
 1 

يقذيح 

إف بقاء الدكلة كاستمرارىا يقتضي تكفرىا عمى مكارد بشرية كمالية لتسيير شؤكف 
نجاز المشاريع التي تعكد بالنفع عمى أفراد مجتمعيا كاستمرار  كدكاليب الحكـ فييا، كا 

تالحميـ كتماسكيـ، كىك يتطمب إيجاد مكارد ضريبية لمقياـ بذلؾ كتحديد مسطرة 
عادة تكزيعيا عمى مكاطنيف كفقا لمبدأ العدالة في تكزيع 1لتحصيؿ ىذه المكارد ، كا 

. 2الخيرات
كتستمد الضرائب التي تعتبر أىـ المصادر التي تعتمد عمييا الدكؿ الديمقراطية 

لتمكيؿ ميزانيتيا كتنفيذ سياستيا االقتصادية كاالجتماعية، أسس مشركعيتيا مف 
مجمكعة مف القناعات كالمبادئ القانكنية كالسياسية كالدينية كاالجتماعية التي تجعؿ 
المكاطف ينخرط بكيفية تمقائية كعف طكاعية في أداء الضرائب أك الرسـك كغيرىا مف 

. 3الديكف العمكمية عمى أساس أنيا كاجب كطني
كتنشأ االلتزامات الضريبية كتخضع ألنظمة قانكنية معينة أثناء كؿ مرحمة مف 

: المراحؿ التالية
مرحمة تحديد كعائيا، أم تعييف أسس فرضيا كاحتسابيا أك مراجعتيا عند  -

. االقتضاء
 .مرحمة تقدير كتحديد مبمغ الديف الضريبي بتصفيتو -

 .مرحمة انقضاء االلتزاـ، كتدعى مرحمة التحصيؿ -

                                                 
1
مسطرة تطبيق اإلكراه البدني لتحصيل الديون العمومية عمى ضوء مدونة التحصيل "محمد النجاري، -  

. 19، ص 2002أبريل -  مارس43، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، عدد "الجديدة
2
تساؤالت حول اختصاص المحاكم اإلدارية في مسطرة منازعات تحصيل الضرائب عمى ضوء "محمد النجاري، -  

. 2001أبريل -  مارس37، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، عدد "المدونة الجديدة
3
، "تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية وخصوصيات التشريع الضريبي"جيد كان حجيبة، -  

. 16، المطبعة والوراقة الوطنية، ص 2006الطبعة األولى ماي 
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كتعتبر مرحمة التحصيؿ اليدؼ الرئيسي مف تطبيؽ القانكف الضريبي، كالذم 
بكاسطتو تستطيع المصالح المؤىمة قانكنيا تحكيؿ المبالغ المتأتية مف أمكاؿ كممتمكات 

، كمف أجؿ ذلؾ خكؿ المشرع لإلدارة المكمفة 1المدنييف الممزميف إلى خزينة الدكلة
 ىذه المبالغ الضريبية سمطات كاسعة تسمح ليا بانجاز الميمة الممقاة عمى ءباستيفا

.  2عاتقيا باعتبار استخالصيا مف النظاـ العاـ
كنظرا لمطابع الحيكم الذم تتميز بو عممية تحصيؿ الديكف العمكمية كانسجاما 
مع مبدأ تحمؿ األعباء كالتكاليؼ بصكرة عادلة بيف جميع المكاطنيف، عمؿ المشرع 
عمى تحديث قكانيف الضريبية كتطكير المساطر الخاصة بالتحصيؿ، كجعميا مسايرة 

لركح العصر كمبادئ الحكامة الجيدة، عف طريؽ كضع مدكنة لتحصيؿ الديكف 
: ، كالتي جاءت لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ أىميا3العمكمية
تمكيف الممزميف مف ضمانات أكسع لمحفاظ عمى حقكقيـ؛  -
 تحسيف تعامؿ اإلدارة مع المكاطف الممـز بالضريبة؛ -

تسييؿ كتبسيط المساطر كاإلجراءات المرتبطة بالتحصيؿ في إطار الشفافية  -
 كاإلعالـ الجيد؛

مكاكبة التطكر االجتماعي كالسياسي الذم يعرفو المغرب تكطيد لمديمقراطية  -
 .كاحتراما لحقكؽ اإلنساف كتفعيؿ لمبادئ الحكامة الجيدة

                                                 
1
:  الخزينة العامة لممممكة في مجال التحصيل انظرصلإلطالع حول  اختصا-  

- Mimoun lmimouni, « les pouvoirs du trésorier général au Maroc », mémoire de 

diplôme d’études supérieure en droit public, faculté des sciences juridique 

Economiques et sociales de Rabat, 1986, p. 2 et suivantes.  
2
، "اإلشكالية القانونية والقضائية:  البدني الستخالص الديون العموميةهالمجوء إلى اإلكرا"أحمد اجوىري، -  

رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة في القانون العام، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 
.  2، ص 2000- 1999الرباط، السنة الجامعية 

3
 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر األمر بتنفيذه بموجب الظيير 15-97انظر القانون رقم -  

(. 2000 ماي 3 )1421 من محرم 28 الصادر في 1-00-175الشريف رقم 
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ذلؾ أف عممية تحصيؿ الديكف العمكمية باعتبارىا مجمكع العمميات كاإلجراءات 
التي تيدؼ إلى حمؿ مديني الدكلة كالجماعات المحمية كىيئاتيا كمؤسساتيا العمكمية 

كالتي . 1إلى تسديد ما بذمتيـ مف ديكف بمقتضى القكانيف كاألنظمة الجارم بيا العمؿ
تدخؿ في إطار النظاـ العاـ، تحتاج أكثر مف غيرىا إلى رسـ الحدكد بيف كاجب اإلدارة 
المكمفة بالتحصيؿ كحقكؽ الممزميف بالضريبة، كتأسيس نظاـ قضائي يككف رقيبا عمى 

الجميع حتى ال تككف عممية التحصيؿ منفذا لممس بالممـز الضريبي في كرامتو 
. كحقكقو

، كضركرة الضريبية 2ذلؾ أنو إذا كاف مف المحقؽ ضركرة القانكف لممجتمع
لمدكلة فإنو ال يكفي فقط إيجاد قكاعد قانكنية مكحدة في مدكنة جديدة منظمة  لجميع 

مناحي تحصيؿ الديكف العمكمية دكف كجكد قضاء قكم كفعاؿ يقـك بحماية حقكؽ كافة 
األطراؼ المعنية، ذلؾ الممارسة الضريبية قد تكشؼ خالفات حكؿ مدلكؿ القكاعد 

القانكنية أك عمى كاقعة مف الكقائع المادية التي تحكميا ىذه القكاعد كالمرتبطة 
بإجراءات كعمميات التحصيؿ، كالتي تجعؿ اإلدارة مف جية تتغكؿ في كجو الممزميف 
كتكرىيـ عمى أداء الضريبة المستحقة عمييـ، كتجعؿ الممـز مف جية ثانية يقاـك أداء 

لذلؾ ال بد لمقانكف مف كسيمة ناجعة . الضريبة، كينازع في شرعية إجراءات تحصيميا
لفض مثؿ ىذا النزاع مف أجؿ ىذا تـ كضع نظاـ المنازعات القضائية في مجاؿ 

تحصيؿ الديكف العمكمية، كالذم أصبح في ظمو القضاء يمعب دكرا ىاما، حيث أصبح 
يتدخؿ في مجمكع العمميات كاإلجراءات التي تكاكب عمميات التحصيؿ حفاظا عمى 
مبدأ المشركعية الذم يقتضي احتراـ المقتضيات القانكنية باعتبارىا ضمانة أساسية 

                                                 
1
، "اإلصالح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب والديون العمومية"عبد المطيف العمراني، مراد االخروبي، -  

، الطبعة األولى 22منشورات المجمة المغربية  لإلدارة المحمية والتنمية، سمسمة مواضيع الساعة عدد 
. 27، ص 2000

2
، الطبعة الثانية، مطبعة "نظرية القانون:  الجزء األول–المدخل لدراسة القانون "إدريس العموي العبدالوي، -  

. 13النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 
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لممكاطنيف في مكاجية السمطات العامة لإلدارة كحفاظا عمى الضمانات التي جاءت بيا 
. المدكنة لتحقيؽ التكازف بيف مصالح الخزينة العامة كحقكؽ الممزميف تجاه ىذه األخيرة

ىذا التدخؿ القضائي الشؾ أنو ساىـ في معالجة العديد مف النزاعات التي تثار 
بيف اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كالممزميف بأداء الديكف العمكمية كمكف إلى حد ما مف 

إسقاط كىـ السمطة الذم كاف مسيطرا عمى اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ، كتحرير الممزميف 
مف ىاجس الخكؼ الذم كاف يتممكيـ مف ىذه األخيرة، حتى يصبح الطرفيف كاعياف 
بحقكقيما كالتزاماتيما المتبادلة كبالتالي مساىمتيا معا في جيكد التنمية االجتماعية 

كاالقتصادية إال أف ىذا التدخؿ مازاؿ مطالبا باالنخراط في سيركرة المجتمع كمؤسساتو 
 كتطبيؽ مبادئ 1التي عرفت العديد مف التطكرات خاصة عمى مستكل الشأف العاـ

الحكامة الجيدة كىك ما يطرح بإلحاح إشكالية انخراط القضاء الجبائي في مسار 
الحكامة الجيدة اعتبارا لمعالقة الكطيدة ما بيف االستثمار كالقضاء بصفتو امتدادا لدكلة 

.  كفي تبيئة مبادئ الحكامة الضريبية كتدبير الشأف العاـ2الحؽ كالقانكف
التدخؿ القضائي في مجاؿ "مف ىنا تستمد دراستنا كالتي جاءت تحت عنكاف 

أىميتيا كقيمتيا كتكشؼ عف فكائدىا " تحصيؿ الديكف العمكمية كالحكامة الجيدة
شكالياتو  كأىدافيا، فدارسة التدخؿ القضائي في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية كا 

: ستمكننا مف
المساىمة في إغناء البحث حكؿ مكضكع لـ يحظى باالىتماـ الكافي خاصة  -

مف طرؼ الباحثيف الجامعييف خاصة في المرحمة ما بعد صدكر المدكنة 
الجديدة لتحصيؿ الديكف العمكمية التي دخمت حيز التنفيذ في فاتح أكتكبر 

 كتسارع الدعكات حكؿ ضركرة تبني اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ 2000سنة 
لمبادئ الحكامة الضريبية كآليات تدبير الشأف العاـ؛ 

                                                 
1
االقتصاد السياسي وجدلية الثورة والفقر، أية تطبيق "محمد حركات، : حول مفيوم تدبير الشأن العام انظر-  

.  وما بعدىا22، ص 2005، طبعة "لمحكامة الشاممة
. 132نفس المرجع، ص -  2
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الكقكؼ عمى اإلجراءات كالمساطر القانكنية المشكمة لمبنية القانكنية التي  -
يتأسس عمييا نظاـ المنازعات القضائية في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية 

كفؽ مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية الجديدة، كربطيا باإلطار العاـ الذم تتـ 
 فيو ىذه المنازعات كباإلشكاليات التي تثيرىا كالصعكبات التي تعرضو؛

الكقكؼ عمى مجاالت المنازعات القضائية المتعمقة بالتحصيؿ كفعمية التدخؿ  -
 القضائي كطبيعة اإلشكاالت التي مازالت تعترض فعاليتو؛

الكقكؼ عمى اإلشكاالت القانكنية كالقضائية التي مازالت تعترض فعمية  -
كفعالية التدخؿ القضائي ككذا الممزميف كالتي يتطمب معالجتيا قانكنيا 

 كممارساتيا؛

الكقكؼ عمى دكر الفاعميف كالمتدخميف في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية  -
كمساىمتيـ في بناء كتحديد مجاؿ الحكامة الضريبية كحؿ لتجاكز اإلشكاالت 

التي مازالت مطركحة عمى مستكل التحصيؿ مف أجؿ تدبير فعاؿ ليذا 
 .األخير

: ىذا ما تمخصو اإلشكالية الرئيسية ليذه الدراسة كالتي جاءت عمى الشكؿ التالي
ىؿ استطاع التدخؿ القضائي الذم يتأسس عمى مقتضيات مدكنة تحصيؿ 

الديكف العمكمية أف يجيب عمى مختمؼ اإلشكاالت المثارة بيف الممـز كاإلدارة المكمفة 
بالتحصيؿ، أـ أف األمر مازاؿ يحتاج إلى حكامة جيدة تدعـ ىذا التدخؿ؟ 

ىذه اإلشكالية يفرز لنا مجمكعة مف األسئمة الفرعية التي ترتبط بجزئيات ىذه 
: الدراسة كىي عمى الشكؿ التالي

ما ىي خصكصية نظاـ المنازعات في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية؟ 
كيؼ يتدخؿ القضاء في مجاؿ التحصيؿ؟ ككفؽ أم مسطرة يتـ ىذا التدخؿ؟ 
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إذا كاف التدخؿ القضائي قد ساعد في حؿ العديد مف اإلشكاالت كالنزاعات 
؟ فيؿ استطاع ىذا التدخؿ أف يحقؽ التكازف المنشكد بيف  المثارة بيف اإلدارة كالممـز

امتيازات اإلدارة كضمانات الممزميف؟ 
ما ىي اإلشكاليات المطركحة عمى مستكل المنازعات القضائية في مجاؿ 
تحصيؿ الديكف العمكمية؟ ىؿ يحتاج األمر مرة أخرل إلى إعادة تعديؿ مقتضيات 

مدكنة التحصيؿ لتجاكز ىذه اإلشكاليات؟ أـ أف األمر يحتاج إلى أمكر أخرل؟ كىؿ 
تشكؿ الحكامة الجيدة عمى مستكل التحصيؿ البديؿ الضركرم لتجاكز ىذه اإلشكاالت؟ 

كالتأسيس لتكازف حقيقي بيف الطرفيف؟ 
قبؿ تحميؿ ىذه اإلشكالية الرئيسية كاإلجابة عمى األسئمة المتفرعة عنيا يمكف 

: تقديـ فرضيتيف محددتيف كمنطمؽ لمتحميؿ كىي عمى الشكؿ التالي
إذا كانت مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية جاءت مف أجؿ : الفرضية األولى -

تجاكز مختمؼ اإلشكاليات المطركحة عمى مستكل إجراءات كعمميات تحصيؿ 
الديكف العمكمية فإف الكاقع العممي يكشؼ أنو يقدر ما اختفت بعض اإلشكاالت 

يقدر ما ظيرت إشكاالت أخرل ما زالت تعترض عمؿ المدكنة كالقضاء في 
سبيؿ التكازف بيف امتيازات اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كحقكؽ الممزميف 

. بالضريبة
إذا كانت اإلشكاالت التي مازالت تعيؽ عمؿ القضاء كبالتالي : الفرضية الثانية -

تحقيؽ التكازف الذم جاءت مف أجمو المدكنة يتطمب تغيير بعض مقتضيات 
ىذه األخيرة فإف التخمص مف ىذه اإلشكاليات كتكطيد ىذا التكازف يحتاج إلى 

 .أمكر أخرل كتبينة مبادئ الحكامة الجيدة عمى مستكل التحصيؿ

كلمتعرؼ عمى مدل صحة أك خطأ ىذه الفرضيات اعتمدنا في إطار مراجع ىذا 
: البحث عمى المصادر التالية



 7 

األدبيات القانكنية كالقضائية كالفقيية المرتبطة بالتدخؿ : المصدر األول -
القضائي في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية التي أنتجيا البحث العممي 

 داخؿ أك خارج أمكر الجامعة مف كتب كدراسات متخصصة مكاألكاديـ
كرسائؿ كأطركحات جامعية كمقاالت لرجاؿ االختصاص في مجاؿ المنازعات 

. القضائية كالحكامة
الكتمة القانكنية المؤسسة لنظاـ لمتدخؿ القضائي في مجاؿ : المصدر الثاني -

مدكنة التحصيؿ، القانكف المحدث لممحاكـ اإلدارية، "تحصيؿ الديكف العمكمية 
 ".قانكف المسطرة المدنية كغيرىا

 الكتمة القرارية الصادرة عف قضاة المحاكـ اإلدارية كالمجمس :المصدر الثالث -
 . األعمى سكاء في ظؿ المدكنة الجديدة أك قبميا المنشكرة منيا كغير المنشكرة

كانطالقا مف ىذه المصادر يجب اإلقرار بداية أف ىناؾ صعكبات اعترضت ىذا 
:   البحث كىي عمى الشكؿ التالي

تتجمى في نذرة األدبيات القانكنية كالقضائية كالفقيية : الصعوبة األولى -
المرتبطة بمكضكع البحث، خاصة التي تعالج اإلشكاالت المرتبطة بالتدخؿ 

. القضائي عمى مستكل النص كالتطبيؽ
تتجمى في صعكبة لمحصكؿ عمى كافة القرارات : الصعوبة الثانية -

كاالجتيادات القضائية المرتبطة بالمنازعة في مجاؿ تحصيؿ الديكف 
 .العمكمية كىك ما كاف لو تأثير عمى عممية الستدالؿ داخؿ البحث

 تتجمى في المنيجية التي يمكف اعتمادىا لمتكفيؽ بيف :الصعوبة الثالثة -
مالءات البدائؿ  نتائج تحميؿ المكضكع مف زاكية القانكف كالقضاء كالفقو كا 
األخرل التي تنقؿ المكضكع مف زاكية القانكنية الصرفة إلى زاكية أخرل 

 .اقتصادية كسياسية خاصة عندما نتحدث عف الحكامة الجيدة
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كلذلؾ سنحاكؿ تحميؿ مكضكع ىذا البحث كفؽ منيج التحميؿ القانكني بكسائمو 
األساسية مف نصكص قانكنية كاجتيادات قضائية كتطبيقات عممية باإلضافة إلى ما 

يتطمبو ىذا المنيج مف مقارنة كتحميؿ لمكقكؼ عمى إيجابيات كسمبيات النصكص 
. كتطبيقاتيا

كلمكقكؼ بالدرس كالتحميؿ عمى مختمؼ حيثيات مكضكع البحث ارتأينا منيجيا 
: تقسـ المكضكع عمى قسميف رئيسيف معنكييف عمى الشكؿ التالي

التدخل القضائي في مجال تحصيل الديون العمومية، ودوره في توطيد : القسم األول
التوازن بين امتيازات اإلدارة وضمانات المدين 

المنازعة القضائية في مجال التحصيل بين مطمب تحقيق التوازن ورىان :القسم الثاني
 تطبيق الحكامة الجيدة
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انتدخم انقضائي في مجال تحصيم انديون : انقسم األول

انعموميت، ودوري في توطيد انتوازن بيه 

امتيازاث اإلدارة وضماواث انمديه 

يعتبر القضاء إحدل السمط التي ترتكز عمييا الدكلة الديمقراطية، فيك الذم 
فكجكده ضركرم في كؿ مجتمع ضركرة القانكف . يحفظ كجكدىا ككيانيا مف االنييار

. 1نفسو، فيك األداة التي تحقؽ صفة االلتزاـ لمقانكف، فال كجكد لمقانكف بدكف قضاة
متخصصيف حسب نكعية النزاعات كالمشاكؿ التي تثار في إطار العالقة بيف 

المكاطنيف مف جية كبيف المكاطنيف مف مكاقعيـ المختمفة كصفاتيـ المتعددة كاإلدارة 
.  مف جية ثانية

كتعتبر الضرائب مف بيف أكثر المجاالت التي تثير النزاع بيف المكاطف المديف 
سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا كاإلدارة، نتيجة تدخؿ ىذه األخيرة بمناسبة فرض 

. الضريبة أك تصحيحيا أك عند الشركع في تحصيميا
لذلؾ عممت التشريعات الضريبية عمى تقنيف مسطرة التقاضي كتحديد إجراءاتيا 

كالكسائؿ المعتمدة في ذلؾ حتى يتمكف المديف مف الدفاع عف مصالحو المالية 
كمجابية االمتيازات كالسمطات التي تتكفر عمييا اإلدارة، كحتى يتحقؽ نكع مف التكازف 

. بيف ضمانات الممـز كامتيازات اإلدارة
كمف بيف أىـ ىذه الكسائؿ حؽ الطعف كاالعتراض عمى أعماؿ كقرارات اإلدارة 

. مف طرؼ المديف إذا ما حدث نزاع بيف الطرفيف
لذلؾ سنعمؿ عمى مقارنة اإلطار القانكني كالعممي الذم يتـ في سياقو ىذا 

، فيما نعمد (في الفصل األول)النزاع مف خالؿ تبياف شركط التدخؿ القضائي كمميزاتو 
(. الفصل الثاني)إلى تحميؿ مجاالت المنازعات القضائية المتعمقة بالتحصيؿ في 

                                                 
1
، منشورات عكاظ، الطبعة الثانية، شتنبر "تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون المغربي"عبد اهلل حداد، -  

.  3، ص2004
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 لانفظم األٔ

شزٔط انتذخم نقضائٙ ٔيًٛشاتّ 

تتميز المنازعة الجبائية بالعديد مف الخصائص كتخضع لمجمكعة مف الشركط 
. التي تمكف مف سير مسطرة الدعكل خاصة في مجاؿ التحصيؿ

كمف الشركط الكاجب تكافرىا فيما يخص الدعكل القضائية في مجاؿ تحصيؿ 
(. المبحث األول)الديكف العمكمية نجد شرط التظمـ اإلدارم 

الذم عمؿ المشرع الضريبي عمى إقرار إلزامية المجكء إليو كخطكة لتجاكز 
العيكب التي كانت تعترم القانكف السابؽ المنظـ لمسطرة المنازعات في مجاؿ تحصيؿ 

. الديكف العمكمية
ىذا كتبقى المسطرة الخاصة بالدعكل القضائية في مجاؿ التحصيؿ ليما 

مميزاتيا سكاء عمى مستكل شركط رفع دعكل التحصيؿ أك مف خالؿ مسار دعكل 
(. المبحث الثاني)التحصيؿ بعد رفضيا 
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 المبح  األو  
 تقدي  التظي  اإل ار  كشر  ساب اظقدعو  اتقسائي  

مف خصكصية المنازعة الجبائية، في التشريع القانكني المغربي أنيا ال ترفع 
مباشرة إلى القضاء لمفصؿ فييا، بؿ ال بد أف يسبقيا مرحمة التظمـ اإلدارم، لتمكيف 

.   1اإلدارة مف فرض رقابة عمى أعماليا كتصحيحيا
فما ىي خصكصية التظمـ اإلدارم؟ كما ىي شركط صحتو؟ كما ىي أىـ 

اإلشكاليات التي يطرحيا؟ 
كيعد التظمـ اإلدارم شرطا سابقا قبؿ رفع الدعكل القضائية ضد اإلدارة 

الضريبية كىك إجراء عمؿ المشرع المغربي عمى إقراره مف خالؿ مكاد المدكنة العامة 
غير أف التظمـ  (المطمب األول)لمضرائب كقناة رضائية لفض النزاع بيف الممـز كاإلدارة 

اإلدارم كمسطرة إجرائية ال يستند إلى مجمكعة مف الشركط التي البد مف احتراميا مف 
، (المطمب الثاني)اجؿ صحة المطالب المقدمة كىذه الشركط سنتناكليا بالتحميؿ في 

( المطمب الثالث ) تغير أف مسطرة التظمـ اإلدارم تبقى منيرة لمعديد مف اإلشكاليا
سكاء منيا المتعمقة بالصياغة القانكنية المؤطرة لممسطرة فضال عف الصعكبات التي 

. تعترم التنظيـ اإلدارم
 
 
 

 
انتظهى اإلدار٘ كقُاج رضائٛح نفض انُشاع تٍٛ : انًطهة األٔل

اإلدارج ٔانًذٍٚ 
                                                 

1
، منشورات المجمة "المنازعات الجبائية المتعمقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء اإلداري"محمد قصري، -  

. 86، ص 62المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، سمسمة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 
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 عمى جعؿ التظمـ 1974في المجاؿ اإلدارم نص اإلصالح القضائي لسنة 
كيعتبر ىذا التظمـ مخمفا تاريخيا لمعيد الذم لـ . 1التمييدم المكجو إلى اإلدارة اختياريا

يكف فيو ال قضاء كال محاكـ، حيث لـ يكف أماـ المتضرر سكل أف يكجو تظممو إلى 
أما في المجاؿ الجبائي فإنو إذا . 2مصدر القرار أك إلى رئيسو أك إلى كزير الشكايات

 لـ يكف ممزما بسمكؾ مسطرة 1935 غشت 21كاف المديف بالضريبة في ظؿ ظيير 
التظمـ اإلدارم، حيث كانت كؿ النزاعات المثارة كالمتعمقة بإجراءات التحصيؿ ترفع 

، فإف المشرع الضريبي في إطار مدكنة تحصيؿ 3مباشرة إلى الجية القضائية المختصة
الديكف العمكمية عمؿ عمى إقرار إلزامية المجكء إلى التظمـ اإلدارم كشرط سابؽ قبؿ 

رفع الدعكل القضائية ضد اإلدارة الضريبية كخطكة لتجاكز العيكب كالنكاقص التي كاف 
. 4يعرفيا القانكف السابؽ المنظـ لمسطرة المنازعات في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية

ترفع المطالبات المتعمقة بإجراءات التحصيؿ الجبرم "كىكذا نصت المدكنة عمى أنو 
تحت طائمة عدـ القبكؿ إلى رئيس اإلدارة التي ينتمي إلييا المحاسب المكمؼ 

 يكما المكالي لتاريخ تبميغ 60بالتحصيؿ المعني أك إلى مف يمثمو داخؿ أجؿ ستيف 
اإلجراء مدعمة بالمستندات التي تثبت تككيف الضمانات طبقا لما ىك منصكص عميو 

. 5" أعاله118في المادة 
كمف ىنا نعتبر أف تنصيص المشرع عمى إلزامية سمؾ مسطرة التظمـ اإلدارم 

مف طرؼ المديف الممـز في جميع نزاعات التحصيؿ مف شأنو أف يكحد مسطرة 

                                                 
1
. 107، مرجع سابق، ص ...،"تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون المغربي"عبد اهلل حداد، -  

2
. 66، دراسة عممية، ص "في القضاء اإلداري المغربي"مشيش الشبييي، -  

3
، أطروحة لنيل الدكتوراه في "تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي"عبد الحميد الحنودي، -  

، 2006اكدال، - القانون العام، جامعة محمد الخامس كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط
. 154ص 

4
، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة الحسن "إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب"عبد الرحيم حزيكر، -  

- 2003الثاني، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عين الشق، الدار البيضاء،  السنة الجامعية 
. 291، ص2004

5
.  من المدونة الجديدة لتحصيل الديون العمومية20الفقرة األولى من المادة -  
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المنازعات في المادة الجبائية بصفة عامة، كمنازعات التحصيؿ بصفة خاصة، كما أنو 
يتيح لممديف بالضريبة فرصا أكثر لتسكية عالقاتو مع اإلدارة الضريبية الممثمة في 

الخزينة العامة عف طريؽ الحكار المباشر الذم تفتحو مسطرة التظمـ اإلدارم، كذلؾ 
: 1بالنظر إلى المزايا التي تحققيا ىذه المسطرة كالمتمثمة فيما يمي

تكفير فرص أخرل أماـ المديف لتسكية المنازعة مع اإلدارة؛  -
 تمكيف اإلدارة المسؤكلة مف إصالح األخطاء كالمخالفات التي قد تككف ارتكبتيا؛ -

تسكية نسبة ميمة مف المنازعات عمى المستكل اإلدارم كالتي ال حاجة لطرحيا  -
 أماـ القضاء؛

طرح المنازعة عمى جية تتكفر أكثر مف غيرىا عمى جميع المعطيات الكاقعية  -
 .كالبيانات الالزمة، كعمى أصؿ الممؼ الخاص بالمشتكي

كعميو فإف مف شاف المجكء إلى التظمـ اإلدارم عند نشكب أم نزاع جبائي بيف 
الممـز كاإلدارة، بما يكفره مف ضمانات لألكؿ في مكاجية الثانية أف يؤدم إلى / المديف

زرع الثقة المفقكدة في إدارة التحصيؿ مف جية، كيخفيؼ الضغط عمى القضاء الذم 
 خصكصا بعد التنصيص عمى 2ألف يصمو إال عدد أقؿ مف النزاعات مف جية ثانية

إلزامية سمؾ مسطرة التظمـ اإلدارم في جميع نزاعات التحصيؿ بمكجب مدكنة 
التحصيؿ الجديدة كؿ ىذا يؤكد بال شؾ أىمية ىذه المسطرة كمردكديتيا عمى مستكل 

.  تكطيد الثقة بيف اإلدارة متكازنة بيف الطرفيف كىذه ىي أبرز مزايا التظمـ اإلدارم
  شزٔط طحح انتظهى اإلدار٘: انًطهة انثاَٙ

مف أجؿ صحة الطمبات المقدمة إلى إدارة التحصيؿ المعنية بالتظمـ يتعيف تكفر 
شرطيف الزميف مف اجؿ تحقيؽ مسطرة التظمـ اإلدارم ألىدافيا فال بدليا مف الخضكع 
لمجمكعة مف الشركط التي تعتبر ضركرية مف أجؿ صحة الطمبات المقدمة إلى إدارة 

                                                 
1
تحصيل الضرائب والديون العمومية عمى ضوء المدونة الجديدة قانون "عبد الرحمان أبميال، رحيم الطور، -  

. 115، ص 200، مطبعة األمنية، طبعة "(97-15)
2
. 266، مرجع سابق، ص ...،"إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب"عبد الرحيم حزيكر، -  
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التحصيؿ المعنية بالتظمـ، كىكذا فقد حدد المشرع شرطيف أساسيف يجب تكفرىما في 
 مف مدكنة تحصيؿ 120ىذه الطمبات كما نصت عمى ذلؾ الفقرة األكلى مف المادة 

كشرط تقديـ  (الفرع األول)كىما شرط احتراـ آجاؿ رفع المطالبات . الديكف العمكمية
(. الفرع الثاني)الضمانات 

شزط احتزاو آجال رفغ انًطانثاخ : انفزع األٔل

اشترط المشرع الجبائي ضركرة تكجيو التظمـ اإلدارم إلى رئيس اإلدارة التي 
يكما  (60)ينتمي إلييا المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ أك مف يمثمو داخؿ أجؿ ستيف 

كأكد المجمس األعمى أف سرياف أجؿ . المكالية لتاريخ تبميغ اإلجراء مكضكع التظمـ
تقديـ التظمـ اإلدارم يبتدئ مف يـك حصكؿ المعني باألمر عمى عمـ تاـ يقيني بفحكل 

10/7/1970 تاريخ 37الحكـ عدد )المقرر أك القرار المطعكف فيو 
1 .)

كيعتبر أجؿ تقديـ المطالبة اإلدارية أماـ المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ أك مف 
يمثمو عمى غرار باقي المنازعات اإلدارية األخرل مف النظاـ العاـ، كينتج عف عدـ 

.  احترامو سقكط الحؽ في رفع النزاع أماـ القضاء المختص
كفي ىذا اإلطار نجد أف المحاكـ اإلدارية في مجمكعة مف األحكاـ قضت بعدـ 
قبكؿ دعكل المدعي إذا اتجو نحك مقاضاة اإلدارة المدعى عمييا دكف سمكؾ مسطرة 

20التظمـ اإلدارم المنصكص عمييا في المادة 
. ، مع أنو قد يككف مداىما بالتنفيذ2

في ىذا اإلطار يعتبر البعض أنو يكفي المديف المداىـ بالتنفيذ أف يبعث تظممو 
اإلدارم إلى اإلدارة المعنية بالتحصيؿ، كفي نفس الكقت يمكنو تقديـ طمب تأجيؿ تنفيذ 

                                                 
1
. 107، مرجع سابق، ص ...،"تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون المغربي"عبد اهلل حداد، -  

2
 284 في الممف رقم 2003 مارس 11 صادر عن المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ 140/03حكم رقم -  

، يتضمن مختمف االجتيادات القضائية 2005، منشور بكتاب أصدرتو الخزينة العامة لممممكة سنة 2002/غ
دليل االجتيادات القضائية في ميدان تحصيل الديون : "في ميدان تحصيل الديون العمومية تحت عنونا

". العمومية
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عمى أف قاضي . 1إجراءات التحصيؿ كلك في نفس اليـك الذم بعث فيو المديف تظممو
المستعجالت كبغض النظر عف مدل كجكب سمطة المحاسبيف في مراقبة شكميات ىذا 

التظمـ، سيراقب مف ظاىر الكثائؽ مدل سالمة شكميات ىذا التظمـ سكاء مف حيث 
. 2اآلجاؿ أك مف حيث الجية المكجو إلييا ليصدر أمره في ذلؾ

ذلؾ أف تقديـ المديف لمطالبتو إلى اإلدارة كتقديـ مطالبتو بعد ذلؾ إلى القضاء 
بدكف أف ينتظر مركر األجؿ المخصص لجكاب اإلدارة عف مطالبتو ال يشكؿ عيبا 
شكميا يحكؿ دكف قبكؿ الدعكل مف طرؼ القضاء، ما داـ أثناء سرياف إجراءات 

الدعكل لـ يثبت أف اإلدارة أجابت أك اتخذت قرار بشأف ىذه المطالبة داخؿ األجؿ 
المخصص ليا كمادامت قد عبرت عف مكقفيا مف المنازعة أثناء جكابيا عمى 

. 3المطالبة
كعمكما فإف ما يمكف التأكيد عميو في ىذا اإلطار ىك الدكر الحيكم الذم يقـك 
بو التظمـ اإلدارم في حؿ كثير مف النزاعات عبر المسطرة الرضائية كالكدية كذلؾ في 

كىذا ما يؤكد عميو اإلحصائيات المسجمة في ىذا اإلطار حيث . آجاؿ مقبكلة كمعقكلة
مف النزاعات المثارة بيف الممـز كاإلدارة المكمفة بالتحصيؿ تعرؼ حال % 97أف نسبة 

.    4ليا في ىذه المرحمة
ضزٔرج تقذٚى انضًاَاخ : انفزع انثاَٙ

لصحة التظمـ اإلدارم يجب أف تككف المطالبات المقدمة مف طرؼ الممـز 
مدعمة بالمستندات التي تثبت ىذا األخير الضمانات المنصكص عمييا في المادتيف 

                                                 
1
، مجمة "طمبات إيقاف تنفيذ مسطرة استخالص الديون العمومية عمى ضوء مدونة التحصيل"محمد النجاري، -  

. 14، ص 2002، نونبر 28المعيار، العدد 
2
. 14، نفس المرجع، ص ..."طمبات" محمد النجاري،-  

3
دراسة أولية لبعض مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية ضمن أعمال الدورات "عبد الحميد الحمداني، -  

، منشورات وزارة االقتصاد والمالية والخوصصة "التكوينية المنظمة لفائدة قباض وأطر الخزينة العامة لممممكة
. 46والسباحة، ص

4
، المجمة المغربية لإلدارة المحمية "الضمانات الجبائية من خالل التشريع والقضاء"عبد القادر التعالتي، -  

. 1997يونيو - ، أبريل19والتنمية، عدد 
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كيعتبر ىذا الشرط ضركريا كتكريسا لممبدأ العاـ الذم .  مف المدكنة118- 117
تتمسؾ بو الخزينة العامة أماـ القضاء كالذم يفيد بأف األداء شرط أساسي لقبكؿ 
المنازعة، كالكاقع أنو ماداـ أف المديف ال ينازع في مكضكع الديف أك في شرعيتو، 

كطالما أف منازعاتو منصبة عمى إجراء مف إجراءات تحصيمو فإنو ليس ىناؾ مبرر 
.  لعدـ الكفاء بيذا الديف

كيبقى اليدؼ مف ىذا الشرط ىك التصدم لممطالبات الكيدية التي ييدؼ مف 
كرائيا بعض المدينيف الحصكؿ عمى متسع مف الكقت إلخفاء أمكاليـ كممتمكاتيـ التي 

كبالرجكع إلى مدكنة تحصيؿ الديكف . تعد ضمانا عاما لمخزينة لتحصيؿ ديكنيا
العمكمية نجدىا نصت عمى مجمكعة مف الضمانات التي يمكف أف تقدـ مف طرؼ 

: 1المديف كىي عمى الشكؿ التالي
إيداع في حساب الخزينة؛  -
 ؛2سندات ممثمة لحقكؽ ديف -

 كفالة بنكية؛ -

 ديكف عمى الخزينة؛ -

 سند التخزيف؛ -

 رىف أصؿ تجارم؛ -

 .تخصيص عقار لمرىف الرسمي -

كمف خالؿ قراءة الئحة ىذه الضمانات يالحظ أنيا الئحة أكسع بكثير مف 
، كنعتقد أف ىذا األمر 1935 غشت 21 التي كاف منصكص عمييا في ظيير ةالالئح

عطاءه فرصة  جاء مف أجؿ تكسيع الضمانات التي يمكف تقديميا مف طرؼ المديف، كا 
                                                 

1
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة118المادة -  

2
 المتعمق بعض سندات الدين القابمة لمتداول الصادر 95-94ىذه الضمانة منصوص عمييا في القانون رقم -  

. 1995 يناير 26 بتاريخ 1415 من شعبان 24 بتاريخ 1-95-3بتنفيذه الظيير الشريف رقم 
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لالستفادة مف كقت كافي يسمح لو باألداء متى تكفر عمى ضمانات كافية غير تمؾ 
.  مف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية118المذككرة صراحة في المادة 

كتكمف أىمية تقديـ ىذه الضمانات في أنيا تساعد القضاء المختص عندما يبت 
في حيثيات النزاع عمى التكفيؽ بيف مصالح اإلدارة الجبائية كمصالح الممـز أك المديف  

كبالتالي تحقيؽ التكازف بيف الطرفيف كىذه ىي أبرز مزايا كأىداؼ مسطرة التظمـ 
. اإلدارم

اإلشكانٛاخ انتٙ تثٛزْا يظطزج انتظهى اإلدار٘ : انًطهة انثانث

تنطمؽ مرحمة التظمـ اإلدارم بتقديـ الطمبات إلى الجية المعنية بالقرار كالمتمثمة 
في رئيس اإلدارة التي ينتمي إلييا المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ المعني أك مف يمثمو 

يكما المكالي لتاريخ تبميغ اإلجراء مكضكع الطعف كما تنص  (60)داخؿ أجؿ ستيف 
 مف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية، كىنا 120عمى ذلؾ الفقرة األكلى مف المادة 

تظير أىمية احتراز المحاسب الدائـ كحرصو عمى ضركرة مباشرة مسطرة التبميغ عمى 
كجييا القانكني المحدد، كما تظير أىمية ضبط تاريخ تبميغ أم عمؿ مف أعماؿ 
المتابعة عمى اعتبار أف فائدتو تظير في أنو يشكؿ بداية الحتساب تاريخ تكجييو 

. الطعف ضده كذلؾ مف أجؿ تجاكز أم إشكاؿ يمكف أف تطرحو عممية احتساب اآلجاؿ
 التي سبؽ  التكضيح تطرح 120 كرغـ ذلؾ يبقى اإلشارة إلييا كرغـ ىذه المادة 

العديد مف اإلشكاليات كالمرتبطة أساسا بالطريقة صيغت بيا، إذ أف صياغة ىذه المادة  
يفيد أف الجميع مخاطب بياتو القاعدة سكاء " ترفع المطالبات"بشكؿ مبني لممجيكؿ 

كاف مدينا أك غير مدينا كقد حاكؿ المشرع ىنا تفادم التفسير القضائي لبعض 
 17-89 مف القانكف 114 كالفصؿ 30-35 مف القانكف رقـ 47النصكص كالفصؿ 

. 1حيث ىنا كرس قاعدة الطعف اإلدارم اإللزامي تحت طائمة عدـ القبكؿ

                                                 
1
، مرجع سابق، ...،"المنازعات الجبائية المتعمقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء اإلداري"محمد قصري، -  

. 132ص
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كما يالحظ أف الشكاية المتطمبة في إطار التظمـ اإلدارم لـ يعمؿ المشرع عمى 
تنظيـ مضمكنيا إذ ركزت المدكنة عمى مبدأ التظمـ اإلدارم كأغفمت مضمكف التظمـ 
مف حيث بياف مكضكعو كاألسباب المبررة لو كرقـ الجدكؿ الضريبي كالسنة المتعمقة 

كما أف صياغة المادة . 1كما لـ يمـز اإلدارة بالجكاب كال بتعميؿ قراراتيا... بالنزاع ألخ
المتعمقة بالتظمـ اإلدارم يكتنفيا نكعا مف الغمكض حيث أف المشرع لـ يبيف المقصكد 

بدقة مف الرئيس الذم ينتمي إليو المحاسب ىؿ رئيس اإلدارة أم الخازف العاـ، أـ 
حيث كاف عمى المشرع في نظر أحد . الرئيس المباشر أم الخازف الجيكم أك اإلقميمي

 أف يبيف بدقة ككضكح ىؿ المقصكد برئيس اإلدارة ىك الخازف الجيكم أك 2الباحثيف
اإلقميمي أك المراد ىنا ىك الخازف العاـ لممممكة، كذلؾ كما ليذا األمر مف تأثير مآؿ 

كمسار التظمـ بعد تقديمو كفؽ مسطرة مخالفة فقد نجد أنو يؤدم  حيث يمكف أف يؤدم 
نقص التككيف كجيؿ الناس بالمساطر اإلدارية في كثير مف الحاالت إلى تكجيو 

.  كىك ما يفرغ المسطرة اإلدارية مف مضمكنيا3تظممات إلى جيات غير مختصة
، إلى 4كلتجاكز ىذه اإلشكالية فقد اتجيت الممارسة القضائية في المجاؿ الجبائي

. التسميـ بعدـ تأثير ىذه الكضعية عمى صحة التظمـ
 كىكذا فإذا حدث أف قدـ المعني باألمر تظممو إلى الجية غير المصدرة لمقرار 
فإف ىذا التظمـ ينتج آثاره القانكنية بمناسبة الطعف القضائي كذلؾ كمما كاف ليا ارتباط 
عضكم بالجية المعنية بيا كذلؾ في إطار تبسيط المسطرة اإلدارية لمطعف القضائي، 

.  5كرفع كؿ تقييد عنيا

                                                 
1
. 132محمد قصري، نفس المرجع، ص -  

2
، ص ...،  مرجع سابق،"تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي"عبد الحميد الحنودي، -  

158 .
3
. 72، مرجع سابق، ص ...،"في القضاء اإلداري المغربي"مشيش الشبييي، -  

4
. 94-13 تحت عدد 1994 أكتوبر 19انظر قرار صادر عن المحكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ -  

5
، مرجع سابق، ...،"المنازعات الجبائية المتعمقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء اإلداري"محمد قصري، -  

. 86ص
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كيالحظ مف كؿ ما سبؽ أف شركط التظمـ اإلدارم قاسية كمعقدة ال يمكف 
اإللماـ بيا إال مف لدف فئة قميمة مف المتمرسيف في ىذا المجاؿ، األمر الذم يترتب 

عميو تعرض العديد مف الشكميات إلى عدـ قبكليا، بسبب نسياف أك إىماؿ أحد الشركط 
المطمكبة، كبالتالي يتعذر معيا عمى المديف رفع الحيؼ الذم لحقو فيككف ممزما بأداء 

. الضريبة التي ىي مكضكع الخالؼ مع الخزينة العامة
: 1كتتجمى صعكبة مسطرة التظمـ اإلدارم فيما يمي

طكؿ كبطء اإلجراءات حيث يستغرؽ البث في الطمب عدة شيكر ال  -
يستطيع الممـز تحمميا، فيك يريد حال سريعا لخالفو مع اإلدارة المكمفة 

بالتحصيؿ؛ 
 تعقد تنظيـ لجاف التحكيـ؛ -

 اآلجاؿ الالزمة لتقديـ التظمـ كثيرة كمتنكعة يصعب اإللماـ بيا؛ -

إجبارية التظمـ اإلدارم ينتج عف نسيانو حرماف الطاعف مف المجكء إلى  -
 القضاء كاالستفادة مف ضماناتو؛

المجاف المختمفة مدير الضرائب، "كثرة كتنكع الجيات التي يكجو إلييا التظمـ  -
 ".اآلمر بالصرؼ، الخازف العاـ

مف خالؿ كؿ ما سبؽ إذا كانت مسطرة التظمـ اإلدارم بمميزاتيا المتعددة 
ضركرية مف اجؿ تفعيؿ مضاميف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية التي جاءت لتكطيد 

كأسسو التكازف بيف امتيازات اإلدارة كضمانات المديف، فإف الشركط التي يتـ في إطارىا 
ىذا التظمـ يجعؿ ىذا األخير عاجزا عف تحقيؽ اآلماؿ المعقكدة عميو لحؿ المنازعات 

. 2الضريبة

 المبح  السان  
                                                 

1
. 206، مرجع سابق، ص ...،"تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون المغربي"عبد اهلل حداد، -  

. 206نفس المرجع، ص -  2
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 لئي ا  المسشر  الساي اساقدعو  اتقسائي  ن  مسو  البحئي  
تعتبر الدعكل القضائية في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية، كغيرىا مف 

الدعاكل تستمـز لقبكليا، تكافر مجمكعة مف الشركط الشكمية، تخضع لقكاعد المسطرة 
. المدنية العادية كلجزء مف القضاء اإلدارم كالتجارم تحت طائمة عدـ القبكؿ

كمف بيف أىـ ىذه الشركط الكاجب تكافرىا في الدعكل، نجد أىمية تحديد 
الطرؼ المدعى عميو كالذم يعتبر شرطا لقبكؿ الدعكل، مركرا باحتراـ أجؿ الطعف 

. القضائي
كىي كميا شكميات تندرج في إطار ما يعرؼ بشركط رفع دعكل التحصيؿ التي 

لتأخذ بعد ذلؾ الدعكل القضائية مسارىا الطبيعي،  (المطمب األول)سنقاربيا مف خالؿ 
حيث يتمتع القاضي اإلدارم بسمطات كاسعة لمبت فييا خاصة كأف المنازعة اإلدارية 

في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية تمتاز بخاصيتي  المسطرة الكتابية كالتكاجيية حتى 
 (.  المطمب الثاني)صدكر الحكـ كؿ ىذا سنتناكلو مف خالؿ دعكل التحصيؿ بعد رفعيا 

 شزٔط رفغ دػٕٖ انتحظٛم: انًطهة األٔل
عمى غرار المنازعات المثارة في مكضكع الديف العمكمي مف المحتمؿ أف تتـ 

تسكية نسبة ميمة مف المنازعات المتعمقة بإجراءات التحصيؿ في المرحمة اإلدارية كال 
تعرض عمى القضاء إال الممفات الشائكة كالتي استمر الخالؼ بشأنيا حكؿ تفسير أك 
تطبيؽ مقتضيات قانكنية، كمف المعمـك أف أم نزاع يتـ رفعو أماـ القضاء يحتاج إلى 
شركط معينة يجب تحقيقيا حتى يستطيع القضاء النظر في الدعكل مكضكع النزاع، 

كىذه الشركط تخضع لقكاعد المسطرة المدنية بالنسبة لمقضاء العادم كلجزء منيا 
. 2، كالقضاء التجارم1بالنسبة لمقضاء اإلدارم

                                                 
1
 3 المحدث لممحاكم اإلدارية خصوصا من المادة 41-90الذي يخضع فييا التنازع لمقتضيات القانون رقم -  

.  والذي يحيل في العديد من أحكامو إلى قواعد المسطرة المدنية6إلى المادة 
2
باستثناء بعض المقتضيات التي تختمف عن مسطرة التنازع في القضائين العادي واإلداري وذلك من أجل -  

تسريع المسطرة وجعميا أكثر سرعة وفاعمية، حيث إن المسطرة أمام المحاكم التجارية مبسطة من منطمق 
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 كمف بيف أىـ الشركط التي يجب تكفرىا عند رفع دعكل التحصيؿ ضركرة 
كاحتراـ شكميات المقاؿ المتعمؽ بدعكل  (الفرع األول)تحديد الطرؼ المدعى عميو 

(. الفرع الثاني)التحصيؿ 
تحذٚذ انطزف انًذػٗ ػهّٛ : لانفزع األٔ

، 1إذا كاف األصؿ في المنازعات الضريبية أنيا تستيدؼ نشاط اإلدارة الجبائية
فإنو في إطار ىذا النشاط يجب أف يتـ التمييز بيف صنفيف مف المنازعات الجبائية 

، كالنزاعات التي تنصب عمى إجراءات التحصيؿ، حيث 2المنازعات في الكعاء: ىما
نما يعترض  أف الممـز في ىذه المنازعات ال ينازع في أساس الضريبة أك احتسابيا كا 

، بمعنى أنو يعترض عمى أداء الضريبة عندما يطالبو بيا 3قانكنا عمى إلزامية الضريبة
المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ، لذلؾ فإف الممـز عميو عند رفع الدعكل الجبائية أماـ 
المحاكـ اإلدارية، أف يميز بيف اختصاصات مديرية الضرائب المتمثمة في فرض 

صدار الجداكؿ المتعمقة بيا، كبيف الخزينة العامة التي  الضريبة كاحتسابيا كمراجعتيا كا 
، كمف تـ فإف الممـز الذم يريد 4يرجع إلييا اختصاص تحمؿ ىذه الجداكؿ كتحصمييا

أف ينازع في إجراءات التحصيؿ عميو أف يكجو الدعكل ضد اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ 
. كالتي يمثميا الخازف العاـ

كيعتبر ىذا الشرط ميما مف أجؿ قبكؿ الدعكل كأخذ مسارىا الطبيعي بعد 
رفعيا، كالتأكيد عمى ىذا الشرط نابع مف ككف الممارسة العممية حبمى بمجمكعة مف 

                                                                                                                                               

أن رئيس المحكمة المختصة يعين حاال وبمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل اليد الممف خالل أربعة 
وغيرىا من المقتضيات التي ... ساعة حيث يستدعي القاضي المقرر األطراف ألقرب جمسة (24)وعشرين 

". تجعل إجراءات المحاكمة تسير بسرعة أكثر مقارنة  مع باقي المحاكم
1
، مرجع سابق، ...،"المنازعات الجبائية المتعمقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء اإلداري"محمد قصري، -  

. 86ص 
2
. فالنزاع في الوعاء ىو نزاع في أساس الضريبة وطريقة احتسابيا-  

3
. 12، مرجع سابق، ص ...،"الضمانات الجبائية من خالل التشريع والقضاء"عبد القادر التعالتي، -  

4
، دراسة منشورة في المجمة المغربية لإلدارة "المنازعات القضائية في ميدان التحصيل"عبد العزيز اليونسي، -  

. 97، ص 2006، السنة 4المحمية والتنمية، العدد 
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الحاالت التي يقع فييا الخمط في تحديد الطرؼ المدعى عميو، حيث نجد المدعي في 
شخص المديف الممـز أك المحامي الذم ينكب عنو خصكصا لدل المحاكـ اإلدارية 
التي يكجب قانكنيا االستعانة بمحامي، ال يميز بيف النزاع في الكعاء كالنزاع في 

التحصيؿ، فيدخؿ في مقاؿ الدعكل كزير المالية أك مدير الضرائب كىك المسؤكؿ عف 
جراءاتو  كعاء الضرائب كاحتسابيا، في حيف أف النزاع ينصب عمى مجاؿ التحصيؿ كا 

، كىك ما يؤدم إلى عدـ قبكؿ الدعكل عندما تككف 1كالمعني بو ىك الخازف العاـ
، كلتفادم ىذه اآلثار شكال يرل البعض 2مكجية ضد إدارة غير معنية بمكضكع الدعكل

أنو مف المستحسف أف تتـ اإلشارة إلى كؿ األطراؼ في مقاؿ الدعكل سكاء ارتبط 
. 3اختصاصيـ بالكعاء أك بالتحصيؿ

احتزاو آجال انطؼٍ انقضائٙ : انفزع انثاَٙ

لـ تحدد المدكنة أجال معينا يمكف لممديف المجكء داخمو إلى القضاء عمى غرار 
ما قاـ بو المشرع في المنازعات القضائية المتعمقة ببعض الديكف كمنيا عمى سبيؿ 

 مف مدكنة 120، حيث تشير الفقرة األخيرة مف المادة 4المنازعات الضريبية: المثاؿ
( 60)عند عدـ رد اإلدارة داخؿ أجؿ ستيف : "... تحصيؿ الديكف العمكمية عمى أنو

                                                 
1
م أن الجية التي يمكن توجيو الدعوى ضدىا فيما يتعمق بالديون العمومية .م. من ق515ينص الفصل -   

. التي تقوم الخزينة العامة لممممكة باستخالصيا ىو الخازن العام لممممكة
2
 الذي جاء 07/11/1995 الصادر بتاريخ 5713لقد أكد المجمس األعمى ذلك في عدة قرارات من بينيا قرار -  

حيث تبين صحة ما عابتو الوسيمة عمى القرار أن المتابعات الرامية إلى استخالص ديون الدولة : "... فيو
يقوم بيا الخزينة العامة بواسطة قابضييا، وعميو فإن أية منازعة تتعمق باستخالص ىذه الديون يجب أن 

ترفع ضد الخازن العام وليس ضد مدير الضرائب الذي ال عالقة لو باستخالص ديون الدولة مما تكون معو 
المحكمة قد خمطت بين اختصاصين متميزين اختصاص الخازن العام المتعمق باستخالص ديون الدولة 

". م.م. من ق515واختصاص مدير الضرائب وبالتالي حرفت الفصل 
3
. 123، مرجع سابق، ص ...،"الضمانات الجبائية من خالل التشريع والقضاء"عبد القادر التعالتي، -  

4
 المنظم لمضريبة عمى الشركات وما يماثميا في القوانين 24-86 من قانون 52راجع ما نصت عميو المادة -  

ذا لم تجب اإلدارة خالل أجل الستة أشير التالي : "... الضريبية النوعية األخرى، حيث جاء في أحد فقراتيا وا 
لتاريخ المطالبة جاز لمشركة المطالبة أيضا أن ترفع دعوى إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشير التالي 

...". النصرام أجل الجواب
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يكما المكالي لتاريخ تكصميا بالمطالبة كما في الحالة التي يككف فييا القرار في غير 
كىك ما يشكؿ ". صالح المديف يمكف ليذا األخير رفع دعكاه أماـ المحكمة المختصة

.  1صعكبات تكاجو الطاعف كتجعؿ دعكاه غير مقبكلة بسبب تقديميا خارج األجؿ
ذا كانت مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية قد أغفمت التنصيص عمى اآلجاؿ  كا 

التي يتعيف فييا عمى المديف رفع دعكاه إلى المحكمة المختصة، عكس ما فعمتو 
بخصكص الدعكل الرامية بالمطالبة باآلثاث كغيره مف المنقكالت المحجكزة، كالتي 

يكما المكالي لتاريخ تبميغ قرار اإلدارة أك انقضاء أجؿ  (30)جعمتيا مقيدة بآجاؿ ثالثيف 
، فإف مكقؼ المدكنة ىذا ال يحمؿ إال معنى كاحد، كىك أف آجاؿ دعاكل 2الرد الممنكح

.  3تحصيؿ الديكف العمكمية تبقى خاضعة لمقكاعد العامة
-91 مف القانكف رقـ 28كبالمقابؿ كفيما يخص المحاكـ اإلدارية نجد أف المادة 

يكما خصكصا أف األجؿ  (30) المحدث لممحاكـ اإلدارية تحدد ىذا األجؿ في 41
. 4المنصكص عميو في ىذه المادة يخص أساسا نزاعات التحصيؿ

كتجدر اإلشارة أف اآلجاؿ المذككرة أعاله آجاؿ كاممة ال تشمؿ اليـك األكؿ الذم 
تـ التبميغ فيو كال اليـك األخير مف األجؿ، كما أنيا مف النظاـ العاـ يترتب عمى عدـ 
احتراميا لتقديـ دعكل بعد انقضاء األجؿ أك عدـ تقديميا في غضكنو رفض الدعكل 

.  شكال مف طرؼ المحكمة اإلدارية
 انشكهٛاخ انًتؼهقح تًقال دػٕٖ انتحظٛم: انفزع انثانث

ال تختمؼ المنازعات الضريبية عف باقي المنازعات األخرل فمسطرتيا تككف 
، حيث ترفع كؿ القضايا المرتبطة بتحصيؿ الديكف العمكمية 5كتابية، تحقيقية، حضكرية

                                                 
1
. 209، مرجع سابق، ص "تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون المغربي"عبد اهلل حداد، -  

2
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة121المادة -  

3
تحصيل الضرائب والديون العمومية عمى ضوء المدونة الجديدة قانون        " عبد الرحمان أبميال، رحيم الطور، -  

. 122، مرجع سابق، ص ...،"(97-15)
4
. 315، مرجع سابق، ص ...،"الضمانات الجبائية من خالل التشريع والقضاء"عبد القادر التعالتي، -  

5
 209، مرجع سابق، ص ...،"تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون المغربي"عبد اهلل حداد، -  
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، 1بمقاؿ مكتكب كمكقع كجكبا مف لدف محاـ مسجؿ في جدكؿ ىيئة المحاميف بالمغرب
كذلؾ نظرا لككف مبدأ كتابة المرافعات يعتبر مف أىـ القكاعد التي يسير عمييا القضاء 

. خاصة أماـ المحاكـ اإلدارية
 مف قانكف إحداث المحاكـ اإلدارية التي تمـز 3كرغـ عمكمية مقتضيات المادة 

االستعانة بمحامي كالتي قد تكحي بأف اإلدارة نفسيا ال تستثني مف ىذه القاعدة فإف 
، كقد أكدت 2 مف قانكف المحاماة أعفت اإلدارة مف االستعانة بالمحامي33المادة 

الممارسة العممية ىذا األمر سكاء مف طرؼ اإلدارة التي ال تستعيف فعال بمحاميف أك 
.  مف طرؼ القضاء

كباإلضافة إلى المسطرة الكتابية كاالستعانة بالمحامي مف طرؼ المدعي، فإف 
ىذا األخير سكاء أكاف شخصا ذاتيا أك معنكيا، ككذا المحامي الذم يدافع عنو يجب 

 مف قانكف المسطرة 32أف يكرد في المقاؿ البيانات المنصكص عمييا في الفصؿ 
المدنية ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ، كيتعمؽ عمكما بالمعمكمات المتعمقة بالمدعي 

ككذا ممخص مكضكع الدعكل يتضمف الكقائع كالكسائؿ القانكنية المعتمدة، مع إرفاؽ 
المقاؿ بكافة المستندات كالكثائؽ التي يستند عمييا المدعي، أك المحامي في دفاعو، 

كيتأسس عمى ىذا األمر حؽ طرفي النزاع في اإلطالع عمى مختمؼ الكثائؽ 
كالمستندات التي يتككف منيا الممؼ ما داـ القانكف يسمح لممتقاضيف باإلطالع لدل 

كتابة ضبط المحكمة عمى مستندات الدعكل حتى يتمكنكا مف إعداد المذكرات الجكابية 
كالتعقيبية سكاء كاف الطرؼ مدعيا أك مدعى عميو، حيث تشكؿ المسطرة التكاجيية 

إحدل الضمانات األساسية لمممـز المديف بالضريبة الذم يكجد في كضعية غير متكافئة 
. مع اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ التي تتمتع بقكة القانكف بامتيازات متعددة

                                                 
1
 المحدث بموجبو محاكم إدارية الخاصة باإلجراءات المتبعة أمام 90-31الفصل الثاني من القانون رقم -  

. المحاكم اإلدارية
2
تعفى الدولة طالبة أو مطموبة من وجوب االستعانة : " من قانون المحاماة عمى ما يمي33تنص المادة -  

بالمحامي ويسوغ لإلدارات العمومية التي يمثميا أحد موظفييا المؤىل ليذه الغاية أن تتبع في جميع األحوال 
".  المسطرة نفسيا بدون رخصة خاصة
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كىكذا كبعدما تككف عريضة أك مقاؿ الدعكل مستكفية لكافة شركطو، بما فييا 
سبؽ سمؾ مسطرة التظمـ اإلدارم، يتـ إيداع المقاؿ بالمحكمة المختصة كبالتالي يبدأ 

. مسار آخر لدعكل التحصيؿ ال يختمؼ كثيرا عف مسار الدعكل الضريبية عمكما
 
 
 
 
 
 
 

يظار دػٕٖ انتحظٛم تؼذ رفؼٓا : انًطهة انثاَٙ

إف دعكل تحصيؿ الديكف العمكمية أك المنازعات الضريبية بصفة عامة أك 
المنازعات اإلدارية بصفة خاصة، ىي المناسبة التي يسعى فييا القاضي اإلدارم إلى 
تحقيؽ ذلؾ التكازف بيف مصمحة اإلدارة الضريبية كبيف مصالح المدينيف سكاء كانكا 
أشخاص معنكييف كانكا أك أشخاص ذاتييف كذلؾ مف خالؿ تفعيؿ الدكر اإليجابي 

، كذلؾ قصد إصدار الحكـ الذم تترتب (لالفرع األو)لمقاضي في تحضير الدعكل 
(. الفرع الثاني)عميو آثار عدة تمـز اإلدارة أك المديف حسب مضمكف القرار  

 تفؼٛم دٔر انقاضٙ فٙ تحضٛز انذػٕٖ: انفزع األٔل
يمعب القاضي اإلدارم دكرا ىاما في المنازعة اإلدارية باعتبارىا خصكمة تيدؼ 

إلى إنزاؿ قاعدة الشرعية عمى أعماؿ السمطة اإلدارية كىي ليست ممكا ألصحاب 
، 1المصمحة فييا بقدر ما ىي ممؾ لييئة المحكمة، كلمقاضي اإلدارم عمى الخصكص

                                                 
1
، دارسة ضمن المجمة "القاضي اإلداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى اإلدارية"محمد الوزاني، -  

. 64 و63، ص 2001، 37المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، عدد 
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كالذم يضطمع بدكر ميـ في ىذا النكع مف الدعاكل، كذلؾ بالنظر لمسمطات الكاسعة 
التي يتكفر عمييا خاصة فيما يتعمؽ بتحديد المكاعيد كاآلجاؿ الخاصة بإيداع 

المستندات كتقديـ المالحظات كمكاعيد الجمسات كغيرىا مف اإلجراءات التي تتطمبيا 
الدعكل، مادامت المنازعة اإلدارية في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية تتميز بخاصيتي 
المسطرة الكتابية، كالتكاجيية، ككذلؾ مف خالؿ التزامو بالفصؿ في الدعكل عمى ضكء 

كىذا يتطمب تعاكنا إيجابيا بيف أطراؼ الدعكل كالقاضي، . كافة المستندات كالكقائع
كتجردا حقيقيا عف الخصكمات الشخصية لتحقيؽ سيادة المشركعية، كتحقيؽ التكازف 

بيف األطراؼ عف طريؽ تكميؼ المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ بتقديـ ما تحت يديو مف 
كبالتالي تحممو عبء اإلثبات، ألف مصداقية الحقكؽ المدعى بيا . مستندات كأكراؽ

تتكقؼ عمى قكة الحجج المثبتة ليا، لذلؾ فإف الحؽ يككف عديـ الفائدة إذا عجز 
.   1صاحبو عف إثبات كجكده

كباإلضافة إلى اعتماد القاضي المقرر عمى عنصر اإلثبات خالؿ إدالء 
األطراؼ بالكثائؽ كالمستندات التي تتطمبيا الخصكمة فإنو يعتمد كذلؾ عمى إجراءات 
أخرل أىميا الخبرة كالتي تعتمد عمى تكميؼ خبير فني مختص يقـك بميمتو كفؽ طمب 
المحكمة كيتـ استدعاؤه لحضكر الجمسات التي تعقدىا ىذه المحكمة لمنظر في مكضكع 

. الدعكل
 كتتجمى أىمية الخبرة في النزاعات الضريبية بصفة عامة في ككنيا كسيمة 

قررىا المشرع لمساعدة القاضي بمناسبة كقائع معينة، كىك ما جعؿ التشريعات 
الضريبية تقر بقاعدة الخبرة، كذلؾ نظرا لما تتميز بو ىذه القكانيف مف طابع الفنية 

كالتقنية، كىذا ما يجعؿ المجكء إلى الخبير أمرا حتميا بالنظر إلى عدـ إلماـ القاضي 
. 2باألمكر الفنية، كغياب قضاء متخصص في المنازعات الضريبية

                                                 
، 1992، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية "الوجيز في القانون القضائي الخاص"الطيب الفصايمي، -  1

. 59الجزء الثاني، ص 
2
، مطبعة األمنية، "المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق"محمد مرزاق، وعبد الرحمان أبميال، -  

. 260، ص 1998الرباط، الطبعة الثانية، 
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، 1كيمكف لمقاضي أف يمجأ إلى بعض كسائؿ التحقيؽ الخاصة مثؿ المعاينة
ف كانت الممارسة العممية كرست لجكء القاضي اإلدارم إلى 2كالشيادة ، كاالستجكاب، كا 

الخبرة كالمعاينة ككسائؿ مفضمة ليذا األخير خاصة في مجاؿ المنازعات الضريبية 
.  3التي تنصب عمى تقنيات بالغة التعقيد كمفاىيـ ذات محتكل دقيؽ

كباإلضافة إلى ىذه الكسائؿ يمكف لمقاضي أف يمجأ إلى كسيمة أخرل كىي 
استدعاء األطراؼ لمحضكر في جمسات البحث التي تعقدىا المحكمة، كالتي أصبحت 
تكتسي أىمية كبرل في تحديد مصير الدعكل كتكجيو مسارىا، ألنو خالؿ الجمسة تتيح 
لكؿ طرؼ إمكانية تقديـ تكضيحات بشأف المعمكمات كالبيانات الكاردة في المستندات 

. المكدعة بالممؼ
كؿ ىذه الكسائؿ تساىـ في مساعدة القاضي اإلدارم عمى إنياء النزاع بيف 

 كاالضطالع بدكر إيجابي في صياغة قرار قضائي 4اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كالمديف
عادؿ كمنصؼ لمطرفيف كمتكافؽ مع أىداؼ مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية خاصة 

. مبدأ التكازف بيف امتيازات اإلدارة كضمانات المديف
طذٔر انحكى ٔتثؼاتّ : انفزع انثاَٙ

تعقد ىيئة المحكمة جمساتيا بعد انتياء المدة المحددة لتبادؿ المذكرات بيف 
طرفي النزاع كبعد استعماؿ مختمؼ كسائؿ التحضير المتاحة قانكنا مف أجؿ تككيف 
عقيدة القاضي كاقتناعو بالفصؿ في الدعكل عمى أساس دراية كاممة بالكاقع الذم 

                                                 
1
. م.م. من ق70الفصل -  

2
. م.م. من ق79الفصل -  

3
، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، "النزاع الضريبي في التشريع المغربي"عبد القادر التعالتي، -  

. 151، ص 1977سنة 
4
، مرجع سابق،  ...،"دور القاضي اإلداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى اإلدارية"محمد الوزاني، -  

.  64ص 
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فرض النزاع، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ التكازف بيف سمطات اإلدارة كامتيازاتيا كبيف حقكؽ 
. 1األفراد كحرياتيـ

 كىكذا، فبعد تقديـ المقاؿ االفتتاحي لمدعكل يقـك القاضي المقرر بتبميغو إلى 
نذاره بالجكاب مرة ثانية شعاره بالجكاب مرة أكلى، كا  كبناءا . الطرؼ المدعى عميو، كا 

عمى ىذا اإلشعار يقـك المدعى عميو بإعداد مذكرة جكابية، كقد يعقبيا تعقيب لممدعي، 
كجكاب لممدعى عميو، فيصدر القاضي أمرا بالتخمي، كيستدعي الطرفيف إلى الجمسة 

التي حدد تاريخيا قبؿ ذلؾ، إال أف حضكرىما ليس ضركريا، كالقاعدة أف تككف الجمسة 
عمنية، لكف يمكف في حاالت خاصة إما بنص قانكني أك بأمر مف المحكمة جعميا 

سرية، كذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى األسرار المينية لممدينيف أك الممزميف، كتعقد الجمسة 
بحضكر المفكض الممكي لمدفاع عف القانكف كالحؽ، الذم تتكلى اختصاصو النيابة 
العامة بالنسبة لممنازعات العادية، كيبقى حضكره إلزاميا في الجمسة العامة، لكنو ال 

.  2يشارؾ في إصدار الحكـ النيائي
كبعد المداكلة التي تعقدىا ىيئة المحكمة تصدر ىذه األخيرة حكما في المكضكع 

. الكقائع، التعميؿ، المنطكؽ: متضمنا البيانات التالية
كيتـ تبميغ األحكاـ الصادرة في المنازعات الضريبية بصفة عامة كفقا ألحكاـ 
 50القكاعد العامة المنصكص عمييا في قانكف المسطرة المدنية، كخاصة الفصكؿ مف 

 يكما مف تاريخ تبميغ الحكـ، حؽ 30، عمى أساس أف لألطراؼ أجؿ 54إلى 
 أماـ محاكـ االستئناؼ اإلدارية كالتي تمارس كامؿ االختصاصات المقررة 3االستئناؼ

 المحدثة بمكجبو محاكـ إدارية 41-90ليا بمكجب قانكف المسطرة المدنية كالقانكف رقـ 

                                                 
1
. 320، مرجع سابق، ص ...،"إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب"عبد الرحيم حزيكر، -  

2
. 152، مرجع سابق، ص ..."النزاع الضريبي"عبد القادر التعالتي، -  

 تحدث بموجبو محاكم االستئناف اإلدارية الذي صدر 80-03 من القانون رقم 9الفقرة األولى من المادة -  3
، المنشور بالجريدة (2006 فبراير 14 )1427 من محرم 15 صادر في 1-06-07ظيير شريف رقم 
(.  2006 فبراير 23 )1427 محرم 24 بتاريخ 5398الرسمية، عدد 
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كتككف القرارات الصادرة عف محاكـ االستئناؼ . 1ما لـ ينص قانكف عمى خالؼ ذلؾ
 يكما مف تاريخ 30اإلدارية كذلؾ قابمة لمطعف بالنقض أماـ المجمس األعمى في أجؿ 

. 2تبميغ القرار المطعكف فيو
كلمتذكير فإف آجاؿ الطعف يعتبر مف النظاـ العاـ حيث يمكف التمسؾ بعدـ 

: مراعاتو في أية مرحمة مف مراحؿ الدعكل، كيميز المشرع في طرؽ الطعف بيف نكعيف
، 4، كاالستئناؼ3 التعرضؿطرؽ طعف عادية، كأخرل استثنائية، حيث يشمؿ النكع األك
عادة النظر5كيتضمف النكع الثاني تعرض الغير الخارج عف الخصكمة ، كالطعف 6، كا 

، كطرؽ الطعف ىذه تسمح لمممـز كاإلدارة عمى حد سكاء بالتماس تحقيؽ جديد 7بالنقض
. لمنزاع القائـ بينيما

 

 

                                                 
. 80-03 من قانون رقم 15المادة -  1
. 80-03 من قانون رقم 16المادة -  2
وىي وسيمة الطعن في األحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة االبتدائية إذا لم تكن قابمة الستئناف وقد -  3

.  من قانون المسطرة المدنية133 إلى 130تعرض المشرع لنظام التعرض في الفصول من 
4
الطعن باالستئناف حق في جميع الحاالت ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك واألحكام القابمة لالستئناف -  

ىي األحكام الصادرة عن محكمة الدرجة األولى المحاكم االبتدائية، المحاكم التجارية، والمحاكم اإلدارية 
 من قانون المسطرة 143 و142 و141 و136 و134الفاصمة في الجوىر بصورة غير انتيائية، الفصول 

.  المدنية
5
الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة يعتبر وسيمة استثنائية أوجدىا المشرع خصيصا -  

لمصمحة األشخاص الذين لم يكونوا أطرافا في دعوى صدر فييا حكم يضر بمصالحيم وحقوقيم كما ينص 
.  من قانون المسطرة المدنية303عمى ذلك الفصل 

6
تمكن ىذه الوسيمة أحد طرفي النزاع من الطعن في حكم قضائي نيائي ويتم رفع ىذا الطعن أمام المحكمة -  

مصدرة الحكم المطعون فيو إذا تحقق شرط من الشروط التي حددىا القانون عمى سبيل الحصر في المادة 
.  من قانون المسطرة المدنية402

7
الطعن بالنقض وسيمة غير عادية تيدف إلى عرض الحكم المطعون فيو عمى المجمس األعمى من اجل -  

إلغائو نظرا لما يشوبو من عيوب قانونية سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وتخضع ىذه الوسيمة لألحكام 
.  من قانون المسطرة المدنية385 إلى 353العامة الواردة في الفصول من 
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انفظم انثاَٙ 

يجاالخ انًُاسػاخ انقضائٛح انًتؼهقح تانتحظٛم 

في إطار تفعيؿ التخصص داخؿ العمؿ القضائي كذلؾ مف اجؿ حكامة قضائية 
جيدة عممت مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية عمى تحديد مجاالت المنازعة المتعمقة 

بالتحصيؿ مف أجؿ ضبط مجاؿ تدخؿ القضائي الجبائي كالحيمكلة دكف حدكث تنازع 
لالختصاص بيف مختمؼ المحاكـ المغربية مف أجؿ ذلؾ حددت مدكنة تحصيؿ الديكف 
العمكمية مجاالت المنازعة القضائية المتعمقة بالتحصيؿ كذلؾ عندما نصت عمى أنو 

ال يمكف ألم مديف يككف محؿ إجراء مف إجراءات التحصيؿ الجبرم أف يعترض عميو "
: إذا تعمقت مطػػالبتو بما يمي

قانكنية اإلجراء المتخذ مف حيث الشكؿ؛  -
 .1"عدـ اعتبار أداءات يككف قد قاـ بيا -

غير أف الممارسة القضائية بالتحصيؿ تكشؼ لنا اف مجاالت المنازعات 
 مف مدكنة 119القضائية ىي مجاالت متعددة كمتنكعة تتعدل ما نصت عميو المادة 

تحصيؿ الديكف العمكمية كلمكقكؼ عمى اإلطار العاـ لممنازعات المتعمقة بالتحصيؿ 

                                                 
1
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية119المادة -  
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 المبحث األولنقـك بالتميز بيف الدعاكل المنصبة عمى إجراءات التحصيؿ في 
. في المبحث الثانيكالدعاكل المنصبة عمى إيقاؼ إجراءات التحصيؿ 

 

 
 

 
 و المبح  األ

 اقدسألو  المحمي دظل  إش ا ا  البحئي  
تعتبر مرحمة التحصيؿ اليدؼ الرئيسي مف تطبيؽ القانكف الضريبي كالذم 

بكاسطتو تستطيع المصالح المؤىمة قانكنا تحكيؿ المبالغ المالية مف أمكاؿ كممتمكات 
الممزميف لمخزينة العامة، كمف أجؿ ذلؾ تستفيد اإلدارة مف مجمكعة مف االمتيازات 

تسمح ليا بانجاز ىذه الميمة كحتى ال تتصؼ اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ في استعماؿ 
ىذه االمتيازات أخضعيا المشرع الجبائي إلى المراقبة القضائية عندما فتح المجاؿ 
لممديف المتضرر مف سمطة اإلدارة في مجاؿ التحصيؿ في المنازعة في إجراءات 

التحصيؿ المتخذة في حقو، كتنفذ المنازعات التي يتـ مباشرتيا في ىذا اإلطار عدة 
.  أشكاؿ

تتخذ المنازعات المنصبة عمى إجراءات التحصيؿ عدة أشكاؿ فيي إما تتعمؽ 
، أك المنازعة في كجكد االلتزاـ باألداء (المطمب األول)بمنازعات ضد أعماؿ المتابعة 

(.   المطمب الثالث)أك المنازعة حكؿ االمتياز  (المطمب الثاني)
انًُاسػح ضذ أػًال انًتاتؼح : انًطهة األٔل

تأخذ ىذه المنازعة حيزا ىاما في المنازعات المرتبطة بتحصيؿ الديكف العمكمية، 
كىي تشكؿ مجمكع اإلجراءات التي يباشرىا القابض كالمحاسب ضد المدينيف مف أجؿ 
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استخالص الديكف العمكمية المترتبة في ذمتيـ كالطعف في إجراءات اإلنذار القانكني 
جراءات الحجز  (الفرع األول) جراءات البيع  (الفرع الثاني)كا  ( الفرع الثالث)كا 

جراءات اإلكراه البدني   (.الفرع الرابع)كا 

 

 

 

 
انطؼٍ فٙ إجزاءاخ اإلَذار انقإََٙ  : لانفزع األٔ

رغـ تكصؿ الممـز بالجدكؿ الضريبي الذم يحدد مقدار الضريبة المستحقة كأجؿ 
، 1دفعيا، فإف محصؿ الضريبة في حالة عدـ األداء ال يباشر إجراءات التنفيذ الجبرم

إال بعد سمكؾ الخطكة األكلى التي تتمثؿ في إرساؿ إنذار بدكف صائر كتذكير لمممـز 
كبالتالي ليتجنب إجراءات . بميعاد الكفاء بالديف الضريبي عمى أف يستجيب ليذا اإلنذار

كاإلنذار ىك عبارة عف إشعار يتضمف مجمكعة مف البيانات كمبمغ . 2التنفيذ الجبرم
الضريبة المطالب بيا كالجزاءات المترتبة عنيا، كما يحتكم عمى ما يفيد إجبار المديف 

عمى الكفاء حاال بما في ذمتو تجاه الخزينة، كيرسؿ اإلنذار بعد مضي أجؿ ثالثيف 
يكما عمى األقؿ بعد إرساؿ  (20)يكما ابتداءا مف تاريخ االستحقاؽ كعشريف  (30)

، كالذم يككف عبارة عف تنبيو مجاني، كيتـ تبميغ اإلنذار مف طرؼ 3آخر إشعار

                                                 
1
تعتبر إجراءات التنفيذ الجبري من أىم الضمانات التي منحيا المشرع إلدارة التحصيل الستخالص الدين -  

العمومي عموما والدين الضريبي عمى وجو الخصوص، فيي تعطي لممحاسب المكمف بالتحصيل سمطات 
. واسعة لتمكينو من ضمان الحفاظ عمى حقوق الخزينة

2
،  ضمن " المتعمق بتحصيل الضرائب والديون العمومية قراءة أولية15-97القانون رقم "محمد شكيري، -  

منشورات المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية المدونة الجديدة لتحصيل الديون العمومية، سمسمة 
. 31، ص 2001، الطبعة األولى، 31مواضيع الساعة، العدد 

3
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة41المادة -  
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مأمكرم التبميغ كالتنفيذ لمخزينة أك أم شخص منتدب لذلؾ، كما يمكف أف يتـ التبميغ 
. 1بالطريقة اإلدارية أك عف طريؽ البريد المضمكف مع اإلشعار بالتكصؿ

كتتحقؽ المنازعة في ىذا اإلجراء عندما يخرؽ القابض الشكميات المتعمقة 
باإلنذار القانكني كأف يباشر الحجز التنفيذم دكف إرساؿ آخر إشعار لممديف كدكف 
احتراـ آجاؿ اإلنذار القانكني كغيرىا مف الشكميات، حيث يككف لممديف عندىا حؽ 

التقدـ أماـ القضاء مف أجؿ طمب إبطاؿ اإلنذار القانكني بسبب عيب شكمي تضمنو أك 
عدـ احتراـ المسطرة القانكنية مف طرؼ القابض، الذم يعمؿ في كثير مف األحياف إلى 

. إبطاؿ اإلنذار الذم ال يتضمف جميع البيانات المكضحة لممديف
كفي ىذا اإلطار نكرد ما جاء في حكـ إدارم غير منشكر صادر عف المحكمة 

كحيث أف اإلنذار ال يتضمف نكع : "... 2000-01-20اإلدارية بالرباط بتاريخ 
... الضريبة كالرسـك المطمكب استخالصيا مما يجعمو خاليا مف البيانات األساسية 
كحيث كالحالة ىذه تككف الكسيمة المعتمدة مف طرؼ المدعي مرتكزة عمى أساس 

.   2..."كبالتالي يتعيف اعتمادىا كالتصريح لذلؾ ببطالف اإلنذار المتعرض عميو
انطؼٍ فٙ إجزاءاخ انحجش انتُفٛذ٘ : انفزع انثاَٙ

، كحجز تنفيذم كيعتبر ىذا 3ينقسـ الحجز بصفة عامة إلى حجز تحفظي
األخير اإلجراء الفعمي في المتابعة الجبرية لتحصيؿ ديكف الخزينة، كالناجع الذم يجعؿ 

 إلى بيع م، كييدؼ الحجز التنفيذ4المديف يشعر بجدية المتابعة كالخطر المحدؽ بو
، كلذلؾ أحاطو المشرع بمجمكعة 5أمكاؿ المديف كتكزيعيا حسب ما ينص عميو القانكف

                                                 
1
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية42المادة -  

2
تحصيل الضرائب والديون العمومية عمى ضوء المدونة الجديدة قانون        " عبد الرحمان أبميال، رحيم الطور، -  

. 40، مرجع سابق، ص ...،"(97-15)
3
ييدف الحجز التحفظي عمى الحجز عمى أموال المدين خشية التصرف فييا بالتفويت مما يمحق الضرر -  

.   بدائنو لذا يتم وضع ىذه األموال بيد القضاء إلى أن يتحول إلى حجز تنفيذي
4
، مرجع ...،" المتعمق بتحصيل الضرائب والديون العمومية قراءة أولية15-97القانون رقم "محمد شكيري، -  

. 32سابق، ص 
5
. م.م. من ق468 عمى 459الفصول من -  
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 كىي عمى 1مف الضكابط األساسية كالتي تعتبر بمثابة شركط مسبقة كجب احتراميا
:  الشكؿ التالي
تبميغ اإلنذار القانكني؛  -
إلزامية الترخيص الصادر عف رئيس اإلدارة التي ينتمي إلييا المحاسب  -

 المكمؼ بالتحصيؿ أك الشخص المفكض مف طرفو لذلؾ؛

مف  (30)احتراـ اآلجاؿ، حيث ال يمكف أف يتـ الحجز إال بعد ثالثيف يكما  -
 .تبميغ اإلنذار

كعميو فإف أم حجز تنفيذم تـ دكف احتراـ ىذه الشركط كالضكابط األساسية، 
ف كاف ىذا التعرض ال  يمكف التعرض عميو مف طرؼ المديف أماـ القضاء المختص، كا 
يكقؼ إجراءات الحجز، حيث اشترط المشرع في ىذا اإلطار األداء الكمي لمديف بما في 

، حتى يتـ تكقيؼ 2ذلؾ صكائر الحجز التي تتـ تصفيتيا حسب التعرفة المخفضة
. عممية الحجز

انطؼٍ فٙ إجزاءاخ انثٛغ : انفزع انثانث

يعتبر البيع ىك آخر عممية مف عممية التنفيذ الجبرم، كالذم يتـ بدكره كفؽ 
ضكابط قانكنية أىميا الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مف طرؼ رئيس اإلدارة التي ينتمي 

ال يتـ بيع اآلثاث كاألمتعة المحجكزة " ، كقد نصت المدكنة أنو 3إلييا المحاسب المعني
أياـ ابتداء مف تاريخ  (8)كالمحاصيؿ كالثمار التي أكشكت النضج إال بعد أجؿ ثمانية 

.  4..."الحجز
لكف كمف أجؿ المحافظة عمى مصالح المديف المحجكز عميو فقد نصت المدكنة 

 أياـ باتفاؽ مع المديف كذلؾ 8عمى استثناء مف ىذا األجؿ حيث يمكف تخفيض أجؿ 
                                                 

1
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية44المادة -  

2
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية55المادة -  

3
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية58المادة -  

4
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية59الفقرة األولى من المادة -  
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أك لتجنب صكائر الحراسة ..." الثمار مكاد االستيالؾ"حيف يخشى تمؼ المحجكزات 
. غير المتناسبة مع قيمتيا

كبخصكص ىذا األجؿ يالحظ أف المدكنة حددت األجؿ األدنى لمباشرة البيع 
 أياـ بعد تاريخ الحجز مع إمكانية تخفيضو حسبما ذكر أعاله فإنيا مع ذلؾ لـ 8في 

تحدد أجؿ أقصى يمكف فيو لممحاسب مباشرة إجراءات البيع داخمو، مما يمنح 
لممحاسب سمطة تقديرية كاسعة قد تفتح المجاؿ أماـ عدـ المساكاة بيف المدنيف 

، كمف تـ كأماـ ىذه السمطة التقديرية يمكف لممديف التعرض عمى إجراءات 1بالضريبة
، إذا ما استغؿ المحاسب سمطتو التقديرية لإلضرار 2البيع كالمسطرة التي يتـ كفقيا

. بمصالح المديف
انطؼٍ فٙ إجزاءاخ اإلكزاِ انثذَٙ : انفزع انزاتغ

 كسيمة ردعية يتـ إقرارىا في حؽ الممـز كالمديف 3يعتبر اإلكراه البدني
المتقاعس، تستيدؼ الضغط عمى المديف القادر عمى الكفاء عف طريؽ حبسو إلجباره 

، فالمشرع الضريبي حينما 4عمى تنفيذ التزامو خصكصا في مكاجية المديف سيء النية
حث القابض كالمحاسب عمى المجكء إلى مسطرة اإلكراه البدني كاف قصده منيا ىك 
ممارسة الضغط عمى المديف مف أجؿ إجباره عمى أداء الديف الضريبي بعد أف فكت 

                                                 
1
. 104، مرجع سابق، ص ...،"إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب"عبد الرحيم حزيكر، -  

2
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية65 إلى 59المواد من -  

3
يجد نظام اإلكراه البدني أصمو في القانون الروماني القديم حيث كان المدين في العصور القديمة يمتزم -  

بالدين في جسمو ال في مالو، كما أن الدائن في ظل ذلك العيد كانت لو سمطة مطمقة بحيث يسمح لو بيدر 
كرامة مدينو واستنزاف دمو ومالحقتو بكافة الوسائل سواء بحبسو أو التشيير بو أمام جموع الناس، بل كان 
لمدائن الحق قي امتالك شخص مدينو وبيعو في األسواق وأكثر من ىذا كان التشريع الروماني يجيز لمدائن 

. قتل مدينو وتمزيقو أشالء بمقدار الدين
، سنة 1، مجمة القسطاس، عدد "نظام اإلكراه البدني كوسيمة لإلجبار عمى التنفيذ"    انظر مصطفى التراب، 

. 23، ص 1997
4
 - Martine Betch, « juge pénal et juge fiscal in juge fiscal », economia paris 1988 

collection finances publiques, ouvrage collectif réalisé sous la direction de 

robert hertzog , p. 109. 
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 مف 76 مف المادة لكفي ىذا اإلطار تنص الفقرة األكؿ. عميو ميال قانكنية محددة
إذا لـ تؤدم طرؽ التنفيذ عمى أمكاؿ المديف إلى "مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية أنو 

نتيجة، يمكف أف يتابع التحصيؿ الجبرم لمضرائب كالرسـك كالديكف العمكمية األخرل 
، كذلؾ كفقا لشركط كضكابط محددة ال يمكف تجاكزىا عند "بكاسطة اإلكراه البدني
. 1تطبيؽ ىذه المسطرة

 كعميو فإف المديف بالضريبة يمكنو في أم كقت أف يتدخؿ لممطالبة بإيقاؼ 
بطاؿ آثاره، حيث تبث المحكمة في ىذا اإلطار في جدية  إجراءات اإلكراه البدني كا 

. الطمب، كيمكنيا أف تبطؿ فعؿ اإلكراه البدني كأف تكقؼ تنفيذه
كعمكما فإف مختمؼ اإلجراءات المتعمقة بالتحصيؿ التي يباشرىا المحاسب 

تككف مكضكع منازعة مف طرؼ المديف، كتنصب معظـ المنازعات في ىذا اإلطار في 
حالة عدـ احتراـ القابض لمترتيب الكارد في المدكنة أثناء مباشرتو لمختمؼ اإلجراءات 
المتعمقة بالتحصيؿ كتبميغ اإلنذار القانكني قبؿ إرساؿ آخر إشعار بدكف صائر، أك 

االنتقاؿ إلى مسطرة الحجز عمى ماؿ المديف قبؿ تبميغ اإلنذار القانكني أك دكف 
الحصكؿ عمى ترخيص مسبؽ مف لدف الرئيس الذم ينتمي إليو المحاسب المكمؼ 

. ، كغيرىا مف الشكميات الضركرية في مجاؿ التحصيؿ2بالتحصيؿ
كعميو فإف ثبكت عدـ قانكنية أم إجراء مف إجراءات التحصيؿ يفضي إلى إلغاء 

ىذا اإلجراء كاإلجراءات الالحقة دكف إلغاء اإلجراءات السابقة، متى كانت صحيحة 
كقانكنية ألف ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ نظرا لمترابط المنطقي كالزمني بيف مختمؼ 

 .3إجراءات التحصيؿ

انًُاسػح فٙ ٔجٕد االنتشاو تاألداء : انًطهة انثاَٙ

                                                 
1
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية83 إلى 76انظر المواد من -  

2
، مرجع سابق، ص ...،"تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي"عبد الحميد الحنودي، -  

195 .
3
. 79، ص 19، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، عدد "نظرة حول التقادم الضريبي"محمد النجاري، -  
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قد ال ينازع المكمؼ في أصؿ كأساس الضريبة كال في صحة اإلعالـ بالضريبة، 
نما يدعي أف اإلدارة ال حؽ ليا في تنفيذ الجدكؿ الضريبي أم سند الديف لسبب  كا 

ف حؽ اإلدارة في االستخالص  حدث بعد اإلعالـ بو، كأف يدعي أنو دفع ما عميو، كا 
قد انقضى بأحد األسباب القانكنية التي ينقضي بيا الحؽ في المادة الجبائية كالتقادـ، 

أك اإلبراء الكمي أك الجزئي مف الديف الضريبي المتضمنة ألسباب انقضاء الديف 
 مف قانكف االلتزامات كالعقكد عمى أف 319الضريبي، كفي ىذا اإلطار تنص المادة 

: تنقضي االلتزامات بما يمي"
الكفاء؛  -
 استحالة التنفيذ؛ -

 اإلبراء االختيارم؛ -

 التجديد؛ -

 المقاصد؛ -

 اتحاد الذمة؛ -

 التقادـ؛ -

 ".اإلقالة االختيارية -

كيالحظ أف أسباب انتياء االلتزاـ باألداء األكثر إثارة مف طرؼ الممزميف تتعمؽ 
بتقادـ الديف الضريبي، كىذا يطرح تساؤال حكؿ كفاءة الجياز القائـ عمى عمميات 

.  1االستخالص كمدل حرصو عمى صيانة حقكؽ الخزينة
كتتعمؽ ىذه الحالة بكجكد االلتزاـ في األداء مف عدمو، ذلؾ أنو قد يحدث أف 

يقـك المديف بأداء نفس الديف إما جزئيا أك كميا، كمع ذلؾ يقـك المحاسب المكمؼ 
بالتحصيؿ بمطالبتو بنفس الديف، ألجؿ ذلؾ سمح المشرع ليذا المديف أف ينازع في ما 

                                                 
1
. 207عبد االرحمان أبميال، رحيم الطور، مرجع سابق، ص -  
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سبؽ كأف أداه مف كاجبات شريطة تكفر ما يثبت كاقعة األداء، لذلؾ فإف المنازعة في 
ىذا اإلطار ال تنصب عمى صحة إجراءات التحصيؿ كلكنيا تتعمؽ بعدـ أحقية 

 .المحاسب في المطالبة بديف ضريبي سبؽ أداؤه

 

 
انُشاع حٕل االيتٛاس : انًطهة انثانث

، 1االمتياز ىك حؽ أكلكية يمنحو القانكف عمى أمكاؿ المديف نظرا لسبب الديف
، كيمكنو أف يككف عاما 2كيقتضي أف ينشأ بكاسطة المشرع حيث ال يكجد بدكف نص
. يرد عمى أمكاؿ المديف، كخاصا ال يرد إال عمى أمكاؿ معينة

كفي إطار تحصيؿ الديكف العمكمية كالضرائب كالرسـك تتمتع الخزينة ابتداءا 
مف تاريخ الشركع في التحصيؿ بامتياز عمى األمتعة كغيرىا مف المنقكالت التي يممكيا 

المديف أينما كجدت، ككذا المعدات كالسمع المكجكدة في المؤسسة المفركضة عمييا 
الضريبة كالمخصصة الستغالليا، كما تتمتع الخزينة عالكة عمى ذلؾ بامتياز خاص 
يمارس عمى المحاصيؿ كالثمار كاألكرية كعائدات العقارات المفركضة عمييا الضريبة 

. أيا كاف مالكيا
كيمارس امتياز الخزينة بالنسبة لمضرائب كالرسـك قبؿ جميع االمتيازات العامة 

: 3أك الخاصة األخرل، باستثناء
 مف قانكف 1248االمتيازات األربعة األكلى المنصكص عمييا في المادة  -

1913 غشت 12االلتزامات كالعقكد لػ 
1 : 

                                                 
1
.  من قانون االلتزامات والعقود1243الفصل -  
: انظر- 2

- Pierre Schonseck, « le privilège les impôts au Maroc dans ses rapports avec les 

autres sûretés immobilières », édition la porte 1961.  

3
.  من قانون االلتزامات والعقود كما تم تعديمو1250 إلى 1247انظر المواد من -  
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 مف 1248االمتياز المخكؿ لممأجكريف بمقتضى الفقرة الرابعة مف المادة  -
 قانكف االلتزامات كالعقكد؛

 لفائدة عماؿ كمكردم األشغاؿ العمكمية مف 490االمتياز الناجـ عف المادة  -
 ؛1974/ 28/9قانكف المسطرة المدنية لػ 

  مف مدكنة التجارة؛349االمتياز المخكؿ لحامؿ سند التخزيف بمكجب المادة  -

 . مف مدكنة التجارة365امتياز الدائف المرتيف طبقا لممادة  -

كىكذا فإف تزاحـ امتياز الخزينة لتحصيؿ الضرائب كالرسـك مع امتيازات أخرل، 
فإف المتياز الخزينة األسبقية عمى جميع تمؾ االمتيازات ما عدا االستثناءات التي سبؽ 

. اإلشارة إلييا أعاله
إال أنو غالبا ما تحدث منازعات حكؿ ترتيب االمتيازات المنصكص عمييا في 

 مف مدكنة التحصيؿ، كالنزاع في ىذه الحالة ال يككف بيف اإلدارة المكمفة 107المادة 
، حينما يتدخمكف بكاسطة التعرض  نما ينتقؿ بيف دائني ىذا الممـز بالتحصيؿ كالممـز كا 

عمى أمكالو لذلؾ فغالبا ما يثكر النزاع حكؿ مف لو األحقية كاألسبقية في استيفاء ديكنو 
. 2ىؿ الخزينة العامة لممممكة أـ باقي المدنيف

ذا كاف األمر ال يطرح أم إشكاؿ بالنسبة لمخزينة فيما يتعمؽ بقكاعد االمتياز  كا 
المطبقة عمى المنقكالت ماداـ المشرع كاف كاضحا بخصكص ىذه المسألة، فإف 
اإلشكاؿ الذم يظؿ عالقا ىك مصير الديكف الضريبية عمى عقار مممكؾ لمديف 

بضرائب لفائدة الخزينة 
 

                                                                                                                                               
1
: وىي كالتالي-  

مصروفات الجنازة أي نفقات غسل الجثة وتكفينيا ونقميا ودفنيا مع مراعاة المركز المالي لممدين؛     - 
الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت؛     - 
الديون الناشئة عن مير الزوجة ومتعتيا؛     - 
جراء اإلحصاء والبيع وغيرىا    -   . المصروفات القضائية كمصروفات وضع األختام وا 

2
. 199،  المرجع السابق، ص ..."تحصيل الديون "عبد الحميد الحنودي، -  
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 المبح  السان  
 اقدسألو  المحمي دظل  دتقسا  إش ا ا  البحئي  

األصؿ أف الضرائب كالرسـك المدرجة في الجداكؿ تصبح مستحقة ككاجبة 
، دكف اعتبار لممطالب 1األداء عند الشير الثاني المكالي لشير الشركع في استخالصيا

التي تقدـ أماـ اإلدارة في شكؿ تظمـ إدارم أك أماـ القضاء في شكؿ دعاكل جبائية، 
إال أف ىذا المبدأ العاـ تقابمو استثناءات يتقرر مف خالليا تأجيؿ الكفاء بالضريبة 

كتختمؼ ىذه االستثناءات بيف ما ىك حؽ منحو المشرع لممديف كىي الحالة التي يمكف 
فييا لمشخص المطالب بديف ضريبي المجكء عمى المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ مف 

اجؿ إيقاؼ مطالبتو بديف ضريبي أك متابعتو بإجراء مف إجراءات التحصيؿ، إلى حيف 
البت في شكايتو أك صدكر حكـ في الدعكل المرفكعة أماـ القضاء مف جية أكلى 

كمنيا ما يدخؿ في إطار السمطة التقديرية لإلدارة كىذا ما تـ التنصيص عميو بشكؿ 
كمف جية  (المطمب األول)صريح مف طرؼ المشرع مف جية كىك سنكضحو أكثر في

أخرل يمكف إضافة استثناء آخر كىك المتعمؽ بالكممة النيائية لمقضاء بعد إحالة النزاع 
عمييا، حيث يمكف لمجية القضائية المكمفة بالنظر في النزاع المعركض أماميا إيقاؼ 
تنفيذ ديف عمكمي لفائدة المديف إلى حيف البت بحكـ نيائي في المنازعة مكضكع الديف 

(.  المطمب الثاني)كىذا ما ستتـ معالجتو في 
إٚقاف تحظٛم انذٌٕٚ انؼًٕيٛح تٍٛ حق انًهشو : انًطهة األٔل

ٔانظهطح انتقذٚزٚح نإلدارج 

                                                 
1
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية107 و106 و105انظر المواد -  
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يمكف تأجيؿ الكفاء بالضريبة إذا ما طمب المديف بذلؾ كفؽ شركط شكمية 
أك في إطار إعماؿ السمطة التقديرية مف طرؼ  (الفرع األول)كأخرل مكضكعية محددة 
 (.الفرع الثاني)اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ 

 
حق انًذٍٚ فٙ إٚقاف تحظٛم انذٌٕٚ انؼًٕيٛح : انفزع األٔل

منح المشرع لكؿ شخص مطالب بديف ضريبي أف يمجأ إلى المحاسب المكمؼ 
بالتحصيؿ مف أجؿ أف يكقؼ مطالبتو بديف ضريبي أك متابعتو بإجراء مف إجراءات 

التحصيؿ، كذلؾ إلى حيف البت في شكايتو المتعمقة بالديف أك صدكر حكـ في الدعكل 
المرفكعة أماـ الجية القضائية المختصة، كقد أقر المشرع ىذا الحؽ مف أجؿ حماية 

الحقكؽ المالية لممديف الذم يرل أف تسديد الديف المطالب بو في الكقت الحالي سيؤثر 
. سمبا عمى تكازنو المالي

كلقد كضعت جؿ التشريعات التي نصت عمى ىذا الحؽ مجمكعة مف الشركط 
القانكنية مف أجؿ االستفادة مف ىذا الحؽ، كمنيا مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية 

إال أنو يمكف : "...  عمى ما يمي117الجديدة التي نصت في الفقرة الثانية مف المادة 
لممديف أف ينازع كال أك بعضا في المبالغ المطالب بيا، أف يكقؼ أداء الجزء المتنازع 

فيو شريطة أف يككف قد رفع مطالبتو داخؿ اآلجاؿ المنصكص عمييا في القكانيف 
كاألنظمة الجارم بيا العمؿ كأف يككف قد ككف ضمانات مف شأنيا أف تؤمف تحصيؿ 

كبناءا عمى مقتضيات ىذه الفقرة فإف كؿ مديف يممؾ الصفة ". الديكف المتنازع فييا
. يمكنو أف يطمب إيقاؼ تحصيؿ الديف العمكمي

كفي ىذا اإلطار يرل جانب مف الفقو أف استخداـ صيغة المديف كصفة 
لممطالبة بإيقاؼ تحصيؿ الديكف العمكمية تطرح إشكالية التفسير، حيث درج القضاء 
في عدة أحكاـ لو عمى اعتبار إجراءات كشركط إيقاؼ أداء الديف العمكمي ال تسرم 
عمى الممـز الذم ينازع في شرعية الديف المطالب بو، أم في مدل استحقاقو حيث 
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يمكنو أف يستفيد مف حؽ إيقاؼ الديف دكف التقيد بشرطو متى كاف ينازع في صفتو 
. 1كمديف

 في حيف يرل جانب آخر أف مسطرة اإليقاؼ القانكني ألداء الديف العمكمي 
حؽ منحو المشرع لممديف بغض النظر عف ككنو مدينا مباشرا أك بالتضامف أك ككنو 

. مدينا حقيقيا يخضع لمضريبة أـ ال
أما تدخؿ القضاء في كقؼ تنفيذ استخالص الديكف الضريبية دكف التقيد 

. 2بشركطو فيعتبر حماية لممدينيف الذيف يثبتكف عدـ خضكعيـ لمضريبة
كباإلضافة إلى صفة المديف التي يجب تكفرىا في المطالب بإيقاؼ تحصيؿ 

 اشترطت رفع طمب إيقاؼ تحصيؿ 117الديكف العمكمية فإف الفقرة الثانية مف المادة 
الديكف العمكمية داخؿ اآلجاؿ المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة الجارم بيا 
العمؿ، كيرل البعض أف ىذه الصياغة تعتبر مف أكثر الصياغات التي تتضمنيا 
المدكنة غمكضا، إذ ال يعرؼ ىؿ عابرة المطالبة تنصب عمى المنازعة في الديف 

العمكمي باعتباره أحد الشركط األساسية لالستفادة مف كقؼ التنفيذ؟ أـ تنصب عمى 
طمب كقؼ األداء عمى أساس أنو المحكر الرئيسي في ىذه الفقرة؟ 

 لذلؾ كاف عمى المشرع أف يككف أكثر كضكحا في ىذه المسألة أسكة بنظيره 
الفرنسي، الذم أكجب صراحة تقديـ ىذه المطالبات مع الشكميات أك تقديميا منفصمة 

. 3عنيا قبؿ انصراـ األجؿ األصمي لتقديـ الشكاية في المكضكع

                                                 
1
 يناير 12 المغربية، عدد ث، جريدة األحدا"إيقاف تحصيل الضريبة بين القابض والقاضي"سعيد طبطي، -  

2003 .
2
،  مرجع سابق، ص ...،"تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي"عبد الحميد الحنودي، -  

201 .
3
. ، مرجع سابق"إيقاف تحصيل الضريبة بين القابض والقاضي"سعيد طبطي، -  
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 كعميو كاعتمادا عمى المشرع الفرنسي كفي ظؿ غياب أم آجاؿ خاص لتقديـ 
طمب كقؼ األداء في القكانيف كاألنظمة الجارم بيا العمؿ، يككف األجؿ األقرب إلى 
. 1القبكؿ، ىك نفسو أجؿ تقديـ الشكاية التي ينازع الطالب مف خالليا في أصؿ الديف
لكف يبقى السؤاؿ المطركح في ىذا اإلطار كىك تحديد الطرؼ المعني بيذا 

الطمب، ذلؾ أف المدكنة لـ تتطرؽ إلى الجية التي يكجو إلييا الطمب بمعنى ىؿ يكجو 
؟ حسب طبيعة الديف "المحاسب، أك السمطة التي تعمكه"إلى الجية المكمفة بالتحصيؿ 

الكعاء، مديرية )العمكمي المطالب بو؟ أـ يكجو إلى الجية التي أصدرت الديف 
عمى اعتبار أف المدكنة اشترطت أف تككف ىناؾ منازعة مكازية في أصؿ  (الضرائب

الديف مكضكع الطمب؟ 
كبجانب كؿ ىذا فإنو مف أجؿ المحافظة عمى ضمانات الخزينة كتفكيتيا بشتى 

 عمى ضركرة تقديـ 117الكسائؿ، فقد عممت المدكنة في الفقرة الثانية في الفصؿ 
ضمانات مف طرؼ المديف، ضمانات مف شأنيا أف تؤمف تحصيؿ الديكف المتنازع 
فييا، كاليدؼ مف إقرار ىذا الشرط ىك التصدم لممطالبات التي ييدؼ مف كرائيا 

خفائيا حتى ال تخضع  بعض المدينيف الحصكؿ عمى كقت إضافي لتبديد األمكاؿ كا 
. 2المتيازات الخزينة

كمف ىنا سعى المشرع إلى محافظة عمى ضمانات الخزينة كتقكيتيا بشتى 
الكسائؿ كذلؾ بغية تأكيد كتأميف تحصيؿ الديف العمكمي، كىكذا كيعتبر شرط تقديـ 

 مف طرؼ المديف، ضركريا مف أجؿ قبكؿ طمبو الرامي إلى إيقاؼ تحصيؿ 3ضمانات
الديف العمكمي، ذلؾ أف عدـ تقديـ ىذه الضمانات أك تقديميا بحجـ غير كافي يترتب 

                                                 
تحصيل الضرائب والديون العمومية عمى ضوء المدونة الجديدة قانون         " عبد الرحمان أبميال، رحيم الطور،- 1

. 72، مرجع سابق، ص ...،"(97-15)
2
، المجمة المغربية لإلدارة "مقارنة تفسيرية لظاىرة التممص الضريبي عمى الصعيد المحمي"أدبيا عالي، -  

. 26، ص 2001 مارس، أبريل 37المحمية والتنمية، عدد 
3
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية118انظر الضمانات المنصوص عمييا في المادة -  
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، كبذلؾ يككف 1عمييا متابعة المحاسب إلجراءات التحصيؿ إلى حيف استيفاء الديف
. شرط تقديـ الضمانة ىك الشرط الكحيد الذم نصت المدكنة عمى جزاء مخالفتو

 لذلؾ فإف المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ مدعك لمتعامؿ بكثير مف الحذر مع ىذه 
المسطرة، كمراقبة مدل تكافر شركطيا عمى اعتبار أف الكثير مف طالبي كقؼ األداء 

. يجدكف صعكبة في استيعاب مغزل ىذا الشرط
كما أنو البد لممحاسب مف تحديد ميمة كافية لممديف الذم يطالب بكقؼ األداء 
لتقديـ الضمانة الكافية، عمى غرار ما تستمزمو جميع التشريعات المعاصرة كالتشريع 

الذم يفرض عمى المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ كمدير الضرائب : الفرنسي مثال
ال فإف عدـ  االستجابة لطمب اإليقاؼ متى تكافرت الضمانات القانكنية الكاجبة، كا 

. 2االستجابة يعد شططا في استعماؿ السمطة
 مف مدكنة 117كعميو كبتكفر ىذه الشركط مجتمعة كما نصت عمييا المادة 

تحصيؿ الديكف العمكمية، فإف المديف يستفيد مف حقو في إيقاؼ إجراءات تحصيؿ 
. الديكف العمكمية، كيصبح طمب إيقاؼ إجراءات التحصيؿ منتجا آلثاره

إٚقاف تحظٛم انذٌٕٚ انؼًٕيٛح تُاءا ػهٗ : انفزع انثاَٙ

انظهطح انتقذٚزٚح نإلدارج 

نص المشرع بشكؿ صريح عمى إمكانية إيقاؼ تحصيؿ الديكف العمكمية بناءا 
عمى السمطة التقديرية لإلدارة، كقد جاءت المذكرة المصمحية الصادرة عف الخازف العاـ 
لتبني شركط كمضمكف ىذه المسطرة التي يمكف أف يمجأ إلييا المديف الذم ال ينازع في 
المبالغ التي بذمتو، كلكف يقدـ ما يبرر أنو يمر بكضعية مالية صعبة تجعمو غير قادر 
عمى األداء في تاريخ االستحقاؽ، مما يجعؿ المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ يكافؽ عمى 

التأجيؿ، كىذا ما يسمى بتسييالت في األداء، كفي ىذا اإلطار نصت المذكرة 
 عف الخازف العاـ كالمتعمقة 2006 يناير 6 الصادرة بتاريخ 4/06المصمحية رقـ 

                                                 
1
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية117الفقرة األخيرة من المادة -  

2
. 215، ص "مسطرة المنازعة في الضريبة"محمد السماحي، -  
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ال يحؽ ألم كاف أف يكقؼ أداء الضريبة أك يعرقؿ "بتسييالت في األداء عمى أنو 
إجراءات التحصيؿ المتخذة في ىذا الشأف، إال أنو يمكف لممحاسبيف المكمفيف 

بالتحصيؿ كتحت مسؤكلياتيـ كبناءا عمى تقديـ ضمانات، أف يمنحكا تسييالت لمممـز 
". الذم يعاني صعكبات مالية، كذلؾ عمى شكؿ إيقاؼ لألداء أك األداء بأقساط

كبالرغـ مف أف النص القانكني صامت في مجاؿ المسطرة المعتمدة في ىذا 
اإلطار، فإف النصكص التنظيمية عممت عمى سد ىذا الفراغ عندما أكدت عمى أف 

طمب االستفادة مف التسييالت في األداء يجب أف يككف مكتكبا، كىك ما يعطي الممـز 
الحؽ في رد إدارم مكتكب أيضا، كيقيد ىذا الطمب في سجؿ خاص بالتسييالت في 

، كتفتح لو بطاقة تسمى بطاقة المعمكمات تتضمف أكبر 1األداء عمى مستكل القباضة
قدر ممكف مف المعمكمات حكؿ الممـز كذمتو المالية، كتبقى الضمانة أىـ شرط 

الستفادة الممـز مف تسييالت في أداء الديف العمكمي، حيث تبقى لممحاسب المكمؼ 
بالتحصيؿ قبكؿ أية ضمانة أخرل يرل أنيا تؤمف أداء الديكف العمكمية الكاجبة 

يمكف لممديف أف يعرض : "التحصيؿ حيث نصت المدكنة في ىذا اإلطار عمى ما يمي
أشكاال أخرل مف الضمانات عمى أف يتـ قبكليا مف طرؼ المحاسب المكمؼ 

، كىك ما يعزز السمطة التقديرية الكاسعة لإلدارة الجبائية في نطاؽ ىذه 2"بالتحصيؿ
المسطرة، التي يتعيف عمى المحاسب في إطارىا أف ينصب اىتمامو أثناء تككيف ىذه 

:  3الضمانات عمى ثالث مستكيات
أف يعطي األكلكية لمضمانات التي ال يترتب عمى تككينيا أية مشاكؿ؛  -

                                                 
1
 مارس المتعمقة بتنظيم العمل بالقباضات عمى وجوب تخصيص مكتب 14 بتاريخ 21نصت المذكرة رقم -  

 المتعمقة 2001 يوليوز 3 بتاريخ 504لتمقي طمبات الممزمين وشكاياتيم وىو األمر الذي أكدتو المذكرة رقم 
. بطريقة معالجة الشكايات والتظممات المقدمة من طرف الممزمين

2
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية118الفقرة الثانية من المادة -  

3
،  مرجع سابق، ص ...،"تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي"عبد الحميد الحنودي، -  

209 .
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أف يتأكد مف القيمة الحقيقية لمضمانة المعركضة كىؿ تغطي مجمكع المبالغ  -
 المستحقة لألداء؛

 .مراعاة أف تككف الضمانة ىي أقؿ ضررا -

 المكككؿ لمسمطة الرئاسية، فإف الخازف الجيكم يتأكد مف عكفي إطار التتب
قانكنية التسييالت في األداء التي يقـك بيا القابض، كيسير عمى احتراـ مبادئ العدالة 
كالشفافية، كما يقـك بتأطير المحاسبيف المكمفيف بالتحصيؿ، كيتتبع نشاطيـ في مجاؿ 

 بيا، كفض النزاعات المتعمقة فتأسيس كتمقي الطمبات كاإلجابة عنيا كاستقباؿ المعنيي
بالمكضكع، كتتـ مكافاة الخازف الجيكم أك اإلقميمي شيريا بالئحة التسييالت في األداء 

الممنكحة مف طرؼ القابض ككضعية تنفيذىا كيقـك الخازف المحمي بدكره بمكافاة 
الخازف العاـ باإلحصائيات حكؿ التسييالت الممنكحة مف طرؼ الدائرة المالية لمخزينة 

. الجيكية أك اإلقميمية كذلؾ في إطار تتبع مساطر التحصيؿ
ٔقف تُفٛذ إجزاءاخ انتحظٛم يٍ طزف : انًطهة انثاَٙ

انقضاء 

يقصد بكقؼ التنفيذ الحكـ الذم بمكجبو يرل القاضي بطمب مف المعني باألمر 
أف يكقؼ مؤقتا تنفيذ أك إعماؿ قرار إدارم يككف في نفس الكقت مكضكع دعكل في 

.  شرعيتو
أما في مجاؿ الديكف العمكمية فيقصد بو كقؼ تنفيذ ديف عمكمي مف طرؼ 

، كقد 1القضاء لفائدة المديف، إلى حيف البت بحكـ نيائي في منازعتو في مكضكع الديف
أقرت ىذه المسطرة القضائية لخمؽ تكازف بيف امتيازات اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ مف 

جية كضمانات المدينيف مف جية ثانية، بجانب الحد مف تشدد كتعسؼ اإلدارة، كمؿء 
 .الفراغ القانكني، كتجاكز العيكب التي تشكب النظاـ القانكني لكقؼ األداء

                                                 
1
. 78، مرجع سابق، ص ..."تحصيل الضرائب" عبد الرحمان أبميال، رحيم الطور،-  
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ذا كانت طمبات إيقاؼ تنفيذ إجراءات تحصيؿ الضريبة، تعتبر إجراءات  كا 
مؤقتة، كغالبا ما يكتنفيا الطابع االستعجالي، باعتبار أف الممزميف بيا يككنكف ميدديف 

بالتنفيذ في ممتمكاتيـ بؿ كعمى حريتيـ أحيانا، فإف القضاء االستعجالي يككف ىك 
المختص نظرا لما يتكفر فيو مف سرعة في البت كتقصير لمكاعيد اإلجراءات، مما 

. 1يشكؿ امتيازا لممتقاضي الذم يريد االستفادة مف ىذه المسطرة
غير أف المطمع عمى مجمكعة مف األحكاـ كالقرارات الصادرة في المكضكع 
كالمتعمقة بكقؼ األداء أك كقؼ التنفيذ، سكؼ يالحظ بكضكح تعدد مكاقؼ القضاء 

، إذ ذىبت بعض المحاكـ أف 2المغربي في المكضكع، كعدـ كجكد كحدة في المكاقؼ
االختصاص يعكد لمقاضي االستعجالي كحده دكف غيره في ىذا النكع مف الطمبات، 
بينما ذىبت محاكـ أخرل إلى جكاز اختصاص محكمة المكضكع أيضا كما ذىبت 

اتجاىات أخرل إلى انعقاد االختصاص لمحكمة المكضكع دكف قاضي المستعجالت، 
: كنذلؿ عمى ذلؾ باألحكاـ كالقرارات التالية

، عبر عنو الحكـ الصادر عف إدارية الدار البيضاء بتاريخ االتجاه األول -
كحيث أنو قبؿ الشركع في تنفيذ الظيير الشريؼ : " كالذم جاء فيو31/05/93

 المحدث بمكجبو محاكـ إدارية كاف القاضي االستعجالي 12/02/93المؤرخ في 
ىك المختص بالنظر في طمبات إيقاؼ تنفيذ استخالص الضرائب المرفكعة ضد 

". إدارة الضرائب أك الخزينة العامة
 20/03/96، يعبر عنو الحكـ الصادر عف إدارية كجدة بتاريخ االتجاه الثاني -

ف كاف طمب تقديـ طمب استعجالي مكقؼ امتيازم : "كالذم جاء فيو حيث أنو كا 
لممدعي لالستفادة مف اإلجراءات االستعجالية إال أنو ال مانع مف تقديـ دعكاه 

                                                 
1
. 16، مرجع سابق، ص ...."تساؤالت حول اختصاص "محمد النجاري، -  

2
. 83، مرجع سابق، ص ..."تحصيل الضرائب " عبد الرحمان أبميال، رحيم الطور،-  
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أماـ محكمة المكضكع في غياب نص خاص يحصر االختصاص لقاضي 
 ".المستعجالت مما يجعؿ الدفع المثار غير مستند عمى أساس

، يعبر عنو الحكـ الصادر عف المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ االتجاه الثالث -
إف االختصاص لمبت في طمبات : "...  كالذم جاء فيو ما يمي21/06/1995

إيقاؼ تنفيذ المقررات اإلدارية ككذا األمكر بتحصيؿ الضرائب ينعقد لمحكمة 
 مف القانكف 24المكضكع كليس لقاضي المستعجالت كذلؾ حسب مفيـك المادة 

 كأف اليدؼ مف ذلؾ ىك تمكيف المحكمة مف كالكقكؼ عمى مدل 90/40رقـ 
 ".جدية طمب إيقاؼ التنفيذ مف خالؿ دعكل المكضكع أماميا

كلتبرير ىذه الكضعية تستند المحاكـ التي تقكؿ بانعقاد االختصاص لمحاكـ 
 المحدث بمكجبو محاكـ إدارية كالتي 90/41 مف القانكف رقـ 24المكضكع عمى المادة 

لممحكمة اإلدارية أف تأمر بصكرة استثنائية بكقؼ تنفيذ قرار إدارم رفع "تنص عمى أنو 
".  إلييا طمب ييدؼ إلى إلغائو إذا التمس ذلؾ منيا طالب اإللغاء صراحة

بينما تستند المحاكـ التي تقكؿ بانعقاد االختصاص لقاضي المستعجالت عمى 
 مف 49ما جرل بو العمؿ قبؿ إحداث المحاكـ اإلدارية أك عمى ما تنص عميو المادة 

.  1قانكف المسطرة المدنية
 كبالمقابؿ ىناؾ كثير مف األحكاـ االستعجالية أك المكضكعية التي تقضي 

.   2بكقؼ تنفيذ إجراءات التحصيؿ تتفادل ذكر األساس القانكني الذم تستند إليو

 

 

                                                 
1
،  مرجع سابق، ص ...،"تحصيل الديون العمومية في التشريع والقضاء المغربي"عبد الحميد الحنودي، -  

210 .
2
تحصيل الضرائب والديون العمومية عمى ضوء المدونة الجديدة قانون  " عبد الرحمان أبميال، رحيم الطور،-  
. 87، مرجع سابق، ص ...،"(97-15)
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: خالطح انقظى األٔل

 مف ىذا القسـ مقاربة اإلطار القانكني كالعممي الذم ؿلقد حاكلنا في الفصؿ األك
يتـ في إطاره التدخؿ القضائي في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية حيث حاكلنا التركيز 

شرط تقديـ التظمـ اإلدارم "عمى شركط التدخؿ القضائي سكاء تمؾ الشركط العامة 
أك تمؾ الشركط الخاصة التي يتـ كفقيا التدخؿ " لمسطرة رضائية بيف اإلدارة كالمديف

القضائي في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية كما تناكلنا خصائص كمميزات التدخؿ 
. القضائي سكاء فيما يتعمؽ بتحضير الدعكل كصدكر األحكاـ كطرؽ الطعف فييا

كما ركزنا في الفصؿ الثاني مف ىذا القسـ عمى مختمؼ مجاالت المنازعة 
القضائية مف حيث شركطيا كمجاالتيا كاآلثار المترتبة عمى كؿ دعكل عمى حدة 

بجانب اإلشكاالت التي تطرحيا كؿ دعكل كمكاقؼ القضاء مف ىذه اإلشكاالت سكاء 
المنازعات ضد أعماؿ )تعمؽ األمر بالدعاكل المنصبة عمى إجراءات التحصيؿ 

أك تعمؽ األمر  (المتابعة المنازعة في كجكد االلتزاـ باألداء كالمنازعة حكؿ االمتياز
بالدعاكل المنصبة عمى إيقاؼ إجراءات التحصيؿ سكاء في إطار حؽ المديف في طمب 
إيقاؼ تحصيؿ الديكف العمكمية بناء عمى طمبو أك بناء عمى السمطة التقديرية لإلدارة 
.    أك في إطار التدخؿ القضائي مف اجؿ النظر في تجاكزات اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ
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انمىازعت انقضائيت في مجال انتحصيم بيه :انقسم انثاوي

مطهب تحقيق انتوازن ورهان تطبيق 

انحكامت انجيدة 

إذا كاف اعتماد قانكف جديد بمثابة مدكنة لتحصيؿ الديكف العمكمية، جاء بيدؼ 
تأسيس نيج جديد في العالقة بيف اإلدارة كالمكاطف كربح رىاف حكامة ضريبية تراعي 
المصالح العامة لمدكلة كالمركز القانكني لممكاطف، فإف ىذا المطمب مازاؿ يحتاج إلى 
المزيد مف التدخؿ عمى المستكل القانكني مف خالؿ إعادة صياغة بعض المقتضيات 

يجاد الحمكؿ لبعض اإلشكاالت المطركحة عند سمؾ مسطرة المنازعة . القانكنية كا 
. القضائية مف طرؼ المدعي أك مف طرؼ القاضي المعني بالفصؿ في ىذه المنازعة

كقكلنا ىذا، ال يعني أف المقاربة القانكنية كحدىا الكافية لمتغمب عمى ىذه اإلشكاالت بؿ 
ىذه األخيرة تظؿ قاصرة إذا لـ نعمؿ عمى تقييـ السمككيات كالمناخ الذم يفرز ىذه 
اإلشكاالت سكاء عمى مستكل عمؿ اإلدارة الضريبية داخميا كخارجيا كعمى مستكل 
العمؿ القضائي كدكره في دعـ ىذه العممية كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ مبادئ الحكامة 

. لضريبة عمى مستكل العمؿ الضريبي كالقضائي عمى السكاء
ىذه الضركرات ىي كحدىا الكفيمة بالتقميص مف حجـ اإلشكاالت المطركحة 

عمى مستكل القانكف كالتقميص مف حجـ النزاعات المثارة بيف اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ 
. كالمكاطف كىي الكفيمة أخيرا ببناء عالقة جديدة بيف اإلدارة كالمكاطف

: مف أجؿ ذلؾ سكؼ نتطرؽ في ىذا القسـ إلى فصميف
إشكاليات التدخل القضائي في مجال المنازعات المتعمقة : الفصل األول

بالتحصيل 
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مكونات الحكامة الضريبية ومستقبل العالقة بين اإلدارة : الفصل الثاني
.   والمواطن في المجال الضريبي

  

انفظم األٔل 

إشكانٛاخ انتذخم انقضائٙ فٙ يجال انًُاسػاخ انًتؼهقح 

تانتحظٛم 

إف القارئ لمدكنة التحصيؿ الجديدة سيالحظ أف ىاتو المدكنة بقدر ما حققت 
مجمكعة مف األىداؼ، خاصة عمى مستكل تعزيز كتكطيد التكازف بيف امتيازات اإلدارة 

،  بقدر ما يالحظ أف ىذه المدكنة في بعض  المكمفة بالتحصيؿ كضمانات الممـز
أحكاميا ظمت عاجزة عف إيجاد الحمكؿ الناجعة لإلشكاالت التي أصبحت تثير الجدؿ 
كاختالؼ الرأم بيف الفقو، كذلؾ بسبب غمكض بعض نصكص مدكنة التحصيؿ كعدـ 

انسجاـ بعض مقتضياتيا مع البعض اآلخر، مما يفتح المجاؿ لبركز العديد مف 
اإلشكاالت القانكنية التي تكاجو المدعي عند مباشرتو لمدعكل الجبائية المتعمقة 

، أك تكاجو القاضي عند النظر كالبت في (المبحث األول)بتحصيؿ الديكف العمكمية 
(. المبحث الثاني)ىذه الدعكل 
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 المبح  األو  

 اإلشساا  اتقساعائي  الن  ع إج  القدن دمق  مسإلشر  اقدعو  
 اللتظتي البحئي  اقدعو  اتلع ئي  

إف مباشرة المحاسب إلجراءات التحصيؿ مف أجؿ استخالص الديكف العمكمية 
قد يؤدم في كثير مف األحياف إلى اإلقرار بالمكقع المالي لمممـز كىك ما يمكف أف يدفع 

ىذا األخير إلى المجكء إلى مباشرة دعكل قضائية لحماية مصالحو كحقكقو مستفيد 
الضمانات التي خكليا لو المشرع في ىذا المجاؿ، إال أف لجكء الممـز إلى المسطرة 
القضائية بالرغـ مف أىميتو فإنو مازاؿ يكاجو العديد مف اإلشكاالت القانكنية التي قد 

، أك (المطمب األول)تعترض المدعي سكاء عمى مستكل سمؾ مسطرة التظمـ اإلدارم 
(.   المطمب الثاني)عمى مستكل سمؾ مسطرة المنازعة أماـ القضاء 
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اإلشكاالخ انقإََٛح انًطزٔحح ػهٗ يظتٕٖ : انًطهة األٔل

 "يظطزج انتظهى اإلدار٘"انؼًم اإلدار٘ 
مف خصكصيات المنازعة الضريبية أنيا تتـ عمى مراحؿ كال ترفع مباشرة إلى 
القضاء، إذ البد أف يسبقيا مرحمة التظمـ اإلدارم كمرحمة ضركرية لتمكيف اإلدارة مف 
فرض رقابة عمى أعماليا بيدؼ تقكيميا كتصحيحيا، كفي ىذا اإلطار نصت مدكنة 

ترفع المطالبات المتعمقة بإجراءات التحصيؿ "تحصيؿ الديكف العمكمية عمى أنو 
الجبرم تحت طائمة عدـ القبكؿ إلى رئيس اإلدارة التي ينتمي إلييا المحاسب المكمؼ 

المكالي لتاريخ تبميغ  (60)بالتحصيؿ المعني أك إلى مف يمثمو داخؿ أجؿ ستيف يكما 
اإلجراء، مدعمة بالمستندات التي تثبت تككيف الضمانات طبقا لما ىك منصكص عميو 

، إال أف ىذه المقتضيات تطرح العديد مف اإلشكاالت عمى 1" أعاله118في المادة 
مستكل التطبيؽ، كىي إشكاالت مرتبطة أساسا بغمكض بعض ىذه المقتضيات، 

: سنحاكؿ بسطيا عمى الشكؿ التالي
 مف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية عمى 120نصت الفقرة األكلى مف المادة 

فيذه الصياغة التي تمت كبشكؿ مبني لممجيكؿ تفيد أف  (...ترفع المطالبات): أنو
الجميع مخاطب بياتو القاعدة سكاء كاف مدينا أك غير مديف، كىك ما يطرح أكثر مف 

كىك ما يعني أف . إشكاؿ عمى مستكل تحديد صفة المدعي كأطراؼ الدعكل الجبائية
 مف القانكف 47المشرع حاكؿ ىنا تفادم التفسير القضائي لبعض النصكص كالفصؿ 

 كذلؾ مف خالؿ تكريس قاعدة التظمـ 17-98 مف القانكف 114 كالفصؿ 30-85رقـ 
. 2اإلدارم اإللزامي تحت طائمة عدـ القبكؿ

 كبالتالي فقد أغفؿ المشرع عمى مضمكنيا  حيث ركز عمى مبدأ الطعف 
اإلدارم كأغفؿ مضمكف الشكاية مف حيث بياف أطرافيا كمكضكعيا كاألسباب المبررة 

                                                 
1
.   من مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة120 من المادة ىالفقرة األول-  

2
. 132، مرجع سابق، ص ...،"المنازعة الجبائية"محمد قصري، -  
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ليا كرقـ الجدكؿ الضريبي كالسنة المتعمقة بالنزاع، كما أف لـ يمـز اإلدارة بالجكاب كال 
.  بتعميؿ قراراتيا كىك ما يفرغ المسطرة اإلدارية مف مضمكنيا

كباإلضافة إلى ىذا فإف ىناؾ غمكضا آخر يكتنؼ ىذه المادة، حيث إف المشرع 
لـ يبيف المقصكد بدقة مف رئيس اإلدارة الذم ينتمي إليو المحاسب ىؿ رئيس اإلدارة 

، كنعتقد ىنا (الخازف الجيكم أك اإلقميمي)أـ الرئيس المباشر أم  (الخازف العاـ)أم 
أنو كاف عمى المشرع أف يبيف بدقة ككضكح، ىؿ المقصكد برئيس اإلدارة ىك الخازف 

، حيث يمكف أف يؤدم 1الجيكم أك اإلقميمي أك المراد ىنا ىك الخازف العاـ لممممكة
نقص التككيف كجيؿ الناس بالمساطر اإلدارية في كثير مف الحاالت إلى تكجيو 

، كىك ما سيؤدم في كثير مف األحياف إلى ضياع 2تظممات إلى جيات غير مختصة
، اتجيت إلى 3حقكؽ المتضرريف، رغـ أف الممارسة القضائية في المجاؿ الجبائي

. التسميـ بعدـ تأثير ىذه الكضعية عمى صحة التظمـ
كىكذا، فإذا حدث أف قدـ المعني باألمر تظممو إلى الجية غير المصدرة لمقرار، 
فإف ىذا التظمـ ينتج آثاره القانكنية بمناسبة الطعف القضائي، كذلؾ كمما كاف ليا ارتباط 
عضكم بالجية المعنية بيا، كذلؾ في إطار تبسيط المسطرة اإلدارية لمطعف القضائي، 

. 4كرفع كؿ تقييد عنيا
باإلضافة إلى ىذه اإلشكاالت ىناؾ إشكاالت أخرل مرتبطة بالمقتضيات 

، كىكذا فإذا كاف تقديـ 120المنظمة لمضمانات المنصكص عمييا في المادة 
الضمانات يعتبر شرطا ضركريا مصاحبا لمتظمـ اإلدارم، باعتباره تكريسا لممبدأ العاـ 
الذم تتمسؾ بو الخزينة العامة أماـ القضاء كالذم يفيد بأف األداء شرط أساسي لقبكؿ 

 يثير بعض التساؤالت، 120المنازعة، فإف كضع ىذه الضمانة المشترطة في المادة 
ذلؾ أنو إذا كاف التظمـ اإلدارم مف شأنو أف يؤدم إلى إخبار اإلدارة بعـز الممـز عمى 

                                                 
1
. 158، مرجع سابق، ص ...،"تحصيل الديون العمومية"عبد الحميد الحنودي، -  

2
. 72، مرجع سابق، ص ...، "في القضاء اإلداري المغربي"مشيش الشبييي، -  

3
. 94/ 13 تحت عدد 1994 أكتوبر 19انظر قرار صادر عن المحكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ -  

4
. 86، مرجع سابق، ص ...،"المنازعات الجبائية"محمد قصري، -  
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المنازعة في مسطرة التحصيؿ التي يراىا معيبة، فإف كضع الضمانة قبؿ المنازعة في 
إذ أف . مسطرة التحصيؿ تطبيقا لقاعدة تقديـ الضمانة قبؿ رفع الدعكل غير مستصاغ

المعمـك أف رفع النزاع إلى القضاء ال يرتب في القانكف المغربي أثرا مكقفا لمسطرة 
التحصيؿ، ماداـ أف اإلدارة يمكنيا االستمرار في التحصيؿ إلى حيف صدكر حكـ 

بإبطاؿ ىاتو المسطرة أك تأجيؿ تنفيذىا أك إيقافيا، كىك ما يجعؿ جانب مف الفقو يرل 
بأنو إذا كاف كضع الضمانة قد يككف مفيدا في الحفاظ عمى الماؿ العاـ أثناء النظر في 
طمبات التأجيؿ أك إيقاؼ التنفيذ، فإف اشتراط ىذا الشرط مف أجؿ المنازعة في مسطرة 

.  1التحصيؿ مف شأنو أف يقيد حؽ التقاضي الذم يعتبر حقا دستكريا
كعمكما ما يمكف مالحظتو في ىذا اإلطار أف شركط التظمـ اإلدارم التي 

 مف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية ىي شركط قاسية كمقعدة 120نصت عمييا المادة 
ال يمكف اإللماـ بيا إال مف لدف فئة قميمة مف المتمرسيف في ىذا المجاؿ، األمر الذم 
يترتب عميو تعرض العديد مف الشكايات إلى عدـ قبكليا، بسبب نسياف أك إىماؿ أحد 

الشركط المطمكبة، كبالتالي يتعذر معيا عمى المديف رفع الحيؼ الذم لحقو فيككف 
. ممزما بأداء الضريبة التي ىي مكضكع الخالؼ مع اإلدارة
: كتتجمى صعكبة مسطرة التظمـ اإلدارم فيما يمي

طكؿ كبطء اإلجراءات حيث يستغرؽ البت في الطمب عدة شيكر ال يستطيع  -
الممـز تحمميا، فيك يريد حال سريعا لخالفو مع اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ؛ 

 اآلجاؿ الالزمة لتقديـ التظمـ كثيرة كمتنكعة يصعب اإللماـ بيا؛ -

إجبارية التظمـ اإلدارم ينتج عف نسيانو حرماف الطاعف مف المجكء إلى القضاء  -
 كاالستفادة مف ضماناتو؛

                                                 
1
طمبات إيقاف تنفيذ مسطرة استخالص الديون العمومية عمى ضوء مدونة التحصيل "محمد النجاري، -  

. 15، مرجع سابق، ص ...، "الجديدة
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المجاف المختمفة، مدير الضرائب، )كثرة كتنكع الجيات التي يكجو إلييا التظمـ  -
 .(اآلمر بالصرؼ، الخازف العاـ

لجميع ىذه االعتبارات يرل البعض أف التظمـ اإلدارم ال يمكف أف يحقؽ اآلماؿ 
 . 1المعقكدة عميو لحؿ المنازعات الضريبية

اإلشكاالخ انقإََٛح انًطزٔحح ػهٗ يظتٕٖ : انًطهة انثاَٙ

 "يظطزج انًُاسػح انقضائٛح "انؼًم انقضائٙ
إف كجكد اإلدارة كما تمثمو مف سمطات كاسعة كأحد خصمي المنازعة الضريبية، 

يبرر بدكف تردد ضركرة كمشركعية تكفير الحماية القضائية لمطرؼ الثاني في 
المنازعة، كىك الممـز المفتقر ألم سمطة كامتياز سكل سمطة القانكف، كذلؾ مف أجؿ 
، 2إنصافو مف الحيؼ الذم يككف قد لحقو مف جراء قرارات اإلدارة الضريبية التعسفية

عند عدـ رد اإلدارة "... مف أجؿ ذلؾ نصت مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية عمى أنو 
المكالي لتاريخ تكصميا بالمطالبة، كما في الحالة التي  (60)داخؿ أجؿ ستيف يكما 

يككف القرار في غير صالح المديف، يمكف ليذا األخير رفع دعكل أماـ المحكمة 
يمكف لممديف أف ينازع كال أك بعضا في المبالغ "... ، ككذلؾ نص عمى أنو 3"المختصة

المطالب بيا، أف يكقؼ أداء الجزء المتنازع فيو، شريطة أف يككف قد رفع مطالبتو 
داخؿ اآلجاؿ المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة الجارم بيا العمؿ، كأف يككف قد 

. 4"ككف ضمانات مف شأنيا أف تؤمف تحصيؿ الديكف المتنازع فييا

                                                 
1
. 206، مرجع سابق، ص..."تطبيقات" عبد اهلل حداد، -  

2
، رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة في القانون العام "المنازعة الجبائية بالمغرب"الحبيب العطشان، -  

- 2000جامعة محمد الخامس،كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط، أكدال السنة الجامعية 
2001 .

3
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية120الفقرة الثانية من المادة -  

4
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية117الفقرة الثانية من المادة -  
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 إال أف ىذه المقتضيات رغـ إيجابياتيا كانعكاساتيا عمى المسطرة القضائية 
المتعمقة بالمنازعات الضريبية كالجبائية، فإنيا تبقى مع ذلؾ تشكؿ مظيرا مف مظاىر 

. ضعؼ تدخؿ مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية في ىذا اإلطار
فمقد اشترطت المدكنة في كقؼ األداء كما نصت عمى ذلؾ الفقرة الثانية مف 

 أف يككف المديف قد رفع مطالبتو داخؿ اآلجاؿ المنصكص عمييا في 117المادة 
القكانيف كاألنظمة الجارم بيا العمؿ، كىي صياغة تعتبر أكثر غمكضا إذ ال يعرؼ ىؿ 
عبارة المطالبة تنصب عمى المنازعة في الديف العمكمي باعتباره أحد الشركط األساسية 
لالستفادة مف الكقؼ أك تنصب عمى طمب كقؼ األداء كىنا كاف عمى المشرع أف يككف 

. 1أكثر كضكحا
نتصكر ىنا أف الشكاية المتعمقة بالمنازعة في أصؿ الديف قدمت لدل مصمحة 
الكعاء الضريبي كأف طمب كقؼ األداء قدـ بصفة مستقمة إلى القابض، فيؿ المحاسب 
المكمؼ بالتحصيؿ يككف ممزما بالبحث عف حقيقة كجكد منازعة في أصؿ الديف كما 
ىك حجـ التنسيؽ بيف الجية المكمفة بالتحصيؿ التابعة لمخزينة كالجية المكمفة بتحديد 

. كعاء الضريبة؟
خاصة إذا عممنا أنو في جميع المنازعات التي تطرح أماـ القضاء اإلدارم إذا 
نصبت عمى إجراءات التحصيؿ تدفع مصمحة الكعاء الضريبي بإخراجيا مف الدعكل 
ذا تعمقت المنازعة بتأسيس الضريبة تدفع الخزينة  عمى اعتبار أف األمر ييـ الخزينة كا 

بإخراجيا مف الدعكل يككف األمر يتعمؽ بمرحمة تأسيس الضريبة كليس بمرحمة 
. استخالصيا عمى الرغـ مف أف المصمحتيف معا تابعتيف لكزارة المالية

كىك ما يستمـز بداية الحسـ عمى المستكل القانكني في مضمكف لممطالبة 
كربطت بالمنازعة في الديف العمكمي حتى يككف الممـز عمى بينة مف أمره قبؿ رفع 
شكايتو إلى القضاء، كما يتطمب في النياية التعامؿ بمركنة مف طرؼ المصمحة 

                                                 
1
. 131، مرجع سابق، ص ...، "المنازعات الجبائية"محمد قصري، -  
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المكمفة بالكعاء الضريبي في إطار التنسيؽ مع الخزينة العامة كذلؾ لما فيع مصمحة 
. اإلدارة الضريبية عمكما كالمكاطف المعني بالضريبة

  محاـ التحصيؿ العمكمية لـ ينص صراحة عمى 120كفي جانب آخر المادة 
اختصاص المحكمة اإلدارية حيث اكتفت بعبارة المحكمة المختصة، كىي عبارة يكتنفيا 
الغمكض كذلؾ، مما يترؾ المجاؿ كاسعا لالجتياد إذ ما المقصكد بالمحكمة المختصة 

ىؿ ىي المحكمة اإلدارية أـ المحكمة االبتدائية العادية أك التجارية؟ 
 ذلؾ أف األمر قد يتعمؽ بالمنازعة في مسطرة التحصيؿ برمتيا أك المنازعة في 
جزء منيا، فإذا كاف األمر يتعمؽ بالمنازعة في مسطرة التحصيؿ برمتيا كأف يدعي أف 

سند التحصيؿ معيب قانكنا أك إجراءات المطالبة األكلية كآجاليا لـ تحتـر أك أف 
مسطرة تبميغ اإلشعارات كاإلنذارات لـ تحتـر يمكف القكؿ بأف المحاكـ اإلدارية مختصة، 

لكف إذا تعمؽ األمر بمساطر فرعية لمتحصيؿ كالمنازعة في مسطرة الحجز العقارم 
التي تخضع لقانكف المسطرة المدنية أك المطالبة باإللحاؽ الفرعي لممنقكؿ أك العقار أك 

حتى المنازعة في مسطرة حجز األصؿ التجارم كغير ذلؾ مما لو عالقة بالقكانيف 
المدنية، فيؿ تبقى مع ذلؾ المحاكـ اإلدارية مختصة بالبت في النزاع أـ أف 

. ؟1االختصاص ينتقؿ إلى المحاكـ االبتدائية كالتجارية
انطالقا مف كؿ ىذا فإف المشرع مطالب بتحديد ىكية المحكمة المختصة حؽ ال 

يفتح المجاؿ لتنازع االختصاص بيف المحاكـ، كالذم يعتبر أبرز إشكاؿ مازاؿ يكاجو 
. فعالية التدخؿ القضائي في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية كما سنرل الحقا

كما نالحظ  في جانب آخر أف المشرع لـ يحدد آثار كقؼ األداء ىؿ تمتد آثاره 
لغاية صدكر قرار نيائي في شأف الشكاية أـ لغاية صدكر حكـ في المنازعة مف الجية 

المختصة؟ 

                                                 
1
. 14، مرجع سابق، ص ...،"تساؤالت حول اختصاص المحاكم اإلدارية"محمد النجاري، -  
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قانكنية :  نطاؽ المنازعة الخاصة بالمديف في حالتيف119لقد حددت المادة 
كالسؤاؿ . اإلجراء المتخذ مف حيث الشكؿ، كعدـ اعتبار أداءات سابقة يككف قد قاـ بيا

المطركح ىنا ىك ىؿ يحؽ لممديف أف ينازع أيضا باالستناد إلى أسباب غير تمؾ 
المحددة مف طرؼ المشرع، أـ أف ىذا التحديد جاء عمى سبيؿ الحصر كيمنع مف إثارة 

لمتكضيح . أسباب أخرل، في إطار المنازعة الجبائية المنصبة عمى إجراءات التحصيؿ
ىذا األمر نطرح مثؿ كقع عمى مستكل الممارسة القضائية كالتي أثارت مسألة الصعكبة 
القانكنية في التنفيذ بعد صدكر حكـ بإلغاء، كنذكر ىنا إثارة صعكبة قانكنية في التنفيذ 
بصدكر حكـ بإلغاء اإلعالـ الضريبي كالمطالبة بإيقاؼ التنفيذ لغاية صيركرة الحكـ 

.   1نيائيا حكليا
، 2كفي ىذا اإلطار فقد سبؽ أف صدر أمر عف رئيس المحكمة اإلدارية بكجدة

قضى بإيقاؼ تنفيذ الضريبة عمى القيمة المضافة لغاية صيركرة الحكـ القاضي بإلغائيا 
حيث : " نيائيا بناءا عمى كجكد صعكبة قانكنية في تنفيذه بزكاؿ سببو جاء فيو ما يمي

 149إف مثؿ الطمب تحكمو القكاعد العامة لالستعجاؿ المنصكص عمييا في الفصكؿ 
-90 مف القانكف 7كما يميو مف قانكف المسطرة المدنية المحاؿ عميو بمكجب الفصؿ 

 كليس شركط إيقاؼ تنفيذ الديف الضريبي كما ىي كاردة بمدكنة التحصيؿ المتمثمة 41
. في تقديـ الضمانة الكفيمة الستخالص الديف الضريبي

كحيث لما صدر حكـ عف القاضي اإلدارم يقضي بإلغاء الضريبة عمى القيمة 
 الجارم تنفيذىا في مكاجية الطاعف تنشأ صعكبة 206المضافة ذات الجدكؿ عدد 

قانكنية في تنفيذ الديف الضريبي المذككر لزكاؿ سببو قضاء عف طريؽ إلغاء السند 
 لغاية ضركرة الحكـ القاضي قالتنفيذم كلك ابتداءا، كمف تـ يبقى طمب إيقاؼ تنفيذ

بإلغاء الضريبة نيائيا مؤسسا حالة االستعجاؿ قائمة، كتشتمؿ في تعذر تدارؾ نتائج 

                                                 
1
. 131، مرجع سابق، ص ...، "المنازعات الجبائية"محمد قصري، -  

2
.  قضية لحميمي ضد الخزينة العامة106/2000أمر رئيس المحكمة اإلدارية بوجدة عدد -  
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التنفيذ عف طريؽ الحجز عمى أمكاؿ المديف أك إكراىو بدنيا ألجؿ ذلؾ يبقى الطمب 
". متجمعا لشرطي قبكلو كطمب استعذار اإلجراء المذككر عمى ضكءه مبررا

كيالحظ في جانب آخر أف المدكنة لـ تحدد أجال لمطعف القضائي عند عدـ 
الجكاب داخؿ أجؿ ستيف يكما مف تاريخ التكصؿ بالمطالبة أك عندما يككف القرار 

المتخذ في غير صالح المديف، كىنا نعتقد أف ككاف عمى المشرع أف يعتد بتاريخ تكجيو 
المطالبة في الطعف القضائي كليس بتاريخ التبميغ بيا كذلؾ لما يطرح ذلؾ مف منازعة 
في التبميغ، كاإلطار التي ترفع فيو ىذه المنازعة ىؿ ترفع المنازعة القضائية في إطار 

 مف القانكف رقـ 23دعكل اإللغاء عمى اعتبار أف نفس المقتضيات الكاردة بالفصؿ 
 ىي نفسيا تخضع لمطعف اإلدارم، لكف يجاب عمى ذلؾ أف المنازعة في 90-41

إجراءات التحصيؿ التي تعتبر بطبيعتيا إجراءات تنفيذية تدخؿ في إطار القضاء 
الشامؿ كليس اإللغاء كما استقر عمى ذلؾ العمؿ القضائي اإلدارم بتكييفو لمطبيعة 
، 1القانكنية لمنزاع الضريبي عمى أنو نزاع ذاتي صرؼ، كأف القضاء الشامؿ ىك مجالو

أـ ترفع في إطار القكاعد العامة أماـ عدـ تنظيـ أجؿ الطعف، كىنا يطرح سؤاؿ حكؿ 
أجؿ تقديـ ىذا الطعف القضائي في إطار القكاعد العامة، ككيؼ تتقادـ دعكل المنازعة 
في التحصيؿ، ىؿ بالفترة المحددة لتقادـ الديف الضريبي أـ لتقادـ الدعاكل المترتبة عف 

 سنة؟ إف ىذا القكؿ يتنافى مع مبدأ االستقرار الضريبي كمع 15االلتزاـ المحددة في 
. طبيعة المنازعة الضريبية كمبدأ تقادـ دعكل التحصيؿ كالمجاؿ الضريبي

ىذه مجمكعة مف اإلشكاالت التي تعترض تطبيؽ مدكنة التحصيؿ الجديدة إف 
عمى المستكل اإلدارم أك عمى المستكل القضائي، كىي إشكاليات قابمة ألم تصكيب 
بكاسطة العمؿ القضائي الذم باجتياداتو سكؼ يعمؿ بدكف شؾ عمى مراعاة التكازف 

، كتبقى إمكانية تدخؿ  بيف المصمحة العامة كالخاصة لكؿ مف اإلدارة الضريبية كالممـز
 .           المشرع لمعالجة ىذه اإلشكاليات ضركريا مف أجؿ تكريس ىذا التكازف

 المبح  السان  
                                                 

1
. 94/غ29، حكم إداري مراكش، ممف 94/  ع14حكم إداري بفاس ممف -  
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 مساز  االلحسا ائي  البس ي  عو  قألاي  بحئي  اقدعو  اتلع ئي  
يقصد باالختصاص القضائي تمؾ القكاعد المنظمة لتكزيع العمؿ بيف مختمؼ 

ذا كاف المشرع قد منح . 1المحاكـ كالجيات القضائية داخؿ نفس البمد الكاحد كا 
اختصاصا مكسعا لمقضاء لمنظر اإلشكاليات المتعمقة بالتحصيؿ كالتي تنجـ أساسا عف 

اإلجراءات التي يقـك بيا المحاسب، كذلؾ مف أجؿ إعطاء المزيد مف الضمانات 
لمممزميف كجعؿ المتابعات المتعمقة باستخالص الديف العمكمي أكثر فعالية كنجاعة، إال 

، 2أنو يعاب عمى مدكنة التحصيؿ عدـ الكضكح فيما يخص إسناد االختصاص لممحاكـ
ىذا التنازع الذم . كىك ما يطرح تنازعا في االختصاص بيف مختمؼ الجيات القضائية

يطرح إشكالية الدفع بعدـ االختصاص أماـ مختمؼ المحاكـ كما إذا كاف يعتبر مف 
النظاـ العاـ، أـ ال، كمسطرة البت فيو، كمدل إمكانية اإلحالة عمى الجية المختصة 

. في حالة الحكـ بعدـ االختصاص النكعي
كمف أجؿ استعراض مختمؼ ىذه اإلشكاليات، سنتطرؽ بداية إلى إشكالية الدفع 
شكالية اإلحالة  بعدـ االختصاص النكعي أماـ المحاكـ كمدل ارتباطو بالنظاـ العاـ، كا 

ثـ إلى حاالت تنازع االختصاص بيف  (لالمطمب األو)عمى الجية القضائية المختصة 
(. المطمب الثاني)مختمؼ المحاكـ حكؿ مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية 

 

إشكانٛح انذفغ تؼذو االختظاص انُٕػٙ أياو : انًطهة األٔل

انًحاكى 

                                                 
1
المبادئ األساسية ومختمف أنواع االختصاص "، الكتاب األول، "القانون القضائي الخاص"محمد محجوبي، -  

. 73، ص 2007، الطبعة الثانية، دار القمم، الرباط، ط "القضائي
2
، "15-97 قانون 3/5/2000أىم محاور مدونة تحصيل الديون العمومية الصادرة في "عزيز بودالي، -  

. 45، ص 50/2003المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، العدد 
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 ؼيعتبر الدفع بعدـ االختصاص النكعي كسيمة مسطرية ينكر بو أحد األطرا
، كيعتبر ىذا اإلجراء شرطا شكميا 1عمى المحكمة اختصاصيا بالنظر في الدعكل نكعيا

كجكىريا لصحة اإلجراء، كيمكف أف يثار تمقائيا مف طرؼ المحكمة كلك لـ يتمسؾ بو 
األطراؼ كال يمكف التنازؿ عنو، كيمكف إثارتو  كذلؾ في أية مرحمة مف مراحؿ 

الدعكل، كلك ألكؿ مرة أماـ المجمس األعمى الرتباطو بالنظاـ العاـ، كعمى كؿ مف لو 
. 2مصمحة فيو أف يثيره في جميع مراحؿ إجراءات الدعكل

كىكذا كبمناسبة إحداث المحاكـ اإلدارية كالتجارية أصبحت تطرح عمى القضاء 
بمختمؼ أنكاعو مجمكعة مف اإلشكاالت المتعمقة باالختصاص النكعي، كىي إشكاالت 
تطرح العديد مف التساؤالت التي تفرض عمينا استعراضيا، كاستعراض طبيعة األجكبة 

التي كضعت ليا، كذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى االختصاص النكعي أماـ مختمؼ 
، ككذا مسطرة (الفرع األول)المحاكـ عمى ضكء النصكص القانكنية الجارم بيا العمؿ 

(. الفرع الثاني)الدفع بعدـ االختصاص أماـ المحاكـ كاإلشكاليات المترتبة عنو : البت
إشكانٛح انذفغ تؼذو االختظاص انُٕػٙ أياو : انفزع األٔل

يختهف انًحاكى ػهٗ ضٕء انُظٕص انقإََٛح 

انجار٘ تٓا انؼًم 

، يتبيف أف المشرع سكل 3باستقراء الصياغة التي أتى بيا قانكف المسطرة المدنية
بيف االختصاص النكعي كاالختصاص المحمي، كاعتبر الدفع المتعمؽ بيما مف الدفكع 
الشكمية التي يجب أف تثار قبؿ الدخكؿ في مناقشة مكضكع الدعكل، كفي ىذا اإلطار 

يجب التأكيد أف الطرؼ الذم يثير الدفع بعدـ االختصاصص النكعي، يجب أف 
ينسحب طمبو ىذا إلى الدفعيف معا ككاجب عمى كؿ مف أثار الدفع بعدـ االختصاص 
النكعي أف ينسحب إلى الدفعيف معا النكعي كالمكاني، كما يجب تحديد المحكمة التي 

                                                 
1
غني عن البيان أن مشكل االختصاص النوعي في المغرب لم يكن مطروحا بحدة قبل إحداث المحاكم -  

. المتخصصة وذلك راجع باألساس لعدم وجود محاكم أخرى تزاحم المحاكم االبتدائية في اختصاصاتيا
2
. 18، مرجع سابق، ص (...)، "في القضاء اإلداري/ "مشيش الشبييي-  

3
.  من قانون المسطرة المدنية16الفصل -  
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ال اعتبر الطمب غير مقبكؿ، كبالتالي ال يسمح بإثارتو أماـ  ترفع إلييا القضية، كا 
كحتى إذا قبؿ الدفع المذككر فإف . محكمة االستئناؼ إال بالنسبة لألحكاـ الغيابية

اإلحالة عمى المحكمة المختصة تككف بقكة القانكف كدكف صائر، كقد أجاز قانكف 
. المسطرة المدنية لقاضي الدرجة األكلى إثارة الدفع بعدـ االختصاص النكعي تمقائيا

كيالحظ مف خالؿ ىذه المقتضيات التي جاء بيا قانكف المسطرة المدنية في 
 أنيا مقتضيات ال يمكف أف تطبؽ إال عمى االختصاص المكاني، ذلؾ أف 16فصمو 

مثؿ ىذا الدفع ىك الذم يجب أف يثار قبؿ كؿ دفع أك دفاع مع ضركرة تكضيح 
ف استكفى الطمب المذككر  المحكمة المختصة تحت طائمة عدـ القبكؿ، كحتى كا 

شركطو الشكمية تمؾ، يقضي إلى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة مكانيا دكف 
صائر، كىي مقتضيات تتعارض مع قكاعد االختصاص النكعي التي تعتبر مف النظاـ 
العاـ كالذم يجكز إثارتو مف األطراؼ أك مف المحكمة تمقائيا في جميع مراحؿ الدعكل 

كلك ألكؿ مرة أماـ المجمس األعمى كىك بذلؾ غير مقيد ال بتحديد الجية القضائية 
. 1المختصة كال بإثارتو قبؿ كؿ دفع أك دفاع

 مف قانكف المسطرة المدنية ال يمكف أف يصمح 16كعميو فإذا كاف الفصؿ 
، لالعتبارات التي سبؽ ذكرىا خاصة كأف ىذا 2كأساس لمدفع باالختصاص النكعي

الفصؿ تمت صياغتو عمى النحك الذم عرض عميو قبؿ إحداث المحاكـ اإلدارية 
كالتجارية، إال أنو بعد إحداث ىذه األخيرة تغير الكضع كأصبح الدفع بعدـ االختصاص 

إما أف يككف إيجابيا أك : 3لو أساس قانكني كتبرير كاقعي، حيث أصبح لو كجييف
. سمبيا

                                                 
1
، مرجع سابق، (...)، "تنازع االختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية"محمد قصري، -  

. 8ص 
2
يحدد نصيب أو والية كل جية قضائية عمى حدة من "يقصد باالختصاص النوعي ذلك االختصاص الذي -  

". المنازعات القضائية بالنظر إلى طبيعة الدعوى
. 80، مرجع سابق، ص ..."القانون القضائي"محمد محجوبي، :      انظر

3
. 20، مرجع سابق، ص (...)، "في القضاء اإلداري"مشيش الشبييي، -  
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فيك قد يككف إيجابيا في الحالة التي تعمف فيو كؿ محكمة أنيا ىي المختصة 
لمبت في النازلة المعركضة عمييا، كىذا تنازع في الغالب ال يتـ طرحو مف طرؼ 

. المحاكـ
ما أف يككف سمبيا، كالحالة التي تعمف فييا كؿ محكمة أنيا غير مختصة في  كا 

. النازلة المعركضة عمييا
كالمشرع ىنا أكلى عناية خاصة ليذا التنازع كخصو بعدة اعتبارات كذلؾ رعيا 

، كفي ىذا اإلطار 1منو لمصمحة المتقاضيف التي قد تتضرر ال محالة مف ىذا الدفع
تعتبر : " المنشئ لممحاكـ اإلدارية عمى ما يمي41-90 مف القانكف 12نصت المادة 

القكاعد المتعمقة باالختصاص النكعي في جميع مراحؿ إجراءات الدعكل كعمى الجية 
 مف نفس 13كما نصت المادة ". القضائية المعركضة عمييا الدعكل أف تثيره تمقائيا

إذا أثير دفع بعدـ االختصاص النكعي أماـ جية قضائية عادية أك "القانكف عمى أنو 
". إدارية، كجب عمييا أف تبت فيو بحكـ مستقؿ، كال يجكز أف تضمو إلى المكضكع
كانطالقا مف ىذه المقتضيات التي تؤسس لألحكاـ المشتركة بيف المحاكـ 

العادية كاإلدارية، فقد أصبح الدفع بعدـ االختصاص النكعي مف النظاـ العاـ، كيجب 
أف يبت فيو بحكـ مستقؿ دكف ضمو إلى الجكىر خالفا لمقتضيات فصكؿ قانكف 

المسطرة المدنية، أما بخصكص المحاكـ التجارية فقد نظـ المشرع الدفع بعدـ 
االختصاص بمادة كاحدة كىي المادة الثامنة التي كضعت مسطرة خاصة لمنظر في 

، كبالتالي أضحت 2قضايا الدفع بعدـ االختصاص إذا ما أثيرت أماـ المحاكـ التجارية
                                                 

1
. 20نفس المرجع، ص -  

2
يرى البعض أن الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية يفتقد لمقومات الوسيمة اإلجرائية -  

المتعمقة بالنظام العام الذي يمزم المحكمة أو األطراف بإثارتو في جميع مراحل الدعوى والدليل عمى عدم 
اعتبار االختصاص  النوعي أمام المحاكم التجارية من النظام العام، وىو ما نصت عميو المادة الخامسة من 

قانون إحداث المحاكم التجارية التي خولت االتفاق لمتجار وغير التاجر في إسناد االختصاص لممحكمة 
التجارية فيما ينشأ بينيما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر وىذا يتنافى وميزة عدم تخمي األطراف عن 

تنازع االختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل "إجراء إذا كان يتعمق بالنظام العام، انظر محمد قصري، 
. 10، مرجع سابق، ص (...)، "الديون العمومية
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 مف قانكف المسطرة المدنية تتعمؽ باالختصاص المحمي 16األحكاـ الكاردة في الفصؿ 
.  المنشئ لممحاكـ اإلدارية41-90 مف القانكف رقـ 14طبقا لمفصؿ 

إشكانٛح انذفغ تؼذو االختظاص انُٕػٙ ػهٗ : انفزع انثاَٙ

ضٕء قزاراخ انًحاكى 

إذا كانت المقتضيات القانكنية التي جاء بيا القانكف المنشئ لممحاكـ اإلدارية 
 قد جعؿ مف الدفع بعدـ االختصاص النكعي مف النظاـ العاـ، حيث أصبح 90-41

لزاما عمى الجيتيف القضائيتيف اإلدارية كالعادية، أف تبتا بحكـ مستقؿ في الدفع بعدـ 
االختصاص النكعي دكف ضمو إلى الجكىر ليككف قابال لالستئناؼ أماـ الغرفة 

اإلدارية بالمجمس األعمى، فإف المالحظ ىك أف المحاكـ العادية، في إطار تطبيقيا 
لمقكاعد المشتركة تمؾ تضـ الدفع بعدـ االختصاص النكعي إلى الجكىر ماداـ أف 

المشرع ال يرتب جزاءا محددا عف عدـ البت في االختصاص بحكـ مستقؿ مما يطرح 
العديد مف اإلشكاليات، منيا أف صاحب المصمحة الذم يريد الطعف باالستئناؼ ضد 

الحكـ الذم مف المفركض أف يككف قد بت في مسألة االختصاص بحكـ مستقؿ يتعذر 
عميو ذلؾ عندما يتـ ضـ الدفع بعدـ االختصاص النكعي لمجكىر، مما يضطر إلى 

استئناؼ الحكـ برمتو أماـ محكمة االستئناؼ العادية، كىنا تطرح إشكالية أخرل، كىي 
أف الغرفة اإلدارية ىي صاحبة االختصاص النكعي لمبت في مسألة االختصاص أيا 

41-90 مف القانكف 13كانت الجية القضائية المصدرة لمحكـ طبقا لممادة 
، كأف 1

محكمة االستئناؼ في ىذه الحالة سكؼ تتناكؿ اختصاص الغرفة اإلدارية حينما تبت 
، كفي ىذا اإلطار ذىب الفقيو مصطفى التراب إلى القكؿ بإمكانية 2في الطعف المذككر

استئناؼ الحكـ في الشؽ المتعمؽ باالختصاص أماـ الغرفة اإلدارية كلك ضـ  الدفع 

                                                 
1
إذا أثير دفع بعدم " المحدث بموجبو المحاكم اإلدارية عمى انو 41-90 من القانون 13تنص المادة -  

االختصاص النوعي أمام جية قضائية عادية أو إدارية وجب عمييا أن تبت فيو بحكم مستقل وال يجوز أن 
".  تضمو إلى الموضوع

2
، مرجع سابق، (...)، "تنازع االختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية"محمد قصري، -  

. 12ص 
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بعدـ االختصاص النكعي إلى المكضكع اعتبارا لما أراده المشرع مف ىذه الجية 
، كيبقى المكضكع قابال لالستئناؼ أماـ محكمة 1االستئنافية التي تنظر في االختصاص

االستئناؼ التي تككف ممزمة بإيقاؼ البت في النازلة إلى حيف صدكر قرار المجمس 
، كقد صارت في ىذا االتجاه محكمة االستئناؼ بالرباط الصادر بتاريخ 2األعمى

. 6336/2000 بالممؼ عدد 21/12/2000 كتاريخ 6973/99 بالممؼ 11/5/2000
ذا كانت مقتضيات األحكاـ المشتركة المنصكص عمييا في القانكف رقـ  -90كا 

 تخاطب كال مف الجيتيف القضائيتيف العادية كاإلدارية، كالتي تنص بشكؿ صريح 41
عمى كجكب البت في الدفع بعدـ االختصاص النكعي بحكـ مستقؿ كاستئنافو أماـ 
الغرفة اإلدارية، فإف بعض المحاكـ تسير في اتجاه مخالؼ، كىكذا فقد صدر عف 

 حكـ يقضي بعدـ االختصاص 21/97المحكمة االبتدائية بالناظكر في الممؼ عدد 
النكعي لفائدة المحكمة اإلدارية، صدر قرار عف محكمة االستئناؼ بالناظكر في نفس 

 يقضي بتأييده لقرار المحكمة اإلدارية اعتبارا لككف 720/97الممؼ في عدد 
. االختصاص يرجع إلى المحكمة اإلدارية

أما بخصكص الدفع بعدـ االختصاص أماـ المحاكـ التجارية فإنو إذا كانت 
طريقة البت في ىذا الدفع طريقة مغايرة شيئا ما لمسطرة البت فيو أماـ المحاكـ العادية 

كاإلدارية حسب ما ىك منصكص عميو في القكاعد المشتركة المتضمنة في القانكف 
 المحدث لممحاكـ اإلدارية، فإف األمر ال يخمك مف إشكاؿ أصبح مطركحا عمى 90-41

: الساحة القضائية بحدة مف خالؿ سابقة قضائية نكردىا كما يمي
استأنفت شركة اتصاالت المغرب حكما صادرا عف المحكمة التجارية بفاس 

 قضى برفض الدفع 109/98 تحت رقـ 1011/98 في الممؼ عدد 3/11/98بتاريخ 
المتعمؽ بعدـ االختصاص كقد أصدرت محكمة االستئناؼ التجارية قرارىا بتاريخ 

                                                 
1
، مجمة "إشكالية الدفع بعدم االختصاص النوعي بين المحاكم العادية والمحاكم اإلدارية"مصطفى التراب، -  

. 18، السنة الثالثون، ص 146القضاء والقانون، العدد 
2
. 19نفس المرجع، ص -  
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 بتأييد الحكـ المستأنؼ كعمى الرغـ مف أف ىذا 296/98 بالممؼ عدد 30/11/98
القرار االستئنافي ال يقبؿ أم طعف سكاءن أكاف عاديا أك غير عادم كيعتبر ممزما بنص 
القانكف فقد تـ الطعف فيو دكف إحالة في الكقت الذم صدر فيو قرار محكمة االستئناؼ 

223/99التجارية يبت في مكضكع الدعكل بالممؼ 
1 .

كفي ىذا اإلطار يرل جانب مف الفقو أف مكقؼ الغرفة اإلدارية ىذا حكؿ 
اختصاص القضاء اإلدارم لمنازعات اتصاالت المغرب حكؿ الياتؼ، ليس بالجديد فقد 

 إلى القكؿ بأف المبالغ المتنازع 987/97ذىبت المحكمة اإلدارية بكجدة في الممؼ عدد 
فييا ناتجة عف عقد االشتراؾ في الياتؼ، كأف ىذا العقد يعتبر مف عقكد القانكف 

غير أف الغرفة اإلدارية . الخاص، كقضت بعدـ االختصاص النكعي لمبت في الطمب
 ذىبت 1048/115/98بالمجمس األعمى كىي تمقي الحكـ المذككر في الممؼ عدد 

حيث أف ما حاكلت المحكمة اإلدارية التمييز فيو بيف عنصر : "إلى منحى آخر بقكليا
المنازعة في المبالغ المستحقة كالتحصيؿ كال ال يتجزأ كقضت باعتبار القضاء اإلدارم 

.  2"مختص بالبت في الطمب المتعمؽ بالمنازعة في كؿ مف االستحقاؽ كالتحصيؿ
كعميو فإف اإلشكاؿ الذم يبقى مطركحا بناءا عمى ىذه األحكاـ ىك ما إذا كاف 
القضاء التجارم كذلؾ معنيا بتطبيؽ األحكاـ المشتركة المنصكص عمييا في القانكف 

 أـ ال ؟ 41-90رقـ 

                                                 
1
لكن حيث غنو من الثابت لدى قضاة الموضع، : "وقد بررت الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى قرارىا بما يمي-  

ن كانت شركة، مساىمة وتكتسي صفة الشركة التجارية وأن الخدمات الياتفية  أن شركة اتصاالت المغرب وا 
تدخل في نطاق العقود التجارية إال أنو استعممت من أجل تحصيل ديونيا وسيمة من وسائل القانون العام 
وذلك بطمب إصدار أمر بالتحصيل في مواجية الدين المقترض ليا، وىي الوسيمة التي ال تستعمميا إال 
الدولة أو أحد من المؤسسات العمومية العامة الستخالص ديونيا مما يجعل االختصاص قائما لمقضاء 

مما تكون معو محكمة االستئناف التجارية المطعون في قرارىا قد أخطأت عندما تسكت ... اإلداري
باختصاص القضاء التجاري، والحالة ان االختصاص قائم لجية القضاء اإلداري مما يكون معو القرار 

". المطعون فيو معرضا بالنقض بدون إحالة
2
، مرجع سابق، (...)، "تنازع االختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية"محمد قصري، -  

. 15ص 
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كبناءا عمى كؿ ما سبؽ يتبيف أف االختصاص القضائي في ميداف تحصيؿ 
الديكف العمكمية يتكزع بيف القضاء اإلدارم كالقضاء العادم كالتجارم، فيؿ يتعمؽ 
األمر بتكزيع تشريعي لالختصاص بيف ىذه الييئات المختمفة أـ أف األمر ينـ عف 

كجكد تنازع في االختصاص بيف المحاكـ حكؿ تطبيؽ مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية؟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

حاالخ تُاسع االختظاص تٍٛ يختهف انًحاكى : انًطهة انثاَٙ

 حٕل يذَٔح تحظٛم انذٌٕٚ انؼًٕيٛح
رغـ أف المشرع منح اختصاصا مكسعا لمقضاء النظر في اإلشكاالت المتعمقة 
بإجراءات التحصيؿ، كذلؾ مف أجؿ تكطيد التكازف بيف امتيازات اإلدارة كضمانات 
إال . الممـز كجعؿ المتابعات المتعمقة باستخالص الديف العمكمي أكثر فعالية كنجاعة

.  1أنو يعاب عمى مدكنة التحصيؿ عدـ الكضكح فيما يخص إسناد االختصاص لممحاكـ

                                                 
1
، )...(، "(15-97قانون ) 3/5/2005أىم محاور تحصيل الديون العمومية الصادرة في "عزيز بودالي، -  

. 45مرجع سابق، ص 
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فإذا كانت المالحظة الدقيقة لمقتضيات المدكنة تكضح أف ىذه األخيرة تارة 
، فإنيا تارة أخرل تكتفي باإلحالة عمى 1تحدد الجية القضائية المختصة بشكؿ معمـك

المحكمة المختصة دكف تحديد، كىك ما يطرح ذلؾ العديد مف اإلشكاليات عمى مستكل 
. االختصاص

كسكؼ نستعرض مف خالؿ ىذه الدراسة جانب مف الحاالت التي تثير تنازعا 
. في االختصاص بيف المحاكـ حكؿ مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية الجديدة

 
 
 
 

 
اإلشكال انًتؼهق تحجش انؼقاراخ ٔتٛؼٓا ٔيا : لانفزع األٔ

ٚطزحّ يٍ تُاسع فٙ االختظاص تٍٛ انقضاء 

اإلدار٘ ٔانؼاد٘ 

 مف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية عمى أنو يتـ حجز 67تنص المادة 
العقارات كبيعيا مف طرؼ أعكاف التبميغات كالتنفيذات القضائية طبقا ألحكاـ قانكف 

. المسطرة المدنية
إف تطبيؽ ىذا النص بعد تحديد الجية القضائية المختصة بشكؿ كاضح 

كصريح، خمؽ تنازعا بيف القضاء العادم كاإلدارم، إذ يرل البعض أف االختصاص 
يعكد إلى القضاء العادم باإلحالة إلى قانكف المسطرة المدنية باعتبار أف ىاتو الجية 

                                                 
1
كما ىو الشأن بالنسبة لإلجراءات التحصيل القضائية، إذ نجد أن المدونة تخول وبنص صريح االختصاص -  

لرئيس المحكمة االبتدائية باعتباره قاضيا لممستعجالت فيما يتعمق بتحديد مدة اإلكراه البدني وغيرىا من 
. الحاالت التي حدد فييا المشرع وبنص صريح الجية القضائية المختصة حسب كل إجراء
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القضائية ىي المجاؿ الطبيعي لممنازعات حكؿ العقار، بينما يرل البعض اآلخر أف 
 مف القانكف 8، بدليؿ أف المادة 1االختصاص في ذلؾ يعكد إلى المحاكـ اإلدارية

المحدث لممحاكـ اإلدارية إلى تنص عمى اختصاصيا في جميع المنازعات المتعمقة 
، 2بتحصيؿ دكف الدكلة، كأف الديف الضريبي ىك المستيدؼ باإلجراء كليس العقار

 مف مدكنة التحصيؿ تنص عمى أف تعرض النزاعات التي 141خصكصا كأف المادة 
قد تنشأ عف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى المحاكـ اإلدارية المكجكدة بالمكاف الذم 
تستحؽ فيو الديكف العمكمية، كأف المسطرة المدنية تطبؽ كذلؾ مف طرؼ القضاء 

 المحدث بمكجبو 41-90اإلدارم باإلحالة الصريحة بالفصؿ السابع مف القانكف 
. المحاكـ اإلدارية عمى قكاعد المسطرة المدنية

كىكذا نرل أف حالة كاحدة تحتمؿ قراءتيف األكلى ترجع اختصاص المحاكـ 
العادية بدليؿ مقتضيات المسطرة المدنية، كالقراءة الثانية ترجع اختصاص المحاكـ 

اإلدارية بدليؿ مقتضيات القانكف المحدث لممحاكـ كىك ما يطرح إشكاال عمى مستكل 
. الحسـ في اختصاص أم طرؼ في القضايا المرتبطة بحجز العقارات كبيعيا

كنعتقد ىنا أف الرأم القائؿ باختصاص المحاكـ االبتدائية في حجز العقارات 
كبيعيا ىك الرأم الصكاب، ألف األمر ىنا يتعمؽ بمنح اإلذف مف طرؼ القضاء بحجز 

كبيع العقار المممكؾ لممديف بالضريبة، بعد التأكد مف عدـ كجكد منقكالت أك عدـ 
كفايتيا، كالشركط األخرل المتطمبة في تطبيؽ ىذا اإلجراء، كأف المنازعة في مشركعية 

ىذا اإلجراء تككف آنذاؾ أماـ المحاكـ اإلدارية، ألف األمر يتعمؽ بمنازعة نشأت 
بمناسبة تطبيؽ إحدل إجراءات التحصيؿ الجبرم المنصكص عمييا في مدكنة 

. التحصيؿ

                                                 
1
، مرجع سابق، (...)، "تنازع االختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية"محمد قصري، -  

. 118ص 
2
. 244، مرجع سابق، ص (...)، "تحصيل الديون العمومية"عبد الحميد الحنودي، -  
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كما أف الرأم القائؿ باختصاص القضاء اإلدارم في حجز العقار كبيعو ال 
يصمد كال يستقيـ في ضكء اإلشكاليات التي يمكف أف تطرح عمى المستكل العممي، 

لذلؾ فإف المحكمة المختصة بحجز العقارات كبيعيا، في إطار تحصيؿ الديكف 
 121العمكمية تعتبر مف صميـ القضاء العادم، خاصة كأف المشرع مف خالؿ المادة 

مف مدكنة التحصيؿ، كبشكؿ دقيؽ كمفصؿ نص عمى أف دعكل استحقاؽ المنقكالت 
ترفع أماـ القضاء اإلدارم، مستثنيا بذلؾ دعكل استحقاؽ العقار مما يعني حتما أف 

االختصاص القضائي في مجاؿ حجز كبيع العقار يعد مف اختصاص القضاء العادم 
.  1باعتبار ىذا األخير المجاؿ الطبيعي لمعقار

اإلشكال انًتؼهق تحجش انًُقٕالخ ٔيا ٚتزتة : انفزع انثاَٙ

ػُّ يٍ تُاسع فٙ االختظاص تٍٛ انًحاكى 

يتمتع المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ بسمطة مباشرة في إيقاع الحجز عمى 
منقكالت المديف بالضريبة دكف الحاجة إلى استصدار أمر مف المحكمة المختصة، 

: كتنص مدكنة التحصيؿ في ىذا اإلطار عمى أنو
إذا كجد مأمكر التبميغ كالتنفيذ لمخزينة عند إجراء حجز أف حجزا سابقا قد  "

انصب عمى أمتعة المديف القابمة لمحجز، فإنو يكتفي بجرد المحجكزات بعد اإلطالع 
. عمى محضر الحجز السابؽ

ف  كيجب تبميغ التدخؿ في الحجز إلى الحاجز األكؿ كالمديف المحجكز عميو، كا 
. اقتضى الحاؿ إلى المحجكز لديو كالحارس

كيعتبر ىذا التبميغ بمثابة تعرض عمى حصيمة البيع كيخكؿ حؽ المشاركة في 
. التكزيع

                                                 
1
ذلك أنو في حالة حجز العقار من طرف أعوان التبميغات والتنفيذات القضائية لدى المحاكم اإلدارية قد ترفع -  

 من قانون 483 و482من جية دعوى استحقاق فرعية من طرف الغير أمام المحكمة العادية طبقا لممادة 
المسطرة المدنية، وفي ىذه الحالة يترتب عمى دعوى االستحقاق وقف التنفيذ من طرف القضاء العادي طبقا 

م وتترتب عنو نفس اآلثار القانونية السابقة وىي إيقاف تنفيذ بيع العقار من طرف .م. من ق483لممادة 
. القضاء العادي
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إذا لـ يشمؿ الحجز السابؽ جميع األشياء القابمة لمحجز يقـك مأمكر التبميغ 
كالتنفيذ لمخزينة بإجراء حجز أكفر، كيتـ إذا ضـ الحجزيف معا عدا إذا تـ الشركع في 

. 1بيع األشياء المحجكزة سابقا
مف خالؿ ىذا الفصؿ يتضح لنا أنو إذا كجد مأمكر التبميغ كالتنفيذ لمخزينة عند 
إجراء حجز أف حجزا سابقا قد انصب عمى أمتعة المديف القابمة لمحجز، فإنو يكتفي 

بجرد المحجكزات بعد اإلطالع عمى محضر الحجز السابؽ، كما يجب أف تبميغ 
التدخؿ في الحجز إلى الحاجز األكؿ كالمديف المحجكز عميو أك المحجكز لديو، كيعتبر 

ذا لـ  ىذا التبميغ بمثابة تعرض عمى حصيمة البيع كيخكؿ المشاركة في التكزيع، كا 
يشمؿ الحجز السابؽ جميع األشياء القابمة لمحجز يقـك مأمكر التبميغ كالتنفيذ لمخزينة 

بإجراء حجز أكفر كيتـ عند ذلؾ جمع المحجكزيف معا عدا إذا تـ الشركع في بيع 
. األشياء المحجكزة سابقا

ذا كانت أمكاؿ المديف تعتبر ضمانا عاما لديف الدائنيف، فإنو يجكز  كعميو كا 
لممحاسب المكمؼ بالتحصيؿ في إطار تحصيؿ الديكف العمكمية إيقاع حجز عمى ىذه 
األمكاؿ لضماف تحصيؿ الديكف العمكمية، كما يجكز لمدائف المالؾ المكرم أف يكقع 
حجزا ارتيانيا عمى األمتعة كالمنقكالت المكجكدة بالعقار المكترم لضماف استخالص 

ـ كذلؾ بمكجب طمب مكجو إلى رئيس .ـ. مف ؽ497األكرية المستحقة طبقا لمفصؿ 
. المحكمة االبتدائية لممحؿ الذم أقيـ فيو الحجز بعد استدعاء المديف بصفة قانكنية

كما تطرح إشكالية تنازع االختصاص حينما يتدخؿ المحاسب المكمؼ 
 المشار إلييا في عممية الحجز أماـ المحكمة االبتدائية، 47بالتحصيؿ في إطار المادة 

 في المكضكع لكيباشر المديف الممـز بالضريبة دعكتيف أماـ المحكمة اإلدارية، األكؿ
تتعمؽ ببطالف الضريبة، كأخرل استعجالية ترمي إلى إيقاؼ إجراءات الحجز كالبيع إلى 

، أم دعكل المكضكع كىي الكضعية التي مف لحيف البت النيائي في الدعكل األكؿ

                                                 
1
.  من مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة47المادة -  
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شأنيا أف تخمؽ تنازعا في االختصاص بيف القضاء العادم كالقضاء اإلدارم حكؿ 
.  1الحجز

اإلشكال انًتؼهق تًظطزج اإلكزاِ انثذَٙ ٔيا : انفزع انثانث

تطزحّ يٍ تُاسع االختظاص تٍٛ رئٛض انًحكًح 

انؼادٚح ٔاإلدارٚح 

إذا كاف أمر تحديد اإلكراه البدني لـ يطرح أم إشكاؿ حكؿ االختصاص، عمى 
 مف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية قد أناطت االختصاص بو 80اعتبار أف المادة 

لرئيس المحكمة االبتدائية، إذ يكفي أف يتقدـ المحاسب المكمؼ بالتحصيؿ بطمب بعد 
التأشير عميو مف لدف رئيس اإلدارة التابع لو، كيكجو إلى رئيس المحكمة االبتدائية، 

باعتباره قاضيا لألمكر المستعجمة الذم يبت في الطمب المعركض عميو داخؿ أجؿ ال 
يتجاكز ثالثيف يكما، كيحدد مدة الحبس ثـ يحميو عمى ككيؿ الممؾ لدل المحكمة 

المختصة قصد التنفيذ ككذلؾ الشأف فيما يخص بطالف مسطرة اإلكراه البدني حيث 
.   2 مف المدكنة141تختص بالبت فيو المحكمة اإلدارية عمال بمقتضيات المادة 

لكف ما ىك اإلشكاؿ الذم يثار بحدة عند إيقاؼ مسطرة اإلكراه البدني بيف 
مؤسسة رئيس المحكمة االبتدائية كاإلدارية؟ 

لقد اختمفت في البداية مكاقؼ المحاكـ اإلدارية بخصكص التصريح ببطالف 
مسطرة اإلكراه البدني ككقؼ تنفيذىا كمدل اختصاص القضاء االستعجالي بالبت 

.   3فييا

                                                 
1
، مرجع سابق، (...)، "تنازع االختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية"محمد قصري، -  

. 120ص 
2
تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام : " من مدونة تحصيل الديون العمومية أنو141تنص المادة -  

". ىذا القانون عمى المحاكم اإلدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيو الديون العمومية
3
التنفيذ الجبري عن طريق اإلكراه البدني من خالل مستجدات مدونة تحصيل الديون "محمد لمزوغي، -  

. 74، ص 2001- 31، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، سمسمة مواضيع الساعة، عدد "العمومية
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كىكذا فقد ذىبت بعض المحاكـ إلى اعتبار طمب بطالف مسطرة اإلكراه البدني 
، بينما ميزت محاكـ أخرل 1إجراء كقتي يدخؿ ضمف اختصاص قاضي المستعجالت

بيف طمب بطالف مسطرة اإلكراه البدني الذم يعتبر البت فيو سمبا أك إيجابا مف 
اختصاص محكمة المكضكع، كبيف طمب إيقاؼ مسطرة اإلكراه الذم يعتبر إجراءا كقتيا 
يدخؿ في نطاؽ اختصاص قاضي المستعجالت، كفي ىذا اإلطار يرل جانب مف الفقو 

بطالف مسطرة اإلكراه البدني يدخؿ ضمف اختصاص المحكمة اإلدارية باعتبارىا "أف 
محكمة مكضكع كتبعا لذلؾ يككف رئيسيا بصفتو قاضيا لممستعجالت مختص بالبت 
في طمب إيقاؼ مسطرة اإلكراه باعتباره إجراء كقتيا كذلؾ إلى حيف البت في دعكل 

. 2"المكضكع عمى أساس أف اختصاصو يستمد مف االختصاص النكعي لممحكمة
لكف ىؿ يككف رئيس المحكمة اإلدارية مختصا بإيقاؼ مسطرة تنفيذ اإلكراه 

 مف مدكنة 141البدني حتى لك كاف المعني باألمر معتقال في إطار تطبيقو لممادة 
ـ التي لـ يطميا أم تعديؿ تجعمو غير .ـ. مف ؽ683التحصيؿ أـ أف مقتضيات المادة 

.  مختص بالبت في الطمب متى كاف المعني باألمر معتقال
لقد تضاربت مكاقؼ المحاكـ اإلدارية كالفقو حكؿ ىاتو المسألة بيف مؤيد 

الختصاص القضاء االستعجالي في إيقاؼ مسطرة تنفيذ اإلكراه البدني حتى كلك كاف 
المعني بيا معتقال، كبيف منؼ عف القضاء االستعجالي اختصاصو بالبت في طمب 

. إيقاؼ مسطرة اإلكراه البدني في حالة كجكد المدعي في حالة االعتقاؿ
ففيما يتعمؽ بالرأم القائؿ بعدـ اختصاص القضاء االستعجالي بالبت في طمب 
إيقاؼ مسطرة اإلكراه البدني في حالة كجكد المدعي في حالة اعتقاؿ، فقد صدر أمر 

، قضى بعدـ اختصاصو نكعيا بالبت في طمب 3عف رئيس المحكمة اإلدارية بكجدة
                                                 

1
.  غير منشور98-5-1حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ -  

2
التنفيذ الجبري عن طريق اإلكراه البدني من خالل مستجدات مدونة تحصيل الديون "محمد لمزوعي، -  

. 75، مرجع سابق، ص (...)، "العمومية
3
 قضية إبراىيم عبد العزيز 24/10/2000 س بتاريخ 100/2000أمر رئيس المحكمة اإلدارية بوجدة بالممف -  

. ضد وزارة المالية
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إيقاؼ مسطرة تنفيذ اإلكراه البدني باعتبار أف المديف معتقال في إطار تنفيذ اإلكراه 
ج الذم يعطي .ـ. مف ؽ683البدني، كأف النص الكاجب التطبيؽ ىك الفصؿ 

، كقد سارت العديد مف األحكاـ 1االختصاص في ىذا الشأف لرئيس المحكمة االبتدائية
، مكرسة قاعدة مفادىا أنو عندما يككف الممـز معتقال أك صدر األمر 2في ىذا االتجاه

باعتقالو، فإف اختصاص البت في طمبات إيقاؼ تنفيذ اإلكراه البدني ىك السيد رئيس 
 لـ ينقؿ ىذا 41-90ج ألف قانكف .ـ. ؽ683المحكمة االبتدائية عمال بالمادة 

.  3االختصاص الكارد بالمادة المذككرة إلى رئيس المحكمة اإلدارية
كبالمقابؿ فإف الرأم القائؿ باختصاص القضاء االستعجالي بالبت في طمبات 
إيقاؼ مسطرة اإلكراه البدني أثناء كجكد المدعي في حالة اعتقاؿ، يجد تعبيره في ما 
ذىب إليو رئيس المحكمة اإلدارية بفاس، كالذم ذىب إلى القكؿ باختصاص رئيس 

المحكمة اإلدارية بالبت في طمب إيقاؼ تنفيذ مسطرة اإلكراه البدني كلك كاف المعني 
حيث إف ىذا : "باألمر في حالة اعتقاؿ تنفيذا لإلكراه البدني معمال مكقفو بما يمي

ف كاف يتعمؽ بالنظر مشركعة االعتقاؿ التي يرجع فييا األمر صراحة إلى  الطمب كا 
 مف قانكف المسطرة الجنائية فإف أسباب 683رئيس المحكمة االبتدائية بمقتضى المادة 

                                                 
1
 من القانون المتعمق بمسطرة 69حيث لئن كان الفصل : "جاء في أمر رئيس المحكمة اإلدارية بوجدة ما يمي-  

 من قانون المحاكم اإلدارية يعطي 30تحصيل الضرائب والرسوم التي في حكميا كما وقع تعديمو بالمادة 
الوالية العامة       لممحاكم اإلدارية بالبت في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق الظيير المذكور سواء 

ج الذي لم يطمو أي تعديل أو نسخ وارد .م. من ق683كانت موضوعية أو استعجالية فقد ظل قيد الفصل 
وكاستثناء من تمك الوالية حينما يكون الممزم بالضريبة أو الرسوم التي في حكميا معتقال عن طريق تنفيذ 

اإلكراه البدني حيث يختص رئيس المحكمة االبتدائية بالبت في الطمبات الرامية إلى إيقاف تنفيذ مسطرة 
اإلكراه البدني والتصريح بعدم صحتيا ومرد ذلك أن األمر يتعمق بالحرية الشخصية لممعني باالعتقال عن 
طريق تنفيذ اإلكراه البدني وتواجد النيابة العامة بمقر ىاتو المحاكم المنفذة لإلجراء المذكور والمؤىمة لرفع 

".  حالة االعتقال في حالة االستجابة لمطمب حول إيقاف مسطرة اإلكراه البدني
2
 عن المحكمة اإلدارية بمكناس، واألمر عدد 94/95 عدد 25/11/1995مثال األمر الرئاسي الصادر بتاريخ -  

.  الصادر عن القضاء االستعجالي بالمحكمة اإلدارية بفاس95/13
3
. 45، مرجع سابق، ص (...)، "أىم محاور تحصيل الديون العمومية"عزيز بودالي، -  
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الطمب تبنى عمى ما نسب إلى الخزينة العامة مف خرؽ لمقتضيات ظيير 
21/8/1935"1 . 

 نفس الحكـ أكدتو الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى في مكضكع الخالؼ حيث 
، كىي تجيب عف الكسيمة المتعمقة بعدـ اختصاص رئيس المحكمة 2جاء في قرارىا

لكف "ج .ـ. مف ؽ683اإلدارية نكعيا لمبت في الطمب تأسيسا عمى مقتضيات الفصؿ 
حيث أف اختصاص قاضي المستعجالت يستمد مف اختصاص محكمتو كأف المحكمة 
اإلدارية تختص نكعيا بالبت في الدعاكل المتعمقة بتحصيؿ الديكف المستحقة لمخزينة 

 المتعمؽ 41-90 مف القانكف رقـ 8العامة كعمى رأسيا الضرائب حسب نص الفصؿ 
 21/8/1935 مف ظيير 69بإحداث المحاكـ اإلدارية كيؤكد ىذا االختصاص الفصؿ 

".  المذككر41-90 مف القانكف رقـ 30كما عدلتو المادة 
أنو إذا قمنا باختصاص المحاكـ اإلدارية في : 3كفي ىذا اإلطار يرل البعض

 الذم ينص عمى اختصاص 141 كالفصؿ 134 ك77ىذا الشأف استنادا إلى الفصميف 
المحاكـ اإلدارية كقضاء مكضكع أك كقضاء استعجالي في جميع النزاعات التي تنشأ 

، فإف ىذه األخيرة ال تتكفر عمى نيابة عامة لرفع 15-97عف تطبيؽ مدكنة التحصيؿ 
االعتقاؿ عمى المحبكس في إطار تنفيذ اإلكراه البدني، كأف المفكض الممكي لياتو 
المحكمة ال يقـك بدكر النيابة العامة، كاف المحاكـ اإلدارية غير منتشرة بكافة أقاليـ 
المممكة، كأف األمر يتعمؽ بالحرية الشخصية لممديف، فيؿ يمكف القكؿ بأف األداءات 
النقدية ال تنصرؼ إلى جميع الديكف العمكمية بما فييا الضرائب كالرسـك كالغرامات؟ 
لمقكؿ باختصاص القضاء العادم في شخص رئيس المحكمة في حالة اعتقاؿ المديف 

. لتجنب اإلشكاؿ

                                                 
1
 قضية المراضي ضد 28/4/2000 بتاريخ 17/2000أمر رئيس المحكمة اإلدارية بفاس بالممف االستعجالي -  

. الخزينة
2
.  قضية المراضي ضد الخزينة5/11/2000 بتاريخ 635/4/1/2000قرار الغرفة اإلدارية بالممف عدد -  

3
. 178، مرجع سابق، ص (...)، "المنازعات الجبائية"محمد قصري، -  
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أنو بالنظر لككف دكر النيابة العامة : 1كخالفا ليذا التكجو يذىب البعض اآلخر
يقتصر عمى تنفيذ اإلكراه البدني بناءا عمى الطمب الذم يكجيو إلييا القابض أك 

المطالب بالحؽ المدني، فإف ىذا التكجو يؤكد عمى أف صدكر األمر بإيقاؼ مسطرة 
اإلكراه البدني يعتبر بمثابة عدـ االستجابة لطمب القابض عمى اعتبار أف ىذا األخير 
ىك الطرؼ الرئيسي في دعكل اإلكراه، كىك ما يستكجب رفع حالة االعتقاؿ تطبيقا 

لألمر القضائي السالؼ الذكر رغـ ما يمكف أف يثيره ىذا المكضكع مف إشكالية حكؿ 
عالقة النيابة العامة بالمحكمة اإلدارية، حيث يرل ىذا التكجو أف األمر الصادر عف 
رئيس المحكمة اإلدارية بإيقاؼ تنفيذ مسطرة اإلكراه البدني إلى حيف البت في دعكل 
المكضكع، يعتبر حجة لفائدة المديف كأف عمى النيابة العامة تنفيذه بغض النظر عف 

. الجية المصدرة لو
كمف خالؿ استقراء مدكنة تحصيؿ في الديكف العمكمية تخص إلى أف بعض 
بنكدىا خصكصا فيما يتعمؽ باختصاص المحاكـ في مجاؿ تحميؿ الديكف العمكمية 
تطرح العديد مف اإلشكاليات عمى مستكل عمؿ ىذه المحاكـ كىك ما يحد مف تدخؿ 
ىذه األخيرة في مجاؿ المنازعات المتعمقة بالتحصيؿ الديكف العمكمية، كبالتالي فإنو 
لتجاكز مختمؼ ىذه اإلشكاليات المطركحة فإننا نقترح أف يتدخؿ المشرع بنصكص 

كاضحة لتحديد صالحيات المحاكـ المختمفة في ىذا المجاؿ كتحديد مسطرة التقاضي 
كشركطيا كتبسيطيا حتى يسيؿ عمى المتقاضيف المجكء إلى القضاء مف أجؿ حماية 
مصالحيـ كمركزىـ المالي في مكاجية امتيازات اإلدارة كصالحيات المحتسب المكمؼ 

بالتحصيؿ، كذلؾ بالشكؿ الذم يزيؿ كؿ اإلشكاالت المطركحة في ىذا المجاؿ، 
باإلضافة إلى ضركرة تعزيز مبادئ الحكامة الضريبية عمى مستكل اإلدارة المكمفة 
بالتحصيؿ كذلؾ كسبيؿ لبناء عالقة متكازية بيف اإلدارة الضريبية خصكصا اإلدارة 

المكمفة بالتحصيؿ كالمكاطف الممـز بالضريبة كالقضاء باعتباره حامي الحقكؽ كالحريات 
في القضايا كاإلشكاليات التي تثيرىا مدكنة التحصيؿ، لذا نقترح أف يتدخؿ المشرع 

                                                 
1
. 75، مرجع سابق، ص (...)، "التنفيذ الجبري عن طريق اإلكراه"محمد لمزوعي، -  
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بنصكص كاضحة منظمة إلجراءات التحصيؿ الجبرم تمؾ بالشكؿ الذم يزيؿ كؿ 
.    اإلشكاالت المطركحة

 
 

 
 
 
 
 
 

انفظم انثاَٙ 

يكَٕاخ انحكايح انضزٚثٛح ٔيظتقثم انؼالقح تٍٛ اإلدارج 

ٔانًٕاطٍ فٙ انًجال انضزٚثٙ 

مف المصطمحات الحديثة العيد سكاء عمى  (الحكـ الرشيد)تعتبر الحكامة 
الساحة الكطنية أك الدكلية فيي أكال كقبؿ كؿ شيء تعبير عف ممارسة السمطة 

دارتيا لشؤكف المجتمع كمكارده، فميس ىناؾ تعريفا دقيقا كمكحد لمصطمح  السياسية كا 
الحكامة غير أف ىناؾ شبو إجماع عمى أف الحكـ الصالح أك الحكامة يقصد بيا 

التطكر التمقائي كالعادم لمجمكعة مف اآلليات المتحكمة في تنفيذ السياسات العامة 
الطريقة التي "إلدارة شؤكف المجتمع كمكارده، كحسب البنؾ الدكلي يقصد بالحكامة 

تباشر بيا السمطة في إدارة مكارد الدكلة االقتصادية كاالجتماعية بيدؼ تحقيؽ 
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، كمف ىنا كبما أف الضريبة تشكؿ أىـ مصدر لمكارد الدكلة كأىـ ممكؿ 1"التنمية
لصندكؽ الدكلة كلسياسة الدكلة في المجاؿ التنمكم فإنيا قبؿ غيرىا معنية بيذه 

الحكامة، ذلؾ أف الحكامة الضريبية بيذا المعنى ينظر إلييا باعتبارىا مجمكعة مف 
اآلليات المتحكمة في إدارة عمؿ اإلدارة الضريبية في جمع الضريبة كجبايتيا مف أجؿ 
تحقيؽ مكارد أكثر لمدكلة عبر آليات تسمح لممكاطف المعني بالضريبة بالمشاركة في 
العممية الضريبية كبالتفاعؿ مع ىذه العممية عف طريؽ التكاصؿ المتبادؿ بيف اإلدارة 

. كالمكاطف في جك مف االحتراـ كالتقدير كالثقة المتبادلة
كمف أجؿ الكقكؼ عمى أىمية الحكامة كمككناتيا كدكرىا في بناء عالقة متكازنة 
بيف اإلدارة الضريبية كخصكصا اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كالمكاطف الممـز بالضريبة 
عادة  ككذا دكر القضاء في بناء ىذه الحكامة كحمايتيا سنتطرؽ الحكامة الضريبية كا 

(. المبحث األول)بناء العالقة بيف اإلدارة الضريبية كالممـز 

 المبح   األو  
 ابشس ي  اقشدمئي أل دسإلر امسا  اتعالي ائي  اإل ار  اقشدمئي أل الظيز  

إف تحميؿ تجربة خمسيف سنة األخيرة عمى مستكل المؤشرات المتداكلة في 
أدبيات الحكـ الجيد، تثار بقكة مسألة جكىرية تتعمؽ بإشكالية الحاكمة سكاء عمى صعيد 
المركز أك المجاالت الترابية أك القطاعات العمكمية أك الخاصة، باعتبارىا تشكؿ نظاـ 

ضبط المجتمع اإلنساني ككائف حي كمعقد يتكفؿ بالتسيير الداخمي كبالعالقات مع 
.  2العالـ الخارجي، كىذا ما يؤمف في نفس الكقت االستقرار كالمالئمة

                                                 
1
مفيوم الحكم الصالح بين مثالية الخطاب والمراىنات الدولة في الجنوب، من الحكومة إلى "محمد غربي، -  

، ص 2004، دروس مغربية، منشورات المجمة المغربية لمتدقيق والتنمية سمسمة التدبير االستراتيجي "الحكامة
11 .

2
 ماي 56، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية عدد "المبادئ الكبرى لمحكامة المحمية" محمد اليعكوبي، -  

. 12، ص 2004يونيو / 
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مف ىنا أصبح ينظر إلى اإلدارة العمكمية كالمقاكلة االقتصادية تدخؿ ضمف 
محيط معقد كمتشابؾ كىذا يعرضيا لعدـ استقرار اإلمكانيات كالمتدخميف كالشركاء، 

، فاألساس بالنسبة لمحكامة ال يكمف في 1ككذلؾ انتظارات المكاطنيف المتغيرة باستمرار
الكسائؿ التقنية كالعممية كحتى في المكارد البشرية كالمالية التي يمكف أف تككف ناقصة، 

بؿ في القدرة أك الكفاءة في المزج بيف كؿ ىذه الكسائؿ كتكجيييا مف أجؿ تأميف 
، كاإلدارة الضريبية، خاصة تمؾ المختصة بالتحصيؿ 2ازدىار حقيقي لمفرد كالجماعة

بماليا مف دكر في المساىمة في تمكيؿ جيكد التنمية الكطنية أصحبت معنية بدكرىا 
بمبادئ الحكامة، كذلؾ بالنظر باإلشكاالت التي أصبحت تثار عند معاينة أداء ىذه 

اإلدارة عمى المستكل العممي كىك يجعميا محتاجة أكثر مف أم كقت آخر إلى مراجعة 
صيغ التدبير كالتقرب مف تمؾ المعمكؿ بيا في المقكالت المتكجية أساسا نحك تحقيؽ 

شراؾ الممزميف في العممية  (المطمب األول)األداء الجيد لإلدارة المكمؼ بالتحصيؿ  كا 
(. المطمب الثاني)الضريبية 

األداء انجٛذ نإلدارج انًكهفح تانتحظٛم : انًطهة األٔل

تقتضي ضركرة تأىيؿ اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كي تستطيع القياـ باألدكار 
كعقمنة كترشيد النفقات  (الفرع األول)المنكطة كالمنتظرة منيا بشكؿ جيد تأىيؿ اإلدارة 

(. الفرع الثاني)
تأْٛم اإلدارج انًكهفح تانتحظٛم : انفزع األٔل

لقد تكالت اإلصالحات كالتغييرات التي عرفتيا اإلدارة المغربية حسب متكالية ال 
يربطيا أم منطؽ داخمي، كىكذا بقيت اإلدارة المغربية تقـك بإصالح ما أصمحو أك 

                                                 
1
، رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا "المجالس الجيوية لمحسابات ورىان الحكامة بالمغرب"رشيد الخطابي، -  

أكدال، السنة - المعمقة، جامعة محمد الخامس كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط
. 61، ص 2006-2005الجامعية 

2
 13، مرجع سابق، ص ...،"المبادئ الكبرى لمحكامة المحمية"محمد اليعكوبي، -  
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، دكف الكصكؿ بيذه اإلدارة إلى 1اعتبره السابقكف إصالحا أك ما اعتبره الالحقكف تغييرا
. ذلؾ النمكذج المنشكد عمى مستكل التدبير الفعاؿ كالحكامة الجيدة

كبما أف المؤسسات اإلدارية عمكما كاإلدارة الضريبية بشكؿ خاص كاإلدارة 
، فإنو بات 2المكمفة بالتحصيؿ تحديدا تعتبر شرطا أساسيا لتحقيؽ الفعالية االجتماعية

مف الضركرم تطكير آليات عمؿ ىذه اإلدارة حتى تككف مؤىمة لممسايرة ىذه التحكالت 
التي يعرفيا المجتمع عمى المستكيات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، كذلؾ عف 
طريؽ االستثمار كالتدبير اإلدارم عمى جميع المستكيات بدءا مف االشتراؾ الجماعي 

، كعميو فإذا كانت 3كتقكيـ أداء األطر كصكال إلى إدخاؿ تدبير حقيقي لممكارد البشرية
السمطات العمكمية قد اجتيدت في تبيئة ىذه المبادئ عمى مستكل اإلدارة المكمفة 
بالتحصيؿ، حيث عممت عمى إعادة ىيكمة التنظيـ اإلدارم ليذه األخيرة عمى نحك 

يدعـ مبدأ الالمركزية مف أجؿ تحسيف عالقة اإلدارة بالممزميف كتحسيف عمؿ اإلدارة 
، إلى جانب اعتماد بعض مقكمات اإلدارة 4كمردكديتيا كسرعة تسكية الشكايات

االلكتركنية خاصة عمى مستكل القباضات حيث أصبح بنقرة كاحدة يمكف معرفة 
كضعية الممـز بالضريبة برسـ كافة الضرائب كالرسـك التي في ذمتو، كما مكنت ىذه 

الشبكة المعمكماتية مف تسريع عممية التحصيؿ عف طريؽ معرفة تقدـ عمميات 
. 5التحصيؿ في كؿ لحظة

 ىذه العممية رغـ إيجابياتيا عمى مستكل تثبيت قيـ الحكامة الضريبية كاآلليات 
الحديثة لتدبير الشأف العاـ، فإنيا لـ تكلي كامؿ العناية الالزمة لمسألة العالقات العامة 
                                                 

1
، منشورات المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، "اإلدارة المغربية ومتطمبات التنمية"عبد اهلل شنفار، -  

. 140، ص 2000، 19سمسمة مؤلفات جامعية، العدد 
2
 - Barilahi Andri , « l’innovation administrative conduite d’un projet 

administratif la dorumentation française , n°4774, paris, 1985, p 3.  
3
 9، ترجمة محمد خير الدين، جريدة االتحاد االشتراكي، األربعاء "عن إصالح الدولة اإلدارة"اليزا بيت لوالن، -  

. 10، ص 2008أبريل 
4
، في منشورات كمية الشريعة "ضمانات المسطرة اإلدارية غير القضائية لمممزم بالضريبة"الحسن باريش، -  

. 68، جامعة القرويين، ص 1بأكادير، سمسمة ندوات ومحاضرات 
5
. 234، مرجع سابق، ص ...،"إشكالية تحصيل الضرائب"عبد الرحيم حزيكر، -  
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كاإلعالـ، كفي ىذا الصدد فإف اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ مازالت مدعكة لمكاصمة 
المجيكدات في ىذا المجاؿ عبر تطكير كظيفة المعمكميات، مف كسيمة لتحقيؽ فعالية 
الفرد كالخدمات إلى كسيمة لتحقيؽ فعالية التنظيـ كالمؤسسة، كالشؾ أف زيادة حجـ 
المعرفة كتطكير الميارات اإلدارية كتكسيع آفاؽ الحكامة الجيدة كآفاؽ حسف التدبير 
كفتح باب التنافس الحر بيف المكظفيف مف أجؿ إدارة أحسف تأىيال، ستظؿ شركط 
أساسية ألم منيج يطمح إلى تأىيؿ اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كتطكيرىا في اتجاه 

 .المساىمة في جيكد التنمية

 

 

 
ػقهُح ٔتزشٛذ انُفقاخ : انفزع انثاَٙ

في عالـ تسكد فيو العقالنية االقتصادية فإف الدكؿ مثميا مثؿ الجماعات المحمية 
كاإلدارات العمكمية محككمة بالتنافس فيما بينيما، مف أجؿ االستجابة لحاجيات 
كتطمعات المحيط السكسيكسياسي كتحقيؽ الفعالية االجتماعية، كعميو فإف اإلدارة 
المكمفة بالتحصيؿ باعتبارىا إطارا  إداريا ذك طابع اجتماعي تتحرؾ ضمف ىذه 

الدينامية مفركض عمييا أف تتحمؿ مسؤكلياتيا كأف تككف أكثر إيجابية مف أجؿ تحقيؽ 
. حد أقصى مف النتائج االقتصادية كاالجتماعية

، ىدفيا ليس ىك  فالضريبة التي تعتبر مكضكع إدارة التحصيؿ كما ىك معمـك
كراىـ عمى أداء أمكاؿ دكف أف يممسكا ليا مقابال  ممارسة الضغط عمى المكاطنيف كا 

كاضحا كجميا مع ما تقـك بو الدكلة مف نفقات، بؿ إف دكرىا ىك المساىمة في تمكيؿ 
جيكد التنمية الكطنية، كعميو فإف فعالية ىذه المساىمة ال يمكف أف يتـ إال بتثمير ىذه 
المكارد الناتجة عف الضريبة كتكزيعيا بشكؿ جيد مف أجؿ تكفير الحاجيات األساسية 
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، كذلؾ عف طريؽ ترشيد النفقات العمكمية كعقمنتيا كتكجيييا التكجيو 1لجميع المكاطنيف
. الصحيح، كاإلخبار عنيا بكؿ شفافية ككضكح كما تفعؿ العديد مف الدكؿ

فالترشيد كالعقمنة كالشفافية تعد عناصر ضركرية لتبيئة مبادئ الحكامة الضريبية 
عمى مستكل اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كاإلدارة الضريبية عمكما، فالشفافية تقـك بدكر 
مزدكج بالنسبة لممكاطنيف إذ تمكنيـ مف اإلطالع عمى األسباب التي ارتكزت عمييا 
اإلدارة التخاذ قراراتيا، باإلضافة إلى لعبيا لدكر كقائي حيث أنيا تمـز اإلدارة بأف 

، كىي بالتالي تعتبر عنصرا أساسيا لتمكيف المكاطنيف مف 2تتريث قبؿ اتخاذ أم قرار
مبدأ جكىرم آخر مف مبادئ الحكامة الجيدة، كىك مبدأ المساءلة أم مساءلة اإلدارة 

. عف قراراتيا كتصرفاتيا، كتقييـ مدل استجابة مؤسساتيا المختمفة لمتطمباتيـ
في حيف يؤدم الترشيد إلى نتائج ميمة عمى مستكل مالية كمداخيؿ الخزينة 

العامة لممممكة، عبر التقميص مف حاالت التممص الجبائي التي تحـر الخزينة العامة 
مف مداخيؿ ميمة، فالممـز عند أدائو الضريبة يتأثر بأم تدبير أك تقصير يمس النفقات 
العمكمية، كالدكلة بدكرىا تدفع بنفسيا بكعي أك بدكنو إلى اإلضرار بالمردكدية الضريبية 

. بسبب تصرفاتيا التي تمس نفسية كمعنكيات الممزميف
كعميو فالدكلة ممزمة مف أجؿ إخضاع الممزميف لمضريبة إلى تكجيو مجيكداتيا 

كفؽ تطمعات المكاطنيف، كالعمؿ بمؤشرات الحكامة في المجاؿ الضريبي خاصة 
االقتصاد : مؤشرات العقمنة كالترشيد ىذه المؤشرات التي تتطمب تطبيؽ الثالثية التالية

نتائج مرضية، ىذه الخكاص " استعماؿ أقصى لممكارد كالفعالية"التأثير " ضبط الكمفة"
الثالثة لمتدبير االقتصادم الحديث ىي نادرا ما تككف حاضرة أك كاضحة التخاذىا 

.  3كخاصيات مميزة لإلدارة المحمية المغربية

                                                 
1
. 67، مرجع سابق، ص ...،"المجالس الجوية لمحسابات"رشيد الخطابي، -  

2
، مداخمة بالندوة الوطنية المنعقدة "تطور الرقابة القضائية عمى السمطة التقديرية لإلدارة"بوجمعة البوعزاوي، -  

. 2004 مارس 7 و6بكمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة بين 
3
. 68، مرجع سابق، ص ..."المجالس الجيوية"رشيد الخطابي، -  
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كبالتالي فإف الدكلة يجب أف تكجو مجيكداتيا بفعالية نحك جعؿ الممزميف 
يقتنعكف بحسف تدبير النفقات العمكمية مف أجؿ دعـ الكعي الضريبي لدييـ، كذلؾ عف 

. 1طريؽ نسج سياسة ضريبية أكثر شفافية كديمقراطية يككف عمادىا ترشيد النفقات
. باإلضافة إلى إشراؾ الفاعميف المجتمعيف في العممية الضريبية

 
 

 
إشزاك انًهشيٍٛ فٙ انؼًهٛح انضزٚثٛح  : انًطهة انثاَٙ

إف كجكد كمالءمة كفعالية السياسات العامة ترتبط ارتباطا كثيقا بالمشاركة 
الكاسعة لجميع الفاعميف المجتمعييف في عممية اتخاذ القرار، فالحكامة الجيدة كما يذكر 

جيمس سميت ال تعني تقكية قدرات الدكلة لتحكـ فقط، بؿ تعني أيضا تجديد ركح 
 مف ىنا فإف اإلدارة المكمفة 2المشاركة المدنية في كافة مجاالت الشؤكف العامة

بالتحصيؿ بحكـ اتصاليا اليكمي مع المكمفيف يتكجب عمييا العمؿ عمى خمؽ البنية 
المناسبة كالشركط اإلدارية التي مف خالليا تبني نكعية العالقة بيف اإلدارة كالممزميف، 

شراكيـ في العممية الضريبية  ( الفرع األول)كذلؾ مف خالؿ التقرب مف الممزميف كا 
(. الفرع الثاني)كتفعيؿ آليات التكاصؿ بيف اإلدارة كالممـز 

انتقزب يٍ انًهشيٍٛ ٔإشزاكٓى فٙ انؼًهٛح : انفزع األٔل

انضزٚثٛح 

إذا كانت اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ بماليا مف امتيازات السمطة العامة تدخؿ في 
عالقة غير متكافئة مع الممزميف، حيث تعمد في غالب األحياف إلى تجاكز المرتفؽ 

                                                 
1
، الجزء الثاني، اإلصالح، شركة النشر والتوزيع المدارس "الضرائب المباشرة في المغرب"صباح نعوش، -  

. 163، ص 1987البيضاء، 
2
إدارة المؤسسات األىمية " المفيوم المعاصر لإلدارة، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع، -  

، الشارقة دولة اإلمارات العربية المتحدة، انظر الموقع االلكتروني "والتطوعية في المجتمعات المعاصرة
www.inoad.org.oe   
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، ككذا الخكؼ مف إدارة قد تككف سببا في 1مما تجعمو في كضعية مف التبعية كالخضكع
حجز ممتمكاتو أك إكراىو بدنيا، فإنو في ظؿ الديمقراطية حيث حرية الرأم كالتعبير، 
شراكو في  كفي ظؿ الحكامة حيث الشفافية كالمحاسبة، يعتبر التقرب مف الممـز كا 
العممية الضريبية ضركريا مف أجؿ تبيئة مبادئ الديمقراطية كآليات الحكامة عمى 

المستكل الضريبي، كالذم يقتضي باإلضافة إلى عقمنة تدبير األمكاؿ العمكمية، إطالع 
الممزميف كالرأم العاـ عمى الكيفية التي تصرؼ بيا الضريبة، حتى يتسنى لممكاطف 
كالمكمؼ المشاركة المادية في تسيير مرافؽ الدكلة، حيث تعتبر الضريبة كجيا مف 

، كمف تـ فإنو مف أجؿ ترسيخ ىذه المبادئ عمى مستكل 2أكجو المشاركة السياسية
اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ، يتطمب تجاكز العالقة التقميدية التي كانت سائدة بيف اإلدارة 
الممـز كالتي كانت تتسـ بالخكؼ كانعداـ الثقة، إلى عالقة جديدة تتسـ بالحكار كالتشاكر 

. 3كالمشاركة
شراكو في العممية   مف كؿ ما سبؽ تظير أىمية التقرب مف المكاطف كالممـز كا 

الضريبية ألنيا تجعؿ كؿ مف اإلدارة كالممـز أطرافا إيجابية، بحيث ال يصير دكر الممـز 
سمبي بؿ يصبح فاعال في العممية الضريبية خاصة في ظؿ سيادة جك مف الثقة بيف 

، كؿ ىذا يساعد بالشؾ في تقريب الممـز مف اإلدارة كيساىـ في 4اإلدارة كالممزميف
تحريؾ الحس الكطني لديو، كسيدعـ األداء الضريبي ليس ككاجب قانكني فحسب بؿ 

. ككاجب كطني كالتزاـ أخالقي كذلؾ
ذلؾ أف قبكؿ الممـز بالضريبة كالخضكع ليا إراديا كعف اقتناع رىيف بشعكره 

باالنتماء لمكطف كالمجتمع الذم يعيشو، كشعكره بأنو مكاطف فاعؿ كمساىـ كمشارؾ في 
                                                 

1
. 42، ص 1995، سمسمة البحوث اإلدارية، طبعة "الدولة واإلدارة بين التقميد والتحديث"عمي سد جاري، -  

2
، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون "عالقة إدارة الضرائب المباشرة بالممزمين وانعكاساتيا"جواد لعسري، -  

، ص 2001- 2000أكدال، السنة الجامعية - العام، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط
67 .

3
. 282، مرجع سابق، ص ..."إشكالية تحصيل"عبد الرحيم حزيكر، -  

4
، مديرية الضرائب نموذجا، رسالة لنيل دبموم الدراسات "اإلدارة العمومية والحق في اإلعالم"منجي زنيبر، -  

.  128، ص 1995- 1994، السنة الدراسية (المعيد العالي لمصحافة)العميا في الصحافة 
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عممية صناعة القرار الضريبي، كؿ ىذا يدفعو إلى المساىمة بإخالص في تمكيؿ 
التكاليؼ العمكمية التي تعكد عميو كعمى مجتمعو بمنافع كخدمات ىك في أمس الحاجة 

شراكيـ في العممية  إلييا، كىذا لف يتأتى أكال كأخيرا إال عبر التقرب مف الممزميف كا 
الضريبية، كجعميـ يحسكف أنيـ ىدؼ ىذه الضريبة كليسك كسيمة لجمع األمكاؿ، 

كبالتالي تجاكز المفيـك المالي الضيؽ لمضريبة إلى المفيـك االجتماعي كاالقتصادم 
ليا، كالتي تجعؿ تنمية اإلنساف كمحيطو ىي محكر كىدؼ أم نشاط، كيتـ ذلؾ عبر 
لغاء طابع الحجز كاإلكراه الذم صاحب الضريبة خاصة  حماية حقكؽ الممزميف، كا 
عمى مستكل التحصيؿ، حتى تصبح الضريبة مساعدة عادية كطبيعية في األعباء 

. 1العامة كيحس الممـز أنو شريؾ بامتياز في عممية تمكيؿ الخزينة
تفؼٛم آنٛاخ انتٕاطم : انفزع انثاَٙ

تخضع الحياة اإلنسانية إلى عمميات تكاصمية أساسية، فاإلنساف في حياتو 
اليكمية يمارس تكاصال يأخذ عدة أشكاؿ في عالقاتو مع نفسو كمع اآلخريف كذلؾ مف 

، كاإلدارة المكمفة 2خالؿ عممية تتطمب نسقا مف السمكؾ الخاضع لتقنيات محددة كمعينة
بالتحصيؿ كتجمع بشرم ككنشاط إدارم يعمؿ في إطار مجتمع بخصكصية 

السكسيكثقافية معنية ىي كذلؾ بآليات التكاصؿ أكثر مف أم كقت مضى لتكسير طكؽ 
البيركقراطية كردكد الفعؿ السمطكية، كذلؾ بإقامة عالقات تكاصمية داخمية كخارجية 

.  3أكثر مركنة كأكثر إنسانية كأكثر تفتحا كتسامحا

                                                 
1
، ضمن ندوة حول القضاء "الحماية القضائية لمممزم في مجال المنازعات الجبائية"عبد المعطي القدوري، -  

، في سمسمة ندوات ومحاضرات تصدر عن 1996 ماي 17اإلداري وحماية النشاط االقتصادي المنعقدة يوم 
. 55، ص 1998، سنة 1جامعة القرويين، كمية الشريعة بأكادير عدد 

2
شكالية التواصل"نسرين سعد الديس، -   ، أطروحة الدكتوراه في القانون اإلداري وعمم "اإلدارة العمومية وا 

أكدال، السنة الجامعية - اإلدارة، جامعة محمد الخامس كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط
. 14، ص 2007 – 2006

3
. 62، مرجع سابق، ص ..."الدولة واإلدارة"عمي سد جاري، -  
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فاإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كالخزينة العامة لمممكة تحديدا، ممزمة إذا أدارت 
تسجيؿ تحسف نكعي لخدماتيا كرفع نجاعتيا االجتماعية كاالقتصادية بكضع تصكر 

استراتيجي لتكاصؿ داخمي بيف كافة مككنات الخزينة العامة كخارجي مع المرتفؽ 
كالمكمفيف بالضريبة، تصكر يأخذ بعيف االعتبار الشركط السكسيكثقافية لمسمككات 

السائدة في المجتمع كاألكضاع االقتصادية كالظركؼ االجتماعية لممرتفؽ المتعامؿ مع 
. ىذه اإلدارة

فالتكاصؿ الداخمي كجزء مف ىذا التكاصؿ العاـ، يعتبر شرط أساسي، لنجاح أم 
تصكر استراتيجي، كبرنامج عمؿ في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية، ككسيمة ناجعة 

لنجاح سياسة التحصيؿ كتحقيؽ األىداؼ المتكخاة مف ىذه السياسة، كمف تـ فإف 
. غياب ىذا التكاصؿ يؤدم إلى التعثر في تنفيذ ىذه البرامج كتحقيؽ األىداؼ المسطرة

حيث أنو في خضـ العالقات االتكاصمية السائدة في إدارة المشكمة مف فسيفساء 
مف العقميات اإلدارية، عكض أف يسكد جك التعاكف كالتنسيؽ فيما بينيا يفتح المجاؿ 
بعاد العديد مف الفعاليات كالككادر اإلدارية كعدـ االستفادة مف  لمتسمط كاإلقصاء كا 

مكانياتيا في العطاء كالتنمية اإلدارية .   1خبراتيا كطاقاتيا كا 
فغياب التكاصؿ داخؿ اإلدارة يمكف تشبييو بالقائد الذم يطمب مف معاكنيو أف 
يعممكا معو كسط حقؿ ألغاـ في الظالـ، فيعتبر التكاصؿ الداخمي في ىذه الحالة ىك 

النبراس الذم ييتدكف بو كالمجمس اآللي الستكشاؼ أماكف زرع تمؾ األلغاـ، حيث نجد 
القائد اإلدارم يرسـ بتنسيؽ مع معاكنيو األىداؼ كيضع إجراءات تنفيذىا غير أف 

.   2كسيمتو في بمكغيا تكمف في تحضير مرؤكسيو كالتكاصؿ معيـ

                                                 
1
. 89، مرجع سابق، ص "…اإلدارة المغربية"عبد اهلل شنفار ، -  

2
. 69، مرجع سابق، ص ..."اإلدارة العمومية المغربية"نسرين سعد الديس، -  
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كمف تـ فالتكاصؿ الداخمي يقتضي تككيف كافة العامميف باإلدارة في مجاؿ 
، كتمكينيـ مف المعمكمات 1التكاصؿ، كذلؾ بتطبيؽ الطرؽ التربكية المتخصصة كالفعالة

الالزمة لتحقيؽ أىداؼ النشاط اإلدارم كتسييؿ التعاكف كالتنسيؽ الجماعي المتبادؿ، 
كتشجيع ثقافة التعاكف كزرع ثقافة االنتماء إلى اإلدارة مف خالؿ تمديد األىداؼ كتثميف 

. المجيكدات
كما يقتضي التكاصؿ الداخمي إبالغ كافة مكظفي اإلدارة بالعكائؽ التي تحكؿ 
دكف بمكغ النتائج المتكخاة، كفي اتجاه معاكس تطمب اإلدارة مف مكظفييا إبالغيا 

مقترحاتيـ لتجاكز تمؾ العراقيؿ، ذلؾ أف اإلدارة الناجحة ذات الكفاءة العالية ىي التي 
تؤمف حقا أف نشاطيا يتككف مف كؿ فرد كمكظؼ في اإلدارة، كأف تحقيؽ ىذا النشاط 
ألىدافو يعتمد بالضركرة عمى المدل الذم يمكنيا فيو مف إشراؾ أكبر عدد ممكف مف 
المكظفيف في حؿ مشاكؿ ىذا النشاط، كأخذ رأييـ فيما يكاجيو مف صعكبات كعقبات، 
شراكيـ في اتخاذ القرارات التي ليا تأثير عمى أعماليـ كبيئة العمؿ، حيث أف ىذه  كا 

المشاركة القائمة عمى التكاصؿ تعد خير ضماف لربط المكظفيف بكظائفيـ كبالمشكالت 
.  2الخاصة باإلدارة التي يعممكف فييا

أما فيما يخص التكاصؿ الخارجي، فيك بدكره ال يقؿ أىمية عف التكاصؿ 
الداخمي، حيث أف بركز المكاطف كمحكر لمنشاط اإلدارم، ككسبب رئيسي في كجكده 
كاستمراريتو حيث أصبحت اإلدارة مرفقا ينبني كجكده عمى حاجيات الجميكر الذم 
يشكؿ الزبكف الرئيسي ليذه الخدمات، كىك ما يفرض عمى اإلدارة ضركرة تحسيف 

نسانية كتقديرا معو، كذلؾ مف أجؿ  عالقتيا بالمرتفؽ كالتعامؿ بطريقة أكثر مركنة كا 
إعادة الثقة لممرتفؽ كتفعيؿ النشاط االقتصادم كاالجتماعي عف طريؽ تدعيـ آليات 

. التكاصؿ كالتشاكر كانفتاح اإلدارة عمى محيطيا

                                                 
1
 في إطار تفعيل 1997في ىذا اإلطار يمكن أن تمعب المجان المحمية لمتنسيق التي أحدثت منذ يوليوز -  

. التواصل بين كافة مصالح بوزارة المالية جيويا دورا ميما في تفعيل التنسيق الجماعي المتبادل
2
. 272، ص "الجوانب السموكية في اإلدارة"زكي محمود ىاشم، -  
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األكيد أف ىناؾ العديد مف اآلليات كالكسائؿ الكفيمة بتمتيف التكاصؿ بيف الخزينة 
العامة كالمتعامميف معيا بإزالة الحكاجز بينيما كخمؽ جك الثقة المتبادلة بينيـ، كالتي 

يمكف لإلدارة االستعانة بيا لتحقيؽ أىداؼ كغايات التكاصؿ، عمى أكثر مف مستكل إال 
أف المرحمة اإلدارية في المنازعات المتعمقة بالتحصيؿ تعتبر أىـ حمقة يجب عمى 

، ألف 1اإلدارة تفعيؿ ىذه اآلليات التكاصمية خاصة عندما يقدـ الممـز تظممو لإلدارة
تفعيؿ ىذه اآلليات خالؿ ىذه المرحمة يساعد بشكؿ كبير عمى تحسيف المعاممة بيف 

ف كاف تمتيف  اإلدارة كالممزميف بمناسبة فض النزاعات عمى مستكل إدارة التحصيؿ، كا 
التكاصؿ بيف اإلدارة كالمديف بالضريبة عمى مستكيات أخرل يساعد بدكره في تفعيؿ ىذا 
. الدكر، ككؿ ىذا يخدـ أىداؼ كغايات الحكامة عمى مستكل اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ
كبعد ىذا يبقى لنا أف نتساءؿ عف الدكر المفترض الذم يجب أف يقـك بو القضاء في 

. مجاؿ الحكامة الضريبية

 المبح  السان  
 ر إلألا اظتقسا  ن  مسو  ابشس ي  اقشدمئي  

إف كجكد اإلدارة كما تمثمو مف سمطات كأحد خصمي المنازعة الضريبية، يبرر 
بدكف تردد ضركرة كمشركعية تكفير الحماية القضائية لمطرؼ الثاني في المنازعة 

.  2الممـز المفتقر ألم سمطة أك امتياز سكل سمطة القانكف
لذلؾ فإف اليدؼ األساسي مف لجكء الممـز إلى القضاء الجبائي ىك تكريس 
عمكية القانكف عمى المصالح المتناقضة لإلدارة المكمفة بالتحصيؿ مف جية كالممـز 

. بالضريبة مف جية ثانية

                                                 
1
لقد ألزم المشرع المكمفين الذين ينازعون في إجراءات التحصيل وغيرىا المجوء إلى اإلدارة لتقديم تظمماتيم -  

وىي مسطرة من شانيا أن تحل العديد من النزاعات بين اإلدارة والممزم ومن شانيا كذلك أن تزرع الثفة 
. المفقودة في إدارة التحصيل وان تخفض الضغط عمى القضاء الذي لن يصمو إال عدد قميل من النزاعات

2
. 63، مرجع سابق، ص (...)، "المنازعة الجبائية بالمغرب"الحبيب العطشان، -  
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ذلؾ أف دكف سيادة سمطة القانكف ال يمكف أف تحقؽ الحكامة الضريبية أىدافيا، 
كبالتالي فإف القضاء الجبائي ممـز أكثر مف أم كقت آخر بالمساىمة بفعالية في بناء 
الحكامة الضريبية كحمايتيا مف أم تكجو لإلدارة في التغكؿ في كجو المكطف، كفي 

، كقياـ (المطمب األول)اتجاه ثني أم تكجو لمممـز إلى التيرب مف التزاماتو الضريبية 
القضاء بيذا الدكر عمى أحسف كجو يقتضي منو أف يككف أكثر تأىيال كدراية بمبادئ 

الحكامة الجيدة، كالتي بناء عمييا يمكف لمقضاء المساىمة في التأسيس لمحكامة 
(. المطمب الثاني)الضريبية مف خالؿ االجتياد القضائي 

يظاًْح انقضاء فٙ تؼشٚش انحكايح انضزٚثٛح : انًطهة األٔل

إذا كانت مبادئ الشفافية، كالمشاركة، كترشيد كعقمنة النفقات، كالتكاصؿ، تعتبر 
شركط أساسية مف أجؿ تأسيس حكامة جيدة في المجاؿ الضريبي خاصة عمى مستكل 
اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ، فإف ىذه المبادئ ال تكفي دكف كجكد قضاء فاعؿ كمشارؾ 

. في ىذه العممية، يمـز كؿ مف اإلدارة كالممزميف بالعمؿ كفؽ المقتضيات القانكنية
كبالتالي فيك يعتبر عنصرا ضركريا لمحديث عف أم حكامة جيدة في المجاؿ 
الضريبي، ألنو يدفع اإلدارة مف جية إلى أف تنآل بنفسيا عف التعسؼ كالتغكؿ في 

كيدفع الممـز مف جية أخرل إلى أداء التزاماتو  (الفرع األول)كجو الممزميف بالضريبة 
(. الفرع الثاني)الضريبية بكؿ اقتناع، كالمشاركة في العممية الضريبية بكؿ فعالية 

دٔر انقضاء فٙ إرطاء حكايح ضزٚثٛح جٛذج : انفزع األٔل

داخم اإلدارج انًكهفح تانتحظٛم 

يعتبر إحداث المحاكـ اإلدارية مف أبرز المحطات اإلصالحية في مسار 
القضاء العمكمي كالقضاء الجبائي خصكصا، كالذم جاء نتيجة الشعكر العميؽ 
بضركرة تدعيـ دكلة الحؽ كالقانكف كمبادئ الحكامة الجيدة عف طريؽ الحد مف 

القرارات التعسفية الصادرة عف السمطة اإلدارية، كالعمؿ عمى احتراـ فعمي لحقكؽ 
اإلنساف، انطالقا مف ضبط تعامؿ ىذه السمطات مع المكاطنيف، كالحد مف مظاىر 

. التجاكزات التي مازالت تعيؽ تطبيؽ مبادئ الحكامة، كآليات تدبير الشأف العاـ
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ضمف ىذا اإلطار يظير القضاء في منازعات التحصيؿ كجزء ميـ مف 
المكضكع المتعمؽ بدكر القضاء في إرساء حكامة ضريبية جيدة داخؿ اإلدارة المكمفة 
بالتحصيؿ، أك خارجيا في إطار عالقتيا مع الممزميف بالضريبة، بما يحققو مف رقابة 

قضائية عمى اإلدارة كىي تمارس نشاطيا، حيث ال يقتصر دكر القضاء في ىذا 
نما يصنعو صنعا محاكال إيجاد التكازف بيف المصمحة  المجاؿ عمى تطبيؽ القانكف، كا 

. العامة لمدكلة كالمصمحة الخاصة لمممزميف بالضريبة
 كىكذا فاإلدارة ىنا تككف ممزمة باحتراـ قرارات القضاء سكاء في إطار القضايا 
المطركحة عمييا في شكؿ مطالبات، أك في ما يستقبؿ مف أعماليا كقراراتيا في اتجاه 

الممزميف، فبقدر ما تحتـر اإلدارة أحكاـ القضاء بقدر ما ينعكس ىذا إيجابا عمى 
عالقتيا بالممزميف، فثقتيـ فييا رىينة بمدل احتراميا لمقانكف كخضكعيا ألحكاـ 

. القضاء
كما يجب عمى اإلدارة أنيا تسعى كرد فعؿ عمى اجتياد قضائي ال يرضييا 

كبدافع الغيرة عمى المصمحة العامة التي تمتمكيا إلى تعديؿ النصكص تعديال يقمص 
ال ستككف أماـ اعتداء صارخ عمى  مف سمطة القاضي ككظيفتو في الخمؽ كاإلبداع، كا 

. حؽ التقاضي بمدلكلو الحقيقي
كىذا يتطمب مف القضاء أف يككف قكيا كشفافا متسمحا بالقانكف كال شيء غير 

عادة األمكر  القانكف يعمؿ بدكف كمؿ أك تراخي في ممارسة رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة كا 
إلى نصابيا كجادة صكابيا كلك كاف األمر فيو تيديدا لمصالح اإلدارة إذا كاف ذلؾ 
يتماشى مع ركح القانكف كييدؼ إلى تحقيؽ التكازف التي جاءت بو مدكنة تحصيؿ 

.  الديكف العمكمية بيف اإلدارة كالممـز
فكمما تراخت المحاكـ في بسط رقابتيا عمى أعماؿ اإلدارة، كمما شجع ذلؾ 
اإلدارة عمى إىماؿ مبادئ الحكامة، كمقتضيات القانكف، كعدـ االحتياط في اتخاذ 
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قراراتيا، كعمى عكس ىذا المنكاؿ فكمما شددت المحاكـ رقابتيا الحكيمة كمما أفضى 
.  1ذلؾ باإلدارة إلى لزـك حدكدىا، كتحرم المصمحة العامة كحدىا في أعماليا اإلدارية

مف ىنا إذف يمعب القضاء دكرا أساسيا في تدعيـ قيـ الشفافية في التعامؿ مع 
الخاضعيف لمضريبة بؿ كدفع اإلدارة كلالقتراب منيـ بفتح حكار مباشر معيـ كىك ما 

يجعؿ كؿ مف اإلدارة كالممزميف بالضريبة أطرافا إيجابية بفعؿ الثقة التي تسكد الطرفيف، 
كبذلؾ نصؿ إلى خالصة أساسية كىي أف القضاء يعد آلية فعالة لصيانة حقكؽ 

كبالتالي مساىما . 2الخزينة العامة دكف أف تضر بحقكؽ كمصالح الممزميف بالضريبة
. أساسيا في تعزيز الحكامة الضريبية عمى مستكل اإلدارة الضريبية

دٔر انقضاء فٙ تحظٍٛ انؼالقح تٍٛ اإلدارج : انفزع انثاَٙ

ٔانًهشو 

يعتبر القاضي ىك الممجأ الكحيد لألفراد لضماف حقكقيـ مف اعتداء اإلدارة، 
اإلدارة المكمفة "في مكاجية الطرؼ األقكل " الممـز"حيث يحؽ لمطرؼ الضعيؼ 

، أف يمجأ إلى القضاء مف أجؿ ضماف حماية قانكنية لحقكقو ككرامتو كمالو، "بالتحصيؿ
ككيؼ ال كىك حامي حقكؽ األفراد مف كؿ تعسؼ، كنممس ذلؾ في الخطاب السامي 

 بمناسبة إنشاء المجمس 1990 مام 8الذم ألقاه المغفكر لو الحسف الثاني بتاريخ 
ال يمكف ليذه البالد أف تككف "... االستشارم لحقكؽ اإلنساف كالذم جاء فيو ما يمي 

دكلة قانكف إال إذا جعمنا كؿ مغربي عنده الكسيمة كي يدافع عمى حقكقو كيفما كاف 
، كمف ىنا فإف كجكد المحاكـ اإلدارية كفؽ ىذه الفمسفة كافي إلسقاط ىاجس 3"خصمو

السمطة مف العقميات التي مازالت تعتبر أنيا تفمت مف كؿ رقابة كغير مقيدة بالقاعدة 
                                                 

1
، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، "مساىمة القاضي الضريبي في حماية االستثمار"الحبيب العطشان، -  

،  2007-2006أكدال، السنة - جامعة محمد الخامس كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط
. 239ص 

2
. 110، ص 2001، األحمدية لمنشر، الطبعة الثانية "الوجيز في النزاعات الضريبية"عبد القادر التيعالتي، -  

3
، رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة في القانون "المنازعات الضريبية في مجال التحصيل"مريم لفريد، -  

العام، جامعة الحسن الثاني، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عين الشق، الدار البيضاء، 
. 96، ص 2000-1999السنة الجامعية 
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، التي تعمك كؿ السمط ككؿ العقميات، كما أنو كافي لمرفع الكعي بحقكؽ 1القانكنية
. المكاطنيف كبالتزامات اإلدارة

 كبالتالي المساىمة في تحسيف العالقة القائمة بيف اإلدارة كالمكاطف، كبعث الثقة 
مف جديد في العالقة بيف المرتفؽ كاإلدارة، كتفعيؿ النشاط االقتصادم كاالجتماعي عف 

طريؽ كضع مبادئ الحكامة التي تقـك عمى أساس تخميؽ الحياة اإلدارية، كترشيد 
كعقمنة التدبير العمكمي، كتدعيـ التكاصؿ كالتشاكر كانفتاح اإلدارة عمى محيطيا، 
قامتيا لعالقات أكثر إنسانية  خصكصا كأف انفتاح اإلدارة العمكمية عمى محيطيا كا 

. 2مباشرة مع المرتفقيف مف شأنو أف يسمح باندماج أحسف لإلدارة في المجتمع
ككما أف كجكد قضاء قكم كفعاؿ مف شأنو أف يحسس المكاطنيف كيشجعيـ إذا 

ما ضاع منيـ حؽ بسبب التصرؼ غير الالئؽ لإلدارة بمقاضاة ىذه األخيرة، فإنو 
يعتبر في حد ذاتو شكؿ مف أشكاؿ تقريب القضاء مف المتقاضيف مف الناحية 

، كال شؾ أف انتشار الكعي القضائي بيف المكاطنيف، ىك الذم بإمكانو تحطيـ 3المعنكية
، التي ما خمقت لمبطش 4جدار الرىبة كالخكؼ لدل الممزميف عند مقاضاتيـ لإلدارة

نما لنشر ثقافة التكاصؿ كالحكار كالمشاركة المؤدية إلى التنمية  كالتعسؼ كالشطط، كا 
. المستدامة

كؿ ىذا سينعكس إيجابا عمى تصرفات األطراؼ بصفة خاصة، كعمى مالية 
الدكلة بصفة عامة، فمالية الدكلة تنتعش مكاردىا، بفعؿ تحمي الممزميف بركح المسؤكلية 

ككفائيـ لاللتزاماتيـ، كالنأم بأنفسيـ عف أم سمكؾ يرـك إلى اإلفالت مف أداء 
. الضريبة

                                                 
1
. 147، مرجع سابق، ص ...،"عبد اهلل شنفار، اإلدارة المغربية-  

2
. 183، مرجع سابق، ص ...،"اإلدارة العمومية المغربي"نسرين سعد الديس، -  

3
، المجمة المغربية لإلدارة المحمية "دور المحاكم اإلدارية في حماية النشاط االقتصادي"آمال المشرفي، -  

.  15، ص 1997يونيو -  أبريل19والتنمية، عدد 
4
، "مدى الموافقة والمفارقة بين القانون المحدث لممحاكم اإلدارية وقانون المسطرة المدنية"مصطفى التراب، -  

. 105، ص 1996/9المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، سمسمة مواضيع الساعة، 
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 ألنو في ظؿ كاقع الحكامة يصبح الممـز مشارؾ في العممية الضريبية بشكؿ 
خاص كفي العممية التنمكية بشكؿ عاـ، كتصبح حقكقو كمصالحو مصانة كمحمية مف 

طرؼ القانكف بفعؿ كجكد قضاء إدارم كجبائي قكم يراعي عند البت في النزاعات 
الجبائية بيف الممـز كاإلدارة االقتراب أكثر مف تحقيؽ التكازف بيف الممـز باعتباره طرفا 
ضعيفا، كاإلدارة الضريبية صاحبة االمتيازات الكاسعة، كبذلؾ يعتبر القضاء مشارؾ 

. أساسيا في تدبير الشأف العاـ
تأْٛم انقضاء : انًطهة انثاَٙ

مف أجؿ االضطالع باألدكار القضائية كالقانكنية كاإلصالحية التي تكجد عمى 
عاتؽ القضاء، فإف ىذا األخير يحتاج إلى االستفادة مف عممية تأىيمية متكاصمة 

انسجاما مع ىذه األدكار، كمع مبادئ الحكامة الضريبية التي تستدعي كجكد قضاء 
. منفتح مطمع عمى المجاؿ االقتصادم كالقانكني كالسياسي كاالجتماعي

 كحتى يككف القضاء مساىما في تحقيؽ رىاف الحكامة الضريبية، كأىداؼ 
مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية فإنو يجب إخضاع القضاة لتأىيؿ كظيفي كعممي حتى 

. تنسجـ تدخالت القضاء كاجتيادات القضاة مع ىذا الرىاف كىذه األىداؼ
( الفرع األول) كيقتضي ىذا التأىيؿ التكجو نحك التخصص في العمؿ القضائي 

(. الفرع الثاني)كاالنكباب عمى تككيف القضاة عمى أكثر مستكل 
انتٕجّ َحٕ انتخظض فٙ انؼًم انقضائٙ : انفزع األٔل

ال يمكف لمقاضي أف تككف لو القدرة عمى حؿ مختمؼ المشاكؿ المستعصية في 
حقؿ معيف دكف أف يككف ممما بقكاعد ذلؾ الحقؿ، كىكذا فإف القاضي الجبائي لكي 

يتسمح بقيـ اإلبداع كاالبتكار في ظؿ مختمؼ اإلشكاالت التي تثار عند تطبيؽ 
المقتضيات القانكنية التي جاءت بيا مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية، مفركض عميو 

. أف يككف متخصصا في ىذا المجاؿ، كممما بمختمؼ جزئيات العمؿ الجبائي
 ذلؾ أف القاضي في المادة الجبائية ليس مدعك فقط إلى أف يفصؿ بيف طرفيف 

متنازعيف بؿ أف يحمي الممـز مف تجاكزات اإلدارة الضريبية عمكما كاإلدارة المكمفة 
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بالتحصيؿ التي تتمتع بسمطات كاسعة، كأف يككف حكمو عامؿ  مساعد في تكريس 
ثقافة التكاصؿ كالمشاركة بيف اإلدارة كالممـز كليس العكس، كمف جانب آخر أف يييئ 

لمدكلة المكارد الضركرية حتى تباشر كتقـك بأدكارىا عمى المستكل االقتصادم 
كاالجتماعي لكف دكف تعسؼ أك تعدم عمى حقكؽ المكاطف الطرؼ الضعيؼ في ىذه 

. المعادلة
كبالتالي فإف القضاء مف أجؿ أف يككف أكثر فعالية في حؿ كؿ اإلشكاالت 

كالنزاعات التي تثار بيف اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كالممـز بالضريبة، يتعيف عميو أف 
يككف أكثر معرفة باألمكر الدقيقة المرتبطة بالعممية الضريبية، ككذا بالظركؼ 

االجتماعية كاالقتصادية المحيطة بالنزاع حتى يككف حكمو عادال يحافظ عمى قاعدة 
. التكازف بيف مصالح اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كمصالح الممـز بالضريبة

لذلؾ نرل أف قضاءا جبائيا كمتخصصا يفرض نفسو بحدة حتى يستطيع 
القاضي الضريبي أف يؤدم األدكار المنكطة بو كالمنتظرة منو في ظؿ التطكر الذم 
يعرفو المجتمع في اتجاه إدارة ضريبية مؤسسة عمى مبادئ الحكامة الجيدة، إدارة 

مكاطنة تتكاصؿ بشكؿ فعاؿ مع الممزميف كتشركيـ في العممية الضريبية، إدارة شفافة 
كمسؤكلة كمساىمة في بناء مجتمع المكاطنة، كفي اتجاه كذلؾ ممـز مكاطف يؤدم 

كاجباتو الضريبية بما فييا أداء الضرائب في الكقت المناسب، ممـز ال يفكر في المجكء 
إلى التيرب الضريبي كحؿ لحماية مصالحو االجتماعية كاالقتصادية، ألف ىناؾ قضاء 

. يحمي مصالحو، خصكصا في ظؿ مكجة الكعي العاـ التي أصبح يعرفيا المجتمع
فالمجتمع بمختمؼ التحكالت التي يعرفيا عمى المستكل االجتماعي كاالقتصادم 

كالتكنكلكجي أصبح يستمـز أكثر فأكثر التخصص، كمف ىنا فإنو يمكف القكؿ أف 
القضاء مف أجؿ أف يككف فاعال في المجاؿ الجبائي كمساىما في تعزيز مبادئ 

الحكامة الجيدة عمى مستكل اإلدارة الضريبية يتعيف عميو أف يتجو نحك التخصص 
. تعميقا لمداركو كمعارفو المرتبطة بيذا الرىاف الجديد
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إف التخصص في المنازعات الجبائية عمى مستكل المحاكـ اإلدارية أصبح 
ضركرة لمنيكض بمستكل العمؿ الجبائي عمكما، خاصة أف المنازعات الجبائية تتميز 
بخصكصيتيا كتتميز عف باقي القكانيف األخرل لكثرة نصكصو كأحكامو كسرعة تغيرىا 

.  1مما يتطمب تفرغ القاضي ليذا المجاؿ لدراستو أكثر كالتعمؽ فيو
إذا كاف البعض يرل أف الكقت لـ يحف بعد لممطالبة بإحداث محاكـ جبائية لقمة 

، فإف ىذا ال يمنع مف 2القضايا الضريبية المعركضة عمى أنظار المحاكـ اإلدارية
التأكيد عمى ضركرة تككيف القضاة تككينا جبائيا كتخصصيـ عمى مستكل المحاكـ 
اإلدارية إذ الشؾ أف ىذا التخصص سيشكؿ لبنة أساسية لخمؽ ىذه المحاكـ فيما 

. يستقبؿ مف السنيف
تكٍٕٚ انقضاج : انفزع انثاَٙ

إف القاضي بال تككيف كالشجرة بدكف جذكع كال أغصاف، كالتككيف ال ينحصر 
في غزارة العمـ فحسب بؿ يتعداه إلى التمكف مف أسرار المينة كبكاطنيا كتقنياتيا كالقدرة 

.  في المجاؿ الجبائي3عمى حؿ المشاكؿ المستعصية كالخمؽ كاإلبداع كاالبتكار
مف األحسف أف يككف عندنا تشريع سيء "كفي ىذا اإلطار يرل البعض أنو 

كلكف قضاة في المستكل، ال أف يككف لدينا تشريع ممتاز كيطبؽ مف جانب قضاة 
سيئيف، ذلؾ أف القاضي الجيد يصمح عادة ما عمؽ بالتشريع السيء مف نقائص 

، كمف ىنا فإف القاضي 4"كثغرات، كأف القاضي السيء يفسد كؿ محاسف التشريع الجيد
الجبائي الجيد المطمكب منو إصالح ما عمؽ بالتشريع الجبائي مف نقائص كثغرات، تـ 

                                                 
1
، رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة، كمية العموم "العمل القضائي في المادة الجبائية"سعاد بنور، -  

. 276، ص 2000-1999القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء عين الشق، السنة الجامعية 
2
. 276نفس المرجع، ص -  

3
. 29، ص 1999، يونيو 11، السنة 19، مجمة اإلشعاع، العدد "استقالل القضاء"الحسن سيمو، -  

4
، المجمة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن، "نظام المحاكم المغربية اإلدارية ونزع الممكية"أحمد الكشبور، -  

. 136، ص 1994، 21عدد 



 97 

اإلشارة إلييا في الفصؿ األكؿ مف القسـ الثاني مف ىذا البحث، يجب أف يككف مككنا 
. تككينا عمميا كمينيا متينا كمتكاصال ال ينتيي إال بتقاعد القضاة

 ذلؾ ألف التككيف حالة مستمرة تبتدئ مف المعيد الكطني لمدراسات القضائية 
، كتتطمب كذا أمد القاضي 1كتمر عبر الدكرات التككينية المتكاصمة محميا كخارجيا

بمختمؼ المراجع العممية كالمجالت كالنشرات الدكرية سكاء منيا الكطنية أك األجنبية، 
حتى يستطيع القضاة مكاكبة مكاقؼ الفقياء في مختمؼ األحكاـ كالقرارات التي تتخذىا 

المحاكـ، ككذا تمكيف القضاة كذلؾ مف االجتيادات القضائية الصادرة عف مختمؼ 
المحاكـ، كتمؾ الصادرة عف المجمس األعمى كذلؾ لالعتماد عمييا مف أجؿ االجتياد 

في اإلبداع في المجاؿ الجبائي، بما يتماشى مع األدكار الجديدة التي تقـك بيا الضريبة 
باعتبارىا محركا أساسيا لمتنمية كبما يتماشى كذلؾ مع مصالح األطراؼ المتدخمة في 

. العممية الضريبية
كىكذا فإف القاضي الجبائي المتخصص كالمككف تككينا عمميا متميزا يعتبر ىك 

القادر دكف غيره عمى ابتكار كاالجتياد لإليجاد الحمكؿ الناجعة لمختمؼ النكازؿ 
، في مجاؿ المنازعات الجبائية خاصة منيا 2المعركضة عمى الساحة القضائية

. المرتبطة بالتحصيؿ
كفي نياية ىذا المحكر ال يفكتنا أف نشير بأف المادة الضريبية عمكما بجميع 

فركعيا ككذا الحكامة الضريبية بمختمؼ مبادئيا كأسسيا يجب أف تمقف منذ البداية في 
الدراسات الجامعية بكمية الحقكؽ كخصكصا مكضكع الحكامة الضريبية التي ال يحظى 

بالعناية الالزمة بجامعاتنا ال عمى مستكل البحث كال عمى مستكل الدارسة، كبالتالي 
فإف تككيف الطالب تككينا قانكنيا في المجاؿ الضريبي بمختمؼ تقاطعاتو كمستجداتو 
يمكنو بطريقة أك بأخرل أف يقدـ خدمة تقنية إلى القضاء الجبائي باعتبار الطالب قد 

                                                 
1
. 29، مرجع سابق، ص ...،"استقالل القضاء"الحسن سيمو، -  

2
، 41، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، العدد "القضاء الجبائي بين الواقع واآلفاق"مراد الخروبي، -  

. 82، ص 2001السنة 
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يككف في المستقبؿ إما قاضيا أك محاميا أك محاسبا في إدارة التحصيؿ أك حتى ممزما 
.     بالضريبة

خالطح ػايح 

التدخؿ القضائي في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية كالحكامة "إف مكضكع 
يعتبر مف المكاضيع التي لـ تحظى باالىتماـ خاصة مف طرؼ الباحثيف " الضريبية

الجامعييف في مرحمة ما بعد صدكر مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية التي دخمت حيز 
 كفي ظؿ تسارع الدعكات حكؿ ضركرة تبني 2000التنفيذ في فاتح أكتكبر مف سنة 

. اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ لمبادئ الحكامة الضريبية كآليات تدبير الشأف العاـ
ذا كانت إشكالية التكازف امتيازات السمطة اإلدارية المكمفة بالتحصيؿ  كا 
كالضمانات الممنكحة لمممزميف تشكؿ القاعدة التي تأسست عمييا فمسفة مدكنة 

التحصيؿ، فإف مكضكعنا ىذا حاكؿ تسميط الضكء عمى جانب مف ىذا التكازف كالذم 
يتجمى أساسا بالدكر الذم يضطمع بو القضاء باعتباره السمطة التي يرتكز عمييا بناء 

الدكلة الديمقراطية كيحفظ كجكدىا مف االنييار كيضمف استمرارىا في االضطالع 
بأدكارىا في المجاؿ االجتماعي كاالقتصادم ترتكز عمييا الحماية القانكنية لمركز الممـز 

. كتحمي حقكقيـ في مكاجية اإلدارة أك باقي السمطات العامة كالخاصة
مف ىنا حاكلنا في إطار القسـ األكؿ مقاربة اإلطار القانكني كالعممي الذم يتـ 
في إطاره التدخؿ القضائي في ىذا المجاؿ حيث حاكلنا التركيز عمى الشركط التي يتـ 
في إطارىا ىذا التدخؿ كما تحممو مف ضمانات لمممـز كانعكاساتيا عمى مبدأ التكازف 

كما حاكلنا تناكؿ خصائص كمميزات التدخؿ القضائي . كعمى آليات تدبير الشأف العاـ
سكاء فيما يتعمؽ بتحضير الدعكل أك صدكر األحكاـ ككذا طرؽ الطعف، كخمصنا فيما 
ف كاف اليدؼ مف صياغتيا ىك  يتعمؽ بالشركط المؤطرة لمتدخؿ القضائي أنيا شركط كا 
المساىمة في تكطيد كمأسسة التكازف بيف امتيازات اإلدارة كضمانات المديف فإنو رغـ 
ذلؾ تبقى شركط معقدة كصعب إدراكيا مف طرؼ المدعي خاصة فيما يرتبط منيا 
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بمسطرة التظمـ اإلدارم كالتي تجعؿ ىذا األخير عاجزا عمى تحقيؽ اآلماؿ المعقكدة 
. عميو لحؿ المنازعات الضريبية في مجمكعيا

كفي إطار ىذا القسـ حاكلنا الكقكؼ عمى مختمؼ مجاالت المنازعة ضد أعماؿ 
أك تعمؽ األمر " المتابعة، المنازعة حكؿ كجكد االلتزاـ باألداء، المنازعة حكؿ االمتياز

بالدعكل المنصبة عمى إيقاؼ إجراءات التحصيؿ سكاء في إطار حؽ المديف في إيقاؼ 
تحصيؿ الديكف العمكمية بناءا عمى طمبو أك بناءا عمى السمطة التقديرية لإلدارة أك في 

.  إطار التدخؿ القضائي لمكقؼ تنفيذ إجراءات التحصيؿ
كما يمكف مالحظتو في ىذا اإلطار أف بالرغـ مف االمتيازات التي جاءت بيا 
المدكنة فإف بعض أحكاميا مازالت عاجزة عف إيجاد الحمكؿ الناجعة لإلشكاالت التي 
تكاجو العمؿ القضائي في ىذا الباب، كىي إشكاالت تثير كمازالت تثير الكثير مف 

الجدؿ كاختالؼ الديكف العمكمية كعدـ انسجاـ بعض مقتضياتيا مع البعض اآلخر، 
مما تفتح المجاؿ لبركز العديد مف الصعكبات القانكنية التي تكاجو المدعي عند 

. مباشرتو لمدعكل الجبائية المتعمقة بإجراءات تحصيؿ الديكف العمكمية
كفي القسـ الثاني حاكلنا الكقكؼ عمى اإلشكاالت المطركحة عمى مستكل العمؿ 

القضائي سكاء مف خالؿ استقراء مضاميف مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية، أك مف 
. خالؿ تحميؿ بعض مككنات الحصيمة القضائية في مجاؿ تحصيؿ الديكف العمكمية

 كىكذا استعرضنا اإلشكاالت التي تكاجو المدعي عند مباشرتو لمدعكل الجبائية 
سكاء في مرحمتيا اإلدارية أك القضائية كىي إشكاالت مازالت تتطمب بذؿ الجيكد مف 

طرؼ المشرع كاإلدارة المكمفة بالتحصيؿ كجياز القضاء مستقبال لتجاكز ىذه 
اإلشكاالت، كبالتالي المساىمة في خمؽ التكازف المنشكد بيف مصالح خزينة الدكلة 

. كحقكؽ مدينييا في إطار تسكده الشفافية كالثقة كالحكار
كما ستعرضنا اإلشكاالت التي تثار عمى مستكل العمؿ القضائي خاصة فيما 
يرتبط بتنازع االختصاص بيف المحاكـ اإلدارية كالعادية كالتجارية، بسبب غمكض 

بعض مقتضيات مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية، كفي ىذا اإلطار كلتجاكز كؿ ىذه 
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اإلشكاالت اقترحنا أف يتدخؿ المشرع بنصكص كاضحة لتحديد صالحيات المحاكـ 
المختمفة، كتحديد مسطرة التقاضي كشركطيا كتبسيط إجراءاتيا حتى يسيؿ عمى 

المتقاضيف المجكء إلى القضاء مف اجؿ طمب الحماية القضائية لمصالحيـ كحقكقيـ 
في مكاجية إدارة التحصيؿ كصالحيات المكتسب المكمؼ بالتحصيؿ كذلؾ بالشكؿ 

. الذم يزيد كؿ اإلشكاالت المطركحة في ىذا المجاؿ 
كفي المحكر الثاني مف ىذا القسـ تطرقنا إلى مقكمات الحكامة الضريبية 
كمككناتيا كدكرىا في بناء عالقة متكازنة بيف اإلدارة الضريبية كالمكاطف الممـز 

بالضريبة ككذا دكر القضاء في بناء كتعزيز ىذه الحكامة كتبيئة مبادئيا عمى مستكل 
أجرأة مقتضيات مدكنة تحصيؿ الديكف العمكمية كاليت يجب أف تنسجـ مبادئ الترشيد 
كالعقمنة كالشفافية التي تعد عناصر أساسية لتبيئة مبادئ الحكامة الضريبة كىذا يتطمب 
تأىيؿ اإلدارة كتحديثيا كتمكينيا مف الكسائؿ المادية كالالزمة لتحمؿ عبء المحافظة 

ككذا تعميـ ثقافة المكاطنة كجعميا أساس كؿ . عمى الماؿ العاـ كتحقيؽ العدالة الجبائية
إصالح ضريبي مع تجنيد كؿ القكل الفاعمة لتكعية كجعميا أساس كؿ إصالح ضريبي 
مع تجنيد كؿ القكل الفاعمة لتكعية المكاطنيف بكاجباتيـ الضريبية كخمؽ نظاـ ضريبي 
متكامؿ يقـك عمى الشفافية كالتبسيط كالعقمنة كالمساكاة في تحمؿ العبء الضريبي، 
كتأىيؿ القضاء الجبائي حتى يقـك بدكر فعاؿ في إرساء حكامة ضريبية جيدة داخؿ 
اإلدارة المكمفة بالتحصيؿ أك خارجيا في إطار عالقتيا مع الممزميف بالضريبة بما 
يحققو مف رقابة قضائية عمى نشاط اإلدارة حيث ال يقتصر دكر القضاء في ىذا 

نما يصنعو محاكال إيجاد التكازف بيف المصمحة العامة  المجاؿ عمى تطبيؽ القانكف كا 
لمدكلة كالمصمحة الخاصة لمممزميف بالضريبة، فيؿ سيتجاكب المشرع كاإلدارة كالقضاء 

. مع ىذه المقترحات كالمطالب اإلصالحية؟
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