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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

: مــقـدمـة

المعنى األول ٌشٌر إلى حالة قانونٌة : مفهوم المنازعات الضرٌبٌة له معنٌان

-  الملزم واإلدارة الجبائٌة–ناشئة عن وجود خالؾ بٌن طرفً العالقة الجبائٌة 

. والثانً ٌشٌر إلى المسطرة القانونٌة المتبعة بهدؾ الوصول إلى دل للنزاع

ٌكتسً موضوع المنازعات الضرٌبٌة أهمٌته من ارتباطه بمفهم العدالة 

الجبائٌة سواء فً فرض الضرائب أو فً االستفادة من الضمانات المقررة لجمٌع 

سواء فً فرض الضرائب أو فً االستفادة من الضمانات المقررة لجمٌع المكلفٌن ، 

وإذا كانت اإلدارة الضرٌبٌة تضطلع بمجموعة من المهام األساسٌة فً توفٌر 

الموارد الجبائٌة ذاتها مقٌدة بنصوص قانونٌة تخص العملٌات الضرٌبٌة والتً ٌجب 

تطبٌقها على جمٌع الملزمٌن وكذلك بضمانات دستورٌة وقانونٌة معترؾ بها 

للمكلفٌن والتً ٌإدي اإلخالل لها إلى المساس بشرعٌة العملٌات الجبائٌة مما قد 

. ٌعرض أعمالها لإلبطال 

والنظام القانونً الذي تعتمده كل دولة فً المنازعات الجبائٌة إن كان الهدؾ 

منه تسوٌة هذه المنازعات وضمان استٌفاء الدٌن الضرٌبً ، فإنه ٌعبر عن مدى 

التطور الذي ٌعرفه النظام الجبائً للدولة وٌتضح هذا التطور من خالل مدى احترام 

حقوق الملزمٌن ومن نوع العالقة السٌاسٌة واإلدارٌة بٌن اإلدارة والمكلؾ والتً 

تؤخذ فً الدول الحدٌثة شكل تعاون وشراكة ٌقوم على مساهمة الملزم عن وعً 

واقتناع فً النفقات العامة من جهة وعلى سعً اإلدارة إلى تحقٌق الؽاٌة من التشرٌع 

الضرٌبً المتمثلة فً توزٌع التقل الجبائً بشكل عادل على المواطنٌن بعٌدا عن 

هاجس استخالص االموال وضمان حقوق الخزٌنة الذي ٌحظى باألهمٌة خصوصا 

. فً الدول المتخلفة 

والمنازعة الضرٌبٌة فً معناها القانونً ال تظهر إال على إثر اعاء أحد 

طرفً العالقة الجبائٌة سواء الملزم أو اإلدارة بخرق الطرؾ الثانً للقانون 

 تحٌد الوعاء ، التصفٌة –الضرٌبً وذلك خالل إحدى مراحل العملٌة الضرٌبٌة 

فالملزم مثال قد ال ٌلتزم الشفافٌة فً حقٌقة وعائه عند تقدٌمه - .واالستخالص
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لإلقرار أو قد ال ٌلتزم الشفافٌة فً حقٌقة وعائه عند تقدٌمه لإلقرار أو قد ٌتماطل فً 

واإلدارة قد تضع فً خطؤ عند تصفٌة الضرٌبة كمخالفة األساس . أداء الضرائب 

الضرٌبً المصرح به أو خطؤ فً تطبٌق السعر أو عدم احترام اإلجراءات القانونٌة 

وكلها حاالت تعتبر اخالال بالنصوص الضرٌبٌة ٌنشؤ عنه نزاع ضرٌبً . للتحصٌل 

 .

أما المعنى المسطرة للمنازعات الضرٌبٌة ، فكما سبقت اإلشارة إلٌه فإنه 

ٌرتبط باإلجراءات الالزم اتباعها لتسوٌة النزاع الجبائً ، وٌمٌز فً هذه االجراءات 

. بٌن المرحلة اإلدارٌة والمرحلة القضائٌة 

ولقد تولى المشرع تنظٌم المرحلتٌن معا سواء كان ذلك فً نصوص متفرقة 

أو فً إطار نصوص موحدة بالنسبة لبعض الضرائب كما هو الحال فً المدونة 

وما تجدر اإلشارة إلٌه أن القواعد المنظمة لمسطرة المنازعات . العامة للضرائب

الضرٌبٌة تتمٌز بالتشتت حٌث ؼالبا ما ٌتضمن القانون المنظم لكل ضرٌبة مسطرة 

 ٌحاول 1994المنازعة فٌها إال أن المشرع ومنذ تبنً اإلصالح الضرٌبً لسنة 

توحٌد المساطر الضرٌبٌة من خالل إجراءاتها وآجالها ومن خالل تجمٌع نصوصها 

. أٌضا 

ولعل هذه الؽاٌة هً التً دفعت المشرع الضرٌبً إلخراج أوق قانون منظم 

لمسطرة المنازعة فً الضرٌبة إلى حٌز الوجود والذي ٌخص الجبائٌة الثالثٌة أساسا 

2005من خالل إقراره لكتاب المساطر الجبائٌة بمقتضى القانون المالً لسنة 
1

، قبل 

أن ٌعمل على إلحاقه بالمدونة العامة للضرائب
2

 وهو ما شكل خطوة مهمة نحو 

. توحٌد هذه المساطر وإصالحها لمواكبة تطور التشرٌع الجنائً

وسنعمل من خالل هذا البحث على تحلٌل المسطرة المنازعات الضرٌبٌة من 

نتناول : خالل النصوص المنظمة لها أو سنعمد لإلحاطة بها إلٌى تقسٌمه إلى قسمٌن 

                                                 
1
 وادلعدل مبقتضى قانون ادلالية لسنة 4162، ص 2004 دجنرب 30 بتاريخ  5278، منشور باجلريدة الرمسية عدد 2005احلدث مبقتضى قانون ادلالية لسنة - 

2006. 
2
. 7 ص 2007 بتاريخ قاتح يناير 5487 ادلنشور يف اجلريدة الرمسية عدد 2007مث إقراره مبقتضى القانون ادلايل لسنة - 
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فً األول المرحلة اإلدارٌة للمنازعات وفً الثانٌة المسطرة القضائٌة علىا أن نبدأ 

. أوال بفصل تمهٌدي نتحدث فٌه عن تنظٌم اإلدارة الضرٌبة وعن النظام اإلقراري 
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ٌعتبر اإلقرار الوسٌلة المعتمدة لتحدٌد الوعاء 

وإذا كان الهدف . الضرٌبً فً مجموعة من الضرائب 

من هذه الوسٌلة إشراك الملزم فً العملٌة الضرٌبٌة ، 

فإن ذلك ال ٌخلو من جوانب سلبٌة خصوصا فً حالة عدم 

دقة اإلقرار سواء كان ذلك عن قصد أ ناتجا عن الجهل 

. بطرٌقة إنجازه 

ولمواجهة هذه الوضعٌة تملك اإلدارة الضرٌبة 

حق مراقبة إقرارات المكلفٌن كلما راودتها شكوك حول 

صحتها والذي من خالله ٌمكن لها سلوك مسطرة 

التصحٌح إذا تبٌن لها ان هذه اإلقرارات غٌر دقٌقة  

ولكً تضطلع اإلدارة الجبائٌة بمهامها وبالعملٌات 

الجبائٌة المنوطةبها، فقد تم تحدٌد هٌكلتها وتحدٌتها حتى 

. غذت بالشكل الذي هً علٌه حالٌا 
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تمظيمة إلد ررة الطرييبةة:ة اليبحة األوةة 

وفً المؽرب . تعتبر اإلدارة الجبائٌة األداة الهٌكلٌة لتطبٌق أي نظام ضرٌبً 

:  تتكون اإلدارة الجبائٌة من ثالث إدارات 

مدٌرٌة الضرائب   -

 الخزٌنة العامة للمملكة  -

 المدٌرٌة العامة للجمارك والضرائب ؼٌر المباشرة  -

وإذا كان المبدأ المعمول به فً العملٌات المالٌة للدولة هو الفصل بٌن المهام 

اإلدارٌة والمهام الحسابٌة، فإن هذا المبدأ ٌلقً طرٌقة للتطبٌق أٌضا فً العملٌات 

الجبائٌة من خالل الفصل بٌن العملٌات المرتبطة بالوعاء والتصفٌة والعملٌات 

.  المتعلقة باالسخالص 

ؼٌر أن مبدأ الفصل فً الواقع هو وظٌفً أكثر منه عضوي 
1

، حٌث هناك 

إدارات تعرؾ فصال وظٌفٌا وعضوٌا فً مهمتً الربط والتحصٌل كما هو الحال 

فً إدارة الضرائب والخزٌنة العامة للمملكة، بٌنما هناك إدارات تقوم بالمهمتٌن معا 

كما هو الحال فً إدارة الجمارك والضرائب ؼٌر المباشرة ومصلحة التسجٌل 

. والتمبر 

وسنعرض فٌما ٌلً الهٌآت التً تقوم بمهمة واحدة من العملٌات الضرٌبٌة نم 

. الهٌآت التً تجمع بٌن المهمتٌن 

الفصل الوظٌفً مع الفصل العضوي فً الربط والتحصٌل  : المطلب األول 

مدٌرٌة الضرائب التً تقوم بتحدٌد أساس الضرٌبة : ٌتعلق األمر بإدارتٌن 

وتصفٌتها والخزٌنة العامة للمملكة التً تتولى مهمة استخالص الدٌن الضرٌبً إلى 

. جانب مهام أخرى 

مدٌرٌة الضرائب : الفقرة األولى 

تمثل مدٌرٌة الضرائب أحد األجهزة الفنٌة األساسٌة فً المجال الجبائً 

: التابعة لوزارة المالٌة، وتقوم بمهمتٌن 

                                                 
1
. 22 ص 1996النظام القانوين للمنازعات اجلبائية بادلغرب مطبعة األمنية الرباط : زلمد مرزاق ، عبدالرمحانأبليال -  
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مهمة تشرٌعٌة تتمثل فً إعداج مشارٌع القوانٌن الضرٌبٌة -

مهمة تنفٌدٌة للتشرٌع الضرٌبً وللسٌاسة الضرٌبٌة  -

وقد عرؾ التنظٌم الداخلً لمدٌرٌة الضرائب عدة إصالحات استقرت فً 

األخٌر على توجب األجهزة القائمة بالعملٌات الجبائٌة المنازعات المراقبة الوعاء 

والتصفٌة بعد ما كانت هذه األجهزة متعددة تبعا لتعدد الضرائب التً تختص بها 

مدٌرٌة الضرائب مما لم ٌكن ٌخدم مصلحة وال مصلحة الملزم وال مصلحة القانون 

الجبائً
1

 .

وتتؤلؾ مدٌرٌة الضرائب من أربع هٌآت هً هٌؤة المنازعات هٌؤة 

اإلعالمٌات هٌؤة العملٌات الضرٌبٌة تم هٌؤة الدراسات والتشرٌع باإلضافة إلى 

المفتشٌة العامة المكلفة بالخدمات والتخفٌفات وتقسم كل هٌئة إلى أقسام التً بدورها 

. تقسم إلى مصالح 

الخزٌنة العامة للمملكة  : الفقرة الثانٌة 

تتولى الخزٌنة العامة للمملكة مهمة تنفٌذ العملٌات المالٌة العامة المحددة فً 

أداء النفقات العمومٌة اوتحصٌل الموارد العمومٌة وتستعٌن فً ذلك بؤجهزتها 

الوطنٌة والمحلٌة 
2

 .

 من نظام المحاسبة العمومٌة فإن الخزٌنة العامة 11 و 10وحسب الفصلٌن 

هً التً تتولى تحصٌل الضرائب والرسوم الذي ٌعتبر نقال ألموال من دمة الممول 

إلى الخزٌنة
3

.  ، وتتبع الخزٌنة فً ذلك 

وطرٌقتٌن طرٌقة التحصٌل الرضائً التً تعتبر القاعدة فً تحصٌل دٌون 

الدولة وطرٌقة التحصٌل الجبري التً ال ٌتم اللجوء إلٌها إال فً حالة تعذر 

. استخالص الدٌن الضرٌبً بالطرٌقة الرضائٌة

                                                 
1
. 32 ص 2001الوجيز يف النزاع الضرييب دار النشر االمحدية الطبعة الثانية : العالين عبد القادر-  

2
. اخلازن العام اخلازن اجلهوي اخلازن اإلقليمي الرياض : حتدد ىذه األجهزة يف -  

3
. 283 ص 1976النظم الضريبة الدار اجلامعية : عبدالكرمي بركات -  
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تتكون الخزٌنة العامة داخلٌا من مدٌرٌتٌن، مدٌرٌة العملٌات المٌزانٌة 

والبنكٌة ومدٌرٌة المحاسبة العامة وجمع الحسابات وتشمل كل مدٌرٌة عدة أقسام 

. تضم بدورها عدة مصالح 

الفصل الوظٌفً دون العضوي فً الربط والتحصٌل  : المطلب الثانً 

إدارة الجمارك والضرائب ؼٌر المباشرة وإدارة : ٌتعلق األمر بإدارتٌن 

التسجٌل والتمبر، حٌث تقوم كل إدارة من اإلدارتٌن بمهمتٌن الربط والتحصٌل معا 

بالنسبة للضرائب التً تختص بها ، فً إطار الفصل بٌن األمرٌن باالستخالص 

والمحاسبٌن  

إدارة الجمارك والضرائب غٌر المباشرة  : الفقرة األولى

تعتبر هذه اإلدارة ، إدارة للوعاء والتصفٌة وإدارة للتحصٌل فً نفس الوقت 

بالنسبة للضرائب ؼٌر المباشرة والرسوم المماثلة لها حٌث تعمل فً إطار عمل 

وظٌفً وإذماج عضوي بالنسبة للوظٌفتٌن  

تضطلع هذه اإلدارة فٌما ٌخص قطاع الجمارك بمهمة فرض الرسوم 

الجمركٌة على المنتوجات التً تعبر الحدود المؽربٌة إذ تتولى حماٌة الصناعة 

الوطنٌة ومنتوجاتها من المنافسة األجنبٌة
1

 ..

وتتشكل إدارة الجمارك والضرائب ؼٌر المباشرة من المدٌرٌة التقنٌة 

ومدٌرٌة الشإون العامة واألبحات والمنازعات وتضم كل مدٌرٌة عددا من األقسام 

. مكونة بدورهما من عدة مصالح 

مصلحة التسجٌل والتمبر  : الفقرة الثانٌة

مصلحة التسجٌل والتمبر
2

 هً مصلحة تابعة للقسم المكلؾ بالتنسٌق ومراقبة 

. الوعاء الضرٌبً التابع لمدٌرٌة الضرائب 

تعرؾ هذه المصلحة جمعا عضوٌا وفصال وظٌفٌا فً مهام الوعاء 

والتحصٌل بالنسبة للضرائب والرسوم المختصة بها والتً عددها المشرع فً سبعة 

وإذا كان المقر المركزي لهذه المصلحة ٌوج بمقر مدٌرٌة . عشر ضرٌبة ورسم 
                                                 

1
 .24مرجع سابق ، ص : زلمد مرزاق ، عبدالرمحان أبليال-  

2
 .31 احلدث للمحاكم اإلدارية مصطلخ الدمغى مكان مصطلح التمرب يف مادتو 41 – 90يستعمل القانون -  
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الضرائب فإن لها مقرات محلٌة مستقلة أو موجودة بالمحاكم االبتدائٌة او االستئنافٌة 

 .

مصلحة الوعاء : تتكون المصلحة المركزٌة للتسجٌل والتمبر من مصلحتٌن 

الضرٌبً والتحصٌل والمنازعات التً تقوم بعملٌات الربط والتحصٌل وعملٌات 

المراقبة والبث فً النزاعات ومصلحة التحقٌقات والمراقبة التً ٌعمد إلٌها بتؤمٌن 

مراقبة أعمال المكاتب الخارجٌة وبرمجة عملٌات المراقبة واإلشراؾ علٌها 

. ومساعدة وزارة العدل فً مراقبة مهنة التوثٌق 
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 إلإلط رةألالنائجةة:ة اليبحة النافةة 

ٌلزم القانون الضرٌبً المكلؾ بتقدٌم إقرار عن وعائه وذلك بشكل تلقائً 

داخل األجل القانونً ، فاألصل أن ٌحمل الخاضع للضرٌبة أساس الدٌن المستحق 

للخزٌنة من خالل اإلقرار بالواقعة المنشئة للضرٌبة
1

 إال أن قٌام الملزم بإنجاز 

اإلقرار وتقدٌمه ولو بشكل صحٌح ال ٌإدي إلى الحلول دون قٌام اإلدارة بممارسة 

.  اتجاه هذا اإلقرار–حقها فً المراقبة واإلطالع إن هً أرادت ذلك 

اإلقرار  : المطلب األول 

لم ٌعط المشرع وال الفقه تعرٌفا لإلقرار
2

ؼٌر أنه ٌمكن أن ٌعرفه بؤنه . 

مجموع الوثائق والبٌانات والمعلومات ذات القوة التبونٌة والتً تمكن اإلدارة 

الضرٌبٌة من تقدٌر دقٌق لوعاء الخاضع للضرٌبة ضمانا لتطبٌق مبدأ العدالة 

. الجبائٌة

وٌعتبر اإلقرار وسٌلة عملٌة وحضارٌة الشراك الملزم فً عملٌة ربط 

الضرٌبة 
3

، إذ ٌساعد على تطبٌق الضرٌبة على العناصر الخاضعة لها مما ٌحقق 

العدالة والمرونة وؼزارة التحصٌل
4

، كما ٌعتبر اإلقرار خٌر سبٌل لمالحظة وجود 

المادة الضرٌبٌة وتقدٌرها 
5

، ووسٌلة ترمز إلى تقبل المكلؾ للمشاركة فً االنفاق 

. العام للدولة 

ولقد تبنى المشرع المؽربً وسٌلة اإلقرار فً ربط مجموعة من الضرائب 

كالضرٌبة على الشركات
6

 ، الضرٌبة على الدخل
7

 والضرٌبة على القٌمة المضافة
8

 ،

المضافة
8

، إال أنه استثنى ضرائب أخرى منه كالضرٌبة الحضرٌة والضرٌبة 

. المهنٌة

                                                 
1
 .13 ص 2002سفيان ادريوش ، رشيدة الصابري ، تصحيح األساس الضرييب ، مطبعة دار القلم ، الطبعة األوىل -  

2
 اإلقرار ىو ادلصطلح الذي ستعملو ادلشرع بينما يستعمل الفقو مصطلح التصريح  -  

3
.  328 ص – 2003 للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة األوىل 2002خالد عبد الغين، ادلسطرة يف القانون الضرييب دار النشر ادلغربية ، -  

4
 .328ص - 2003عبد الناصر نور نائل حسب عدس الضرائب وزلاسبتها دار ادلسًنة للنشر والتوزيع والطباعة الطبعة األوىل - .  

5
 .13 ص 1997زلمد السماحي مسطرة ادلنازعات يف الضريبة مطبعة الصومعة الطبعة األوىل -  

6
.  من ادلدونة العامة للضرائب 20ادلادة -  

7
.  من نفس القانون115 إىل 107ادلواد من -  

8
 من نفس القانون  115 إىل 107ادلواد من -  
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ٌجب أن ٌتم االقرار وفق شكلٌات محددة مع ضرورة تقدٌمه داخل األجل 

القانونً المحدد وٌإدي عدم التصرٌح أو التصرٌح خارج األجل وكذا عدم احترام 

شروطه إما إلى فرض تلقائً للضرٌبة
1

 أو إلى إمكانٌة تطبٌق جزاءات فً حق 

.المكلؾ المعنً
2

 

وفً جمٌع األحوال فإن التصرٌح ٌتٌح لإلدارة الضرٌبٌة معرفة وجود المادة 

الخاضعة للضرٌبة ومبلؽها وجمٌع العناصر التً تمكنها من صدق البٌانات المقدمة 

وصحة المعلومات الواردة بشؤنها
3

 .

وٌكون مضمون اإلقرار قرٌنة على الملزم إذ ال ٌمكنه أن ٌطعن فً شرعٌة 

الضرٌبة التً فرض استنادا إلٌه ، كما ٌكون مقٌدا لإلدارة التً ال تملك سوى فرض 

الضرٌبة استنادا إلٌه إذا تبٌن لها صدق مضمونه وفً حالة العكس فلٌس لها إال أن 

تبادر إلى تحرٌك مسطرة التضجٌع والتً من خاللها ٌتم التقصً فً وعاء الضرٌبة 

، فخروج اإلدارة عن إقرار المكلؾ بشكل تلقائً ٌإدي إلى مإاخدة األمر 

. باالستخالص

حق الفحص واإلطالع  : المطلب الثانً 

من الحقوق المعترؾ بها لإلدارة بهدؾ ضمان حقوق الخزٌنة ، حقها فً 

فحص محاسبة الملزم وحقها فً االطالع
4

 إال أن ذلك ال ٌعنً أنها حقوق شاملة بل 

. هً مقٌدة بإجراءات وضمانات لصالح الملزم

حق الفحص المحاسبً : الفقرة األولى

فً إطار هذا الحق البد من اإلشارة أوال إلى إلزام المشرع للخاضعٌن 

للضرٌبة بضرورة مسك محاسبة طبقا للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها 

العمل وضرورة االحتفاظ طوال عشر سنوات فً المكان المفروضة فٌه الضرٌبة 

بنسخ فاتورات البٌع أو بطاقة الصندوق واألوراق المتبتة للمصروفات 

                                                 
1
  من ادلدونة العامة للضريبة 229ادلادة -  

2
 209 إىل ادلادة 18ىذه اجلزاءات منصوص عليها يف اجلزء الثالث من الكتاب األول من ادلدونة العامة للضرائب الذي يبتدأ من ادلادة -  

3
. 13زلمد السماحي ، م س ، ص -  

4
إىل جانب ىذين احلقٌن ىناك حق إجراء معاينة ميدانية للتأكد من احرتام االلتزامات ادلنصوص عليها يف النصوص التشريعية واليت ذلا عالقة بالضرائب ادلفروضة -  

.  من ادلدونة العامة للضرائب 210على نشاطو وذلك حسب ما ىو مبٌن يف ادلادة 
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واالستثمارات وكذا الوثائق المحاسبٌة الالزمة لمراقبة الضرائب ، وال سٌما 

السجالت المقٌدة فٌها العملٌات والسجل الكبٌر وسجل الجرد والجرود المفصلة إن لم 

تكن مستنسخة بكالمها فً هذا السجل والسجل الٌومً وجدادات الزبناء والموردٌن 

وكل وثٌقة أخرى واردة فً نص قانونً
1

 .

وما ٌهمنا فً هذا اإلطار هو الوثائق الالزمة لمراقبة الضرائب التً ٌمكن 

لإلدارة مراقبة محاسبة الملزم من خاللها للتحقق من صحة البٌانات المحاسبٌة 

. واإلقرارات التً أدلى بها

"...  من المدونة العامة للضرائب على أنه 212وفً هذا الصدد تنص المادة 

تقدم الوثائق المحاسبٌة بحسب الحالة فً محل الموطن الضرٌبً او المقر 

االجتماعً أو المإسسة الرئٌسٌة للخاضعٌن للضرٌبة من األشخاص الطبٌعٌٌن أو 

المعنوٌٌن إلى أعوان إدارة الضرائب الذٌن ٌتحققون من صحة البٌانات المحاسبٌة 

واإلقرارات التً أدلى بها الخاضعون للضرٌبة وبتؤكدون فً عٌن المكان من حقٌقة 

..." وجود األموال المدرجة فً األصول 

ولضمان عدم تعسؾ اإلدارة فً استعمال حقها فً فحص محاسبة الملزم، 

وضع المشرع قٌودا على اإلدارة فً ذلك تتمثل فً ضرورة إعالمه بتارٌخ الفحص 

. وتحدٌد مدة الفحص 

فإذا قررت اإلدارة القٌام بفحص محاسبة تتعلق بضرٌبة أو رسم معٌن، وجب 

تبلٌػ إشعار بذلك إلى الخاضع للضرٌبة قبل التارٌخ المحدد للشروع فً عملٌة 

ٌوما على األقل  (15)الفحص بخمسة عشر 
2

 كما تحدد المدة التً ٌمكن أن 

أشهر بالنسبة للمنشآت التً ٌعادل أو ٌقل رقم  (6)تستؽرقها عملٌة الفحص فً ستة

معامالتها المصرح به فً حساب الحاصالت والتكالٌؾ برسم السنوات المحاسبٌة 

ملٌون درهم دون احتساب الضرٌبة على القٌمة  (50)الخاضعة للفحص عن خمسٌن 

                                                 
1
إىل جانب ىذين احلقٌن ىناك حق إجراء معاينة ميدانية للتأكد من احرتام ادلكلف االلتزامات ادلنصوص عليها يف النصوص التشيعية واليت ذلا عالقة بالضرائب -  

.  من ادلدونة العامة للضرائب 210ادلفروضة على نشاطو وذلك حسب ما ىو مبٌن يف ادلادة 
2
ينقلب زلم مرزاق وعبدالرمحان أبليال أن إجراء إعالم ادللزم بالفحص إن كان يشكل ضمانة لصاحلو فإنو قد يفرغ عملية الفحص من مضموهنا و: يرىي األستاذان -  

. سواءا على اإلدارة 
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شهرا بالنسبة للمنشآت التً ال ٌتحقق فٌها الشرط  (12)المضافة وفً اثنً عشر 

. األخٌر 

إما أن : وعلى إثر نهاٌة عملٌة الفحص، تجد اإلدارة نفسها أمام حالتٌن 

الفحص لم ٌكشؾ عن خلل محاسبة وإقرار الملزم، وإما اكتشاؾ حاالت إلخالل 

. تستوجب القٌام بتصحٌح األساس الضرٌبً 

ففً الحالة األولى تبادر اإلدارة إلى إعالم المكلؾ بعدم وجود أي مخالفة 

ضرٌبٌة فً حساباته فً رسالة مضمونة الوصول اما فً الحالة الثانٌة فإن اإلدارة 

تجد نفسها مضطرة لسلوك مسطرة التصحٌح ضمانا لالستخالص الضرائب 

. المستحقة للخزٌنة 

ٌجوز إلدارة ان تقوم فٌما بعد بفحص جدٌد للحسابات التً سبق فحصها لكن 

ال ٌمكن بتاتا أن ٌترتب عن الفحص الجدٌد تؽٌٌر األسس الضرٌبٌة التً تم إقرارها 

عقب الفحص االول 
1

 .

حق االطالع : الفقرة الثانٌة 

حق االطالع هو حق من الحقوق المعترؾ به لإلدارة تجاه الملزم إلى جانب 

حق الفحص المحاسبً ، وذلك بهدؾ التحقٌق فً صحة إقراره وٌخلؾ حق االطالع 

عن حق الفحص من حٌث الجهة التً ٌتم التدقٌق فً وثائقها ومحاسبتها ، حٌث فً 

إطار حق الفحص ٌتم التدقٌق فً محاسبة ووثائق المكلؾ نفسه المعنً بإجراء 

المراقبة، بٌنما حق االطالع ٌمارس على وثائق ومستندات محاسبٌة تكون بٌد أؼٌار 

لهم عالقة بالنشاط الذي ٌمارسه المكلؾ سواء تعلق األمر بإدارة عمومٌة او 

. أشخاص عادٌٌن أو طبٌعٌٌن 

 من المدونة العامة للضرائب، فإن الوثائق التً ٌمكن 214وحسب المادة 

: لإلدارة االطالع علٌها هً 

األصل أو تسلٌم النسخ المؽناطٌسً أو على ورق لوثائق أو الوثائق - 

المحاسبٌة الموجودة فً جوزة إدارات الدولة والجماعات المحلٌة والمإسسات العامة 

                                                 
1
.  من ادلدونة العامة للضرائب 212انظر البند الثاين من ادلادة -  
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وكل هٌئة خاضعة لمراقبة الدولة دون االعتراض على ذلك بحجة كتمان السر 

المهنً، وكذلك السجالت والوثائق التً تفرض مسكها القوانٌن أو األنظمة الجاري 

بها العمل وكذا جمٌع العقود والمحررات والسجالت والملفات الموجودة فً حوزة 

األشخاص الطبٌعٌٌن او المعنوٌٌن الذٌن ٌزاولون نشاطا خاضعا للضرائب 

. والواجبات والرسوم 

. سجالت التضمٌن التً ٌمكها القضاة المكلفون بالتوثٌق 

ٌمارس حق االطالع بؤماكن المقر االجتماعً لالشخاص الطبٌعٌٌن 

والمعنوٌٌن المعنٌٌن ومإسساتهم الرئٌسٌة ما عدا إذا أقدم المعنٌون باألمر المعلومات 

كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إٌصال لمؤموري إدارات الضرائب وٌشترط القانون 

أن ٌتوفر هإالء المؤمورٌن على األقل على رتبة مفتش مساعد وان تقدم طلبات 

اإلطالع المشار إلٌها أعاله كتابة  

وما ٌجب اإلشارة إلٌه أن حق اإلطالع لٌس شامال حٌث إن الوثائق والملفات 

التً ٌمارس علٌها هذا الحق تكون محددة حفاظا على السر المهنً 
1

 .

 

 

 

 

 

 المسطرة الوجيهيبةاللصبيحةة:ة اليبحة النافةة

عقب المراقبة التً تجرٌها اإلدارة، ٌحق لها أن تقوم بعملٌة تصحٌح األساس 

الضرٌبً طبقا للنصوص القانونٌة التً تخولها ذلك، وتصحٌح األساس الضرٌبً  ال 

ٌتم بصفة انفرادٌة كما هو الشؤن فً الفرض التلقائً للضرٌبة
2

، وإنما ٌتعٌن على 

                                                 
1
  -- Mohamed Marzak / fiscalité marocaine de l’entreprise : PUMAG 1994 , 2

ème
 edition p 202. 

2
.  من ادلدونة العامة للضرائب 229أنظر ادلادة -  
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اإلدارة ان تطلع الملزم على مقترحاتها وتدخل معه فً مسطرة تواجهٌة ٌعبر كل 

منهما خاللها عن موقفه وٌدعمه باتبات وحجج مقنعة 
1

 .

وإلى جابن هذا الشرط ، ٌجب أن ٌتم التصحٌح داخل أجل التقادم المحدد فً 

سنوات ابتداء من تارٌخ استحقاق الضرٌبة (4)أربع 
2

، وٌمرر هذا األجل ال ٌمكن 

لإلدارة أن تعدل األساس الضرٌبً للمكلؾ حتى وظإن أتبتت بؤن هناك إخالالت فً 

. إقراره 

وقد مٌز المشرع فً إطار المسطرة التواجهٌة
3

 بٌن المسطرة العادٌة 

. للتصحٌح والمسطرة االستثنائٌة

المسطرة العادٌة للتصحٌح  : المطلب األول 

مرحلة التبلٌػ األول للمفتش ثم : تسري المسطرة التواجهٌة على مرحلتٌن

.  من المدونة العامة للضرائب 220مرحلة التبلٌػ الثانً وتنظنها المادة 

 

مرحلة التبلٌغ األول  : الفقرة األولى

بعد إجراء عملٌة المراقبة الضرٌبٌة وإذا الحظ مفتش الضرائب ما ٌستوجب 

تصحٌح أسس فرض الضرٌبة أو المبالػ المحجوزة برسم الدخول المكتوبة من 

األجور أو االتمان والتصارٌح التقدٌرٌة المعبر عنها فً العقود واالتفاقات، وجب 

علٌه أن ٌبلػ الملزم فً رسالة مضمونة
4

 الوصول أو بواسطة المحلفٌن التابعٌن 

                                                 
1
. 65 ص 2002مطبعة دار القلم الطبعة االوىل : تصحيح األساس الضرييب : سفيان ادرويش رشيدة الصابري - 

2
/ ديكن أن تصحح اإلدارة :  من ادلدونة العامة للضرائب على 232ينص البنذ األول من ادلادة -  

اوجو النفقات واألخطاء واإلغفاالت الكلية او اجلزئية ادلالحظة يف حتديد أسس فرض الضريبة أو يف حساب الضريبة أو الرسم أو واجبات التسجيل   - أ
 .االغفاالت ادلتعلقة بالضرائب او الرسوم عندما ال يقوم اخلاضع للضريبة بإيداع اإلقرارات الواجب عليو اإلدالء هبا  - ب

 أوجو  النقصان يف الثمن او اإلقرارات التقديرية ادلعرب عنها يف العقود واالتقاقيات  - ت

:  ديسمرب من الستة الرابع التالية 31ديكن أن تباشر اإلدارة التصحيحاتا ادلذكورة إىل غاية 
لستة اختتام السنة احملاسبية ادلعنية أو السنة اليت حصل فيها اخلاضع للضريبة على الدخل ادلفروضة  عليو الضريبة او اليت يستحق الرسم عنو ألجل التسويات -

 . (أ )ادلشار إليها أعاله يف 
 أعاله إثر تسجيل زلرر أو إقرار أو على إثر إيداع اإلقرار ادلنصوص 61للسنة اليت اكنشفت فيها اإلدارة بيع عقار أو حق عيين عقاري كما ىو زلدد يف ادلادة 

.  أعاله 83عليو يف ادلادة 
للسنة اليت اكتشفت فيها اإلدارة ، بيع قيم منقولة وغًنىا من  سندات رأس ادلال أو الدين على إثر تسجيل زلرر أو إقرار أو على إثر إيداع اإلقرار ادلنصوص 

.  أعاله 84عليو يف ادلادة 
3
تسمى كذلك ادلسطرة التخاطبيبة أو ادلسطرة ادلتعارضة  -  

4
. تسمى الرسالة االوىل للمفتش أو االشعار االول أو التبليغ األول -  
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إلدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو الموظفٌن القطائٌٌن أو بطرٌقة اإلدارٌة 

1
، أسباب التصحٌح المزمع القٌام به وتفاصٌل مبلؽه وٌدعوه إلى اإلدالء بمالحظاته 

ٌوما الموالٌة لتارٌخ تسلم رسالة التبلٌػ  (30)خالل أجل ثالثٌن 
2

  .

وٌكون هذا التبلٌػ ؼٌر سلٌم متى ؼابت عنه إحدى البٌانات السابقة ، إذ ٌمكن 

للخاضع للضرٌبة أن ٌشعر اإلدارة الضرٌبٌة بالعٌب الشكلً الذي ٌشوب اإلشعار 

األول، عندها ٌبادر مفتش الضرائب إلى معاودة مراسلته من جدٌد وٌعتبر اإلشعار 

الثانً رسالة أولى فقط بما 
3

 ٌترتب عنها، واآلجال التً تفتحها فً وجه الخاضع 

للضرٌبة
4

وإذا انصرام األجل المذكور ، دون أن ٌبادر الملزم باإلدالء بمالحظاته . 

فإنه ٌتم وضع الواجبات التكمٌلٌة موضع التحصٌل ال ٌمكن أن ٌنازع فٌها إال وفقا 

للشروط المقررة بشؤن المطالبة 
5

 ونفس هذه النتٌجة تلقاها رسالة المكلؾ إذا عبر 

من خاللها عن قبوله مجموعة التصحٌحات التً تقترحها اإلدارة
6

 

ؼٌر أنه ٌمكن للملزم أن ٌقبل بعض اقتراحات اإلدارة وٌرفض البعض اآلخر 

فً هذه الحالة إذا رأى مفتش الضرائب بؤن مالحظاته المكلؾ ال تستند إلى أساس 

صحٌح أو أن بعضها مبرر والباقً ال ٌرتكز على أسس صلبة 
7

، ٌتعٌن علٌه أن 

ٌوما من تارٌخ تسلم الجواب بتوجٌه تبلٌػ ثان  (60)ٌقوم داخل أجل ال ٌتجاوز ستٌن 

. إلى الملزم 

مرحلة التبلٌغ الثانً  : الفقرة الثانٌة

إذا تلقى مفتش الضرائب مالحظات المكلؾ داخل األجل المضروب ورأى 

أن جمٌعها او بعضها ال ٌستند إلى أي أساس صحٌح وجب علٌه أن ٌقوم خالل أجل 

ٌوما من تارٌخ تسلم الجواب بتبلٌؽه وفقا إلجراءات التبلٌػ  (60)ال ٌتجاوز ستٌن 

أسباب رفضه الجزئً أو الكلً وأساس فرض الضرٌبة الذي ٌرى من الواجب 

                                                 
1
 من ادلدونة العام للضرائب  219تسمى ىذه الطرق بطرق التبيلغ وقد نص عليها ادلشرع يف ادلادة -  

2
. حسب البنذ اخلامس م ادلدونة العامة للضرائب فإن رسالة التبليغ األوىل تكون قاطعة للتقادم- 

3
. ال ديكن للتبليغ الثاين يف ىذه احلالةة أن يتضمن تصحيحات مل يتم النص عليها يف التبليغ األول ادلعٌن شكال -  

4
 50زلمد السماحي ، م س ، ص -  

5
انظر يف ىذا الشأن الفصل الثاين من القسم األول -  

6
 من ادلدونة العامة للضرائب 235نشًن أن موافقة ادلكلف على التصحيحات ادلقرتحة ال دتنعو من ممارسة حقو يف ادلطالبة ادلنصوص عليو يف ادلادة -  

7
 78عبد القادر التعالين ، مم س ، ص -  
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

عتماده مع إخباره بؤن هذا األساس سٌصٌر نهائٌا إذا لم ٌقدم طعا فً ذلك إلى اللجنة 

ٌوما الموالٌة لتارٌخ تسلم رسالة  (30)المحلٌة لتقدٌرالضرٌبة داخل أجل ثالثٌن 

. التبلٌػ الثانٌة

وفً حالة عدم تبلٌػ اإلشعار الثانً إلى الملزم ، وكذا فً حالة عدم إشعار 

بالمراقبة داخل األجل القانونً فإن المسطرة التصحٌح تكون الؼٌة إال أنه ال ٌجوز 

إثارة حالة البطالن هاته من لدن الخاضع للضرٌبة ألول مرة أمام اللجنة الوطنٌة 

للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة
1

 .

إتر تسلمه اإلشعار الثانً ٌكون للملزم أن ٌقبل األسس المقترحة من لدن 

اإلدارة وبذلك تنتهً مسطرة التصحٌح، وٌتم إصدار جدول تحصٌلها ، وفً هذه 

الحالة ال ٌمكن للمكلؾ أن ٌنازع فً الضرٌبة المفروضة بهذه الطرٌقة ألنه عبر عن 

قبوله لها مع احتفاظه بحقه فً المطالبة التً ٌمكن من خاللها أن ٌحصل على إسقاط 

كلً أو جزئً للؽرامات المترتبة عن التصحٌح ، كما ٌمكن للمكلؾ فً حالة عدم 

قبوله لمقترحات اإلدارة جزئٌا على األقل، أن ٌطلب تحكٌم الالجنة المحلٌة لتقدٌر 

ٌوما الموالٌة لتارٌخ تسلم رسالة المفتش الثانٌة  (30)الضرٌبة داخل اجل ثالثٌن 

وتتولى هذه اللجنة النظر فً المسائل التً استمر الخالؾ بشؤنها بٌن الملزم واإلدارة 

. أما المسائل التً حصل بشؤنها اتفاق فال تنظر فٌها اللجنة الضرٌبٌة

: المسطرة االستثنائٌة للتصحٌح : المطلب الثانً 

إلى جانب المسطرة العادٌة للتصحٌح، هناك المسطرة االستثنائٌة المنصوص 

 من المدونة العامة للضرائب التً ٌلجؤ إلٌها مفتش الضرائب 221علٌها فً المادة 

بالنسبة لبعض الضرائب التً حددها المشرع فً الضرٌبة على الشركات الضرٌبة 

. على الدخل والضرٌبة على القٌمة المضافة 

ٌتم تحرٌك مسطرة التصحٌح االستثنائٌة كلما ظهر لإلدارة ما ٌستوجب القٌام 

فٌها ٌتعلق بالضرائب الثالث المذكورة بتصحٌح 
2

 .

                                                 
1
 من ادلدونة العامة للضريبة 220أنظر البنذ الثامن من ادلادة - 

2
 من ادلدونة العامة للضرائب  221انظر البند األول من ادلادة -  
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

الحصٌلة الخاضعة للضرٌبة عن فترة النشاط األخٌرة ؼٌر المشمول بالتقادم 

فً حالة تفوٌت مقاولة وانقطاعها عن مزاولة نشاطها او تؽٌٌر شكلها القانونً إذا 

كان ٌترتب على ذلك إما إخراجها من نطاق الضرٌبة على الشركات أو الضرٌبة 

. على الدخل وكلها إحداث شخص معنوي جدٌد

اإلقرار المودعة من قبل الخاضعٌن للضرٌبة الذٌن لو ٌبق لهم فً المؽرب 

موطن ضرٌبً أو مإسسة رئٌسٌة أو من قبل ذوي الحقوق للخاضعٌن للضرٌبة 

. المئوضٌن 

إقرارات الخاضعٌن للضرٌبة الذٌن ٌبٌعون قٌما منقولة وؼٌرها من سندات 

. رأس المال

المبالػ المحجوزة فً المنبع التً وقع إقرار بشؤنها من طرؾ المشؽلٌن او 

المدٌنٌن باإلٌرادات الذٌن ٌنقطعون عن مزاولة نشاطهم أو اللذٌن ٌقومون بتحوٌل 

. زبنائهم أو تؽٌٌر الشكل القانونً لمنشآتهم 

الضرٌبة المفروضة من قبل، فٌما ٌتعلق بالضرٌبة على القٌمة المضافة -

على فترة النشاك األخٌرة ؼٌر المشمولة بالتقادم فً حالة تفوٌت مقاولة أو انقطاعها 

. عن مزاولة مهامها 

وفً هذه الحاالت ٌسلك مفتش الضرائب نفس المراحل السابقة فٌما ٌخص 

التصحٌح وفق المسطرة العادٌة فً حواره مع الملزم حٌث ٌتوجب علٌه توجٌه 

إشعار أول إلى الخاضع للضرٌبة وانتظار جوابه ثم توجٌه إشعار ثان بنفس الشروط 

. واآلجال المحددة سابقا 

وإذا كانت المسطرة العادٌة والمسطرة االستثنائٌة لهما نفس اإلجراءات 

واآلجال فإنهما ٌختلفان على مستوى التنفٌذ، فبالنسبة للمسطرة العادٌة فإنه ال ٌتم 

فرض الضرٌبة إال بعد استنفاذ مسطرة التصحٌح أمام اللجان الضرٌبٌة أو بعد 

موافقة الملزم على مقترحات اإلدارة أما بالنسبة للمسطرة االستثنائٌة فإن األثر 

الموقؾ لمسطرة التحصٌل ال ٌسري علٌها إذ ٌقوم مفتش الضرائب بإصدار جدول 
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

التحصٌل بمجرد تبلٌؽه الرسالة الثانٌة إلى الملزم أو بمجرد مرور األجل الممنوح 

. للملزم للجواب عن الرسالة االولى دون أن ٌصدر عنه أي رد

إن المسطرة التوجٌهٌة هً حوار الرامً بٌن الملزم واإلدارة ٌعبر كل واحد 

منهما فٌه عن موقفه بخصوص األسس الالزم اعتمادها لفرض الضرٌبة وٌإدي 

. عدم احترام إجراءتها من قبل أحدهما إلى سقوط حقوقه المخولة له قانونا 

فإذا فضل المكلؾ التزام الصمت بعد توصله برسالة اإلدارة التً تخبر، 

بنٌتها إجراء عملٌة تصحٌح فإنه ٌطلق بد اإلدارة فً أن تحدد بنفسها تلقائٌا مبلػ 

الضرٌبة
1

، أما إذا لجؤت اإلدارة إلى تصحٌح األساس الضرٌبً بشكل مباشر دون 

سلوم مسطرة التصحٌح حتى ولو تعلق األمر بحالة عدم تقدٌم  التصرٌح فإن هذه 

. التصحٌحات تكون الؼٌة 

 

 

 

                                                 
1
 57زلمد السماحي ، م س ، ص -  
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

 

 

كما سبق القول فإن المرحلة اإلدارٌة هً اول 

مرحلة ٌمر منها النزاع الضرٌبً قبل ان ٌصل إلى 

القضاء  

تتكون المرحلة اإلدارٌة من شقٌن تحكٌم اللجات 

الضرٌبٌة الذي ٌتم اللجوء إلٌه من طرف الملزم بمناسبة 

سلوك اإلدارة لمسطرة تصحٌح األساس الضرٌبً ثم 

المطالبات التً تبث فٌها اإلدارة الضرٌبٌة نفسها التً 

تأتً من جانب الخاضعٌن للضرٌبة فً حالة غٌاب 

مسطرة التصحٌح وسنتانال فً فصل أول اللجان 

. الضرٌبٌة ثم المطالبات فً فصل ثان 
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 
تحكيم انهجان انضريبية  : انفصم األول

عندما ال ٌتم التوصل إلى حل للنزاع الضرٌبً فً إطار المسطرة التواجهٌة 

للتصحٌح ٌمكن اللجوء إلى تحكٌم اللجان الضرٌبٌة التً تتولى النظر فً المنازعات 

المعرضة علٌها وفق اإلجراءات المنصوص علٌها فً القانون وداخل األجل 

. القانونً

وٌتم اللجوء إلى تحكٌم اللجان الضرٌبٌة
1

من طرؾ الملزم الذي ٌخوله . 

القانون إمكانٌة تحرٌم مسطرة الطعن أمامها فحق الملزم فً التوجه إلى اللجان 

الضرٌبة حق عام ال ٌحد منه سوى احترام اإلجراءات المسطرٌة وكذا اختصاص 

. هذه اللجان المحلً والنوعً 

ؼٌر أن ما ٌإخذ على المشرع المؽربً أنه ال ٌإخذ بوحدة  اللجان وال بوحدة 

المساطر المتبعة أمامها ، مع العلم أنه بدأ منذ تبنً اإلصالح الضرٌبً العا ٌتجه 

نحو توحٌد هذه اللجان وتوحٌد المساطر كذلك خصوصا فً الضرائب المباشرة 

والرسوم التً فً حكمها، حٌث تم إسناد المنازعات المتعلقة بالجبائٌة الثالتٌة إلى 

لجان تسمى اللجان المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة ولجنة تسمى اللجنة الوطنٌة للنظر فً 

الطعون المتعلقة بالضرٌبة التً تنظر استئنافٌا فً مقررات اللجان األولى قبل أن 

ٌلحق بهذه الضرائب الضرٌبٌة على األرباح العقارٌة ورسوم التسجٌل بمقتضى 

.  المتضمن لقانون المساطر الجبائٌة2005قانون المالٌة لسنة 

وفً المقابل هذه اللجان أناط المشرع المنازعات المتعلقة بالضرائب 

والرسوم المحلٌة بلجان سماها لجان العمالت واألقالٌم كما اناط المنازعات المرتبطة 

. بالضرٌبة الحضرٌة بلجان أطلق علٌها لجان التحكم 

فالمنازعات الضرٌبٌة إذن ال تإول إلى لجان ضرٌبٌة موحدة، وال تخضع 

إلجراءات موحدة بل إن كل ضرٌبة تإول إلى لجنة ضرٌبٌة ٌحددها المشرع مع 

العلم أن القانون المالً لكل سنة ٌحمل الجدٌد فً المنازعات الضرٌبٌة ، وذلك فً 

                                                 
1
إنشاء جلان التحكيم يف ادلادة الضريبية يندرج يف إطار إشراك ادلكلفٌن يف نشاط اإلدارة الضريبية إىل إجياد " يرىي األستاذان زلمد مروان وعبد الرمحان بليال أن -  

 ".  تعاون وتيق بٌن اخلاضع للضريبة واإلدارة
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

مواكبته التطور الحاصل فً التشرٌع الضرٌبً الخاضع للواقع االقتصادي ولسٌاسة 

. الدولة المالٌة 

هً : ولضمان سٌر سلٌم لعمل اللجان الضرٌبٌة، ال بد من تحدٌد طبٌعتها 

لجان إدارٌة أم قضائٌة ؟ أن تحدٌد ذلك ٌسمل معرفة القواعد المسطرٌة المتبعة 

أمامها وطبٌعة المقررات الصادرة عن هذه اللجان هل هً مقررات إدارٌة أم أحكام 

قضائٌة؟ 

لقد اعتبر االجتهاد القضائً اللجان الضرٌبٌة المحدثة مجرد هٌآت إدارٌة، 

ونفً تمتعها بؤي طابع قضائً حٌث مما جاء فً أحد القرارات الصادرة عن الؽرفة 

اإلدارٌة بالمجلس األعلى
1

:   ما ٌلً 

وهكذا فعندما أنشؤ المشرع هذه اللجان الضرٌبٌة لم ٌكن ٌهدؾ إلى " ...

إنشاء قضاء إداري ألسس الضرٌبٌة ولكن فقط إلى منع األشخاص الذٌن فرضت 

علٌهم هذه الضرٌبة ضمانة إضافٌة للبحث والتقدٌر من طرؾ سلطة إدارٌة متمتعة 

بسلطة اتخاد القرار فً مسائل واقعٌة من شؤنها المساهمة فً تحدٌد أسس الضرٌبة 

 " ...

فاللجان الضرٌبٌة إذن لٌست هٌؤة قضائٌة ، إنما هً مجرد جهاز تكمٌلً 

إلدارة الضرائب إذ تعمل على اتمام عمل اإلدارة الضرٌبٌة فٌما ٌخص األسس 

الضرٌبٌة
2

، ومما ٌزكً موقؾ القضاء من طبٌعة اللجان الضرٌبٌة كون الهٌآت 

 من الدستور وال ٌتم انشاإها بقرار من 45الضائٌة تخضع فً احداثها للفصل 

. اإلدارة عكس ما هو علٌه الحال فً إطار هذه اللجان 

وقد مٌز المشرع المؽربً بٌن اللجان الضرٌبٌة من خالل التسمٌة التً 

أعطاها لكل لجنة تبعا لنوع الضرائب المختصة بها وٌبٌن الجدول التالً بعض هذه 

. اللجان ومهامها والضرائب التً تعود إلٌها 

 

                                                 
1
. 160 ص 1993 اإلداري ادلنشورات اجلامعية ادلغاربية ء وأرد ب أمينة جًنان أمحد البخاري القضا1962 يوليوز 12قرار الغرفة اإلدارية بتاريخ -  

2
 .115زلمد مرزاق ، عبدالرمحان أبليال ، م س ، ص -  
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

 مهمة اللجنة المرجع القانونً أنواع الضرائب  اسم اللجنة

 

 

 

 

اللجنة المحلٌة لتقدٌر 
 الضرٌبة  

الضرٌبة على الشركات -

الضرٌبة على القٌمة 

المضافة  

الضرٌبة على الدخل  

 

 من المدونة 221المادة 

 العامة للضرائب 

 

 

 

 

النظر فً تقدٌرات اإلدارة 
 الضرٌبٌة 

الضرٌبة على األرباح 

 العقارٌو

 من المدونة 221المادة 

العامة للضرائب المحال 

 224علٌها من قبل المادة 

 من نفس القانون

 من المدونة 220المادة  رسوم التسجٌل 

 العامة للضرائب

اللجنة الوطنٌة للنظر فً 

الطعون المتعلقة 

 بالضرٌبة

النظر فً مقررات اللجنة  نفس المراجع أعاله نفس الضرائب السابقة

 المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة 

الضرائب والرسوم  لجنة العمالة أو اإلقلٌم

المستحقة للجماعات 

 المحلٌة

 من القانون 13المادة 

المتعلق بالضرائب 

المستحقة للجماعات 

 المحلٌة

النظر فً تقدٌرات  مؤمر 

 الضرائب 

من القانون 19المادةالضرٌبة الحضرٌة لجنة التحكٌم 

 المتعلق 37.89

بالضرٌبة الحضرٌة 

النظر فً تقدٌرات  لجنة 

االحصاء 

ضرائب الجبائٌة النائٌة ا لجنة المخالفات  

انضريبة عهى األرباح 

انعقارية 

 من المدونة 231المادة 

العامة للضرائب 

النظر فً المخالفات 

الضرٌبٌة 

-89 من القانون 7المادة الضرٌبة الحضرٌة لجنة اإلحصاء  

 المتعلق بالضرٌبة 37

الحضرٌة 

إحصاء العقارات 

الخاضعة للضرٌبة 

 الحضرٌة 
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
تبحيمة الئناة البليبةالتقرطة الطريبةة:ة اليبحة األو 

تختص اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة بالنظر فً النزاعات التً تنشؤ بمناسبة 

تقدٌر األساس الضرٌبً المتعلق بالضرٌبة العامة على الدخل او الضرٌبة على 

القٌمة المضافة أو الضرٌبة على الشركات عندما ال ٌتوصل كل من الخاضع 

للضرٌبة واإلدارة الضرٌبٌة إلى اتفاق بشؤن األسس الضرٌبٌة الالزم اعتمادها فً 

فرض الضرٌبة  

وبصدور القانون المتعلق بالمساطر الجبائٌة بمقتضى القانون المالً لسنة 

 ثم إسناد المنازعات المتعلقة بواجبات التسجٌل والضرٌبة المفروضة على 2005

األرباح العقارٌة إلى اللجان المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة بعدما كانت فً السابق تإول 

إلى لجان التقٌٌم 
1

، وذلك رؼبة منه فً تبسٌط مسطرة المنازعات الجبائٌة وتقوم 

اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة بالبث فً المطالبات التً ٌتقدم بها الخاضعون 

للضرٌبة الكائن مقارهم ومإسساتهم الرئٌسٌة داخل النفود الترابً للجنة وذلك داخل 

 ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تسلٌم رسالة التبلٌػ الثانٌة سواء كانت مسطرة 30أجل 

التصحٌح عادٌة استثنائٌة  

وتكمن أهمٌة هذه اللجنة فً كونها تنعقد فً المكان الترابً لوعاء الضرٌبة 

مما ٌساعدها على اتخاد قرارها فهً على إطالع بالواقع االقتصادي للمنطقة وفً 

وجود ممثل للمهنة ٌنتمً إلى نفس المنطقة ٌكون على إطالع باألسعار وكٌفٌة 

سرٌان المعامالت ومشاكلها باإلضافة إلى ترأس قاض للجنة
2

 مما ٌشكل ضمانات 

. فعلٌة لحماٌة حقوق اللزمٌن بالضرٌبة 

وسنتولى دراسة تحكٌم اللجنة المحلٌة من خالل عرض لتكوٌنها، اختصاها، 

. مسطرة الطعن أمامها، سٌر عملها ثم أثار الطعن أمامها 

                                                 
1
 وتنقسم إىل جلان زللية للتقييم وجلنة وطنية للتقييم ، حيث توجد كل جلنة زللية على مستوى كل مكتب للتسجيل 1989مث إحداهتا مبقتضى قانون ادلالية لسنة -  

والتمرب وتتوىل النظر يف الطعون اليت يقدمها إليها ادللزمون واليت توجو ضد مسطرة تصحيح الضريبة على األرباح العقارية ورسوم التسجيل تتكون كل جلنة زللية للتقييم 
 .من قاض رئيس ذلا ممثل اإلدارة وممثل الغربة التجارية والصناعة او الغرف الفالحية حسبما إذا تعلق األمر مبنطقة حضرية أو قروية 

أما اللجنة الوطنية للتقييم فتتوىل النظر يف مقررات اللجان احمللية للتقييم وتتكون من مستشار باجمللس األعلى يتوىل رئاستها ممثل لوزارة التعمًن أو الفالحة حسبما إذا 
 .كان العقار موضوع الضريبة موجودا يف منطقة حضرية أو قروية وممثل لفدرالية غرف التجارة والصناعةت أو فدرالية غرف الفالحة موقع العقار وفقا للتميز أعاله 

2
 .148سفيان ادريوش رشيد الصابري، م س ص -  
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تكوٌن اللجان المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة : المطلب األول 

 من المدونة العامة للضرائب تتكون كل لجنة محلٌة 225استنادا إلى المادة 

:  قاضً من -1من 

قاضً وهو رئٌس اللجنة ، وٌتولى الوزٌر األول تعٌٌنه من بٌن قضاة -1

المحاكم االبتدائٌة التً توجد داخل دائرة االختصاص الترابً للجنة المعنٌة مع العلم 

أن المشرع لم ٌحدد رتبته فً تسلسل النظام القضائً 
1

 .

ممثال لعامل العمالة أو اإلقلٌم الواقع مقر اللجنة بدائرة نفوذه  -2

رئٌس المصلحة المحلٌة للضرائب أو ممتله الذي ٌقوم بمهمة الكاتب -3

المقرر 

ممثال من بٌن ممثلً الخاضعٌن للضرٌبة ٌكون تابعا للفرع المهنً األكثر -4

وٌتم تعٌٌن . تمثٌال للنشاط الذي ٌزاوله الملزم سواء كان شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا

هإالء الممثلٌن من قبل العامل الذي ٌوجد بدائرة نفوذه مركز اللجنة المحلٌة المعنٌة 

، حٌث ٌقوم بتعٌٌن الممثلٌن الرسمٌٌن ومثل عددهم من الممثلٌن االحتٌاطٌٌن لمدة 

ثالث سنوات من بٌن األشخاص الطبٌعٌٌن أعضاء المنظمات المهنٌة األكثر تمثٌال 

لفروع األنشطة الفالحٌة، التجارٌة الصناعٌة والحرفٌة فٌما ٌخص الطعون التً تهم 

الخاضعٌن للضرٌبة الذٌن ٌزاولون مهنا حرة فٌباشر تعٌٌنهم من بٌن أعضاء 

المنظمات المهنٌة األكثر تمثٌال وٌتم تعٌٌن فئتً الممثلٌن معا من بٌن القوائم التً 

 أكتوبر من السنة التً تسبق السنة التً تبتدأ خاللها 31تقدمها المنظمات السابقة قبل 

ؼٌر أن المشرع لم ٌقع بتحدٌد . مهام األعضاء المعنٌٌن فً حضٌرة اللجنة المحلٌة

عدد ممثلً الملزمٌن الواجب إختٌارهم بل ترك األمر لتقدٌر العمال وذلك اعتمادا 

على المهن االكثر مزاولة ومستوى النشاطات االقتصادٌة الموجودة بالعمالة أو 

اإلقلٌم المعنً ، ومهما ٌكن عدد ممثلً الملزمٌن فإنه ٌجب تعٌٌنهم قبل فاتح ٌناٌر 

. من السنة التً تبتدأ خاللها مهامهم فً حظٌرة اللجنة المحلٌة

                                                 
1
يرى بعض الفقو أن ذلك متعمد من طرف ادلشرع وذلك هبدف إضفاء نوه من ادلرونة  -  
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وإذا طرأ تاخٌر على تعٌٌن الممثلٌن الجدد أو حال دون ذلك عائق وقع تلقائٌا 

. تمدٌد انتداب الممثلٌن المنتهٌة مهامهم لفترة ال تتجاوز ثالثة أشهر

وفً حالة ما إذا استحال تمدٌد انتداب الممثلٌن المنتهٌة مهامهم ألي سبب من 

األسباب أو لم ٌتؤت فً فاتح أبرٌل تعٌٌن الممثلٌن الجدد الخاضعٌن للضرٌبة وجب 

وٌجوز للخاضع للضرٌبة فً هذه الحالة أن ٌقدم إلى . اخبار الخاضع للضرٌبة بذلك

 30رئٌس المصلحة المحلٌة للضرائب التابع لها مكان فرض الضرٌبة داخل أجل 

ثالثٌن ٌوما الموالٌة لتارٌخ تسلم الرسالة المذكورة ، طلبا ٌلتمس فٌه المثول أمام 

اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة مإلفة فقط من رئٌسها وممثل عامل العامالة او اإلقلٌم 

ورئٌس المصلحة المحلٌة للضرائب 
1

 .

وبانصرام األجل المذكور أي ثالثون ٌوما، دون أن ٌتقدم الملزم بؤي طلب 

عرضت اإلدارة النزاع على اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة 

عشرة أٌام من تارٌخ  (10)وأخبرت بذلك الخاضع للضرٌبة داخل أجل ال ٌتجاز عذ

. توجٌخ هذه العرٌضة

ٌمكن للجنة المحلٌة أن تستعٌن بخبٌرٌن اثنٌن على األكثر تعٌنهما من بٌن 

. الموظفٌن او الخاضعٌن للضرٌبة وٌكون لهما صوت استشاري  

ومما تقدم ٌتبٌن أن القانون الجبائً حرص على أن تكون تمثٌلٌة األطراؾ 

فً اللجنة متعادلة ، فهً تضم إلى جانب قاض كرئٌس ، ممثل اإلدارة الذي ٌقوم 

بمهمة مقرر اللجنة وممثل الخاضعٌن للضرٌبة والذي ٌكون تابعا للفرع المهنً 

. األكثر تمثٌال للنشاط الذي ٌزاوله الطاعن وممثال للسلطة التنفٌذٌة

وٌشكل وجود قاضً رئاسة اللجنة المحلٌة 
2

، ضمانة أساسٌة لعمل هذه 

االخٌرة ضمن إطار قانونً سلٌم على اعتبار أنه من المفترض أن ٌكون ملما بجمٌع 

                                                 
1
يف تعيينهم فتحي ابراىيم طبيعة جلان التحكيم العامة وانعكاساهتا على تدعيم ضمانات ادلكلف دبلوم السلك العايل ادلدرسة الوطنية لإلدارة الوطنية اإلدارة -  

. 84 ص 1991/1992العمومية بالرباط 
2
كانت رئاسة اللجنة احمللية قبل تبين اإلصالح اجلبائي تعود دلمثل السلطة التنفيذية  -  
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النصوص القانونٌة الضرٌبٌة
1

 مما من شؤنه أن ٌحقق األداء الجٌد لإلجراءات 

. والعملٌات التً تقوم بها اللجنة خالل بتها فً النزاع 

كما أن وجود ممثلً الخاضعٌن للضرٌبة فً تكوٌن اللجنة بشكل ضمانة 

أساسٌة بالنسبة للملزمٌن الن بواسطته ٌستطٌعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم 

مما جعل بعض الفقه 
2

ٌرى أن المشرع قصد من وراء هذه التمثٌلٌة استمرارٌة 

. الشرعٌة فً العملٌات الجبائٌة

اختصاصات اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة  : المطلب الثانً 

مند تبنً اإلصالح الضرٌبً قام المشرع بمد االختصاص المحلً للجان 

. المحلٌة بهدؾ تقرٌبها من الملزمٌن كما وسع من اختصاصها النوعً

االختصاص المحلً للجنة المحلٌة  : الفقرة األولى 

ٌعود لإلدارة تحدٌد مقر كل لجنة محلٌة وتحدٌد دائرة احتصاصها وفً هذا 

 ٌقضً بإنشاء لجنة محلٌة فً كل عمالة 1988 دجنبر 30اإلطار صدر مرسوم فً 

أو إقلٌم وٌعتبر توسٌع االختصاص المكانً لهذه اللجان  بالشكل الذي ٌجعلها قرٌبة 

من كل المكلفٌن ضمانة فعلٌة لهإالء
3

 .

وٌتم تحدٌد االختصاص المحلً لكل لجنة محلٌة استنادا إلى مكان ربط 

الضرٌبة الذي ٌوافق المقر االجتماعً االستخالص المعنوٌة فً حالة الضرائب 

المفروضة على هذه األخٌرة أو مقر اإلقامة الرئٌسً بالنسبة لألشخاص الطبعٌٌن 

. فً حالة الضرائب المفروضة على أشخاص طبٌعٌٌن 

. االختصاص النوعً للجنة المحلٌة : الفقرة الثانٌة

حدد المشرع المؽربً االختصاص النوعً للجان المحلٌة واللجنة الوطنٌة فً 

 من 225الطعون المقدمة إلٌهما فً المسائل الواقعٌة دون القانونٌة هكذا تنص المادة 

تبت اللجان فً النزاعات المعروضة على "... المدونة العامة للضرائب على أنه 

أنظارها، وٌجب علٌها أن تصرح بعدم اختصاصها فً المسائل التً ترى أنها تتعلق 

                                                 
1
 .69زلمد مرزاق ، زلمد مرزاق ، عبدالرمحان ايليال م س ص -  

2
. 49الضرائب ادلباشرة بادلغرب اجلزء الثاين صباح نعوش بدون طبعة ص -  

3
. 24فتحي ابراىيم ، م س ، ص -  
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فاختصاص فً المسائل التً ترى أنها ..." بتفسٌر نصوص تشرٌعٌة او تنظٌمٌة 

فاختصاص اللجنة المحلٌة محصورة .." تتعلق بتفسٌر نصوص تشرٌعٌة أو تنظٌمٌة 

فً تحدٌد العناصر المكونة لألساس الضرٌبً الذي على ضوئه ٌتم إقرار الضرٌبة 

المفروضى دون المسائل القانونٌة 
1

 .

 

 وقد أثار موقؾ المشرع اختصاص اللجنة المحلٌة آراء فقهٌة مإٌدة وأخرى 

. معارضة له 

هكذا ٌرى األستاذ فتحً ابراهٌم
1

 أن حصر اختصاص اللجنة المحلٌة فً 

البث فً المسائل الواقعٌة فقط، ٌشكل ضمانة مهمة للملزمٌن على اعتبار أنه لو كان 

اختصاصها ٌمتد إلى النظر فً المسائل القانونٌة أٌضا لها كان من الالزم حرمانهم 

. من اللجوء إلى القضاء 

وفً المقابل ٌرى االستاذان محمد مرزاق عبد الرحمان ابلٌال ان حصر 

اختصاص اللجنة المحلٌة فً البث فً المسائل الواقعٌة دون القانونٌة ال ٌشكل 

: ضمانة أساسٌة للملزم لعدة اعتبارات منها 

إن القول ٌترك المسائل القانونٌة للقضاء فٌها للفصل فٌها معناه  تجزئة 

 ٌمكن عرضه على –الواقعٌة - النزاع إلى جزئٌن أحدهما خاص بالناحٌة الحسابٌة

درجتٌن فقط اللجنة المحلٌة والوطنٌة فً حٌن أن المسائل القانونٌة تعرض على 

درجتٌن الدرجة االبتدائٌة تم االستئنافٌة إضافة إلى رقابة ٌمارسها المجلس األعلى 

وبذلك ٌتم حرمان طرفً النزاع من درجة من درجات النقاضً لبعض النزاع األمر 

. الذي ٌخالؾ المنطق والعدالة 

حل المسائل القانونٌة من طرؾ اللجنة المحلٌة أمر ؼٌر مستعص إذ ٌوجد -

. من بٌن أعضائها قضاة ٌفترض فٌهم معرفة كاملة ودقٌقة بالقانون الضرٌبً 

صعوبة الفصل بٌن النقط القانونٌة والنقط الحسابٌة فً النزاع لهذه األسباب -

ٌرى هذا االتجاه الفقهً انه من المفٌد بالنسبة للمستفٌدٌن من هذه اللجان اإلدارة 

                                                 
1
. ادلشرع الفرنسي يتبىن نفس موقف ادلشرع ادلغريب يف حتديد االختصاص اللجان اإلقليمية -  
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الضرٌبٌة والملزمٌن وبالنسبة للسٌر الحسن لهذه اللجان أن ٌوسع المشرع اختصاص 

اللجان المحلٌة لٌشمل المسائل القانونٌة
2

 . 

وعلى أي  فإن موقؾ المشرع واضح بهذا الخصوص ، إذ ٌمنع على اللجان 

المحلٌة البث فً مسائل قانونٌة إال أن مسؤلة التمٌٌز بٌن المسائل  الواقعٌة قصد 

تحدٌد إطار االختصاص النوعً للجان المحلٌة ٌعد من أعقد اإلشكاالت التً تتار 

. فً النزاعات الضرٌبٌة وقد وضع الفقه عدة معاٌٌر للتمٌٌز بٌنهما 

فقد اعتبر اتجاه فقهً
3

بؤن المسائل الواقعٌة تتعلق بتقدٌر العناصر التً . 

تفرض علٌها الضرٌبة كممتلكات الشركة الخاضعة للضرٌبة مثال بٌنما اتجاه فقهً 

آخر 
4

اعتبر أن المسائل الواقعٌة تتعلق إما بربح أو رقم األعمال الذي على أساسه  . 

ستحدد الضرٌبة وذهب اتجاه فقهً أخر إلى أن المسائل الواقعٌة تتعلق بكل ما من 

شؤنه التحقق من الوجود المادي للوقائع بٌنما ترتبط المسائل القانونٌة بتفسٌر 

. نصوص جبائٌة 

ومن جهتها حاولت المحاكم اإلدارٌة اٌجاد معٌار للتمٌٌز بٌن المسائل 

القانونٌة والمسائل الواقعٌة فً النزاع الضرٌبً وهذا ما نتلمسه فً حكم صادر عن 

المحكمة اإلدارٌة بوجدة
5

.  ومما جاء فٌه 

حٌث ٌإخذ من قرار اللجنة الوطنٌة انه قضى بإلؽاء المسطرة أي ".... 

 لتجاوز الضرائب لفترة التحقٌق المحددة فً ستة اشهر بموجب –مسطرة التصحٌح 

 المتعلق بالضرٌبة على الشركات وحٌث ٌإخذ 86– 24 من القانون رقم 33المادة 

 المنظمة الختصاص اللجنة الوطنٌة للنظر فً 41من الصٌاؼة القانونٌة للمادة 

الطعون الضرٌبٌة أن المشرع الضرٌبً حصر اختصاص تلك اللجنة فً البث فً 

المسائل  الواقعٌة دون القانونٌة وبمقتضى ذلك تكون بصدد مسائل واقعٌة كلما تعلق 

األمر بالتحقق المادي من الوقائع أو بتقدٌر مكونات أساس الضرٌبة وتكون بصدد 

                                                                                                                                            
1
 .37م س ، ص : فتحي ابراىيم - 

2
 .66ادلرجع نفسو ، ص -  

3
  - publipe colis et autres : fiscalité publique des affaires , Economica 4

ème
 edition p 652. 

4
 - Mohamed cherkaoui : le contentieux fisacle du maroc , des droit public Rabat 1982 p 63. 

5
. 39فتحي إبراىيم ، م س ، ص -  
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اللجنة الوطنٌة ... مسائل قانونٌة كلما تعلق األمر بتؤوٌل أو تفسٌر نصوص جبائٌة 

حٌنما أقدمت على تطبٌق ضابط أجل المراجعة فً النازلة وهو إجراء جوهري 

ومسطري وحٌنما رتبت البطالن خالفا لقاعدة اال بطالن إال بنص تكون قد تناولت 

نقطة قانونٌة مما ٌحرم علٌها تناولها بالتفسٌر والتؤوٌل بقوة القانون وأن ذلك ٌشكل 

اعتداء على اختصاص القاضً الضرٌبً وبالتالً ٌبقى قرارها منطوٌا على عٌب 

" التجاوز فً االختصاص

وما ٌستفاد من هذا الحكم  أن اختصاص اللجنة للنظر فً المسائل  الواقعٌة 

ٌتحدد بالتحقق المادي من الوقائع أما ترتٌب جزاءات على عدم احترام اإلجراءات 

المسطرٌة المتبعة خالل مرحلة التصحٌح ٌعتبر من قبٌل تفسٌر نصوص قانونٌة مما 

ٌعتبر تجاوزا الختصاصها القانونً فاللجنة المحلٌة لٌس لها حق النظر فً احترام 

المسطرة القانونٌة وتقرٌر بطالنها من عدمه، بل ٌتم االكتفاء أمامها بإثارة حالة 

البطالن لضمان حق اتارتها أمام القضاء والذي ٌنعقد له االختصاص للتصرٌخ 

بالبطالن من عدمه 
1

 .

وخالصة القول أن المشرع الضرٌبً ألزم اللجنة المحلٌة وكذا اللجنة الوطنٌة 

بالتصرٌح بعدم االختصاص فً حالة ما إذا عرض علٌها نزاع  ٌتعلق بمسائل 

. قانونٌة إال تعرضت مقرراتها للبطالن 

وإجماال ٌمكن تحدٌد شروط صحة تدخل اللجنة المحلٌة للبث فً النزاعات 

المعروضة علٌها كما ٌلً 
2

 :

أن ٌتعلق النزاع بؤمور تدخل فً اختصاص اللجنة المحلٌة أي أن تكون -

. المسائل التً تبث فٌها واقعٌة ولٌست قانونٌة

أن ٌكون تدخل اللجنة متعلقا بتصحٌح أساس الضرٌبة ولٌس بالفرض -

التلقائً إذ فً الحالة األخٌرة ٌنازع الملزم عن طرٌق اتباع اجراءات المطالبة أمام 

إدارة الضرائب  

أن تكون اللجنة مختصة محلٌا  -
                                                 

1
. 182سفقثان درويش رشيدة الصابري م س ، ص -  

2
. 165ادلرجع السابق ص -  
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احترام األجل القانونً للطعن أمام اللجنة المحلٌة  -

أال ٌكون هناك اتفاق صرٌح او ضمنً بٌن اإلدارة والملزم حول األسس -

. الضرٌبٌة 

مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلٌة : المطلب الثالث 

إن اللجوء إلى اللجنة المحلٌة لٌس مفتوحا فً وجه جمٌع الملزمٌن ، إنما فقط 

لهإالء الذٌن احتزموا المسطرة من بداٌتها أي منذ تسلم الرسالة األولى لمفتش 

. الضرائب الخاصة بالتصحٌح

وتنطبق مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلٌة بمقتضى طلب صرٌح من 

الخاضع للضرٌبة ٌعبر فٌها عن إرادته فً عرض النزاع على أنظارها وذلك داخل 

. األجل القانونً المحدد لذلك 

أجل تحرٌك مسطرة الطعن  : الفقرة األولى 

قام المشرع بتحدٌد األجل القانونً للملزم للتعبٌر عن رؼبته فً عرض 

النزاع على تحكٌم اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة، وقد كان هذا األجل قبل إصدار 

 ٌوما بالنسبة للمسطرة العادٌة للتصحٌح، 30 ٌحدد فً 2001قانون المالٌة لسنة 

 ٌوما بالنسبة للمسطرة االستثنائٌة ابتداء من ٌوم تبلٌػ رسالة المفتش الثانٌة لكن 60و

 ٌوما 30 وحد األجل بالنسبة لمسطرتً التصرٌح فً 2001القانون المالً لسنة 

وهو ما كرسه المشرع فً المدونة العامة للضرائب فً الفقرة الثانٌة من كل من 

 221 و 220المادتٌن 
1

المادة األولى تخص المسطرة العادٌة للتصحٌح والمادة  ) 

. (الثانٌة تخص المسطرة االستثنائٌة 

وٌعتبر أجل الثالثٌن ٌوما اجال كامال أي ال ٌحتسب فٌه الٌوم األول الذي هو 

. ٌوم التبلٌػ وال الٌوم األخٌر الذي هو الٌوم الثالثٌن 

                                                 
1
:  من ادلدونة العامة للضرائب على 220ذلاتع الفقرتٌن نفس ادلضمون مع اختالف يف الصياغة وتنص الفقرة الثانية من ادلادة -  

إذا تلقى ادلفتش مالحظات ادلعنيٌن باألمر داخل األجل ادلضروب ورأى أن مجيعا أو بعضها  ال يستند إىل أي أساس صحيح وجب عليو أن يقوم خالل أجل أال 
 أعاله ، اسباب رفضو اجلزئي أو الكلي وأساس فرض الضريبة الذي 219 يوما من تاريخ تسلم اجلواب بتبليغهم وفقا لإلجراءات ادلنصوص عليها يف ادلادة 60يتجاوز 

 أدناه 225يرى من الواجب اعتماده مع إخبارىم بأن ىذا األساس سيصًن هنائيا إذا مل يقدموا طعنا يف ذلك إىل اللجنة احمللية لتقدير الضريبة ادلنصوص عليها يف ادلادة 
.  يوما ادلوالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية30داخل أجل 
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لكن ما هو طبٌعة أجل الطعن أمام اللجنة المحلٌة ، هل هو أجل تقادم ام أجل 

سقوط ؟ 

 من المدونة العامة للضرائب نجد أن 221 و 220بالرجوع إلى المادتٌن 

األساس الضرٌبً ٌصٌر نهائٌا عند عدم تقدٌم الطعن داخل األجل القانونً فالمشرع 

لم ٌتحدث عن انقطاع هذا األجل ولم ٌورد أن القوة القاهرة توقؾ سرٌان أجل 

الطعن أمام اللجنة المحلٌة، مما ٌإدي إلى التؤكٌد على أن اجل الطعن أمام اللجان 

. المحلٌة أجل سقوط ال تسري هذا علٌه أحكام الوقؾ والقطع 

ولعل ما جعل المشرع ٌتخذ هذا الموقؾ هو ان أحكام القطع والوقؾ أقرت 

أساسا لحماٌة ذوي النٌات الحسنة والدٌن لم ٌثبت أنهم ارتكبوا أي إهمال او تقصٌر 

فوت علٌهم أجل الطعن كما أن عدم تنصٌص المشرع على أن طلب الملزم من 

ؼٌر موقؾ ألجل " مفتش الضرائب إٌضاحات جدٌدة بخصوص بعض نقاط النزاع 

الطعن وهو إجراء ٌهدؾ من ورائه تفوٌت الفرصة على الخاضع للضرٌبة للقٌام 

بؤي مماطلة عندما ال ٌمارس حقوقه طبقا لقواعد حسن النٌة
1

أضؾ إلى ذلك أن . 

القانون الضرٌبً له ذاتٌة خاصة وبالتالً فإن هناك مجموعة من الحاالت ٌستعٌد 

فٌها تطبٌق القواعد العامة على النوازل الضرٌبٌة 
2

 .

بالرجوع إلى القضاء المؽربً، ال نجده قد بت فً نازلة تتعلق بسرٌان أجل 

الطعن أمام اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة لكن  ٌمكن اإلشارة إلى قرار صادر عن 

المجلس األعلى
3

حٌث "...  متعلق بسرٌان أمد تقدٌم التظلم اإلداري ومما جاء فٌه 

أن المدعٌة لم تشر حتى نهاٌة كانت فً حالة جسدٌة ٌستحٌل علٌها معها تقدٌم التظلم 

والمالحظ من هذا القرار أن المجلس األعلى أقر ... " اإلداري فً األجل المحدد

بإمكانٌة وقؾ سرٌان أجل التظلم اإلداري عند توفر قوة قاهرة لكن بعض الفقه
4

 ال 

ٌستند إلى هذا القرار لتبرٌر إمكانٌة وقؾ سرٌان أجل الطعن امام اللجنة المحلٌة 

                                                 
1
 21فتحي ابراىيم ، م س ، ص-  

2
. 93عبدالرمحان ابليال وزلمد مرزاق م ص ، ص - 

3
. 1962 يناير 22قرار صادر عن اجمللس األعلى بتاريخ -  

4
. 94زلمد مرزاق عبد الرمحان أبليال م س ، ص -  
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باعتبار ان هذا القرار ٌتعلق بؤجل تقدٌم التظلم اإلداري الذي ٌختلؾ عن أجل الطعن 

. أمام لجان التحكٌم 

تحرٌك مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلٌة  : الفقرة الثانٌة

ٌجوز للخاضع للضرٌبة الذي ٌنازع فً األسس المبلؽة إلٌه من طرؾ مفتش 

الضرائب فً رسالة التبلٌػ الثانً أن ٌطعن فً هذه األسس أمام اللجنة المحلٌة فً 

. ٌوما من ٌوم تسلمه لهذا التبلٌػ (30)ظرؾ 

ؼٌر أن القانون ال ٌتحدث عن إمكانٌة توجٌه طعن من طرؾ اإلدارة إلى 

اللجنة المحلٌة بخصوص األسس التً أقر بها الملزم فال ٌعقل أن تكون اإلدارة 

تنازع فً األسس المصرح بها وٌكون الخاضع للضرٌبة ملزما بتقدٌم طعن ضد 

األسس التً ترى اإلدارة من الالزم اعتمادها، فاالدارة هً التً تنازع وبالتالً هً 

التً ٌجب أن ٌقع علٌها واجب الطعن ولٌس الملزم باعتبار أن المدعً هو الذي ٌلجؤ 

. إلى تحكٌم الجهة المختصة ولٌس المدعى علٌه 

وٌرى بعض الفقه
1

 أنه  ٌتعٌن على اإلدارة عرض النزاع على اللجان 

الضرٌبٌة إذا عبر الخاضع عن عدم اتفاقه على األسس الضرٌبٌة التً تقترحها 

اإلدارة حتى ولو لم ٌعبر صراحة عن طلب عرض النزاع على تلك اللجان ألنه قد 

ٌجهل انه ٌلزم التعبٌر عن ذلك صراحة وذلم رؼم التنصٌص القاننً على أن األسس 

. الضرٌبٌة تصٌر نهائٌة إذا لم ٌتم الطعن فٌها أمام اللجنة المحلٌة 

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسً فً تنظٌمه للطعن أمام اللجان 

إال ان . اإلقلٌمٌة لم ٌتحدث كذلك عن إمكانٌة عرض اإلدارة للنزاع  أمام اللجنة 

االجتها القضائً الفرنسً
2

 ذهب إلى أن تصرٌح الملزم برفض األسس المقترحة من 

طرؾ اإلدارة ٌعطً لهذه األخٌرة إمكانٌة عرض الملؾ على الجهة المختصة  

وٌتم تحرٌك مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلٌة بواسطة طلب مكتوب ٌعبر 

فٌه الملزم عن إرادته فً عرض النزاع على اللجنة المذكورة وٌكون التعبٌر عن 

                                                 
1
 .151سفيان ادريوش أرشيدة الصابري ، م س ، ص -  

2
 - Cour d’appel administratif de paris : 28-11-1989 req 275  

CAA de nartes : 1èr edition de 26-01-94 req 92-744. 
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هذه اإلدارة إما بشكل صرٌح وإما بشكل ضمنً إذ ٌكفًٌ أن ٌعبر الملزم عن رؼبته 

فً إحالة الملؾ على الجهة المختصة ، وٌجب توجٌه هذا الطلب إلى مفتش 

( 30)الضرائب بالدائرة الموجودة فٌها الملزم وذلك داخل األجل القانونً المحدد فً 

: ثالثٌن ٌوما ابتداء من تارٌخ تسلم اإلشعار التانً 

وإذا كانت إحالة طلب الطعن أمام اللجنة المحلٌة إلى المفتش إجبارٌة فإن 

المدة التً ٌجب على اإلدارة احترامها للقٌام بتوجٌه الطلب إلى اللجنة لم ٌحددها 

القانون بل األكثر من ذلك أنه لم ٌحدد جزاء قانونٌا على عدم إحالة الطلب على 

انظار اللجنة المحلٌة مما قد ٌجعل اإلدارة تتباطؤ فً توجٌه الطلب إلى اللجنة 

. المذكورة بل وٌمكن أن ال تحٌله إلٌها إما خطؤ أو عن قصد 

أمام هذا الفراغ التشرٌعً نجد االجتهاد القضائً المؽربً قد اوجد حال لهذا 

اإلشكال إذ بت القضاء اإلداري 
1

 فً أحد قرارته نازلة تتعلق بعدم إحالة النزاع من 

طرؾ اإلدارة على اللجنة المحلٌة بعد تلقٌحها طلبا من قبل الملزم داخل أجله 

القانونً، حٌث قضى بإلؽاء مسطرة تحدٌد األسس الضرٌبٌة المصححة على اعتبار 

أن اإلدارة خرقت النصوص القانونٌة التً تقتضً بضرورة إحالة النزاع على 

. اللجنة المحلٌة 

وفً عالقة بإحالة ملؾ النزاع على اللجنة المحلٌة تتور إشكالٌة تتعلق 

بالحالة التً ٌطالب فٌها الملزم عرض النزاع على اللجنة بخصوص مسؤلة ال تدخل 

ضمن اختصاصها، فهل ٌجب على اإلدارة إحالة الملؾ على اللجنة المحلٌة؟ 

إن القانون البجائً المؽربً ال ٌنص على هذه الحالة فكل ما ٌنص علٌه أن 

. المفتش ٌتسلم المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلٌة وٌحٌلها إلٌها

أما القضاء الفرنسً فلم ٌؤخذ بموقؾ موحد اتجاه هذه اإلشكالٌة إذ ذهب 

القضاء اإلداري
2

 إلى أنه إذا كانت اللجنة اإلقلٌمٌة ؼٌر مختصة فإن اإلدارة ؼٌر 

ملزمة بعرض النزاع علٌها ولو طلب الخاضع للضرٌبة ذلك صراحة وما ٌإخذ علة 

                                                 
1
 اوردمها سفيان ادريوش ورشيدة الصابرير م س  1998-12-9 الصادر بتاريخ 98-63 يف ملف رقم 98-205حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد -  

2
  - Cour d’appel administratif de paris  2

ème
 chambre: 26-05-1992 req 261 

CASS con du 12-03-96req 94-18235 
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هذا االجتهاد القضائً أنه ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار حالة عدم صحة تقدٌر اإلدارة بكون 

النزاع ال تختص به اللجنة ففً هذه الحالة ٌجزم الملزم من تحكٌم اللجنة التً تعتبر 

. ضمانة حٌقٌقٌة له 

كما ذهبت الؽرفة التجارٌة بمحكمة النقض
1

 إلى ان اإلدارة ملزمة بتوجٌه 

طعن الملزم  إلى اللجنة اإلقلٌمٌة حتى ولو اتضح لها أن النزاع ٌخرج عن نطاق 

اختصاص اللجنة فكل ما ٌمكن لإلدارة فعله هو التماس التصرٌح بعدم اختصاص 

اللجنة للنظر فً النزاع وخالصة القول أنه ممارسة الخاضع للضرٌبة لحقه فً 

تحكٌم اللجان الضرٌبٌة، ٌلزم تقدٌم طعن إلى اللجنة المحلٌة والبد لهذا الطعن أن ٌتم 

فً األجل القانونً المحدد له ، إذ أن تقدٌم طعن خارج هذا األجل ال ٌنتج أترا 

قانونٌا وٌعتبر كؤن لم ٌقدم أصال، وٌحق لإلدارة فً هذه الحالة فرض الضرٌبة 

. استنادا إلى األسس التً بلؽتها إلى الملزم فً األشعار التانً 

. أثر تحرٌك مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلٌة وقف التقادم: الفقرة الثالثة

فً مقابل حق الخاضع للضرٌبة فً طرح نزاعة حول األسس الضرٌبٌة 

المقترحة من طرؾ اإلدارة على أنظار اللجان الضرٌبٌنة نص القانون على ضمانة 

. لإلدارة تتمثل فً وقؾ التقادم 

 من المدونة العامة 232وٌنص القانون فً الفقرة السادسة من المادة 

ٌوقؾ التقادم طوال الفقرة الممتدة من تارٌخ تقدٌم الطعن أمام " للضرائب على أنه 

اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة إلى ؼاٌة انصرام أجل ثالثة أشهر الموالٌة لتارٌخ 

تبلٌػ المقرر الصادر بصورة نهائٌة إما عن اللجنة المذكورة وإما عن اللجنة الوطنٌة 

وبالتالً فإن التقادم ٌوقؾ بمجرد توجٌه " للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة

الطعن إلى اللجنة المحلٌة وٌستؤنؾ إما بعد مرور ثالثة أشهر من بعد أن ٌصبح 

مقرر اللجنة المذكورة نهائٌا أي ال ٌقبل الطعن أمام اللجنة الوطنٌة لؽزات أجل 

 من بعد أن ٌصبح مقرر – أي ثالثة أشهر –الطعن، وإما بعد مرور نفس المدة 

. اللجنة الوطنٌة نهائٌا أي ال ٌقبل طعنا قضائٌا لفوات األجل القانونً المحدد له 

                                                 
1
 اللجنة اإلقليمية يف التشريع الفرنسي تقابلها  اللجنة احمللية يف التشريع ادلغريب -  
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وٌطبق تارٌخ وقؾ التقادم وتارٌخ استئنافٌة فً الحالة التً تكون فٌها 

مسطرة التصحٌح مسبوقة بمرحلة الفحص أو فً الحالة التً ٌتم فٌها تصحٌح 

. األساس الضرٌبً دون فحص محاسبة الملزم 

 من المدونة العامة للضرائب 232 المادة –وإذا كان النص القانونً المذكور 

واضحا فً شؤن استئناؾ أمد التقادم فإن هناك مشكال ٌطرح فً حالة توطر الملزم 

واإلدارة إلى اتفاق ٌنهً المنازعة خلل دخولها مرحلة المداولة، فهل ٌستؤنؾ التقادم 

من تارٌخ مرور ثالثة أشهر على تبلٌػ مقرر اللجنة المحلٌة الذي أصبح نهائٌا، أم 

ٌستؤنؾ من تارٌخ حصول هذا االتفاق بٌن طرفً النزاع؟  

إن المشرع الضرٌبً ال ٌشٌر إلى هذه الحالة بٌد أنه بالرجوع إلى قانون 

االلتزامات والعقود وخاصة الفصل 
1

 منه نجد أن االتفاق المنشء على وجه 230

صحٌح ٌقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئٌة فال ٌجوز تعدٌله أو إلؽاإه إال تفاقهما معا 

وبالتالً فسرٌان التقادم ٌستؤنؾ إذن فً هذه الحالة من تارٌخ حصوص االتفاق بٌن 

الطرفٌن كما أن الملزم ٌفقد فً الحالة نفسها، إمكانٌة الطعن أمام اللجنة  الوطنٌة 

. ألنه عبر بشكل صرٌح عن قبوله لمقترحات اإلدارة بشؤن التصحٌح 

لكن ٌشترط أن ٌكون االتفاق بٌن الطرفٌن صحٌحا ، وٌجوز للخاضع 

للضرٌبة متى أتبت عدم صحة االتفاق أن ٌطعن فً مقرر اللجنة المحلٌة أمام اللجنة 

الوطنٌة ونفس الشًء ٌمكن قوله فً حالة االتفاق بٌن اإلدارة والخاضع للضرٌبة 

. على اساس ؼٌر األساس الذي صدر به مقرر اللجنة المحلٌة 

وإذا كان اإلشعار األول لمفتش الضرائب الموجه إلى الملزم فً إطار 

المسطرة التواجهٌة للتصحٌح ٌإدي إلى انقطاع التقادم ، فإن ذلك ٌضعنا أمام 

إما أن عرض النزاع على أنظار اللجنة المحلٌة ٌجب أن ٌتم داخل أجل :خٌارٌن 

التقادم األصلً الذي ٌبتدأ من ٌوم استحقاق الضرٌبة أم ٌعفً أن ٌعرض النزاع 

داخل أجل التقادم الجدٌد خصوصا إذا كان اإلشعار األول المذكور ٌعد باطال لعدم 

                                                 
1
: ينص ىذا الفصل على مايلي -  

. االلتزامات التعاقدية ادلنشأة على وجو صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إىل مشئيها ال جيوز إلغاؤىا برضامها معا أو يف احلاالت ادلنصوص عليها يف القانون 
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( 15)–تبلٌػ الملزم بنٌة اإلدارة فً إجراء فحص لمحاسبة داخل األجل القانونً 

. خمسة عشر ٌوما قبل بدء عملٌة الفحص 

إن بداء اإلدارة لرؼبتها المحققة فً القٌام بتصحٌح األسس الضرٌبٌة المدلى 

بها من طرؾ الملزم عن طرٌق مباشرتها إلجراءات المسطرة التواجهٌة ، ٌكون 

أي اإلشعار –كاؾ لقطع أجل التقادم حتى ولو كان هذا اإلجراء المرتب ال تر القطع 

باطال لعٌب فً الشكل الذي فإن عرض النزاع على اللجنة المحلٌة فً حالة - األول

بطالن مسطرة التصحٌح ٌكون مقبوال إذا تم خارج أجل التقادم األصلً وداخل أجل 

التقادم الجدٌد الذي ٌبدأ من تارٌخ اإلجراء القاطع للتقادم والباطل لعٌب فً الشكل 

. إلى الخاضع للضرٌبة تبلٌؽا صحٌحا 

سٌر عمل اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة : المطلب الرابع 

تملك اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة عند بتها فً نزاع ما أجال قانونٌا حدده 

أربعة وعشرٌن شهرا كحد أقصى ٌجب أن ٌفصل بٌن تارٌخ  (24)المشرع فً 

تقدٌم  الطعن وتارٌخ صدور المقرر المتخذ فً شؤنه وٌتم التمٌٌز خالل مرحلة نظر 

اللجنة المحلٌة فً النزاع بٌن اإلجراءات السابقة النعقاد اللجنة وانعقاد اللجنة تم 

. صدور المقرر 

اإلجراءات السابقة االنعقاد اللجنة : الفقرة األولى

- رئٌس المصلحة المحلٌة للضرائب أو ممثله–ٌقوم مقرر اللجنة المحلٌة 

بتوجٌه استدعاء إلى كل أعضاء اللجنة عن طرٌق رسالة مضمونة الوصول وذلك 

بؤمر من رئٌس اللجنة وٌجب أن ٌتضمن هذا االستدعاء مجموع النزاعات التً 

تسبت فٌها اللجنة ونسخ تقارٌر هذه النزاعات التً ٌقوم مفتش الضرائب بإعدادها 

. بمجرد حصول الطعن 

وٌجب أن تكون هذه التقارٌر معللة ومفصلة بالنسبة لكل نزاع  ٌعرض على 

اللجنة المحلٌة كما ٌجب أن تتضمن جمٌع الدالئل والحجج التً تقدم بها الخاضع 

للضرٌبة واإلدارة على السواء وكذلك نقط الخالؾ المتعلقة بالنزاع أما الجوانب التً 
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تم التراضً حولها فإن اللجنة ال تنظر فٌها كما ٌمكن للمفتش أن ٌضٌؾ معلومات 

من شؤنها أن تفٌد وتسهل عمل اللجنة المحلٌة
1

 . 

وفً هذا المجال ٌطرح بعض الفقه
2

 تساإال عن مدى شرعٌة قٌام موظؾ 

بتقدٌم أسباب الطعن بدال من الملزم إذ ٌمكن -  أي مفتش الضرائب–تابع لإلدارة 

لهذا الموظؾ أن ٌخطؤ فً تحدٌد مضمون النزاع كما أنه ال ٌمكنه أن ٌعبر عن 

رؼبته الخاضع للضرٌبة ورؼبة اإلدارة من خالل أوراق الملؾ لذي ٌجد نفسه 

مضطرا إلى الرجوع إلى مضمون الرسائل المتبادلة مع الخاضع للضرٌبة فً إطار 

المسطرة التواجهٌة فٌكتفً بؤسباب الخالؾ المضمنة فٌها، وهو ما ٌرا هذا من الفقه 

تقٌٌدا للخاضع للضرٌبة فً التعبٌر عن موقفه وآرائه حول نقط الخالؾ بٌنه وبٌن 

. اإلدارة 

وارتباطر بهذا الموضوع ٌطرح تساإال حول إمكانٌة إطالع الملزم على ملفه 

الضرٌبً قبل انعقاد اللجنة المحلٌة؟ 

إن الممارسة العملٌة دلت على أن اإلدارة تتشدد فً تطبٌق األحكام المتعلقة 

بالسر المهنً حتى تجاه المكلؾ نفسه والسبب هو عدم وجود أي نص فً القانون 

الضرٌبً المؽربً ٌجبر اإلدارة الضرٌبٌة على السماح للمكلؾ باالطالع على ملفه 

. متى عرض نزاعه على اللجنة المحلٌة

وٌرى بعض الفقه
3

 أن عدم وجود نص ٌلزم اللجنة بتمكٌن المكلؾ من 

االطالع على ملفه وخاصة على محتوى التقرٌر الذي قدمته إدارة الضرائب إلى 

اللجنة المحلٌة ٌعتبر إخالال بحق الدفاع إذ سٌترتب على ذلك عدم تمكن المكلؾ من 

. تقدٌم حججه وأوجه دفاعه 

اجتماع اللجنة المحلٌة : الفقرة الثانٌة

                                                 
1
. 96عبد القادر الشداليت ، م س ، ص - 

2
. 166سفيان ادريوش رشيدة الصابري ، م س ، ص -  

3
. 95عبدالرمحان ابليال وزلمد مرزاق ، م س ، ص -  

قتنع ادلكلف بعد اطالعو على ملفو الضرييب بوجهو نظرا مصلحة الضرائب كما ويضيف ادلؤلفات أن إطالع ادللزم على ملفو لو أمهية يف التقليل من االعرتاضات إذ ما ا
. 95أن ىذا االطالع يساعد ادلكلف على تقدمي تظلمو ودحض وجهة نظر اإلدارة التعرض إىل ادلسائل اليت مل تستند إليها م س، ص 
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تعقد اللجنة المحلٌة اجتماعاتها فً مقر المحكمة االبتدائٌة أو محكمة 

االستئناؾ التً توجد بنطاق اختصاصها بعدما كانت فً السابق تعقد جلساتها فً 

مقر مصلحة الضرائب أو مقر العمالة أو اإلقلٌم ومن شؤن هذا اإلجراء أن ٌبعث 

نوعا من الطمؤنٌنة والتقة فً نفوس المكلفٌن
1

 .

وتنعقد اجتماعات اللجنة بحضور كافة أعضائها الرسمٌٌن إال أن القانون 

ٌشترط لصحة مداوالتها حضور ثالثة أعضائها فقط على االقل بشرط أن ٌكون 

الرئٌس وممثل المكلفٌن من بٌن الثالثة الحاضرٌن إال أن اللجنة ٌمكن أن تبت فً 

النزاع بؽٌاب ممثل الخاضع للضرٌبة فً الحالة التً ٌتؤخر فٌها تعٌٌن هذا األخٌر 

مع قبول المكلؾ بؤن تنظر اللجنة فً النزاع دون حضور ممثلة وإذا لم ٌتؤت توفر 

النصاب القانونً فً مداوالت اللجنة وجب علٌها ان تعقد اجتماعاتها ثانٌة ، وفً 

. هذه الحالة فإن مداوالتها تكون صحٌحة بحضور رئٌس وعضوٌن آخرٌن

وٌمكن للجنة فً حالة وجود مسائل تقنٌة معقدة ٌصعب علٌها حلها أن 

تستعٌن بخبٌرٌن على األكثر من بٌن الخاضعٌن للضرٌبة أو من بٌن الموظفٌن 

. وٌكون لهما صوت استشاري 

وٌتم االستماع إلى الخاضع للضرٌبة بناء على طلبه أو إذا رأت اللجنة أنه 

من الضروري االستماع إلٌه، وفً هذه الحالة ٌتعٌن على هذه األخٌرة أن تستدعً 

ممثل او ممثلً إدارة الضرائب المعٌنٌٌن من لدن اإلدارة لتمثٌلها أمام اللجنة وتستمع 

اللجنة إلى الطرفٌن كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتؤت أن 

. هذه المواجهة ضرورٌة

وٌدلً كل طرؾ من طرفً النزاع بدفوعاته وبالحجج والوثائق التً تدعم 

موقه ، وتحاول اللجنة إن أمكن ذلم إٌجاد وفاق بٌن الطرفٌن للوصول إلى حل 

وفً حالة عدم التوصل إلى حل ٌتوافق علٌه اإلدارة والملزم . مرض ٌنهً النزاع

معا وإصرار كل طرؾ على موقفه ٌدخل النزاع مرحلة المداولة قصد اتخاد مقرر 

                                                 
1
. 97عبدالقادر التداليت م س ، ص -  
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عن طرٌق مسطرة التصوٌت وأثناء المداولة ٌجب احترام النصاب القانونً المشار 

. إلٌه أعاله 

مقررات اللجنة المحلٌة  : الفقرة الثالثة 

بعد االستفاضة فً مناقشة نقط النزاع دون التوصل إلى حل ٌرضً الطرفٌن 

 ٌنهً رئٌس اللجنة مرحلة االستماع إلى دفوعات األطراؾ – اإلدارة الملزم –

. لٌدخل النزاع مرحلة المداولة

تتخذ اللجنة المحلٌة مقرراتها بؤؼلبٌة أصوات اعضائها الحاضرٌن وفً حالة 

تعادل األصوات ٌرجح الجانب الذي ٌكون فٌه الرئٌس وال ٌملك حق التصوٌت أثناء 

مرحلة اتخاذ القرار إال األؼضاء المنتمٌن إلى اللجنة دون الجزاء ألن لهم دور 

. استشاري فقط 

وما كان ٌإخد على المشرع المؽربً أنه لم ٌكن ٌنص صراحة على وجوب 

تعلٌل مقررات اللجنة المحلٌة وهو ما كان  ٌفرغ حق الطعن المخول للملزم او 

لإلدارة من محتواه فتعلٌل المقرر ٌمكن الطاعن من تقرٌر اسباب طعنه وقد تدارك 

 وبعده فً 2001المشرع هذا الفراغ التشرٌعً إذ نص فً قانون المالٌة لسنة 

المدونة العامة للضرائب
1

 على وجوب أن تكون المقررات الصادرة علت اللجنة 

. المحلٌة مفصلة ومعللة 

والواقع أن النص على ضرورة تسبٌب اللجنة لمقرراتها ٌمثل ضمانة هامة  

للمكلفٌن وٌبعث فً نفوسهم الطمؤنٌنة، إذ معنى تسبٌب مقرر اللجنة أنها قد أطلعت 

على كافة وقائع النزاع وجمٌع المستندات واألوراق المقدمة وأحاطت بالطعن من 

كافة جوانبه وأرست اآلثار القانونٌة الصحٌحة
2

 كما أن تعلٌل مقررات اللجنة 

المحلٌة ٌساعد على مراقبة شرعٌتها من طرؾ القضاء فً حالة التقدم بطعن 

قضائً ضددها  

وٌجب أن ٌصدر مقرر اللجنة المحلٌة فً األجل المحدد له وهو اربعة 

وٌقوم مقرر . شهرا ابتداء من تارٌخ توجٌه الطعن إلى اللجنة   (24)وعشرٌن 
                                                 

1
... "  أن تكون ادلقررات اللجان احمللية مفصلة ومعللة "  ..... من ادلدونة العامة للضرائب على  225تنص ادلادة -  

2
 99عبد الرمحان ابليال وزلمد مرزاق ، م س ، ص - 
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اللجنة بتبلٌػ المقرر بالتسلٌم والذي ٌجب ان ٌضمن األسس الضرٌبٌة التً توصلت 

إلٌها اللجنة كما ٌنبه مقرر الملزم إلى أن هذه األسس ستصٌر نهائٌة إذا لم ٌقدم طعنا 

. ٌوما ابتداء من ٌوم تبلٌػ المقرر  (60)فٌها إلى اللجنة الوطنٌة داخل أجل 

كما تملك اإلدارة حق الطعن ضد مقرر اللجنة المحلٌة لدى اللجنة الوطنٌة 

داخل نفس األجل، وٌتولى تقدٌم طعن اإلدارة مدٌر الضرائب او الشخص الذي 

ٌفوضه لهذا الؽرض وٌعتبر عدم تقدٌم طعن أمام اللجنة الوطنٌة من قبل أحد 

. األطراؾ داخل األجل القانونً قبوال ضمنٌا بالنسبة لهذا الطرؾ 

آثار الطعن امام اللجنة المحلٌة  : المطلب الخامس 

إن الطعن أمام اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة ٌنتهً إما إلى صدور مقرر 

عن اللجنة ٌعبر عن موقفها من النزاع او ٌقضً بعدم االختصاص ، إما بفوات 

أربع وعشرون شهرا دون صدور أي  (24)األجل، وإما بفوات األجل المحدد فً 

مقرر عنها كما ٌمكن أن ٌتم التوصل إلى اتفاق بٌن طرفً النزاع امام اللجنة ٌضع 

. حدا لمسار المنازعة 

حالة توصل اللجنة إلى حل للنزاع الضرٌبً : الفقرة األولى 

قد تتوصل اللجنة المحلٌة إلى حل وسط ٌرضً طرفً النزاع اإلدارة 

والملزم اللذان ٌعبران عن موافقتها الصرٌحة عنه وٌإدي ذلك إلى إنهاء المنازعة 

. وإصدار جداول تحصٌل الضرٌبة استنادا إلى األسس التً تم االتفاق حولها

لكن عملٌا ٌصعب تحقق هذه الحالة إذ أن اللجنة المحلٌة ؼالبا ما تواجه 

بإصرار كل طرؾ على مواقفه فاإلدارة التً تهدؾ من خالل المنازعة إلى حماٌة 

حقوق الخزٌنة تعتقد بوجاهة مواقفها المبنٌة على وسائل اقبال كنتائج الفحص 

كما أن الملزم بعد أن تقطع المنازعة أشواطا زمنٌة طوٌلة وتتراكم . المحاسبً مثال

. الؽرامات المستحقة لإلدارة ٌحجم عن التنازل عن موقفه 

ورؼم صعوبة تحقق هذه الحالة إال أن هناك صورة خاصة ٌإدي توفرها إلى 

إنهاء المنازعة مباشرة وهً تنازل الملزم كلٌا أمام اللجنة المحلٌة عن اتمام 

المنازعة وٌتؤتى ذلك إما باقتناع الخاضع للضرٌبة برجاحة مواقؾ اإلدارة وإما 
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عداد الؽرامات الذي ال ٌتوقؾ وما تحب اإلشارة إلٌه أن االتفاق الصرٌح المبرم بٌن 

اإلدارة والملزم أمام اللجنة المحلبة ٌمكن أن ٌنازع فٌه هذا االخٌر فً حالة ما إذا 

كانت إرادته مشوبة بؤحد عٌوب اإلرادة شرٌطة أن ٌثبت إن إرادته كانت معٌبة وٌتم 

كما أن االتفاق ولو كان صحٌحا ال ٌشوبه عٌب من . الطعن امام اللجنة الوطنٌة 

عٌوب اإلدارة ال ٌمنع الخاضع للضرٌبة من المنازعة فً مبلػ الضرٌبة أو كٌفٌة 

ربطها وهذا ما ذهبت إلٌه المحكمة اإلدارٌة بوجدة فً أحد قرارتها
1

 .

فالخاضع للضرٌبة إذن ٌمكنه المنازعة فً االتفاق إذا حصل خطؤ سواء فً 

حساب أو كٌفٌة ربط الضرٌبة إال أن هذا ال ٌعنً الحساس بؤساس الدٌن الضرٌبً 

. المتفق علٌه 

حالة عدم صدور أي مقرر عن اللجنة المحلٌة : الفقرة الثانٌة 

قد ٌحدث أن ٌعرض النزاع الضرٌبً على أنظار اللجنة المحلٌة لكنها ال 

تتمكن ألي سبب من االسباب  من البٌت فٌه األجل  القانونً وبانصرام هذا األجل 

عشرون شهرا   (24 )ٌقوم مفتش الضرائب بؤشعار الخاضع للضرٌبة بانتهاء أجل 

المسموح للجنة المحلٌة  للجهة المحلٌة بالبٌت  فٌه ، وبإمكانٌة تقدٌمه لطعن أمام 

ستٌن ٌوما الموالٌة  (60)الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة داخل اجل 

لتارٌخ تسلم اإلشعار وفً حالة عدم تقدٌم طعن داخل االجل المحدد ٌفرض مفتش 

الضرائب الضرٌبة وفقا لألسس التً بلؽها إلى الملزم فً رسالة التبلٌػ الثانٌة وال 

. ٌمكن للملزم أن ٌنازع فٌها إال وفقا إلجراءات المطالبة 

. الفقرة الثانٌة حالة صدور مقرر عن اللجنة المحلٌة 

تعتبر حالة صدور مقرر عن اللجنة المحلٌة الحالة العادٌة لنهاٌة المنازعة 

أمام اللجنة ، وٌمكن أن ٌكون المقرر ٌعبر عن موقؾ اللجنة من نقط النزاع كما 

ٌمكن أن ٌقضً بعدم اختصاسها للنظر فً النزاع باعتباره ٌتعلق بمسائل قانونٌة 

. ولٌس واقعٌة 

                                                 
1
أورده سفيان أدريوش ورشيد الصابري م س  . 97-09 يف ملف رقم 1997-10-15 بتاريخ 97-795حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد - 
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ومهما كان مضمون المقرر، فإنه ٌكون قابال للطعن أمام اللجنة الوطنٌة 

ستٌن ٌوما ابتداء من تارٌخ تبلٌؽه إلى الملزم، وذلك من قبل طرفً  (60)داخل أجل 

. النزاع 

وٌعتبر عدم تقدٌم طعن داخل األجل القانونً أمام الجنة الوطنٌة قبوال ضمنٌا 

لمقرر اللجنة المحلٌة حٌث ال ٌمكن للطرؾ الذي لم ٌقدم الطعن ان ٌصرح بعد ذلك 

. بعدم اتفاقه على األسس الضرٌبٌة التً ٌقترحها المقرر 

وفً حالة عدم تقدٌم طعن امام اللجنة الوطنٌة من قبل كال طرفً النزاع فإن 

اإلدارة تفرض الضرٌبة استنادا على األسس التً اقترحها مقرر اللجنة المحلٌة وفً 

حالة مخالفة اإلدارة لهذه األسس ٌجوز للخاضع للضرٌبة اللجوء إلى القضاء ال 

لزامها باحترام األسس المتفق علٌها ضمنٌا كما أن الملزم فً هذه الحالة ٌعقد الحق 

فً رفع النزاع إلى اللجنة الوطنٌة او تقدٌم طعن قضائً وقد ذهب القضاء اإلداري 

1
 إلى عدم قبول الطعن القضائً نتٌجة القبول الضمنً للخاضع للضرٌبة لمقرر 

. اللجنة المحلٌة لعدم تقدٌم طعن فٌه أمام اللجنة الوطنٌة داخل األجل القانونً

كما أن تقدٌم طعن من جهة أحد طرفً النزاع امام اللجنة الوطنٌة داخل 

األجل القانونً وعدم تقدٌم الطرؾ اآلخر للطعن مع العلم أن مقرر اللجنة المحلٌة 

أضر بحقوق الطرفٌن ، فإن الطرؾ الذي لم ٌقدم الطعن داخل األجل القانونً ال 

ٌستفٌد من نشر الملؾ أمام اللجنة الوطنٌة للدفع بعدم قبول مقرر اللجنة المحلٌة الذي 

أضر به إذ أن النص القانونً واضح فً أن عدم تقدٌم أحد األطراؾ للطعن داخل 

األجل القانونً ٌترتب علٌه القبول الضمنً أي تنازل هذا الطرؾ عن  المنازعة فً 

مقرر اللجنة المحلٌة فٌتعٌن على هذا الطرؾ إذن مناقشة المقرر أمام اللجنة الوطنٌة 

على أساس أنه قبل ضمنٌا بمقتضٌاته كً ال ٌتمن االنتفاض من المركز القانونً 

الذي منحه إٌاه مقرر اللجنة المحلٌة
2

 .

 

                                                 
1
 يف ادللف 01/01/1996بتاريخ . 95-81 يف ادللف 01/01/1996 بتاريخ 20/96كمثال على ذلك احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية بوجدة عدد - 

81-95 
2
 178سفيان أدريوش ، رشيدة الصابري ، م س ، ص -  
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تبحيمة الئمبة اوطميبةالمظطة فة اسعواة اللعلتبةبنالطريبةة:ة اليبحة النافةة 

جعل المشرع التحكٌم فً المنازعات الضرٌبٌة المرتبطة بالثالثٌة الضرٌبٌة، 

واجبات التسجٌل وكذا األرباح العقارٌة ٌتم عبر درجتٌن درجة ابتدائٌة أمام اللجنة 

المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة ودرجة استثنافٌة أمام اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون 

. المتعلقة بالضرٌبة 

هكذا ٌجوز لطرفً النزاع فً المنازعة الضرٌبٌة الطعن فً مقرر اللجنة 

المحلٌة لدة اللجنة الوطنٌة بشرط احترام األجل القانونً المحدد للطعن، وعكس ما 

كان علٌه الحال فً إطار اللجنة المركزٌة كان الطعن أمام اللجنة الوطنٌة ؼٌر مقٌد 

بسقؾ مالً معٌن إذ ٌجوز لكل طرؾ من طرفً النزاع أن ٌلتجؤ إلى تحكٌم اللجنة 

الوطنٌة إذا رأى أن مقرر اللجنة المحلٌة لٌس فً صالحه دون اعتبار لألسس التً 

. اعتمدها المقرر المذكور

وقد تولى المشرع تحدٌد تكوٌن اللجنة الوطنٌة اختصاصها ، مسطرة الطعن 

. أمامها سٌر عملها وأثار الطعن امامها 

تكوٌن اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة : المطلب األول

تتشكل اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة من قضاة 

ٌختارون من الملك القضائً إلى جانب ممثلٌن عن اإلدارة الضرٌبٌة وآخرٌن عن 

. المكلفٌن بالضرٌبة

تخضع هذه اللجنة لسلطة الوزٌر األول ولٌس لوزارة االقتصاد والمالٌة التً 

توجد على رأس التسلسل اإلداري بالنسبة لإلدارة الضرائب كما ان القانون قسمها 

خمس لجان فرعٌة بعد أن كان هذا العدد ثالث لجان فقط قبل صدور قانون  (5)إلى 

1993المالٌة لسنة 
1

 .

 من المدونة العامة للضرائب226وحسب المادة 
2

 فإن تشكٌلة اللجنة الوطنٌة 

: ولجانها الفرعٌة كاالتً 

                                                 
1
. 1993 ادلايل لسنة  من القانون10انظر ادلادة -  

2
 يوجد مقر اللجنة الوطنية بالرباط -  
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تشكٌل اللجنة الوطنٌة  : الفقرة األولى 

: تنطوي اللجنة الوطنٌة من 

: رئٌس اللجنة الوطنٌة-1

ٌتولى رئاسة اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة قاض ٌقوم 

. بتعٌٌنه الوزٌر األول باقتراح من وزٌر العدل

وإسناد رئاسة اللجنة الوطنٌة إلى قاض له أهمٌة قصوى تكمن فً طرٌقة 

اإلشراؾ على سٌر أعمال اللجنة حٌث ٌقوم الرئٌس بصفته ٌنتمً إلى سلك القضاء 

 باقتباس تسٌٌر الجلسات القضائٌة بالمحاكم، حٌث ٌعطً الكلمة للمتنازعٌن وٌشٌر  –

إلى كاتب الجلسة بما ٌجب تقٌٌده فً المحضر وكذا رفع الجلسات للمداولة كلما تبٌن 

له ضرورة لذلك كما أنه ٌتخذ موقعا إٌجابٌا فٌما ٌتعلق بالسماع لكل طرؾ وتمكٌن 

كل متنازع كل من إبداء رأٌه  واحٌانا ٌحسم المواجهة كلما حادت عن موضوع 

المنازعة لٌبقى الراي النهائً للجنة خالل المداولة ولٌس خالل المناقشة
1

 .
.

 فإسناد 

رئاسة اللجنة الوطنٌة ٌضمن نوعا من النزاهة  والمساواة التً ٌصعب تحقٌقها عند 

. انتماء رئٌس اللجنة إلى اإلدارة الضرٌبٌة

وٌملك رئٌس اللجنة الوطنٌة صوتا واحدا كباقً أعضاء اللجنة إال أن صوته 

. ٌكون حاسما عند تعادل األصوات حٌث ٌرجح الجانب الذي ٌنتمً إلٌه

وفً حالة ما إذا تؽٌب رئٌس اللجنة الوطنٌة او حال دون قٌامه بمهامه عائق 

. ناب فً القٌام بهذه المهام رئٌس لجنة فرعٌة ٌعٌنه لهذا الؽرض كل سنة 

وما ٌجب التنبه إلٌه أن المشرع على ؼرار اللجنة المحلٌة لم ٌحدد مستوى 

القاضً المعٌن فً رئاسته اللجنة الوطنٌة وإن كان بعض الفقه 
2

 ٌحبد أن ٌكون هذا 

. القاضً من بٌن قضاة المجلس األعلى

وتضم اللجنة الوطنٌة إلى جانب القاضً رئٌس اللجنة الذي ٌشرؾ على سٌر 

خمس قضاة  (5)أعمالها 
3

ٌتم تعٌٌنهم كذلك من طرؾ الوزٌر األول باقتراح من .  

                                                 
1
 . 317خالد عبد الغين ، م س ، ص -  

2
. 78غبد الرمحان ابليال ، زلمد مرزاق ، م س ، ص -  

3
ثالث قضاة دتاشيا مع عدد اللجن الفرعي ادلعمول بو قبل ىذا التاريخ   (3) مل يكن عدد ىؤالء القضاة يتعدى 1993قبل صدور قانون ادلالية لسنة -  
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وزٌر العدل، وقد كان القانون قبال ٌشترط أن ٌكون اثنان منهم فً وضعٌة الحاق 

لدى المصالح التابعة للوزٌر األول، إال أن هذا الشرط ألؽً بمقتضى قانون المالٌة 

/97لسنة 
1

 وٌتولى القضاء الخمس رئاسة اللجان الفرعٌة الخمسة المكونة للجنة 98

. الوطنٌة

لكن ما هً الجهة القضائٌة التً ٌجب أن ٌنتمً إٌها قضاة اللجنة الوطنٌة هل 

القضاء اإلداري ام القضاء العادي؟ 

بالنظر إلى مسطرة المنازعة الضرٌبٌة ٌالحظ أن القانون الذي ٌستند إلٌه فً 

حل النزاع خالل مختلؾ أطواره هو النصوص الضرٌبٌة والتً هً  جزء من 

القانون العام كما أن الجهة القضائٌة التً تبث فً النزاع هً القضاء اإلداري 

. وبالتالً فإنه نظرٌا ٌجب أن ٌنتمً قضاة اللجنة الوطنٌة إلى المحاكم اإلدارٌة 

لكن ٌعض الفقه
2

 ٌحبد أن ٌنتمً هإالء القضاة إلى المحاكم العادٌة باعتبار 

أن اللجان الضرٌبٌة موجودة فً جمٌع أقالٌم وعماالت المملكة بٌنما ال توجد المحاكم 

سبع مدن مؽربٌة (7)اإلدارٌة إال فً 
3

 أن –حسب نفس الفقه - كما أنخ من المحتمل 

تإول نفس القضٌة المطروحة على اللجنة الوطنٌة إلى أنظار القاضً اإلداري الذي 

. سبق له أن شارك فً البت فً النزاع الذي عرض على اللجنة

ممثلً اإلدارة الضرٌبٌة  -2

ٌتولى تعٌٌن هذه الفئة من أعضاء اللجنة الوطنٌة الوزٌر األول باقتراح من 

عضوا وٌشترط فً هإالء  (30)وزٌر االقتصاد والمالٌة وتتكون من ثالثٌن 

الموظفٌن أن ٌكونوا حاصلٌن على تؤهٌل فً مٌدان الضرائب او فً المحاسبة أو 

القانون او االقتصاد او أن ٌكونوا متوفرٌن على األقل على رتبة مفتش أو رتبة 

مرتبة فً سلم من ساللم األجور ٌعادل ذلك ولعل تعٌٌن هإالء الموظفٌن من طرؾ 

                                                 
1
يرى األستاذ زلمد السماحي أن من شأن إحلاق القضاة مبصاحل الوزير األول أن يفقدىم عنصر االستقالل عن اإلدارة ورمبا يعرضهم لضغوطها وإغراءاهتا وليس -  

. أقلما التعويضات ادلمنوحة عن مهامهم والتقارير اإلدارية للوزير األول عن ادللحقٌن لديو 
ذلك فمن األفضل اإلبقاء على وضعيتهم اإلدارية البعيدة عن اللحاق  ومنح بعضهم نوعا من التخصيص يف ىذا اجملال وإعفائهم من سواه مع بقائهم حتت قبة ل

. 73احملكمة زلمد السماحي م س ، ص 
2
 317خالد عبدالغين ، م س ، ص -  

3
 مراكش أكادير – الدار البيضاء –الرباط - مكناس-  فاس–وجدة : ىذه ادلدن ىي -  
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الوزٌر األول ٌخول لهم ضمانة فً مهامه بعٌدا عن أوامر اإلدارة الجبائٌة
1

 حٌث 

ٌتؤتى لهم حرٌة ابداء الرأي فٌما ٌنظرونه من منازعات دون التقٌد بما تصدره 

. اإلدارة الضرٌبٌة من تعلٌمات

وٌالحظ أن االقتصار فً اختٌار ممثلً اإلدارة الضرٌبٌة على األطر 

المقتدرة التً تتوفر فٌها مواصفات معٌنة من شؤنه أن ٌرفع من مستوى عمل اللجنة 

الوطنٌة كما وكٌفا مما جعل بعض الفقه
2

 ٌدعو إلى تبنً نفس النهج فً باقً لجان 

. التحكٌم األخرى خاصة اللجان المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة

وما ٌالحظ كذلك ان عدد ممثلً اإلدارة لدى اللجنة الوطنٌة قد عرؾ عدة 

( 12) كان هذا العدد ال ٌتعدى 1999تعدٌالت إذ قبل إصدار قانون المالٌة لسنة 

ثمانٌة عشر عضوا بصدور القانون  (18)إثناعشر عضوا ثم انتقل هذا العدد إلى 

خمسة وعشرون عضوا بصدور قانون المالٌة لسنة  (25)المذكور ثم إلى 

 وهو نفس العدد من األعضاء الذي أقر به كتاب المساطر الجنائٌة97/1998
3

 ولعل 

 .

ولعل ما دفع المشرع إلى الرفع من عدد ممثلً اإلدارة لدى اللجنة الوطنٌة 

هو الرؼبة فً االستجابة لألهمٌة العدٌدة للطعون المرفوعة إلى اللجنة وضمان 

. سرعة البث فٌها 

األعضاء ممثلً المكلفٌن  -3

مائة شخص ٌعٌنهم الوزٌر األول لمدة ثالث سنوات  (100)ٌتعلق األمر ب 

ٌناء على اقتراح مشترك لكل من الوزراء المكلفٌن بالتجارة والصناعةت والتقلٌدٌة 

والصٌد البحري والوزٌر المكلفٌن بالتجارة والصناعة والصناعة التقلٌدٌة والصٌد 

وٌتم اختٌار هإالء األعضاء من بٌن األشخاص . البحري والوزٌر المكلؾ بالمالٌة 

الطبٌعٌٌن  أعضاء المنظمات المهنٌة األكثر تمثٌال المزاولٌن نشاطا تجارٌا او 

صناعٌا أو خدماتٌا او حرفٌا أو فً الصٌد البحري والمدرجٌن فً القوائم التً 

                                                 
1
 .101عبد القاجر التيجالين ، م س ، ص -  

2
 .78 م س ، ص ،عبدالرمحان ابليال ، زلمد مرزاق -  

3
  من القانون ادلذكور 17الفقرة األوىل من ادلادة -  
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تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رإساء ؼرؾ التجارة والصناعة والخدمات 

 31وؼرؾ الصناعة التقلٌدٌة وؼرؾ الفالحة وؼرؾ الصٌد البحري وذلك قبل 

( 30)أكتوبر من السنة السابقة للسنة التً تبتدأ خاللها لٌرتفع هذا العدد إلى ثالثٌن 

عضوا بصدرو المدونة العامة للضرائب 
1

  2007 بمقتضى قانون المالٌة لسنة 
2

 

. مهام األعضاء المعٌنٌن فً حظٌرة اللجنة الوطنٌة 

وٌالحظ أن المشرع لم ٌراع فً تنظٌمه لتعٌٌن هإالء الممثلٌن خصوصٌات 

العضوٌة داخل اللجنة الوطنٌة حٌث جعل تعٌٌن الوزٌر األول لممثلً المكلفٌن ٌتم 

من بٌن قوائم المرشحٌن المقترحة من طرؾ فروع المنظمات المهنٌة وهً نفس 

القوائم المقترحة أمام اللجنة المحلٌة والقانون ال ٌشترط فً هإالء المرشحٌن 

شروطا إضافٌة تتعلق بالكفاءة مما ٌإدي إلى إضعاؾ مستوى عمل اللجنة 
3

 .

وإذا  لم ٌتم تعٌٌن الممثلٌن الجدد للخاضعٌن للضرٌبة وقع تلقائٌا تمدٌد انتداب 

ستة أشهر كما أنه ال ٌمكن الي ممثل  (6)الممثلٌن المنتهٌة مهامهم لفترة ال تتجاوز 

من ممثلً الملزمٌن أن ٌحضر اجتماع اللجنة الوطنٌة عندما ٌعرض علٌها نزاع 

. سبق له أن نظر فٌه فً حظٌرة لجنة محلٌة 

وما ٌالحظ أن المشرع لم ٌفترض حالة عدم التمكن من تعٌٌن ممثلً 

ستة أشهر على انتهاء مهام انتداب  الممثلٌن المنتهٌة مدة   (6)الملزمٌن بعد مرور 

والٌتهم على عكس اللجنة المحلٌة التً وضع خاللخا فً حالة حدوث هذا الشكل 
4

 .

حٌث أنه ٌمكن أن تقع ظروؾ أو وقائع تإدي إلى تعدر تعٌٌن ممثلً المكلفٌن كحالة 

حدوث ظرؾ سٌاسً خاص مثل إعالن حالة االستثناء أو حالة عدم تبات منصب 

الوزٌر األول على شخص واحد وسع ذلك فإن هذا المشكل لم ٌسبق وان حدث فً 

. المؽرب 

اللجان الفرعٌة  : الفقرة الثانٌة

                                                 
1
 من نفس القانون  226الفقرة األوىل من ادلادة -  

2
. 1125 كان يتضمن يف ادلادة 2007مشروع قانون ادلالية لسنة -  

3
 .79عبدالرمحان ابليال زلمد مرزاق ، م س ، ص -  

4
  ادلبحث األول من الفصل الثاين –انظر ادلطلب األول -  
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تنقسم اللجنة الوطنٌة إلى خمس لجان فرعٌة وتتكون كل لجنة فرعٌة من  

رئٌس اللجنة الفرعٌة  -1

ٌعهد برئاسة كل لجنة فرعٌة إلى أحد القضاة الخمسة المعٌنٌن فً حظٌرة 

. اللجنة الوطنٌة وٌتولى الرئٌس مهمة اإلشراؾ على سٌر عمل اللجنة الفرعٌة

ممتلٌن اثنٌن عن اإلدارة  -2

ٌتم تعٌنهم من بٌن ممثلً اإلدارة فً اللجنة الوطنٌة وذلك عن طرٌق القرعة 

بشرط أن ال ٌكونوا من بٌن الموظفٌن الذٌن قاموا ببحث الملؾ الذي سٌعرض بعد 

. ذلك على أنظار اللجنة الفرعٌة للبث فٌه 

ممثلٌن اثنٌن للملزم  -3

ٌختارهم رئٌس اللجنة الوطنٌة من بٌن ممثلً الخاضعٌن للضرٌبة المشار 

. إلٌها أعاله 

كما ٌعٌن رئٌس اللجنة الوطنٌة كاتبا مقررا للجنة الفرعٌة من ؼٌر الموظفٌن 

وٌمكن . العضوٌن فً اللجنة الفرعٌة دون أن ٌكون له صوت تقرٌري فً اللجنة

للجنة الفرعٌة أن تستعٌن بخبٌر أو خبٌرٌن موظفٌن أو ؼٌر موظفٌن لالستئناس 

. برأٌهم فً الملؾ وٌكون لهما صوت استشاري 

 

 

اختصاصات اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة  : المطلب الثانً 

بالضرٌبة  

االختصاص المحلً للجنة الوطنٌة : الفقرة األولى 

كما ٌدل على ذلك اسمها ، فإن مجال اختصاص اللجنة الوطنٌة للنظر فً 

الطعون المتعلقة بالضرٌبة ٌتسع لٌشمل مجموع التراب الوطنً فهً تنظر فً 

مختلؾ الطعون الموجهة ضد مقرارت اللجان المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة كما أن مقرها 

. محدد بنص قانونً وٌوجد بالعاصمة الرباط

االختصاص النوعً للجنة الوطنٌة  : الفقرة الثانٌة
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ٌتمثل االختصاص فً النظر فً الطعون التً ٌقدمها طرفً المنازعة 

الضرٌبٌة اإلدارة والملزم ضد مقررات اللجان المحلٌة ؼٌر أنه وكما هو الحال 

بالنسبة للجنة المحلٌة ٌمنع على اللجنة الوطنٌة النظر فً المسائل التً ترى أنها 

تتعلق بتفسٌر نصوص قانونٌة أو تنظٌمٌة وفً هذا الصدد تطرح إشكالٌة صعوبة 

التمٌٌز بٌن المسائل المتعلقة بالواقع والمسائل المتعلقة بالقانون ، وكما سبق وأن 

اشرنا إلى ذلك فً ؼٌاب معاٌٌر للتمٌٌز بٌنهما تتعقد مهمة اللجنة الضرٌبٌة سواء 

الوطنٌة أو المحلٌة فً تقدٌر مدى شرعٌة أعمالها إذ ٌمكن أن تبث فً مسائل تتعلق 

بالقانون معتقدة انها تدخل ضمن اختصاصها او العكس فً أن ال تبث فً مسائل 

. تدخل فً اختصاصها مع العلم أن تدخل فً اختصاصها 

ومن الناحٌة العملٌة أصدر القضاء اإلداري مجموعة من األحكام تسٌر فً 

هذا االتجاه إذ نصت المحكمة االدارٌة بوجدة
1

 فً أحد قراراتها بان المقرر فقها 

وقضاءا أن اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة  كلجنة تحكٌمٌة 

تعتبر من أهم الضمانات الفعلٌة المخولة للمكلفٌن وان الؽاٌة من إحداتها منح 

الملزمٌن بالضرٌبة ضمانة إضافٌة تتمثل فً اختٌار وتقوٌم نقط واقعٌة من شؤنها أن 

. تساعد على تحدٌد أساس الضرٌبة 

وفً نفس االتجاه، قضت الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى
2

  فً قرار لها بؤن 

المشرع حصر اختصاص اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة فً " 

المسائل الواقعٌة المتعلقة بتقدٌر العناصر التً تدخل فً تكوٌن أساس الضرٌبة 

وٌمكنها فً هذا اإلطار مراقبة تطبٌق النصوص القانونٌة الواضحة للتوصل إلى 

تحدٌد أساس الضرٌبة فال تكون مختصة فً حالة ؼموض النص أو عندما  ٌتعلق 

األمر بمسؤلة الضرٌبة ، فال تكون مختصة فً حالة ؼموض النص أو عندما ٌتعلق 

األمر بمسؤلة إجرائٌة منفصلة عن تحدٌد أساس الضرٌبة مثل مراعاة مفتش 

الضرائب األجل الذي ٌجب أن ٌعطً للملزم قبل االنتقال لمراقبة الوثائق 

". المحاسبٌة
                                                 

1
 .07/06/2000 بتاري 2000-127حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد -  

2
. 2000 – 07 – 6 بتاريخ 99 – 696 يف ملق عدد 1026عدد " قرار الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى -  
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وٌتضح من هذا القرار أن اختصاص اللجنة الوطنٌة فً النزاع الضرٌبً 

ٌشتمل جمٌع نقط النزاع إال ما ٌتعلق منه بمسائل قانونٌة أو إعطاء تفسٌر لنص 

قانونً فً حالة ؼموض إذ ٌجب على اللجنة أن تصرح بعدم اختصاصها فً 

. المسائل التً ٌرى أنها تتعلق بتفسٌر نصوص تشرٌعٌة او تنظٌمٌة 

وٌرى بعض الفقه 
1

أن توسٌع مجال اختصاص اللجنة الوطنٌة لٌشمل أٌضا . 

المسائل القانونٌة فٌه ضمانات فعلٌة  للخاضعٌن  للضرٌبة
2

 كما أن من شؤنه أن ٌحل 

المشكل القائم بصدد صعوبة التمٌٌز بٌن المسائل الواقعٌة والمسائل القانونٌة والتً 

. قد تهدر معه حقوق الملزمٌن 

كما ٌرى اتجاه فقهً أخر أن االختصاص الذي ٌجب ان ٌمنع على اللجنة 

الوطنٌة هو الذي ٌنصرؾ إلى التفسٌر والتؤوٌل فقط مع إمكانٌة خوض اللجنة 

الوطنٌة فٌما هو من قبٌل اإلعمال الواجب للقواعد القانونٌة الذي ٌتطلبه البث فً 

المنازعة ، وهو ما ٌمكن أن ٌوفر للجنة الوهٌة العمل بفعالٌة للبث فً كافة 

النزاعات المحالة علٌها نتٌجة الطعن فً قرار اللجنة المحلٌة وٌمكن التمٌٌز فً 

إطار االختصاص الدي أسنده المشرع إلى اللجنة الوطنٌة بٌن حالتٌن الحالة األولى 

تمارس اختصاصها كلجنة استئنافٌة والحالة الثانٌة وتمارس فٌها اختصاصها ابتدائٌة 

. واستئنافٌا

اللجنة الوطنٌة كلجنة استئناف  : اوال 

"  من المدونة العامة للضرائب على أنه 226تنص الفقرة األولى من المادة 

تحدث لجان دائمة تسمى اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة ترفع 

..." إلٌها الطعون فً المقررات الصادرة عن اللجان المحلٌة

وما تجب اإلشارة إلٌه أنه فً إطار المادة السابقة لم ٌقم المشرع بربط 

إمكانٌة استئناؾ مقرراتها اللجان المحلٌة أمام اللجنة الوطنٌة بقمته األسس الضرٌبٌة 

التً تم تحدٌدها فً مقرر اللجنة المحلٌة عكس ما كان معمول به فً إطار اللجنة 

                                                 
1
. 75عبد الرمحان ابليال زلمد مرزاق ، م س ، ص -  

2
فتجي إبراىيم، أن اىتمام ادلشرع بتدعيم ضمانات ادلكلف أمام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون ادلتعلقة بالضريبة قد فاق ما قام بو يف ىذا االجتاه بالنسبة .يرى ذ-  

. 52 س م ص ،للجان احمللية لتقدير الضريبة فتجي ابراىيم
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المركزٌة حٌث لم ٌكن ٌسمح بتقدٌم طعن ضد مقرر اللجنة المحلٌة إال إذا كانت 

األسس المقترحة من طرؾ هذا االخٌر تتجاوز سقفا بالنسبة أو تقل عن سقؾ أدنى 

. بالنسبة لإلدارة 

لذلك وفً إطار اللجنة الوطنٌة أصبح حق استئناؾ مقررات اللجان المحلٌة 

مفتوحا فً وجه طرفً النزاع وكٌفما كان األساس الضرٌبً المعلن عنه فً مقرر 

اللجنة شرٌطة احترام مسطرة رفع النزاع إلى اللجنة الوطنٌة  

وتباشر اللجنة الوطنٌة اختصاصاها كلجنة استئناؾ حٌث بها فً الطعون 

: الموجهة ضد المقررات الصادرة عن اللجان المحلٌة لكن ٌجب التمٌٌز بٌن حالتٌن

حالة ما إذا كان المقرر ٌبت فً موضوع النزاع أي األساس الضرٌبً -

المتنازع حوله ففً هذه الحالة تمارس اللجنة الوطنٌة اختصاصا استئنافٌا محضا 

ألنها تبت فً رأي اللجنة المحلٌة بخصوص الضرٌبة  

حالة ما إذا كان مقرر اللجنة المحلٌى ٌقضً بعدم االختصاص ففً هذه -

الحالة تمارس اللجنة الوطنٌة اختصاصها بوصفها لجنة استئناؾ عند بتها فً رأي 

 إال انه إذا تبٌن لها – أي عدم االختصاص –اللجنة المحلٌة المعبر عنه فً المقرر 

ان الموضوع ٌتعلق بمسائل واقعٌة ولٌس قانونٌة كما اعتقدت اللجنة المحلٌة فإنها 

فً هذه الحالة تبت فً النزاع وتكون إذاك بمثابة لجنة  ابتدائٌة واستئنافٌة فً نفس 

. الوقت 

اللجنة الوطنٌة كلجنة ابتدائٌة واستئنافٌة  : ثانٌا

هذا االختصاص عبارة عن رخصة منحها المشرع للمكلؾ بالضرٌبة 

والمتمثلة فً إمكانٌة عرض النزاع الضرٌبً مباشرة امام اللجنة الوطنٌة للسببٌن 

: التالٌٌن 

عدم تمكن العامل من تعٌٌن ممثلً الملزمٌن الجدد فً األجل القانونً أي -

. قبل فاتح أبرٌل من السنة التً تنتهً فٌها والٌة الممثلٌن القدامى 

. استحالة تمدٌد والٌة الممثلٌن القدامى ألي سبب من األسباب-
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حٌث أنه بعدم إالء الملزم برؼبته فً المتول أمام اللجنة المحلٌة لتقدٌر 

ثالثٌن ٌوما ابتداء من تارٌخ تسلمه اإلشعار من طرؾ  (30)الضرٌبة داخل أجل 

المفتش ٌخبر بذلك ٌجعل اإلدارة ملزمة بعرض النزاع على اللجنة الوطنٌة وفً هذه 

الحالة تمارس اللجنة الوطنٌة اختصاسها كلجنة ابتدائٌة واستئنافٌة عند نظرها فً 

النزاع الضرٌبً حٌث بإمكانها ان تعدل األساس الضرٌبً المقترح من طرؾ 

اإلدارة كما ٌمكنها أن تصرح بعدم االختصاص إذا رأت أن النزاع ٌتعلق بتفسٌر 

نصوص تشرٌعٌة او تنظٌمٌة  
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مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون  : المطلب الثالث 

. المتعلقة بالضرٌبة 

بمجرد توصل الملزم بمقرر اللجنة المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة، ٌحق له ولإلدارة 

على حد سواء التقدم بطن ضد المقرر أمام اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون 

. المتعلقة بالضرٌبة 

وكما سبق القول ، فإن الطعن فً مقرر اللجنة المحلٌة ٌعتبر طعنا تساءل أي 

ال ٌتعلق باألسس المتضمنة فً المقرر وال ٌحد منه سوى احترام اآلجال القانونٌة 

المحددة مع ضرورة التقٌد ببعض البٌانات اإللزامٌة التً ٌشترطها القانون فً 

. ؼرٌضة الطعن 

أجل تحرٌك مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنٌة  : الفقرة األولى

لكً ٌكون الطعن المقدم من طرؾ الخاضع للضرٌبة أو من طرؾ اإلدارة 

مقبوال أمام اللجنة الوطنٌة، ٌجب احترام األجل المخصص قانونا لتوجٌه هذا الطعن 

. ستون ٌوما ابتداء من تارٌخ تبلٌػ مقرر اللجنة المحلٌة إلى المكلؾ (60)وهو 

. وٌعتبر عدم تقدٌم طعن داخل األجل القانونً قبوال ضمنٌا بمقرر اللجنة المحلٌة 

وما ٌالحظ بخصوص هذا األجل ان المشرع قد ساوى بٌن اإلدارة والملزم 

فً تعٌٌن بداٌة احتساب أجل الطعن والمتمثل فً تارٌخ توصل المكلؾ بنسخة من 

وبذلك رؼم كون اإلدارة تعلم بمضمون المقرر بمجرد " مقرر اللجنة المحلٌة

صدوره عكس الملزم الذي ال ٌعلم به إال بعد تبلٌؽه إلٌه مما ٌجعل الطرفٌن ال ٌستفٌد 

أن عملٌا من نفس أجل الطعن
1

 .

ولقد أخضع المشرع الجبائً أجل الطعن بالنسبة لمقررات اللجنة المحلٌة 

عشرة أٌام أمام اللجنة  (10)لعدة تعدٌالت ، حٌث كان هذا األجل ال ٌتعدى 

 الذي رفع هذا األجل إلى 1982المركزٌة إلى ؼاٌة صدور القانون المالً لسنة 

 1989ستون ٌوما بصدور القانون المالً لسنة  (60)عشرٌن ٌوما ثم أصبح  (20)

وهو ما ٌراه ، جانب من الفقه ضمانة مهمة منحها المشرع للخاضع للضرٌبة إذ أم 
                                                 

1
بالنسبة لطبيعة أجل الطعن أمام اللجنة الوطنية ىل ىو أجل سقوط أم أجل تقادم حتيل على ما سبق قولو بالنسبة للجنة احمللية أنظر ادلطلب الثالث من ادلبحث -  

. األول من الفصل األول 
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ستٌن ٌوما ٌسمح للملزم بدراسة موقفه القانونً بتؤن وكذا تهٌئ أوجله  (60)أجل 

دفاعه كما ٌمكنه من تعلٌل عرٌضة الطعن التً ٌتقدم بها أمام اللجنة الوطنٌة بكٌفٌة 

. شاملة

لكن قد ٌقدم المكلؾ بالضرٌبة طعنه إلى اإلدارة الضرٌبٌة معتقدا أن توجٌه 

الطعن إلى اللجنة الوطنٌة ٌتم عبرها مما قد ٌإدي إلى فوات أجل الطعن، فهل إذا 

قدم الملزم فً هذه الحالة عرٌضة الطعن بعد ذلك إلى اللجنة الوطنٌة خارج األجل 

القانونً ٌقبل طعنه ؟ 

لقد حسم القضاء اإلداري فً هذه المسؤلة وقضى بؤن عدم احترام أجل الطعن 

ٌإدي إلى سقوط حق الملزم فً عرض أمام اللجنة الوطنٌة ومما جاء فً إحدى 

قراراته 
1

 .

إذا كان المدعى قد طلب فً رسالته الموجهة إلى رئٌس القسم الجهوي "

 من قانون الضرٌبة على 39للضرائب عرض طعنه على اللجنة الوطنٌة فإن المادة 

الشركات تنص صراحة على أن تقدم الشركة طعنا فً صورة عرٌضة توجه إلى 

اللجنة الوطنٌة فً رسالة موحى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل ال ٌتجاوز ستٌن 

ٌوما من تارٌخ تبلٌػ قرار اللجنة المحلٌة وتحدد العرٌضة موضوع الخالؾ 

وتتضمن عرضا للحجج التً تستند إلٌها الشركة ، وٌعد عدم تقدٌم الطعن داخل 

وأن الطاعن لم ٌتبت سلوكه ... األجل المشار إلٌه أعاله قبوال لقرار اللجنة المحلٌة

علما ... لهذه المسطرة وتقدٌمه للرأي المذكور داخل األجل المحدد فً ستٌن ٌوما 

ال ٌجعله ... بان وضعه لطعنه وفق ما سبق ذكره أمام المدٌرٌة الجهوٌة للضرائب 

". مقدما على الشكل وداخل األجل المتطلب قانونا 

 

تحرٌك مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنٌة : الفقرة الثانٌة 

ٌتم تحرٌك مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنٌة بمقتضى عرٌضة مكتوبة 

 من 220توجه من قبل اإلدارة او الملزم ، وفً هذا الصدد ٌنص المشرع فً المادة 

                                                 
1
. 1999-07-14 بتاريخ 99 – 15 يف ملف عدد 99-95حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد -  
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ٌقدم الخاضع للضرٌبة طعنه فً صورة "... المدونة العامة للضرائب على أنه 

عرٌضة توجه إلى اللجنة المذكورة فً رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلٌم وٌقدم 

طعن اإلدارة من لدن مدٌر الضرائب أو الشخص الذي ٌفرضه لهذا الؽرض وٌوجه 

 تحدد 219إلى اللجنة المذكورة وفق اإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة 

عرٌضة الخاضعٌن للضرٌبة موضوع الخالؾ وتتضمن عرض للحجج المستند 

... " إلٌها 

وٌتضح من المادة األخٌرة أن المشرع حدد طرٌقة توجٌه عرٌضة الملزم إلى 

 لكنه لم ٌقٌد اإلدارة بوسٌلة –عبر رسالة مع إشعار بالتوصل –اللجنة الوطنٌة 

لتوجٌه عرٌضتها إلى اللجنة بل ترك لها حرٌة اختٌار الطرٌقة التً تختارها إما عن 

طرٌق رسالة مضمونة الوصول أو بواسطة أعوان اإلدارة الضرٌبة او بالطرٌقة 

. اإلدارٌة 

وتنصٌص المشرع على أن عرٌضة طعن الملزم توجه مباشرة إلى اللجنة 

الوطنٌة أمر له وجاهته وأهمٌته ذلك إنه من جهة ٌستعتً عن وساطة اإلدارة 

الضرٌبٌة التً هً طرؾ فً المنازعة، ومن جهة ثانٌة ٌمكن اللجنة الوطنٌة من 

التوصل بالعرٌضة فً أجل مناسب وبالتالً إمكانٌة البث فٌها فً األجل المحدد 

قانونا لذلك كما أن توجٌه عرٌضة طعن المكلؾ بالضرٌبة فً رسالة موصً بها مع 

إشعار بالتوصل ٌجعل توصل اللجنة بالعرٌضة أمرا شب مإكد وٌمكن الطاعن من 

. اتبات تقدٌمه للطعن داخل األجل القانونً 

وٌلزم القانون الخاضع للضرٌبة بتضمٌن عرٌضة طعنه أمام اللجنة الوطنٌة 

بالبٌانات الالزمة المتعلقة بموضوع النزاع واإلتبات والحجج التً ٌستند إلٌها فً 

دفاعه وفً المقابل أعنً اإلدارة من ذلك، فعدم توفر عرٌضة الخاضع للضرٌبة 

على هذه البٌانات اإللزامٌة وكذا عدم تقدٌمها بواسطة البرٌد المضمون وباإلشعار 

بالتسلٌم قد ٌإدي إلى عدم قبولها شكال ، ولكن النتٌجة ذاتها ال ٌمكن أن تلحق 

عرٌضة اإلدارة 
1

 .

                                                 
1
. 80م س ، ص : زلمد السماحي -  
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وٌرى بعض الفقه 
1

 أن هذا الفرق فً المعاملة ال ٌفٌد اإلدارة فً شًء 

فالبٌانات المتطلبة تساعد اللجنة على فهم عمق وموقؾ الطاعن وبالرؼم من عدم 

وبذلك تجد نفسها على صعٌد . إلزام اإلدارة بها ، فهً ال تستطٌع االستؽناء عنها

. واحد مع الخاضعٌن للضرٌبة 

سٌر عمل اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة  : المطلب الرابع 

بالضرٌبة  

ٌحدد القانون للجنة الوطنٌة أجال اقصى ٌجب أن ٌفصل بٌن تارٌخ تقدٌم 

شهرا  (12)الطعن إلٌها وتارٌخ صدور المقرر المتخد فً شؤنه فً حدود اتنا عشر 

وإذا حدت وان اتخدت اللجنة الوطنٌة مقررا خارج هذا األجل فانه ال ٌكون له أي 

. أثر قانونً

وبمجرد توصل اللجنة الوطنٌة بعرٌضة الطعن ٌعمد رئٌسها ببحتها إلى 

. موظؾ او أكثر من أعضاء اللجنة كما ٌوجه العرٌضة إلىلجنة فرعٌة للبت فٌها

وخالل عرض النزاع على اللجنة الفرعٌى نمٌز بٌن ثالثة مراحل ٌمر منه 

: النزاع 

اإلجراءات السابقة النعقاد اللجان الفرعٌة  : الفقرة األولى

قبل أن تنظر اللجنة الفرعٌة فً موضوع الطعن تقوم بإبالغ الطرؾ الذي لم 

ٌقدم الطعن أمامها عن طرٌق رسالة مضمونة الوصول وذلك داخل اجل الشهر 

الموالً لتارٌخ تسلم الطعن المذكور مع توجٌه نسخة من عرٌضة الطعن المرفوعة 

إلٌها وذلك بهدؾ تمكٌن هذا الطرؾ من تهٌئ أوجه دفاعه الملؾ الضرٌبً المتعلق 

من تارٌخ توصلها  (30)بالفترة محل النزاع داخل أجل ال ٌتجاوز ثالثٌن ٌوما 

. بعرٌضة الطعن 

وٌجب على اإلدارة الضرٌٌة أن توجه الملؾ الضرٌبً إلى اللجنة داخل أجل 

. شهر من تارٌخ توصلها بالطلب السابق 

                                                 
1
. 80ادلرجع السابق ، ص -  
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وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع قد عدل األجل القانونً سواء بالنسبة لإلدارة 

لتسلٌم الملؾ الضرٌبً المتعلق بالفترة محل النزاع إلى اللجنة الوطنٌة او المتعلق 

 فً شهر بعد 1997-96بإعالم الطرؾ اآلخر والذي حدد هما القانون المالً لسنة 

ثالثة اشهر وذلك قصد اإلسراع فً حل النزاع  (3)أن كانا محددٌن فٌما قبل فً 

وكذا ألن أجل البت من طرؾ اللجنة الوطنٌة فً موضوع النزاع أصبح بمقتضى 

شهرا وهذا ما كرسته المدونة العامة  (12)القانون المذكور ال ٌتجاوز اثنا عشر 

 منها فكل تؤخٌر فً التوصل بالملؾ أو إخبار الطرؾ 226للضرائب فً المادة 

اآلخر بالطعن ٌترتب عنه تخفٌض المدة المتبقٌة للجنة الوطنٌة للبت فً النزاع 

المعروض علٌها 
1

 .

ٌإدي عدم توجٌه الملؾ الضرٌبً داخل األجل القانونً إلى تحدٌد الضرٌبة 

المتنازع حولها وفق األسس التً أقر بها او قبلها الخاضع للضرٌبة إذ قدم طعنه فإن 

الضرٌبة تفرض طبقا لألسس التً قررتها اللجنة المحلٌة فً مقررها باعتبار أن 

عدم تقدٌم الطعن إلى اللجنة الوطنٌة داخل األجل القانونً ٌعتبر بمثابة قبول ضمنً 

لمقرر اللجنة المحلٌة أما فً حالة ما إذا كان مقرر اللجنة المحلٌة ٌقضً بعدم 

االختصاص فٌتم فرض الضرٌبة باعتبار األسس المبلؽة إلى الملزم فً رسالة 

التبلٌػ الثانً لمسطرة التصحٌح إذ لم ٌقدم هذا األخٌر طعنه إلى اللجنة الوطنٌة وفً 

حالة العكس أي تقدٌم الملزم لطعن امام اللجنة الوطنٌة فتفرض الضرٌبة باعتبار 

. األسس التً صرخ بها إقراره 

وماي ٌستفاد من هذا الجزاء القانونً الذي رتبه المشرع على اإلدارة فً هذه 

الحالة أنه اعتبر عدم توجٌه الملؾ الضرٌبً إلى اللججنة الطنٌة داخل األجل 

القانونً بمتابة تنازل عن مواصلة المنازعة امام اللجنة المذكورة قبوال إما بمقرر 

اللجنة المحلٌة إذا قدمت طعنا فٌه او قبوال باألسس التً حددها الملزم فً إقراره فً 

. الحالة التً ال تقدم فٌها اإلدارة طعنا إلى اللجنة داخل األجل القانونً 

                                                 
1
فتحي إبراىيم ، م س ، -  
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وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فإن القاضً المشرؾ على اللجنة الوطنٌة 

ٌعهد بإعداد ملؾ الطعن إلى موظؾ أو أكثر وٌقوم بتوزٌع هذه الملفات على اللجان 

ولهذا الؽرض ٌقوم رئٌس اللجنة الفرعٌة . الفرعٌة الخمسة والتً تتكلؾ بالبت فٌها

بإخبار ممثلً الملزمٌن األعضاء فً اللجنة الفرعٌة المعنٌة باألمر بتارٌخ انعقاد 

ٌوما ما قبل ٌوم  انعقادها بواسطة  (15)جلسات اللجنة بما ٌال ٌقل عن خمسة عشر 

رسالة مضمونة الوصول كما ٌقوم رئٌس اللجنة الوطنٌة بتعٌٌن كاتب مقرر للجنة 

الفرعٌة من ؼٌر الموظفٌن العضوٌٌن فٌها لحضور اجتماعاتها دون أن ٌكون له 

. صوت تقرٌري 

انعقاد اللجنة الفرعٌة : الفقرة الثانٌة 

ٌشترط المشرع لصحة اجتماع اللجنة الفرعٌة أن تقوم باستدعاء الخاضع 

للضرٌبة او من ٌنوب عنه وكذا ممثل اإلدارة الضرٌبٌة وذلك بهدؾ االستماع إلٌهما 

كال على حدة او هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتؤت اللجنة أن  هذه المواجة 

. ضرورٌة 

ونظرا لكون المسائل التً تبث فٌها اللجنة الوطنٌة ذات طبٌعة تقنٌة فقد خول 

لها المشرع إمكانٌة االستعانة بخبٌرٌن على األكثر 
1

 ٌكون لهما صوت استشاري 
2

 .

تعقد اللجنة الفرعٌة العدد الكافً من الجلسات للنظر فً دفوعات أطراؾ 

النزاع وٌحق لكل طرؾ من طرفً النزاع تقدٌم اقتراحات واتباتات جدٌدة دون 

المس بمضوع النزاع وٌحاول رئٌس اللجنة إٌجاد توافق بٌن طرفً النزاع 

بخصوص األسس الضرٌبٌة المتنازع علٌها ؼٌر أنه فً حالة عدم التوصل إلى ل 

. ٌرضً الطرفٌن ٌدحل النزاع مرحلة المداولة 

ولكً تكون مداوالت اللجنة الفرعٌة صحٌحة ٌجب حضور الرئٌس 

وعضوٌن آخرٌن ٌمثل أحدهما الخاضع للضرٌبة واآلخر اإلدارة وتتداول اللجنة 

الفرعٌة فً اجتماع ثان بحضور الرئٌس وعضوٌن آخرٌن من بٌن أعضاء اللجنة 

                                                 
1
 .كما سبق الذكر فإن نفس ىذه اإلمكانية مسموح هبا للجنة احمللية -  

2
 .ال يشرتط ادلشرع يف اخلبًنين أن يكونا موظفٌن أو غًن موظفٌن - 



 

 61 

ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

الفرعٌة 
1

وٌكون لكل عضو صوت واحد ؼٌر أنه إذا تعادلت األصوات ٌرجح . 

الجانب الذي ٌنتمً إلٌه رئٌس اللجنة ، وأثناء التصوٌت ٌمنع حضور النائب عن 

اإلدارة وكذلك حضور الخاضع للضرٌبة المعنً باألمر أو من ٌنوب عنه وإال 

. تعرض المقرر المتخد للبطالن

مقررات اللجان الفرعٌة  : الفقرة الثالثة

شهرا األجل األقصى الذي ٌجب أن ٌفصل بٌن تارٌخ  (12)ٌحدد باثنا عشر 

تقدٌم الطعن أمام اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة وتارٌخ 

صدور المقرر المتخذ بشؤنه
2

 وٌجب ان تكون مقررات اللجان الفرعٌة مفصلة 

ومعللة بمعنى أنه ٌجب توضٌح األدلة الواقعٌة والحجج القانونٌة التً أسست علٌها 

اللجان الفرعٌة مقرراتها ألن انعدام التعلٌل قد ٌكون كافٌا إلبطال المقررات 
3

 .

وٌقوم بتبلٌػ المقررات الصادرة عن اللجان الفرعٌة 
4

 القاضً الذي ٌشرؾ 

على سٌر أعمال اللجنة الوطنٌة بإحدى طرق التبلٌػ المنصوص علٌها قانونا وذلك 

. ستة أشهر من تارٌخ اتخاد هذه المقررات (6)داخل أجل ال ٌتعدى 

وما ٌالحظك أن المشرع عمل على الرفع من أجل تبلٌػ مقررات اللجان 

( 30)ستة أشهر بعدما كان هذا األجل ال ٌتعدى  (6)الفرعٌة للجنة الوطنٌة إلى 

ثالثٌن ٌوما فً السابق وهً مدة أكثر من كافٌة لتسلٌم الملزمٌن نسخة من مقررات 

اللجان الفرعٌة لكن مع ذلك فإن اجل الستة أشهر لٌس إال اجال أقصى حٌث ٌمكن 

. تبلٌػ المقررات قبل هذا األجل بكثٌر 

وتكون المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنٌة قابلة للطعن القضائً وذلك 

ٌوما الموالٌة لتارٌخ صدور األمر بتحصٌل الضرائب موضوع  (60)داخل أجل 

. النزاع سواء من قبل اإلدارة الجبائٌة او من قبل المكلفٌن بالضرٌبة المعنٌٌن باالمر

                                                 
1
يرى األستاذ زلمد السماحي أن ىناك اجحافا حبقوق ادللزم يف ىذه النقطة ألن الغالب أن حيضر ممثل اإلدارة دون بقٌن أعضاء األخرين فهما ملحقان باللجنة -  

ويقومان بعمكل من صلب ادلهام الوظيفية ذلما وال يتصور ختليهما عن ملف حترص عليو مدريرة الضرائب إال من قيل االفرتاض غًن ادلنطقي  
. 83زلمد  السماحي م س ، ص 

2
. يف حالة تقدمي طعن من كال طريف النزاع داخل األجل القانوين لذلك فإن أجل بت اللجنة الوطنية يف النزاع يبتدأ من تاريخ توصلها بآخر طعن -  

3
. 105عبد القادر التعالين ، م س ، ص -  

4
 تصدر مقررات اللجنة الوطنية باللغة الفرنسية -  
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

آثار الطعن أمام اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون  : المطلب الخامس

المتعلقة بالضرٌبة  

إن اللجوء إلى تحكٌم اللجنة الوطنٌة من قبل طرفً المنازعة الضرٌبٌة او 

كالهما ٌمكن أن ٌإدي إلى التوصل إلى حل أمام اللجنة ٌوافق علٌه طرفً النزاع ، 

كما ٌمكن أن ٌإدي فً حالة عدم تحقق الحالة األخٌرة إلى إدالء اللجنة الوطنٌة 

برأٌها فً النزاع عن طرٌق مقرر ٌصدر عنها داخل األجل القانونً المحدد لها 

. للبث فٌه

كما ٌمكن أن ٌتعدر على اللجنة الوطنٌة البت فً النزاع المعروض علٌها 

داخل األجل القانونً إما بسبب عدم عقد اللجنة الفرعٌة للعدد الكافً من الجلسات او 

لتعقد النزاع مما ٌتطلب وقتا اطول للبث فٌه وقد وضع المشرع لكل حالة من 

الحاالت الثالث السابقة نظاما قانونٌا ٌحدد اتارها على مستوى المنازعة الضرٌبٌة 

: وهذا ما ستتولى تحلٌله فٌما ٌلً 

حالة توصل اللجنة الوطنٌة إلى حل ٌنهً المنازعة  : الفقرة األولى 

قد ٌتم إبرام اتفاق بٌن الخاضع للضرٌبة واإلدارة حول األسس الضرٌبٌة 

المتنازع حولها أثناء عرض النزاع على اللجنة الوطنٌة كما ٌمكن أن تتوصل هذه 

األخٌرة إلى حل ٌتفق علٌه طرفً النزاع وهو ما من شؤنه أن ٌنهً النزاع وٌوقؾ 

. المسطرة التنازعٌةى بٌنهما 

لكن هل ٌمن الطعن فً هذا االتفاق أمام القضاء ؟ 

لقد ذهب القضاء اإلداري
1

 فً أحد قراراته إلى أن إبرام اتفاق بٌن اإلدارة 

والخاضع للضرٌبة والذي بمقتضاه ٌتنازل هذا األخٌر عن مواصلة الطعن أمام 

اللجنة الوطنٌة ٌعتبر بمثابة صدور قرار عن اللجنة الوطنٌة وبالتالً فإن هذا االتفاق 

ستٌن ٌوما من تارٌخ صدور  (60)ٌكون قابال للطعن القضائً داخل أجل ال ٌتعدى 

. جدول التحصٌل 

                                                 
1
  98-94 يف ادللف رقم 99-02-17 بتاريخ 99-32حكم احملكمة اإلدارية بوجدة عدد -  
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

وما ٌستفاد من هذا القرار بإمكان الخاضع للضرٌبة أن ٌمارس الطعن 

القضائً ضد االتفاق الحاصل بٌنه وبٌن اإلدارة فً حالة ما إذا تم إبرام االتفاق أمام 

. اللجنة الوطنٌة أو لم ٌتم إبرامه أمامها بشرط احترام األجل القانونً لذلك

وٌجب أن ٌتعلق الطعن القضائً إما بصحة االتفاق أو بوجود خطؤ فً تقدٌر 

. الضرٌبة وال ٌمكن المساس باألسس الضرٌبٌة المتفق علٌها 

وؼالبا ما ٌكون سبب طرح النزاع على المحكمة فً حال وجود اتفاق هو 

عدم تنبه الخاضع للضرٌبة لقٌمة الؽرامات وفوائد التؤخٌر والتً ٌظن أنها ستكون 

زهٌدة أو ال ٌؤخذها بعٌن االعتبار نهائٌا فً حٌن أنه فً بعض الحاالت قد تفوق هذه 

األخٌرة المبلػ األصلً للدٌن 
1

 .

لكن هل ٌحق لإلدارة فً هذا االتفاق ؟ 

بالرجوع إلى الحكم السابق نجد أن القضاء اعتبر االتفاق المبرم بٌن اإلدارة 

والملزم أثناء نظر اللجنة الوطنٌة فً النزاع بمثابة صدور مقرر عن هذه األخٌرة 

وبما أن هذا القرار قابل للطعن القضائً من كال طرفً النزاع فإن اإلدارة بإمكانها 

رفع دعوى أما القضاء للطعن فً هذا االتفاق شرٌطة احترام األجل القانونً لذلك ، 

ستٌن ٌوما من تارٌح صدور األمر بالتحصٌل او قائمة  (60)وهو عدم تجاوز أجل 

اإلٌرادات أو األمر باالستخالص وكما هو الشان بالنسبة للملزم فإن منازة اإلدارة 

. قضائٌا فً االتفاق المبرم ال ٌمكن أن ٌإدي إلى المساس بالوعاء المتفق علٌه

حالة عدم صدور أي مقرر عن اللجنة الوطنٌة  : الفقرة الثانٌة 

عند انصرام األجل القانونً الممنوح للجنة الوطنٌة للبت فً النزاع ولم تتخذ 

 ٌتم وضع جداول التحصٌل استنادا إلى إقرار –شهرا  (12) إثنا عشر –مقررها 

الخاضع للضرٌبة أو استنادا إلى أساس فرض الضرٌبة المعتمد من لدن اإلدارة فً 

. حالة الفرض التلقائً للضرٌبة ودون إدخال أي تعدٌل على ذلك 

ؼٌر أنه فً حالة إعطاء الخاضع للضرٌبة موافقة الجزئٌة على األسس 

المبلؽة من قبل اإلدارة الضرٌبٌة أو فً حالة تقدٌمه لمالحظات على أسباب 

                                                 
1
. 196سفيان ادريوش رشيدة الصابري  م س ، ص -  
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

التصحٌح المزمع القٌام بها من طرؾ اإلدارة ٌكون األساس المعتمد لفرض 

. الضرٌبة هو األساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئٌة 

وٌالحظ فً هذه الحالة المشرع وضع جزاء قانونٌا عند عدم بث اللجنة 

الوطنٌة فً النزاع داخل األجل القانونً على حساب اإلدارة رؼم أن اللجنة 

. التحكٌمٌة هً لم تحترم القانون بعدم بتها فً النزاع داخل األجل القانونً 

وٌرى بعض الفقه
1

 أن الجزاء االنونً الذي رتبه المشرع فً حالة عدم تمكن 

اللجنة الوطنٌة من البت فً النزاع داخل أجل ستة ٌجب أال ٌكون على حساب حقوق 

اإلدارة وأال ٌمس بمبدأ العدالة الجبائٌة ألنه ال ٌعقل أن ٌكون الجزاء عن خرق 

النصوص القانونٌة من طرؾ اللجنة الوطنٌة هو عدم إدخال أي تصٌحٌح من قبل 

اإلدارة فً الوقت الذي تكون فٌه هذه األخٌرة قد احترمت جمٌع المتقضٌات القانونٌة 

. المنظمة للمسطرة التواجهٌة للتصحٌح الضرٌبً 

أما بالنسبة للمقررات الصادرة عن اللجنة الوطنٌة خارج أجل إثنا عشر 

شهرا ، فإن المشرع ٌرتب علٌها البطالن باعتبار أن هذا األجل  ٌدخل فً  (12)

النظام العام لذلك فإن المقرر المتخذ خارج األجل القاننً لٌس له أي أتر
2

 بل ٌعتبر 

. كؤن لم ٌتخذ أصال

وعقب انتهاء أجل بت اللجنة الوطنٌة دون صدور أي مقرر عنها تقوم 

اإلدارة الضرٌبٌة بإصدار الضرٌبة استنادا إلى األسس المذكورة سابقا، وٌإدي 

الخروج عن هذه األسس إلى نشوء حق الملزم فً االلتجاء إلى القضاء ال لزام 

. اإلدارة بالتقٌد بها 

وبما أن أساس فرض الضرٌبة فً هذه  الحالة منظم بنص القانون فإن لجوء 

اإلدارة إلى القضاء للمطالبة بتعدٌل هذا األساس ٌكون مصٌره الرفض حتى ولو تم 

ٌوما ابتداء من  (60)ذلك داخل األجل القاضً للطعن القضائً المحدد فً ستٌن 

. تارٌخ صدور األمر بالتحصٌل أو قائمة اإلٌرادات او األمر باالستخالص 

حالة صدور مقرر عن اللجنة الوطنٌة  : الفقرة الثالثة 
                                                 

1
. 190سفيان ادريوش ، رشيدة الصابري، م س ، ص -  

2
. 106التعاليت عبد القادر م س ، ص -  
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

تعتبر حالة صدور مقرر عن اللجنة الوطنٌة داخل األجل القانونً المآل 

: العادي للطعن أمام اللجنة، ؼٌر أنه ٌجب التمٌٌز بٌن حالتٌن 

حالة صدور مقرر ٌقضً بعدم االختصاص  : أوال 

فً هذه الحالة ٌتم فرض الضرٌبة استنادا إلى األسس التً بلؽتها  اإلدارة إلى 

. الملزم فً رسالة التبلٌػ الثانٌة للمفتش التً تدخل فً المسطرة التواجهٌة

وقد جاء موقؾ المشرع هذه المرة لصالح اإلدارة  ستقوم بفرض الضرٌبة 

وفقا لتقدٌراتها  المتمخضة عن سلوك مسطرة التصحٌح والمبلؽة إلى المكلؾ فً 

اإلشعار الثانً وهو ما ٌعنً أن مقرر اللجنة المحلٌة فً هذه الحالة لٌس له أي أثر 

قانونً بخصوص األسس الضرٌبٌة بل اإلدارة هً التً تملك لوحدها حرٌة تقدٌر 

هذه األسس مع األخذ إذا ارتؤت ذلك، ببعض مالحظات الملزم 
1

 .

وٌمكن للملزم أن ٌلتجؤ إلى القضاء داخل األجل القانونً للطعن فً األسس 

. المحددة فً هذه الحالة 

. حالة صدور مقرر ال ٌقضً بعدم االختصاص : ثانٌا

فً  هذه الحالة ٌتم وضع جداول التحصٌل استنادا إلى مقرر اللجنة الوطنٌة 

. إال أنه ٌجوز لإلدارة فً حالة تفضٌل مواصلة المنازعة اللجوء إلى القضاء 

 من المدونة العامة 242وفً هذا الصدد تنص الفقرة األولى من المادة 

ٌجوز للخاضع للضرٌبة أن ٌنازع عن طرٌق المحاكم فً :" للضرائب على أنه 

الضرائب المفروضة على أتر المقررة الصادرة عن اللجان المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة 

التً أصبحت نهائٌة أو اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة وفً 

الضرائب التً تفرضها اإلدارة تلقائٌا باعتبار األساس الذي بلؽته بسبب تصرٌح 

ستٌن ٌوما الموالٌة لتارٌخ  (60)اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها وذلك داخل أجل 

كما ٌمكن ... صدور االمر بالتحصٌل أو قائمة اإلٌرادات او األمر باالستخالص 

كذلك أن تنازع اإلدارة عن طرٌق المحاكم داخل نفس األجل فً المقررات الصادرة 

                                                 
1
يف ىذه احلالة يتور تساؤل حول مدى قانونية الفرض الضرييب عندما تكون مسطرة التواجهية للتصحيح غًن صحيح كحالة توجيو إعالم بالفحص داخل األجل -  

 .القانوين 
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
 

عن اللجنة الوطنٌة للنظر فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة سواء تعلقت هذه المقررات 

" ... بمسائل قانونٌة او فعلٌة 

وٌعتبر عدم تقدٌم طعن من قبل أحد طرفً أو كالهما داخل األجل القانونً 

. قبوال ضمنٌا لمقرر اللجنة الوطنٌة بالنسبة للطرؾ الذي لم ٌقدم طعنه 

وفً حالة ما إذا لم ٌترتب عن مقرر اللجنة الوطنٌة أو مقرر اللجنة المحلٌة 

الذي أصبح نهائٌا إصدار جداول تحصٌل أو دائمة إٌرادات أو أمر باالستخالص 

ٌوما التالٌة لتارٌخ تبلٌػ المقرر  (60)جاز تقدٌم الطعن القضائً داخل أجل ستٌن 

المذكور
1

 وتجدر اإلشارة إلى أن الطعن القضائً الموجه قبل صدور أوامر 

االستخالص ٌكون ؼٌر مقبوال
2

 من المدونة 242 المادة – استنادا إلى المادة السابقة 

 من المدونة العامة 242 المادة – وذلك استنادا إلى المادة السابقة –العامة للضرائب 

 وذلك ألن األصل فً القرارت القابلة للطعن أمام القضاء اإلداري أن –للضرائب 

ٌتضرر منها الطاعن والقرارات التً من شانها أن تحدث مثل هذا األثر فً المجال 

الضرٌبً هً القابلة للتنفٌد وهً ال تعتبر كذلك إال إذا صدر األمر بتنفٌذها وبالتالً 

فإن مقررات اللجنة الوطنٌة ال ٌمكن الطعن فٌها إال إذا صدر األمر باستخالص 

الضرائب المعنٌة بهذا المقرر
3

 .

                                                 
1
 كان ال حيق لإلدارة توجيو طعن قضائي ضد مقرر اللجنة الوطنية إال إذا تبت يف مسائل قانونية فقط  2005قبل إصدار كتاب ادلساطر اجلنائية لسنة -  

2
 ادلتضمن لكتاب ادلساطر اجلبائية مل يكن ادلشرع ينص على حالة توجيو طعن قضائي قبل إصدار أوامر االستخالص وفتح 2005قبل إسدار قانون ادلالية لسنة -  

  13/01/99 انظر على سبيل ادلثال حكم احملكمة اإلدارية بوجدة الصادر بتاريخ –عن ذلك خالف قضائي بٌن احملاكم اإلدارية اليت رفضت ىذا الطعن 
. 2000/ 01/05 الذي قبل ىذا الطعن من خالل قرار صدر يف واجمللس األعلى

 
3
. 86زلمد السماحي ، م س ، ص -  
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ة الغطبف مسطرة المنازناة الطريبة فة التطريةة
تبحيمةائناة اعلنالاةأل اإل نايمةة:ة اليبحة الناحةة 

ٌعود النظر فً المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات 

المحلٌة وهٌآتها إلى لجان العماالت واألقالٌم حبت تتولى هذه األخٌرة النظر فً 

الطعون التً ٌقدمها الملزمون إلٌها بمناسبة نشوب نزاع بٌنهم وبٌن اإلدارة الجبائٌة 

. المحلٌة حول الضرائب والرسوم المحلٌة 

وترمً الجباٌات المحلٌة 
1

 كما ٌدل على ذلك اسمها إلى تؤمٌن مساهمة 

الملزمٌن أفرادا او مقاوالت فً تموٌل المٌزانٌات المحلٌة بالوسٌلة الجبائٌة طبقا لما 

هو مسطر فً القانون الجبائً 
2

، إذ تعتبر الحجر األساسب فً تحقٌق االستقالل 

المالً المفروض فً إدارة الجماعة المحلٌة
3

كما تمكن  الجباٌة المحلٌة من نهج . 

سٌاسة اقتصادٌة تإدي إلى تؤهٌل دور الفاعل االقتصادي الذي اكتسبه الجماعة 

المدعوة إلى اندماج أكثر فً مسلسل التنمٌة 
4

 .

 المتعلقة بالضرائب والرسوم 30-89وتنظم الجباٌات المحلٌة بالقانون 

 نوعا من 40المستحقة للجماعات المحلٌة وهٌآتها وٌتعلق األم ربما مجموعة 

 اقتطاعا أصلٌا وال اقتطاعات مضافة إلى جباٌات 34الضرائب والرسوم منها 

أصلٌة تعود للمٌزانٌة المحلٌة أو المٌزانٌة الدولة
5

وكما سبق القول فإن لجان . 

العماالت واألقالٌم هً المختصة فً النظر بالمنازعات المتعلقة بهذا النوع الجباٌات 

. وسنتولى فٌما ٌلً عرض النظام القانونً الذي وضعه المشرع لهذه اللجان 

 

تألٌف لجان العماالت واألقالٌم واختصاصها  : المطلب األول 

                                                 
1
بالنظر دلا للنظام اجلبائي من دور حتفيزي لالستثمار "  بأنو 2000 شتنرب 25سبق جلاللة ادللك أن أكد يف خطاب لو بادلركب الصناعي للجرف األصفر بتاريخ -  

قد أصدرنا تعليماتنا السامية حلكومتنا قصد وضع إصالح جبائي قائ على الشفافية والتبسيط والعقالنية راعاة النظر يف اجلبايات احمللية حبيث تكون الغاية ادلتلى فاتا 
"  للجبايات وتشجيع االستثمار ادلنتج الذي خيلق فرص التشغيل 

2
 وأفاق إصالح اجلبائية احمللية للمقاوالت مقال منشور باجمللة ادلغربية 30-89ابراىيم سهًن ، ادلميزات التقنية األساسية للجبايات احمللية ادلنظمة بالقانون رقم . ذ-  

. 45 ص 2003 نونرب دجنرب 53لإلدارة احمللية والتنمية عدد 
3
 22ذ أمحد حضراين، النظام اجلبائي احمللي على ضوء التشريع ادلغريب وادلقار ن اجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية والتنمية سلسلة مؤلفات وإعمال جامعية عدد -  

. 11 ص 2001عة األوىل  الطب
4
. 28 ص 1996ادريس البصري، الوجيز يف جبايات اجلماعات احمللية وىيأهتا ادلطبعة ادللكية -  

5
. 52ابراىيم سهًن ، م س ، ص : انظر يف تفصيل ىذه الضرائب والرسوم -  
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تحدث هذه اللجنة من طرؾ اإلدارة التً تحدد مقر ودائرة اختصاصها 

 30-89 من القانون رقم 14وحسب المادة 
1

 المنظم للجباٌات المحلٌة فإن كل لجنة 

: عمالة أن إقلٌم تتؤلؾ من 

قاض رئٌسا للجنة وهو رئٌس المحكمة االبتدائٌة المختصة بالنفود الترابً -1

للعمالة او اإلقلٌم  

 ٌتعلق األمر ب : اإلعفاء  ممثلً اإلدارة الضرٌبٌة -2

موظفٌن اثنٌن عن المصلحة المحلٌة لربط الضرائب والرسوم التابعة لنفوذ -

العمالة او األقالٌم المعنً وٌتم تعٌٌنهم من طرؾ وزٌر الداخلٌة  بشرط أن ٌتوفروا 

على رتبة متصرؾ مساعد   

موظؾ عن مصالح مدٌرٌة الضرائب التابعة لنفود العمالة او اإلقلٌم المعنً - 

وٌعٌنه وزٌر المالٌة شرٌطة توفره على رتبة مفتش للضرائب على األقل  

أعضاء ٌعٌنون من طرؾ  (4)وهم أربعة : األعضاء ممتلً الملزمٌن - 3

عامل العمالة أو األقلٌم من بٌن األشخاص الطبٌعٌٌن أعضاء المنظمات المهنٌة 

األكثر تمثٌال لفروع االنشطة التجارٌة والصناعٌة والحرفٌة أو المهن الحرة أو من 

. بٌن الخاضعٌن للرسوم والضرائب موضوع الطعن 

وٌتم تعٌٌن هإالء األعضاء ومثل عددهم من الممتلٌن االحتٌاطٌٌن لمدة ثالث 

سنوان ولذلك قبل فاتح ٌناٌر من السنة التً تبتدأ خاللها مهامهم فً حظٌرة  (3)

ثالثة أشهر على  (3)اللجنة وٌمكن تمدٌد مدة انتداب الممثلٌن المنتهٌة مهامهم إلى 

. األكثر فً حالة عدم التمكن من تعٌٌن الممثلٌن الجدد 

وإذا تعذر تعٌٌن الممثلٌن الجدد للخاضعٌن للضرٌبة ولم ٌتم تمدٌد مدو انتداب 

الممتلٌن المنتهٌة مهامهم لسبب من األسباب وجب إخبار الملزم بذلك فً رسالة مع 

إشعار بالتسلم مع تنبٌهه إلى أن األسس التً تقترحها اإلدارة ستصٌر نهائٌة إذا لم 

                                                 
1
 شتنرب 21 ادلؤرخ ب 1-89-189 ادلتعلق بالضرائب ادلستحقة للجماعات احمللية وىيأهتا الصادر األمر بتنفيذ ، مبقتضى ظهًن رقم 30-89القانون رقم -  

. 1989 دجنرب 6 بتاريخ 4023 جريدة رمسية عدد 1989
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ٌوما بتداء من تارٌخ توصله بهذه  (30)ٌقدم طعنا فٌها إلى القضاء داخل أجل ثالثٌن 

.الرسالة 
1

 

وٌرى بعض الفقه 
2

 أن تعٌٌن ممثلً الملزمٌن من بٌن المكلفٌن أنفسهم فٌه 

إجهاض بحقوق الطاعن الذي ٌجد نفسه فً مواجهة ممثلً اإلدارة وأشخاص 

ٌنوبون عنه ؼٌر مإهلٌن او متحمسٌن لدفوعاته مهما كانت وجاهتها 

كما أن ذلك ٌمكن أن ٌإدي إلى احتواء اللجنة على الملزم نفسه الذي قدم 

الطعن وهو ما ٌراه جانب من الفقه 
3

 لصالح الملزم ٌعطٌه تقة كبٌرة فً تحكٌمها 

. وٌفتح له مجاال واسعا للدفاع عن وجهة نظره 

وٌعٌن العامل كذلك مقرر للجنة من فئة المتصرفٌن المساعدٌن على األقل 

ٌحضر جلساتها وله صوت استشاري وهو نفس الصوت المخول للخبٌرٌن اللذٌن 

ٌمكن للجنة االستعانة بهما فً كل قضٌة 
4

 .

وبالنسبة الختصاص لجنة العمالة أو األقالٌم فإنها كما ٌوحً بذلك اسمها 

تمارس اختصاصها المحلً مستوى العمالة أو األقلٌم المنشؤة فٌه ، حٌث تتولى 

. النظر فً الضرائب والرسوم المحلٌة المفروضة داخل نفود ها الترابً 

اما اختصاصها النوعً فٌتحدد فً النزاعات التً تتور بمناسبة تحدٌد 

األساس الضرٌبً للضرائب والرسوم المحلٌة ، وٌجب علٌها حٌن بتها فً النزاعات 

المعروضة علٌها أن تصرح بعدم اختصاصخا فً المسائل التً ترى أنها تتعلق 

بتفسٌر نصوص تشرٌعٌة او تنظٌمٌة فاختصاص اللجنة ٌنحصر فً المسائل المتعلقة 

بالوقائع ولٌس بالقانون وهو ما ما ٌطرح اشكالٌة التمٌٌز بٌنهما
5

  

 

 

مسطرة الطعن أمام لجنة العمالة او األقالٌم ونظام  :المطلب الثانً

                                                 
1
يسجل غياب جلنة ضريبية استئنافية بالنسبة دلقررات جلن العماالت واألقاليم  -  

2
. 108زلمد السماحي ، م س ، ص -  

3
. 82عبدالرمحان ابليال ، زلمد مرزاق ، م س ، ص -  

4
أمحد حضراين ، م س ، ص  -  

5
حنيل يف ىذ  إىل سبق قولو بالنسبة للجان احمللية  -  
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. اشتغالها

ٌتم تحرٌك مسطرة الطعن بواسطة عرٌضة توجه من قبل الملزم إلى لجنة 

ٌوما كؤجل  (30)العمالة او اإلقلٌم وذلك داخل األجل القانونً المحدد فً ثالثٌن 

أقصى ابتداء من تارٌخ تبلٌػ الرسالة الثانٌة الصادرة عن المؤمور والتً تدخل فً 

. المسطرة التخاطبٌة للتصحٌح 

 من القانون المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلٌة 13وتنص المادة 

ٌقدم الخاضع للرسم او الضرٌبة طعنه فً صورة عرٌضة توجه :" وهٌآتها على انه 

إلى اللجنة المشار إلٌها أعاله فً رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلٌم داخل أجل 

التالً للتبلٌػ الصادر عن المؤمور المشار إلٌه أعاله وٌعتبر عدم  (30)الثالثٌن ٌوما 

" تقدٌم الطهن داخل اآلجال المشار إلٌها اعاله قبوال ضمنٌا لمقرر األمر بالصرؾ 

وٌتبٌن من المادة السابقة أن المشرع استؽنى عن وساطة اإلدارة الجبائٌة فً 

شخص االمر بالصرؾ عكس ما هو علٌه الحال بالنسبة لتحكٌم اللجنة المحلٌة لتقدٌر 

. الضرٌبة، كما انه لم ٌحدد البٌانات التً ٌجب أن تتضمنها عرٌضة الطعن

وعلى إثر تسلم اللجنة لعرٌضة الطعن، تقوم بإخبار األمر بالصرؾ المعنً 

الثالثة أشهر  (3)باألمر بذلك فً رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلٌم داخل أجل 

وٌجب . الموالٌة لتارٌخ تسلم عرٌضة الطعن مع توجٌه نسخة من هذه األخٌرة إلٌه

على اآلمر بالصرؾ بناء على طلب اللجنة أن ٌوجه إلى هذه األخٌرة الملؾ 

شهر التالٌة لتارٌخ  (3)الضرٌبً المتعلق بالفترة محل النزاع وذلك داخل أجل ثالثة 

تسلمه للطالب المذكور وما ٌالحظ بالنسبة لالجل األخٌر أنه إذا ما قورن باألجل 

أشهر ابتداء من تارٌخ تسلم  (4)الممنوح للجنة للبث فً النزاع والذي هو أربعة 

. عرٌضة الطعن وٌعتبر جد طوٌل 

وٌعتبر عدم التوجه الملؾ الضرٌبً من طرؾ اإلدارة إلى لجنة العمالة او 

اإلقلٌم داخل األجل بمثابة تنازل عن المنازعة امام اللجنة حٌث ٌصدر مقرر عن 

وٌترتب عن هذا المقرر صدور األمر بالتحصٌل .هذه األخٌرة ٌإٌد موقؾ الملزم 

وفق األسس التً صرح بها الملزم فً إقراره أو األسس التً قبلها وٌإدي عدم تقٌد 
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اإلدارة بهذه األسس إلى إمكانٌة منازة الملزم فً الضرٌبة المفروضة وفقها أمام 

ٌوما من تارٌخ وضع األمر بالتحصٌل موضع  (30)القضاء داخل أجل ثالثٌن 

. التنفٌذ

وبالنسبة ألثر الطعن أمام لجنة العمالة أو اإلقلٌم فإن المشرع لم ٌتعرض 

بكٌفٌة صرٌحة لترتٌب األثر الواقؾ للطعن امام اللجنة إال أنه بالرجوع إلى المادة 

ٌحرر فً المجال األمر بالتحصٌل عند عدم الجواب "  نجده قد نص على أنه 13

" على مذكرة اإلدارة أو عدم الطعن فً مقررها داخل األجل القانونً المقرر له 

وهو ما ٌستفاد منه ان رفع النزاع إلى لجنة العمالة واإلقلٌم ٌوقؾ عملٌة استخالص 

ٌوما، ولٌس األمر  (30)الضرٌبة ما لم ٌكن الطعن قد قدم خارج أجل الثالثٌن 

بالنسبة للمسطرة السرٌعة للتصحٌح حٌث إنها ال تنتج األثر الواقؾ وتستمر عملٌة 

التحصٌل رؼم الطعن لدى اللجنة المذكورة
1

 .

وٌتعٌن على لجنة العمالة او األقلٌم أن تخبر كال من الملزم واألمر بالصرؾ 

ثالثٌن ٌوما من التارٌخ المحدد لذلك  (30)بتارٌخ انعقاد اجتماعاتها بما ال ٌقل عن 

وخالل اجتماعاتها تكون اللجنة ملزمة باالستماع إلى طرفً النزاع كال على حدة او 

. هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتؤت اللجنة بؤن هذه المواجهة ضرورٌة 

وبعد االستماع إلى دفوعات الطرفٌن دون التوصل إلى حل ٌرضً الطرفٌن ٌدخل 

. النزاع مرحلة المداولة 

تتخذ لجنة العمالة أو األقالٌم مقررها بؤؼلبٌة األصوات التداولٌة وفً حالة 

تعادل األصوات ٌرجح الجانب الذي ٌنتمً إلٌه الرئٌس وٌجب أن ٌكون  المقرر 

المتخذ معلال ومفصال كما ٌجب ان ٌتقٌد باألجل القانونً المسموح به للجنة باتخاذه 

أشهر ابتداء  من تارٌخ توصلها بعرٌضة الطعن وٌقوم رئٌس  (4 )وهو أربعة 

اللجنة بتبلٌػ المقرر المتخذ إلى األطراؾ المعنٌة فً رسالة موصى بها مع إشعار 

. بالتسلٌم ؼٌر ان المشرع ال ٌقٌد فً ذلك اللجنة بؤجل معٌن لتبٌلػ مقررها 

اآلثار الطعن أمام لجنة العمالة او اإلقلٌم  : المطلب الثالث 

                                                 
1
. 112زلمد السماحي م س ، ص -  
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تكون المقررات التً تتخذها لجان العماالت واألقالٌم نهائٌة حٌث ال ٌمكن 

الطعن فٌها باالستئناؾ أمام هذه األخٌرة أو أمام لجنة أخرى 
1

 لكن ٌمكن لطرفً 

النزاع الملزم واألمر بالصرؾ فً كل نزاع ضرٌبً تقدٌم طعن قضائً فً المقرر 

ثالثٌن ٌوما ابتداء من تارٌخ وضع األمر  (30)المعنً  داخل أجل ال ٌتعدى 

. بالتحصٌل موضع التنفٌذ 

وٌعتبر عدم تقدٌم طعن قضائً فً مقرر اللجنة داخل األجل القانونً بمثابة 

. قبول ضمنً لهذا المقرر 

وفً حالة صدور مقرر عن لجنة العمالة او اإلقلٌم ٌقضً بعدم االختصاص 

أو فً حالة فوات األجل الممونح للجنة بالبت فٌه فً النزاع دون صدور أي مقرر 

منها فإنه فً الحالتٌن معا ٌقوم باألمر بالصرؾ بفرض الضرٌبة تلقائٌا اعتمادا على 

األسس المبلؽة إلى الملزم فً رسالة التبلٌػ الثانٌة للمحصل وٌجوز للمكلؾ الطعن 

ٌوما الثالٌة لٌوم  (30)فً الضرائب المفروضة بهذه الطرٌقة داخل أجل ثالثٌن 

صدور األمر بالتحصٌل وفً حالة عدم تقدٌم طعن قضائً داخل األجل القانونً فإن 

. ذلك ٌعتبر قبوال ضمنٌا للملزم باألسس المعتمدة فً فرض هذه الضرائب 

 

 

 

تبيحمةائناة البحيمةة:ة اليبحة اط بيةة

أسند المشرع النظر فً المنازعات المتعلقة بالضرٌبة الحضرٌة إلى لجان 

ضرٌبٌة تسمى لجان التحكٌم، حٌث تبت هذه األخٌرة فً العرائض التً ٌقدمها 

. الملزمون ضد تقدٌرات لجن االحصاء 

"  من القانون المتعلق بالضرٌبة الحضرٌة على أنه 19هكذا تنص المادة 

ٌجوز لمالكً العقارات المفروضة علٌها الضرٌبة الحضرٌة أو اإلصحاب حق 

االنتفاع فٌها أن ٌنازعوا فً تقدٌرات لجنة اإلحصاء على أن ٌقدموا مطالباتهم 

                                                 
1
. 116عبد القادر التعالين ، م س ، ص -  
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أشهر  التالٌة للشهر الذي وضع فٌه موضع التنفٌذ  (6)المتعلقة بذلك داخل أجل ستة

... ". األمر بتحصٌل الضرٌبة المطالبٌن بؤدائها 

وتفرض الضرٌبة الحضرٌة
1

 على القٌم الكرائٌة للعقارات والمبانً 

ونظرا الهمٌة هذه الضرٌبة فً . واألراضً المخصصة لالستؽالل كٌفما كان نوعه 

تموٌل إٌرادات الجماعات المحلٌة 
2

 واتساع قاعدة الخاضعٌن لها، فإن قٌام خالفات 

بٌن المكلفٌن واإلدارة الضرٌبٌة ٌبقى أمرا واردا خاصة بشؤن تقدٌرات لجان 

اإلحصاء مما دفع بالمشرع إلى إنشاء لجان التحكٌم التً وضع لها نظاما قانونٌا 

. ٌحكمها 

وتجدر اإلشارة إلى أن الضرٌبة الحضرٌة أحدتث ألول مرة بالمؽرب 

1978بمقتضى قانون المالٌة لسنة 
3

الضرٌبة األولى :  وكانت تتفرع إلى ضرٌبتٌن 

تفرض على األراضً المبنٌة أو ؼٌر المبنٌة بمجرد دخولها ضمن الدائرة الحضرٌة 

على أثر توسع نطاق هذه االخٌرة والضرٌبة الثانٌة التً تفرض على القٌمة التجارٌة 

 30 – 89لألراضً ؼٌر المبنٌة التً تدخل فً المجال الحضري ، وٌصدر القانون 

. ثم توحٌد الضرٌبتٌن فً ضرٌبة واحدة هً الضرٌبة الحضري

قد فرض على - 30-89.القانون -وإذا كان قانون الضرٌبة الحضرٌة 

الملزمنً واجبات تتمثل فً تخمٌلهم مبالػ مالٌة توفرت فٌهم الشروط المنصوص 

علٌها قانونا فإنه بالمقابل منحهم عدة ضمانات للدفاع عن حقوقهم حتى ال تفرض 

                                                 
1
: حتدث مبوجب ىذا  القانون ضريبة حضرية تفرض على : تنص ادلادة األوىل من قانون الضريبة احلضرية على-  

ثانويا ذلم ، او يضعوهنا كلها أو بعضها رلانا حتت تصرف العقارات ادلبنية وادلباين على اختالف أنواعها اليت تتخد مالكوىا من مجيعها أو بعضها سكنا رئيسا أو 
أزواجهم او أصوذلم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا ذلم ، ويدخل يف ذلك األراضي ادلقامة عليها العقارات وادلباين األنفة الذكر واألراضي ادلتصلة هبا كالساحات 

. وادلمرات واحلدائق إذا كانت تابعة ذلا مباشرة 
العقارات ادلبنية اليت خيضعها مالكوىا دلزالة نشاط مهين او القيام فيها بأي شكل من اشكال االستغالل وتدخل يف ذلك اجملال ادلوضوعة رلانا حتت تصرف 

ادلستخدمٌن  
: إذا تعلق األمر مبؤسسة إلنتاج سلع أو تقدمي خدمات استحقت الضريبة احلضرية على ادلكنات واآلالت اليت تعد جزءا ال يتجزأ منها 

. األراضي ادلخصصة لالستغال مهما كان نوعو 
2
من عائدات الضريبة احلضرية   " 90تستفيد اجلماعت احمللية من - 

3
 . من القانون ادلذكور 2الفصل -  
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علٌهم الضرٌبة بطرٌقة ؼٌر عادلة 
1

 ومن بٌن هذه الضمانات إمكانٌة الطعن فً 

: تقدٌرات لجن اإلحصاء أمام لجان التحكٌم التً ستتولى دراستها فٌما ٌلً 

تألٌف لجان التحكٌم واختصاصها  : المطلب األول 

 من قانون الضرٌبة الحضرٌة فإن كل لجنة تحكٌم تتكون من 20حسب المادة 

: ثالثة أعضاء هم كاالتً 

قاض ٌعٌنه رئٌس المحكمة االبتدائٌة التً ٌقع العقار فً دائرة نفودها -1

وٌعود إلٌه أمر رئاسة اللجنة  

مؤمور الضرائب المباشرة والرسوم التً فً حكمها الذي ٌقوم بمهمة -2

. الكاتب المقرر 

خبٌر ٌعٌنه الخاضع للضرٌبة ، إال أن هذا األخٌر ٌمكن له تعوٌض الخبٌر -3

بعضو فً لجنة اإلحصاء ٌشترط أال ٌكون هذا العضو قد شارك فً عملٌة إحصاء 

. العقار المتنازع فً الضرٌبة المفروضة علٌه 

أما اختصاص لجنة التحكٌم فإنه فً جانبه المحلً لم ٌحدده المشرع مما 

ٌعطً لإلدارة سلطة تقدٌرٌة فً إحداث هذه اللجات وتحدٌد مراكزها ونفودها 

. الترابً 

أما اختصاصها النوهً فٌتمثل فً البث فً المسائل المتعلقة بتقدٌر وعاء 

الضرٌبة الحضرٌة أي التقدٌرات التً تقدمها لجنة اإلحصاء بشؤن القٌم الكرائٌة التً 

ٌحدد مبلػ الضرٌبة على أساسها 
2

 .

مسطرة الطعن أمام لجنة التحكٌم ونظام اشتغالها  : المطلب الثانً 

إن مالٌك العقارات المفروضة علٌها الضرٌبة الحضرٌة أو أصحاب حق 

االنتفاع بما ٌجوز لهم إذا رأو ان تقدٌرات لجنة اإلحصاء ؼٌر مطابقة للواقع ، أن 

ٌنازعوا فً هذع التقدٌرات وٌتم ذلك عن طرٌق توجٌه مطالبهم إلى مدٌر الضرائب 

وٌجب أن تشمل هذه المطالبات رقم القٌد فً سجل الضرٌبة محل المنازعة . 

                                                 
1
. 119 ص 1999 – يناير مارس 26الضريبة احلضرية وضمانات ادللزم هبا مقال منشور باجمللة ادلغربية لإلدارة احمللية والتنمية عدد : زلمد التجاري -  

2
. دينع كذلك على جلنة التحكيم البت يف مسائل قانونية مبناسبة نظرىا يف نزاع ما -  
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وتتضمن عالوة على بٌان موضوعها عرضا ملخصا للوسائل التً ٌستند إلٌها 

أصحابها فً تبرٌرها إال اعتبرت ؼٌر مقبولة 
1

  كما ٌجب تقدٌم هذه المطالبات 

( 6)داخل األجل القانونً المحدد فً ستة أشهر 
2

 التالٌة للشهر الذي وضع فٌه 

موضع التنفٌذ األمر بتحصٌل الضرٌبة موضوع النزاع
3

 .

وبعد البحث الذي تجرٌه مصلحة الضرائب تبت فً المطالبة لجنة التحكٌم 

. المختصة محلٌا

وفً هذا اإلطار ٌتعٌن التساإل حول ما إذا كان لمدٌر الضرائب  إمكانٌة 

البث فً الشكاٌة باإلٌجاب او الرفض قبل إحالتها على لجنة التحكٌم أو ٌكتفً فقط 

بهذه اإلحالة بعد إجراء التحقٌق ؟ 

:  من قانون الضرٌبة الحضرٌة نجدها تنص على 20بالرجوع إلى المادة 

 وتبت 19ٌتولى مدٌر الضرائب تحقٌق المطالبات المشار إلٌها فً المادة " ...

وٌالحظ أن هذه المادة ؼٌر واضحة فً هذا الشؤن مما ..." فٌها بعد ذلك لجنة تحكٌم 

ٌجعل التساإل ٌبقى مطروحا وٌرى بعض الفقه
4

أنه بالرؼم من ذلك فمهمة مدٌر . 

الضرائب تنحصر فً تهًٌء الملؾ وجمٌع المعلومات الضرورٌة تم إحالة الملؾ 

. على اللجنة المذكورة فالقانون ال ٌدلً أٌة صالحٌة من هذا القبٌل لمدٌر الضرائب

وٌخبر الخاضع للضرٌبة بتارٌخ ومكان اجتماع اللجنة فً رسالة مضمونة 

الوصول قبل موعد انعقاد اللجنة بشهر على األقل وتستمع اللجنة إلى الملزم بشرط 

. أن ٌمثل أمامها فً التارٌخ المعٌن لهذا الؽرض 

ٌمكن للجنة كذلك ان تستمع إذا رأت فائدة فً ذلك إلى مؤمور الضرائب الذي 

. تشارك فً عملٌة إحصاء العقار المعنً

                                                 
1
. 37- 89 من القانون 19انظر ادلادة -  

2
. أربعة أشهر فقط  (4) كان ىذا األجل ال يتعدى 2000قبل إصدار قانون ادلالية لسنة -  

3
 ثالث سنوات ابتداء من تاريخ اسخقاق  الضريبة كما ان الطعن يوقف التنفيذ (3)يؤدي الطعن إىل انقطاع التقادم احملدد يف -  

4
. 120زلمد النجاري م س ، ص -  
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تكون مداولة لجنة التحكٌم صحٌحة بحضور جمٌع أعضائها وتضمن 

مقرراتها فً محاضر ٌوقعها أعضاء اللجنة الثالث وٌتولى رئٌس قسم الضرائب 

المباشرة والرسوم التً فً حكها تبلٌػ مقررات اللجنة إلى الخاضعٌن للضرٌبة  

آثار الطعن أمام لجنة التحكٌم  : المطلب الثالث 

المقررات الصادرة عن لجان التحكٌم تكون ؼٌر قابلة لالستئناؾ أمام لجان 

ضرٌبٌة أخرى، وتصبح قابلة للتنفٌد فور صدروها ما لم ٌتم الطعن فٌها أمام 

. المحكمة اإلدارٌة، داخل أجل شهر بتداء من تارٌخ تبلٌؽها إلى الخاضعٌن للضرٌبة

وٌعتبر موقؾ المشرع بترتٌب األثر الواقؾ للتنفٌد لمجرد حصول طعن 

قضائً ضد مقرر اللجنة خروجا عن المبدأ العام المعمول به فً المنازعات 

. الضرٌبٌة الذي ٌقضً بعد ترتٌب األثر الواقؾ للتنفٌد خالل المنازعات القضائٌة

وٌرى بعض الفقه 
1

  أن حرمان الخاضع للضرٌبة من إمكانٌة عرض نزاعه 

على أكثر من جهة واحدة ومن التدخل امام لجنة اإلحصاء، دفع بالمشرع إلى تمٌثٌع 

الملزم بضمانة أساسٌة تتمثل فً األثر الواقؾ للتنفٌذ الناتج عن رفع النزاع إلى 

المحكمة اإلدارٌة إلى حٌن بتها فً النازلة من جمٌع جوانبها والنظر خاصة فً 

. الوسائل القانونٌة التً ٌعتمدها 

وٌعتبر عدم تقدٌم طعن قضائً ضد مقرر اللجنة او تقدٌم طعن خارج األجل 

القانونً الذي هو شهر اٌبتدأ من تارٌخ صدور مقرر اللجنة قبوال ضمنٌا بهذا 

. األخٌر 

وما تجب اإلشارة إلٌه إن هناك حاالت ٌنازع فٌها الملزم فً الضرٌبة 

الحضرٌة لن ال تكون لجنة التحكٌم هً المختصة بل ٌنظر فٌها وزٌر المالٌة هذه 

: الحاالت هً كاالتً 

حالة فرض الضرٌبة على عقار فً اسم شخص ؼٌر مالٌه-
2

 .

حالة فرض الضرٌبة على العقارات التً أعفاها القانون من الضرٌبة -

من قانون الضرٌبة الحضرٌة  (4)والمنصوص علٌها فً المادة الرابعة 
1

 .
                                                 

1
. 120زلمد السماحي ، م س ،؟ ص -  

2
 من قانون الضريبة احلضرية  21انزر ادلادة -  
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حالة عدم احترام اإلعفاءات الجزئٌة او الكلٌة من الضرٌبة الحضرٌة فً 

المجاالت التً تقرر فٌها ذلك نصوص خاصة وحالة عدم احترام المدة المحددة لهذا 

اإلعفاء وكذا الشروط المطلوبة لالنتفاع به فً النص المتلعق به 
2

 .

 من قانون 24توجه المطالبات المتعلقة بهذه الحاالت ، وحسب المادة 

الضرٌبة الحضرٌة وفق الشروط واآلجال المحددة للمطالبات التً تبت فٌها لجان 

أشهر من تارٌخ وضع األمر بالتحصٌل موضع  (6)التحكٌم ، أي داخل أجل ستة 

. التنفٌذ وتوجه إلى مدٌر الضرائب

وبعد التحقٌق ٌتولى البث فً المطالبات الوزٌر المكلؾ بالمالٌة او الشخص 

 المتعلق 17.89 من القانون رقم 114الذي ٌفوض إلٌه ذلك طبقا لما ورد فً المادة 

بالضرٌبة العامة على الدخل 
3

 من قانون الضرٌبة 24 التً تحٌل إلٌها المادة 

الحضرٌة  

ٌعد "...  نجدها تنص على أنه 17-89 من القانون 114وبالرجوع إلى المادة 

التحقٌق ٌتولى البث فً المطالبات الوزٌر المكلؾ بالمالٌة أو الشخص الذي فوض 

 فً 1924 نونبر 22إلٌه ذلك وفق األحكام الواردة فً الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً 

شؤن تحصٌل دٌون الدولة من ؼٌر إخالل بحق الخاضعٌن للضرٌبة فً رفع القضٌة 

. إلى المحكمة  المختصة داخل الشهر الذي ٌلً تارٌخ تبلٌؽهم قرار اإلدارة 

                                                                                                                                            
1
: تنص ادلادة على ما يلي -  

ىل مبان قددية وكذا ادلكنات واالالت اليت تعد جزءا ال يتجزأ من مؤسسات انتاج سلع أو تقدمي خدمات من الضريبة احلضرية إتعفى ادلباين اجلديدة وادلباين ادلضافة 
. طوال السنوات اخلمس للسنة اليت مت خالذلا بناؤىا أو إقامتها 

. وتعفى كذلك من الضريبة احلضرية طوال نفس ادلدة عندما تتملكها منشأت االئتمان االجياري حلساب عامالئها
ادلباين اجلديدة ادلباين ادلضافة إىل مبان قددية ادلعدة خصيصا لغرض مهين  -
السلع التجهيزية وادلعدات واآلالت  -

وذلك ابتداء من السنة التلية لسنة بنائها أو إقامتها  
: ال يطبق اإلعفاء ادلذكور على ادلباين وادلكنات اليت دتلكها 

ادلؤسسات القارة للشركات وادلنشأت غًن ادلوجودة مقرىا بادلغرب وادلقبولة إلجناز صفقات أعمال او توريدات أو خدمات -
مؤسسات االدتان وبنك ادلغرب وصندوق االيداع والتدبًن  -
مقاوالت التأمٌن وإعادة التأمٌن  -
الوكاالت العقارية  -
2
 من قانون الضريبة احلضرية  27أنظر ادلادة -  

3
 لتصبح ادلدونة العامة 2007 وادلعدلة بالقانون ادلايل لسنة 2006مت نسخ ىذا القانون مبقتضى ادلدنة اجلديدة للضرائب الصادرة مبقتضى قانون ادلالية لسنة -  

للضرائب  
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: التالٌة لتارٌخ تقدٌم المطالبة  (6)وإذا لم تجب اإلدارة خالل الستة أشهر 

جاز للخاضعٌن للضرٌبة كذلك رفع القضٌة إلى المحكمة المختصة داخل الشهر 

 ... " الذي ٌلً انصرام أجل الجواب 
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ائناةضطريبةخنصبةة:ة اليبحة الن مةة 

ٌتعلق األمر بلجان ضرٌبٌة أحدثها المشرع والتً لم ٌنط بها مهمة تحكٌمٌة 

فً النزاعات الضرٌبٌة وإنما تتدخل إما بمناسبة تحدٌد الوعاء الضرٌبً لضرٌبة 

معٌنة حٌث تتولى القٌام بالتحدٌد التقنً لألسس الضرٌبٌة التً ستعتمدها اإلدارة فً 

فرض الضرٌبة كما هو الشؤن فً لحان االحصاء أو بلجان تتدخل بمناسبة ارتكاب 

أحد الملزمٌن ألحدى المخالفات الضرٌبٌة التً ٌمكن أن ٌعاقب علٌها بجزاءات 

جنائٌة وٌتعلق االمر هنا بلجنة المخالفات وستولً فٌما ٌلً دراسة هذٌن النوعٌن من 

: اللجان الضرٌبٌة 

. لجنة المخالفات : المطلب األول 

كما ٌدل على ذلك اسمها فإن لجنة المخالفات تتدخل بمناسبة ارتكاب إحدى 

 من المدونة 192المخالفات الضرٌبٌة المنصوص علٌها قانونا وقد نصت المادة 

: العامة للضرائب على أن المخالفات تتدخل فٌها لجنة المخالفات هً 

 .تسلٌم او تقدٌم فاتورات صورٌة  -

 تقدٌم تقدٌرات محاسبٌة مزٌفة او صورٌة  -

 بٌع بدون فاتورات بصفة متكررة  -

 اخفاء او اتالؾ وثائق المحاسبة المطلوبة قانونا  -

اختالس مجموع أو بعض أصول الشركة او الزٌادة بصفة تدلٌسٌة فً  -

 خصومها قصد افتعال اعسارها 

وٌتم إثبات هذه المخالفات فً إطار ضرٌبٌة ٌتم على إثرها تحرٌر محضر 

. من قبل مؤمورٌن بإدارة الضرائب من درجة مفتش على األقل 

ٌنتدب خصتصا لهذا الؽرض ومحلفٌن للتشرٌع الجاري به العمل وٌوجه 

المحضر المنجزم إلى وزٌر المالٌة  

وٌجب على وزٌر المالٌة قبل إحالة المحضر المتبت للمخالفة إلى القضاء أن 

 من المدونة العامة 231ٌستشٌر لجنة المخالفات وفً هذا الشؤن تنص المادة 

الشكاٌة التً تطبٌق الجزاءات الجنائٌة المنصوص علٌها :" .... للضرائب على أن  
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 المذكورة ، ٌجب أن ٌعرفها سلفا وزٌر المالٌة أو الشخص المفوض 192فً المادة 

من لدنه لهذا الؽرض على سبٌل االستشارة على لجنة للنظر فً المخالفات الضرٌبٌة 

ٌراسها قاض وتضم ممثلٌن اثنٌن لإلدارة الضرائب وممثلٌن اثنٌن للخاضعٌن 

للضرٌبة ٌختاران من القوائم التً تقدمها المنظمات المهنٌة األكثر تمثٌال وٌعٌن 

: أعضاء هذه اللجنة بقرار للوزٌر األول 

ٌجوز لوزٌر أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الؽرض أن ٌحٌل بعد 

استشارة اللجنة المذكورة الشكاٌة الرامٌة إلى تطبٌق  الجزاءات الجنائٌة  المنصوص 

192علٌها فً المادة 
1

 أعاله إلى وكٌل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب 

..."  المخالفة 

وٌتضح من المادة السابقة ان المشرع منح لجنة المخالفات دورا  ستشارٌا 

فقط حٌث أن رأٌها فً المخالفة ال ٌلزم وزٌر المالٌة، عكس ما هو علٌه الحال فً 

التشرٌع الفرنسً حٌث ٌكون رأي لجنة المخالفات ملزما لإلدارة وٌإدي عدم 

. احترامه إلى رفض الشكاٌة المرفوعة إلى القضاء المرتبطة بالمخالفة المعنٌة 

لجان اإلحصاء  : المطلب الثانً 

 المتعلق بالضرٌبة 37-89تم إحداث هذه اللجان بمقتضى القانون رقم 

الحضرٌة وتتولى إحصاء العقارات الخاضعة للضرٌبة الحضرٌة ولو كانت معفاة 

منها بنص صرٌح  

خمس سنوات فً كل جماعة  (5)ٌتم تعٌٌن أعضاء لجنة اإلحصاء لمدة 

بمقرر ٌصدره عامل العمالة او اإلقلٌم باقتراح من رئٌس الجماعة وهإالء األعضاء 

: هم 

ممثل لمجلس الجماعة -1

مفتش الضرائب المباشرة أو الرسوم التً فً حكمها  -2

أعضاء مختارٌن من بٌن السكان ٌكون عددهم مناسبا لعدد سكان الجماعة -3

وٌمكن أن تنقسم لجنة اإلحصاء إلى لجان فرعٌة بحسب ما ٌتطلبه إنجاز األعمال 
                                                 

1
سنوات على احلكم  (5)خسمٌن ألف درىم ويف حالة العود إىل ادلخالفة قبل مضي  (50000) مخسة آالف و  (5000)يتعلق األمر بغرامة ترتاوح بٌن -  

. بالغرامة يعاقب مرتكب ادلخالفة زيادة على الغرامة باحلبس من واحد إىل ثالثة أشهر
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المنوطة بها وٌجب أن تضم كل لجنة فرعٌة موظفا من موظفً إدارة الضرائب 

المباشرة والرسوم التً فً حكمها وممثال لمجلس الجماعة  

وٌجب على لجنة اإلحصاء أن تخبر الخاضعٌن للضرٌبة بتارٌخ الشروع فً 

وذلك  (30)عملٌات اإلحصاء قبل الموعد المقرر لذلك بما ال ٌقل عن ثالثٌن ٌوما 

بواسطة الملصقات والنشر فً الجرائد وؼٌر ذلك من وسائل اإلعالم المؤلوفة فً 

عٌن المكان وٌنتج عن عملٌة اإلحصاء تحرٌر محضر لكل ملزم على حدة ؼٌر انه 

عملٌا تقوم بعض اللجان بوضع محضر خاص لكل حً تعطً فٌه تقدٌرات جزافٌة 

. وال ٌتضمن أسماء الملزمٌن 

وٌتساءل بعض الفقه 
1

 كما إذا كانت هذه اللجان موجودة فعل فً الواقع ؟ إذا 

كانت موجودةفهل تقع تحٌنها وهل تقوم هاته اللجان بعملٌة اإلحصاء فعال؟ باعتبار 

أن المنتخبٌن قد ٌمتنعون عن التعٌن فً هاته اللجان حتى ال ٌخسروا أصوات 

ناخبٌهم الدٌن قد ٌتهمونهم بتسلٌط مصالح الضرٌبة علٌهم كما ان إدارة الضرائب 

 غ المفتوحة بإدارة وجدة محضر لجنة اإلحصاء 96-91طلب منها فً القضٌة عدد 

أمام المحكمة إال أنها لم تدل به رؼم اندارها معللة ذلك بؤنه ال وجود ألي نص 

قانونً ٌلزمها بإنجاز المحضر المذكور 
2

 . .
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