و . 212 حيث وصل عدد الممفات إلى 2004سنة 

المرفوعة أمام قضاء الموضوع فإنيا و إن كانت قد عرفت تراجعا نسبيا، إذ بمغ عدد الممفات المسجمة 
 6 إلى 2004 ممفا بينما وصل عدد الممفات سنة 11 إلى 2002وفي سنة   ممفا30 إلى 2001سنة 

 فإن ذلك يجب أن يضاف إليو عدد الممفات اإلستعجالية المتعمقة بطمبات إيقاف إجراءات 291ممفات،
 إلى حوالي 2003 ممفا و سنة 25 إلى 2002 ممفا و سنة 30 إلى 2001التحصيل و التي بمغت سنة 

 2003 إلى متم شتنبر 1994 أما عدد الممفات المتعمقة بالطعن في األساس فبمغ منذ سنة 292 ممفا23
 ممفا، فيما بمغ عدد الممفات المتعمقة بالطعن في إجراءات التحصيل خالل نفس الفترة إلى 1383إلى 
 ممفا، في 141 إلى 2004 إلى شير دجنبر 1994 ممفا ليتراجع ىذا العدد في اإلحصاء الممتد من 147

( 3)1586.293حين ارتفع عدد الممفات المتعمقة باألساس خالل ىذه الفترة إلى ما يناىز 
يشغل بال الباحث في ميدان األحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بالبث في المنازعات  لكن أىم ما

ولكي يستعيد القضاء . المتعمقة بالتحصيل ىو مدى تنفيذ ىذه األحكام سواء من طرف اإلدارة أو الممزم
ىيبتو البد من الحرص عمى تنفيذ أحكامو القضائية و إضفاء الصبغة القانونية عمى التزام اإلدارة بتنفيذ 

األحكام الصادرة في مواجيتيا و ذلك بتذييل تمك األحكام بالصيغة التنفيذية، و منح القاضي سمطة فعمية 
لتنفيذ أحكامو وتجريم االمتناع العمدي عن تنفيذ األحكام اإلدارية و كذا محاربة التراخي و اإلىمال في 

. تنفيذىا و إمكانية المتابعة المباشرة لمموظف المسؤول عن عدم التنفيذ
 بتنفيذ عددا من األحكام الصادرة 2004و يجدر التذكير أن الخزينة العامة لممممكة قامت خالل سنة 

ضد الخزينة و في المقابل باشرت حممة عمى مستوى الخاليا الجيوية من أجل تنفيذ األحكام الصادرة 
 294.لصالح الخزينة

                                                 

.   تم التركٌز على المحكمة اإلدارٌة بالرباط نظرا لتواجدها داخل االختصاص الترابً للخلٌة القانونٌة الجهوٌة بطنجة-  290
. 3-2-1أنظر الملحقات رقم - 291
. هذه اإلحصابٌات قمت شخصٌا بإحصابها بالمحكمة اإلدارٌة بالرباط من السجل الخاص بالقضاء اإلستعجالً- 292
.  5-4الملحقٌن رقم - 293
 ملفا تشمل مبالػ هامة 35 حوالً 2005بلػ عدد الملفات المنفذة على مستوى الخلٌة القانونٌة بطنجة إلى حدود سنة - 294

.  دخلت إلى خزٌنة الدولة
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و البد لكي يكون لمقضاء دوره اإليجابي في ميدان المنازعات المتعمقة بالضرائب عموما و بالتحصيل 
عمى وجو الخصوص أن يكون ىناك تأىيل في الجوانب المرتبطة بالقضاء و خاصة المحامين، إذ أن 

دور ىؤالء إيجابي في الدفاع عن حقوق الممزمين يتطمب مراسا و تكوينا في ميدان التحصيل الضريبي و 
إلماما بالنصوص المنظمة لو حتى ال تضيع حقوق األفراد سدى نتيجة إخالالت مسطرية أو عدم دراية 

يبدو - و الذين يتم المجوء إلييم بكثرة في المنازعات الضريبية- بموضوع الدعوى، كما أن دور الخبراء
ميما و يساىم بشكل فعال في تكوين وتوضيح الرؤيا أمام القاضي مما يتعين تأىيل ىؤالء التأىيل 

الصحيح في ىذا الجانب ومن أىم اإلجرءات التي ينبغي األخذ بيا في مجال القضاء لتحقيق الفعالية 
:  نوردىا عمى الشكل الذي أورده السيد عبد الرحيم حزيكر في رسالتو المشار إلييا و ىي كالتالي

أن يكون الجياز القضائي منظما تنظيما محكما - 1
أن تكون مسطرة التقاضي واضحة و بسيطة و يكون البث في المنازعات سريعا كي ال يفقد - 2

المتقاضون ثقتيم في الجياز القضائي ليظل حامي الحقوق و الحريات 
أن يكون تنفيذ األحكام سريعا - 3
تمكين الجياز القضائي من كافة الوسائل المادية و البشرية حتى يستطيع القيام بوظيفتو أحسن قيام - 4
تمكين القضاة و مساعدييم من تكوين رصين و سميم و الرفع من وضعيتيم المادية و المعنوية - 5

داخل المجتمع 
العناية باإلعالم القانوني بما فيو نشر النصوص القانونية و مراجعتيا باستمرار و تطعيميا - 6

باالجتيادات القضائية 
  295.نشر االجتيادات القضائية عمى نطاق واسع لتمكين كافة المعنيين بيا من اإلطالع عمييا- 7
 
 
 
 

                                                 

. 337مرجع سابق ص : عبد الرحيم حزيكر-  295
:  ص37رللة ادللحق القضائي عدد " دور الطرق البديلة  حلل النزعات يف إصالح القضاء و تأىيلو دلواجهة ربديات العودلة : " زلمد سالم: و يراجع كذلك

.  51 إىل 4من 
    .104 إىل 102من :  ض37رللة ادللحق القضائي يف عدد " قراءة يف بعض اإلشكاالت ادلتعلقة بادلنازعة اجلبائية : " و عبد العزيز يعكويب- 
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: خاتمة القسم الثاني

لقد حاولنا من خالل ىذا القسم الوقوف عل طبيعة المنازعات القضائية المتعمقة بالتحصيل والياجس 
وىي . الذي يشغل القضاء اإلداري من أجل تحقيق توازن أفضل بين حقوق الخزينة وضمانات الممزمين 

ميمة ليست باليسيرة ، في ظل اإلشكاليات التي يطرحيا نص المدونة الجديد ، وفي ظل بعض الثغرات 
التي ما زال يعرفيا ىذا النص ، مما يطرح اختالفا في التأويالت والتفسيرات عمى مستوى مختمف 

. المحاكم اإلدارية بل وحتى أحيانا عمى مستوى المحكمة الواحدة 
زالة  وال شك أن ليذا اإلختالف في التأويل أىميتو القصوى في إعطاء دم جديد لمنص القانوني وا 

. الغموض الذي قد يكتنف بعض النصوص وتحقيق العدالة المرجوة بين األطراف المتنازعة 
وبالفعل الحظنا من خالل مجموعة من األحكام أن القضاء اإلداري ، عندما ينظر في الدعاوى المتعمقة 
بإجراءات التحصيل ، يسعى جاىدا إلى تممس مواطن الخمل في النص القانوني ، ويحاول جاىدا وضع 

مما جعل المواطن ال يتردد في المجوء إليو . األمور في نصابيا الصحيح وتطبيق القانون التطبيق السميم 
في عدة حاالت تتعمق بتحصيل الدين العمومي ، خاصة عندما يشوب إجراءات التحصيل عيب من 

.  العيوب
  وأصبح لمدور القضائي أىمية بالغة في تنبيو الجانب المكمف بالتحصيل إلى األخطاء والخروقات التي 

. سيكون ممزما بتجنبيا وتطبيق إجراءات التحصيل التطبيق الصحيح 
كما تبين لنا من خالل دراسة بعض األحكام أن القضاء اإلداري في ميدان المنازعات المتعمقة بالتحصيل 

قد قطع أشواطا ىامة ، وأسس اجتيادات تعتبر مرجعا أساسيا لمرجوع إلييا بالنسبة لكل العاممين في 
. ميدان التحصيل وكل الباحثين في ىذا المجال 

غير أن ىذا ال يعني أن القضاء قد استكمل حمقاتو كميا، وحل كل اإلشكاليات ، وجعل كال طرفي 
. المنازعة، راضين كل الرضا ومطمئنين كل االطمئنان 

   صحيح أنو في كل دعوى يكون رابح وخاسر ، وصحيح أن الطرف المتضرر يظل يبحث عن السبل 
 ةالتي توصمو إلى تحقيق مطالبو ، غير أن المنازعات الضريبية تمتاز بأىمية خاصة نظرا ألىمي

وبالتالي فإنو . تحصيل الدين العمومي من جية ونظرا لكون التحصيل يمس شرائح مختمفة من المجتمع 
يمزم تكثيف الجيود أكثر وتظافر المجيودات عمى كل المستويات وخاصة عمى المستوى التشريعي من 

إيجاد الحمول لإلشكاليات التي تبقى عالقة ، وتوفير تكوين نظري وتطبيقي لمقضاة ومساعدييم في المادة 
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الجبائية، حتى يساىم أكثر في تحقيق ذلك التوازن المنشود ، ولم ال إيجاد قضاء جبائي متخصص فقط 
.        في ميدان المنازعات الضريبية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  خاتمة عامة 
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إن دراسة موضوع النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة التحصيل ودور القضاء في ذلك ، موضوع 
ألجل ذلك اقتصرت فقط الوقوف عمى أىم . متشعب األطراف وأكثر من أن يحاط بو في ىذا البحث 

مساطر التحصيل التي ألزم القانون القابض بالمجوء فييا إلى القضاء، وكذا دراسة بعض جوانب 
النزاعات المتعمقة بالطعن في إجراءات التحصيل أمام المحاكم اإلدارية ، وحتى في ىذا الجانب ال أدعي 

.  أنني قد أحطت بو جممة وتفصيال 
ويبقى ىناك جوانب أخرى لم أتناوليا بالدرس والتحميل ، رغم وجود المادة الخام في ىذا الموضوع نظرا 

. لما أصبح يشكمو ىذا الموضوع من اىتمام لدى كثير من الدارسين والمختصين 
وحسبي أن أكون قد أدليت بدلوي في ىذا المضمار ووفقت في جمع عناصر ىذا الموضوع وأعطيتيا ما 

. تستحق من عناية واىتمام 
ولقد أثار انتباىي خالل كل مراحل ىذا البحث أن مدونة تحصيل الديون العمومية تشكل ممتقى لكثير 
من النصوص القانونية األخرى ، وتيم كل أفراد المجتمع باختالف أطيافيم ومياميم ، ورغم كل ذلك 
فإنيا ال تحظى باألىمية التي يجب أن تعطى ليا ، وأعني بذلك دراسة ىذه المادة في مختمف مراحل 

التدريس وخاصة في الجامعات ، إذ ال يتم دراسة ىذه المادة حتى عمى مستوى كميات الحقوق بالمغرب ، 
عطائو األىمية التي يستحقيا ، حتى يكون المواطن واإلدارة معا  وىو فراغ يجب عمى المسئولين تداركو وا 

. واعين بما ليم وما عمييم 
وأتمنى أن تسمح لي الفرصة مرة أخرى لمعودة إلى تعميق البحث في ىذا الموضوع حتى يتم إماطة المثام 
عن كثير من اإلشكاليات ، ودراسة أكبر عدد من األحكام والقرارات من أجل اتضاح الرؤيا أكثر فأكثر ، 

.   وسبر أغوار كثير من اآلراء الفقيية في ىذا الميدان 
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  1998 الطبعة األولى سنة –الرباط - التوزيع
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:  األطروحات و الرسائل
 جامعة –أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام " الممزم و اإلدارة الضريبية: "محمد شكيري 

 السنة –الحسن الثاني ، كمية العموم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالدار البيضاء 
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دراسة تحميمية " القانون الضريبي المغربي"  نفس األطروحة تحت عنوان 2003-2002الجامعية 
   REMALD N°49 سمسمة مؤلفات و أعمال جامعية–و نقدية 

 محاولة في التأصيل و البحث في سبيل : إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب: عبد الرحيم حزكير
"  تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل و ضمانات الممزم 

 كمية - جامعة الحسن الثاني عين الشق- رسالة لنيل دكتوراه في الحقوق، شعبة المالية العامة
 2004-2003العموم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالدار البيضاء السنة الجامعية 

  إضافة
 أطروحة لنيل الدكتوراه  في " مسؤولية المحاسب العمومي في التشريع المغربي: " إبراىيم عقاش

 كمية العموم القانونية –جامعة الحسن الثاني - القانون المدئي: الحقوق و حدة التكوين و البحث
  2003-2002السنة الجامعية . الدار البيضاء- و االقتصادية و االجتماعية عين الشق

 أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في " إشكالية التيرب الضريبي في المغرب: "الصديق جعوان
كمية العموم القانونية و -  شعبة القانون الخاص جامعة محمد الخامس–قانون األعمال 

 . 2001/2002السنة الجامعية -  الرباط–دال ڭاالقتصادية و االجتماعية أ
 اإلشكالية القانونية و - المجوء إلى اإلكراه البدني الستخالص الديون العمومية: " أحمد اجوىري

كمية - جامعة محمد الخامس- رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا في القانون العام-" القضائية
 99/2000السنة الجامعية - الرباط- العموم القانونية و االقتصادية و االجتماعية

 طرق التحصيل و المنازعة فييا عمى ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية : " فاطمة حنين "
كمية -  في القانون العام، جامعة الحسن الثانيDESAرسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة 

 2002سنة - العموم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالدار البيضاء
 بحث لنيل دبموم " ضمانات تحصيل الضرائب المباشرة في القانون المغربي: "سعيد المرتضي

-  وحدة البحث و التكوين–شعبة القانون الخاص . الدراسات العميا المعمقة في القانون الخاص
كمية العموم القانونية و االقتصادية و االجتماعية -  جامعة محمد الخامس–قانون المقاوالت 
  2004-2003: السنة الجامعية- بالرباط بأكدال

المقاالت المنشورة بالمجالت  
 19: ت العدد. أ م. م. م" الضمانات الجبائية من خالل التشريع والقضاء: " عبد القادر التعالتي  

  40:العدد.  ت. أ م. م. م" ىل لممحاكم اإلدارية دور في اإلصالح اإلداري : " محمد النجاري  
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 دور الطرق البديمة لحل النزاعات في إصالح القضاء وتأىيمو لمواجية تحديات :" محمد سالم
  37مجمة الممحق القضائي عدد ".العولمة 

 مجمة الممحق " قراءة في بعض اإلشكاالت المتعمقة بالمنازعة الجبائية: " عبد العزيز اليعقوبي
  34: القضائي عدد

 سنة 40: ت العدد. أ م. م. م" أية رىانات؟: التكوين المستمر في مجال القضاء:" إبراىيم زعيم
2001. 

 م" تنازع اإلختصاص بين المحاكم حول تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية: " محمد قصري .
. 2003أكتوبر/  يوليوز 51/52ت العدد . أ م. م
 دراسة أولية لبعض مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية : " عبد الحميد الحمداني  "
 و مدونة التجارة . ع. مدونة تحصيل د: مقاربة بين مدونتين: " عبد اإللو برجاني  "
 ع. و مدونة تحصيل د. ن. محاربة افتعال العسر عمى ضوء ق: " عبد الرحيم إيفريقن    " .
 حجز و بيع األصل التجاري : " عبد العزيز اليونسي  "
 مساطر معالجة صعوبات المقاولة : " عبد العزيز اليونسي  "
  أعمال الدورات التكوينية المنظمة لفائدة قباض و أطر الخزينة العامة لممممكة تحت موضوع "

منشورات الخزينة العامة لممممكة سنة " المنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية 
2002   

 مجمة اإلحياء العدد الثامن " النظام المالي في التشريع اإلسالمي: " عبد الرحيم بن سالمة– 
        1996يوليوز 

 السنة - 31: مجمة البحوث الفقيية المعاصرة العدد" القضاء في اإلسالم: "محمد الزحيمي
  1996دجنبر -  نوفمبر- أكتوبر- الثامنة

 ت.م.إ.م. م3/5/2000أىم محاور مدونة تحصيل الديون العمومية الصادرة في : "عزيز بودالي .
  2003 يونيو – ماي 50عدد 

 طمبات  إيقاف مسطرة استخالص الديون العمومية عمى ضوء مدونة التحصيل : "محمد النجاري
  2002ماي غشت - 45-44: عدد مزدوج. ت.م.إ.م.م" الجديدة

 مسطرة تطبيق اإلكراه البدني لتحصيل الديون العمومية عمى ضوء مدونة : " محمد النجاري
 شتنبر 3 و مجمة القصر عدد 2002 أبريل – مارس 43: عدد. ت.م.إ.م.م" التحصيل الجديدة

2002  
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 قراءة أولية :  الرىن الرسمي لمخزينة عمى ضوء مقتضيات التحفيظ العقاري: "عبد الرحيم حزيكر
  2002 مارس أبريل 43عدد . ت.م.إ.م.م" في أىم الضمانات الجديدة لتحصيل الديون العمومية

 تساؤالت حول اختصاص المحاكم اإلدارية في مسطرة منازعات تحصيل : "محمد النجاري
  2001 أبريل – مارس – 37عدد . ت.م.إ.م.م"الضرائب عمى ضوء المدونة الجديدة 

 قراءة أولية :  المتعمق بتحصيل الضرائب و الديون العمومية15-97القانون رقم : "محمد شكيري
  2001أبريل -  مارس– 37عدد . ت.م.إ.م.م
 دور القاضي اإلداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى اإلدارية: "محمد الوزاني "

  2001 مارس أبريل 37عدد . ت.م.إ.م.م
 دور النظرية اإلدارية في تشكيل االجتياد القضائي من خالل النزاعات الجبائية : "عبد الغني خالد

  2001. 44العدد . المجمة المغربية لقانون و اقتصاد التنمية"
 مجمة " المحاكم التجارية و المنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية: "محمد بنزىرة

  146: السنة الثالثون العدد. القضاء و القانون
 إشكالية الدفع بعدم االختصاص النوعي بين المحاكم العادية و المحاكم : "مصطفى التراب

السنة - 2 السنة الثالثون و مجمة البحوث عدد 146: مجمة القضاء و القانون العدد" اإلدارية
  2003الثانية يونيو 

 المحدث و 90-41الطبيعة القانونية لممنازعات الضريبية في ضوء قانون : "جعفر حسون 
" المنظم لممحاكم اإلدارية

 خصوصيات العمل القضائي في المنازعات الجبائية بالمغرب: "عبد الرحمان أبميال "
 اإلشكالية التي يطرحيا قانون المحاكم اإلدارية في مجال المنازعات : "عبد الرحيم الجامعي

" الجبائية
 المحاكم اإلدارية و الصعوبات المثارة عمى مستوى التطبيق في ميدان : "مصطفى التراب

" المنازعات الجبائية
 المنازعات الجبائية في ميدان التحصيل: "عبد العزيز اليونسي  "
 سنة 4عدد " المنازعات الجبائية في ظل المحاكم اإلدارية:" سمسمة مواضيع الساعة. ت.م.إ.م.م 

1996  
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 إشكالية الدفع بعدم االختصاص النوعي بعد إحداث المحاكم اإلدارية : "محمد محجوبي
 القضاء اإلستعجالي أمام المحاكم اإلدارية: "محمد فركت ".
 اإلجراءات المتبعة أمام قاضي المستعجالت اإلداري: "الحسن ميمو "
 لماذا؟ و كيف؟: التظمم اإلداري:"عبد اهلل حداد  "
 سنة 9: عدد" اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم اإلدارية"سمسمة مواضيع الساعة، . ت.م.إ.م.م 

1996  
 1998 شتنبر – يوليوز 24: عدد. ت.م.إ.م.م" امتياز ديون الخزينة: "عبد العزيز اليونسي 
 قراءة :  المتعمق بتحصيل الضرائب و الديون العمومية15-97القانون رقم : "محمد شكيري

". أولية
 (" 15-97قانون )قراءة في المدونة الجديدة لتحصيل الديون العمومية : "محمد قصري
 تساؤالت خول اختصاص المحاكم اإلدارية في مسطرة منازعات تحصيل : "محمد النجاري

" الضرائب عمى ضوء المدونة الجديدة
 التنفيذ الجبري عن طريق اإلكراه البدني من خالل مستجدات مدونة تحصيل : "محمد لمزوغي

" الديون العمومية
 تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية: "عبد العزيز اليونسي "
  و مؤسسة ىانس سايدل  (ت.م.إ.م.م )و (.م.ع.خ)أعمال اليوم الدراسي المنظم من طرف

من أجل توازن أفضل بين :  المدونة الجديدة لتحصيل الديون العمومية: " األلمانية تحت عنوان
 سنة 31سمسمة مواضيع الساعة عدد . ت.م.إ.م.منشورات م" مصالح الخزينة و حقوق الممزمين

2001  
 نوفمبر – 41عدد . ت.م.إ.م.م" القضاء الجبائي بين الواقع و اآلفاق: "مراد الخروبي  -

 2001دجنبر
 أي ترابط بينيما:  في المادة اإلداريةيمسطرة وقف التنفيذ و مسطرة اإلستعجال: " ابراىيم زعيم "

  1995 دجنبر –أكتوبر - 13: عدد. ت.م.إ.م.م
 13عدد . ت.م.إ.م.م" السمطة التقديرية لإلدارة و رقابة القضاء اإلداري عمييا: "الحسن سيمو 

  1995أكتوبر دجنبر 
 ت.م.إ.م.م" حماية الحقوق و الحريات بالتقييد القضائي لسمطة اإلدارة التقديرية: "أمال المشرفي .

  1995 دجنبر – أكتوبر 13عدد 



 د ا اللضطء في النزااطا النطشئة ان  قبيق اح نة  تصيل الحدون اللمواية

 134 

 ت.م.إ.م.م" الضمانة كشرط لتأجيل دفع الضرائب و توقيف المتابعات: "عبد العزيز اليونسي .
  1998 مارس –يناير - 22عدد 

 ضرورة تقديم الضمانات لمن ينازع في التحصيل الجبائي أمام المحاكم: "مراد الخروبي "
 1999 مارس  –يناير - 26: عدد. ت.م.إ.م.م
 عدد . ت.م.إ.م.م"الرقابة اإلدارية و القضائية في مجال المنازعة الضريبية: "محمد بوغالب

  2001 غشت –ماي . 39مزدوج
 المجمة " قانون الديون العمومية ىل يضع حد المتاىات الباحث و الممزم: " محمد السماحي

      2002دجنبر - 15:  عدد–المغربية لمتدقيق و التنمية 
 الضمانات القضائية لحماية حقوق و حريات األفراد: "موالي إدريس الحالبي الكتاني "

  1999 سنة 18: سمسمة مواضيع الساعة عدد. ت.م.إ.م.م
 الوقاية الخارجية من صعوبات المقاولة بين إشكاليات التطبيق واقتضاب : "عبد الرحيم القريشي

 37عدد، . مجمة الممحق القضائي" التنظيم
 المجمة الفصمية لمقانون التجاري و " اإلخالل باستمرارية استغالل المقاولة: "عبد اإللو البرجاني

  2005 سنة 1األعمال عدد 
 المجمة الفصمية " دور القاضي المنتدب في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة: "ادريس فايق

  2005 سنة 1لمقانون التجاري و األعمال عدد 
 المقاربة الجديدة في تدبير المنازعات القضائية المتعمقة بتحصيل الديون : "عبد العزيز اليونسي

   2004 أبريل – 13 إلى 10من : ص. 2العدد "مجمة الخزينة " العمومية
 دراسة تحميمية - إيقاف تحصيل الدين العمومي بين القايض و القاضي: "مجموعة من الكتاب

من . ص– 3العدد " مجمة الخزينة" 15-97لمساطر تأجيل الدين الضريبي عمى ضوء القانون 
   2004 يوليو – 30 إلى 26

 الخزينة "مجمة " دور القابض في تحصيل ضرائب و رسوم الجماعات المحمية: "محمد عالي أديبا
 2004 أكتوبر – 12 إلى 10من : ص- 4العدد " 
 ص4العدد " الخزينة"مجمة " إشكالية التقادم في ميدان تحصيل الديون العمومية: "سرمك ىشام ، :

  2004أكتوبر -8-9
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 في التسيير و " معالم  و آفاق"مجمة " تدبير المال العام في عيد الخمفاء الراشدين: "حميد أبكريم
      2005سنة . السنة الثالثة العدد السابع- االقتصاد و التنمية

الجرائد 
 دراسة تحميمية لمساطر تأجيل –إيقاف تحصيل الضريبة بين القابض والقضاء: "سعيد طيطى 

- 01جريدة األحداث المغربية العدد الصادر بتاريخ " 15-97الدين الضريبي عمى ضوء القانون 
  12 ص 2003 يناير 03 و العدد الصادر بتاريخ 2003يناير 

 جريدة العمم العدد  " تقرير حول رقابة القضاء اإلداري عمى القرارات الشفوية: "عزيز بودالي
  2003 نوفمبر 19  الصادرة بتاريخ 19541

المجالت بالعربية 
  يونيو – السنة األولى –العدد الرابع " الضريبة و الزكاة: " عدد خاص حول–مجمة شؤون الزكاة 

2001  

 1993 سنة 67: مجمة المحاكم المغربية عدد. 

 1988 سنة 53: مجمة المحاكم المغربية عدد. 

 130 و 126:  مجمة القضاء والقانون عدد  
  2003 يناير – 25:  السنة61: العدد- الرباط- مطبعة األمنية" قضاء المجمس األعمى"مجمة 

 

 

Ouvrages en français :  

 
 SAINTE – AURE (YVES) : « Paiement et recouvrement de l’impôt » Editions 

liaisons – Paris – 1999 

 

 BOUDAHRAIN .A « les voies d’exécution au Maroc » les éditions Toubkal 1988. 

 PHILIP BOURASS et ALIN GARAY « le contentieux du Recouvrement fiscal » 

L.G.D.J Paris 1994 

 GOULIER- BLANLUET « vers un renforcement du contribuable » in Droit du 

contribuable état des lieux et perspectives, sous direction de Bernard Hatous. 

Economica 2002 

 Abdelhamid El Gadi : « Traité de droit fiscal Marocain » Edition diffusion Dar 

Nachr Al Maarifa Rabat – 1993                 

 Mohamed NMILI : « les impôts au Maroc- Techniques et procédures » Editions ; 

impressions Bouregreg. Premier édition. Année 2005   
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Articles en Français  
 Michel Rousset : « La justice administrative est-elle prête à affronter les défis du 

vingt et unième siècle ? » REMALD : « 40 ans de justice administrative au Maroc » 

série « Thèmes actuels » N°14 année 1998- 

   ABDELKBIR FIKRI : « de certains aspects du contentieux fiscal devant les 

juridictions administratives »REMALD N°40 Année 2001. 

 

 Mohammed El Yaagoubi : « Le rôle régulateur de la chambre administrative de la 

cour suprême au Maroc » REMALD Idem 

 Mohamed Amine Benabdellah : « Réflexions sur la loi instituant les tribunaux     

administratifs » REMALD N°6 – Janvier – Mars 1994 

 Faiza Bellasri : « Le statut des magistrats chargés du contentieux administratif : le 

cas du Maroc » REMALD Janvier- février 2001 

 Mohamed El Yaagoubi : « les principes généraux du droit de la protection des droits 

de l’homme par le juge administratif au Maroc » REMALD N°23 – Avril – Janvier 

1998 

 Mohamed Amine Benabdellah : « la cour suprême : de l’unité à la semi dualité de 

juridiction ». REMALD N°23 Avril – Juin 1998 

 Ahmed bouriss : « le nouveau code de recouvrement : instauration d’un meilleur 

équilibre entre les droits du contribuable et les intérêts du trésor » REMALD série 

« Thèmes Actuels » N°31 – 2001 

 El Houceine Aghanim : « la gestion des finances de l’état- un aperçu historique 

(première partie) » Revu Al khazina N°3 p. du 19 à 23 juillet 2004 

 El Houceine Aghanim : « la gestion des finances de l’état- un aperçu historique 

(deuxième partie) » Revu Al khazina N°4 p. du 13 au 20  octobre 2004    

 

Revus en français  

 
 Al MALIYA – Bulletin d’information du ministère de l’économie et des finances – 

N°23 Mai 2000 

 « Al khazina » Revu de la trésorerie générale du Royaume N°2 Avril 2004 

 « Al khazina » Revu de la T.G.R. N°3 juillet 2004 

 « Al khazina » Revu de la T.G.R. N°4 octobre 2004  

 

Les journaux en français 
 

 « au Nom des lois » - journal des droits de la justice et des libertés N°3 – Juillet –

Août – 1993  

  

Instructions et notes de service 
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 « Instruction relative en recouvrement des créances publiques » Trésorerie générale 

du Royaume – Mai 2001 

 « Note de service sur la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances 

publiques » - Trésorerie Générale du Royaume Octobre  2000  

 « Rapport d’activité » Trésorerie générale du royaume année 2002  

 « Fichier sur les procédures de recouvrement » Trésorerie Générale du Royaume – 

Année 2003         
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ششط احتشاَ آجاي تمذ٠ُ اٌّطاٌثح : اٌّطٍة األٚي 88
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