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 :مقدمة
تحتل الضرائب والرسوم وما في حكمها مكانة متميزز  و همميزة كبيزر  فزي التازراعات الماليزة    

لمززا لهزززا مززن هازززار ايجابيززة للدولزززة وهيضززا مززوردا هساسزززيا  وكزز ا عنصزززرا مهمززا  فزززي  1المعاصززر 
 تموال النفقات العامة .

فزززي بزززدايتها وسزززيلة ماليزززة بحازززل يقتصزززر دورمزززا علززز  ت طيزززة النفقزززات  2فلقزززد كانزززت الضزززرابة   
يمكززن هن تحققززل مزز ر اهتيززر  مززو تززوفير  العموميززة وتمواززل التززدمات العامززة فكززان هقصزز  مززا

 .لجوء لإلقتراض هو اإلصدار النقديعائدات مالية للتزانة العامة بحيث ت ني الدولة عن ال

ظزززائل الدولزززة محزززدود  كززان دور الضزززرابة يقتصزززر علززز  تموازززل الوظزززائل فعنززدما كانزززت و     
اهساسية دون غيرما لكن حين فرضت اهزمات اإلقتصادية نفسها وجدت الدولة فزي الضزرابة 
تلززا الوسززيلة الفعالززة لتاززجيع القطززاع التززاص .ومكزز ا لززم يعززد مطلوبززا فقزز  البحززث عززن هحسززن 

ق لكزن هصزبا البحزث هكازر علز  والوسزيلة اهنسزب وعاء جبائي كما كان عليل اهمر في الساب
  .3التي تمكن من جعل الجباية يلعب دورا هكبر عل  الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي

همززززززر فرضززززززها وتحصززززززيلها وتولهززززززا السززززززلطات  4ي إلدار  الضززززززرائبو عهززززززد الماززززززرع الم ر زززززز 
بضزمانات واسزعة للتاضزعين يكفي لتحقيق وضيفتها , وفي المقابزل هقزر  واإلمتيازات العامة ما

 لحمايتهم من كل تعسل هو اط  قد ياار في حقهم من طرف اإلدار  الضرابية . 5للضرابة

                               
بالم رب عل  هنها دراسة مجموع القواعد والعمليات المرتبطة باهناطة المالية التي تقوم بها الدولة والجماعات  المالية العامةوتعرف 1 

المحلية  ومؤسساتها وميأتها من اجل اقتناء المال وصرفل.عبد الفتاح بلتال.علم المالية العامة والتاراع المالي الم ر ي.مطبعة 
 .10ص.2005الطبعة اهول  -محمدية-فضالة

مي فراضة مالية تفرضها الدولة عل  اهاتاص الطبيعيين واإلعتباراين بصفة نهائية ودون مقابل بهدف الحصول عل  الضريبة 2 
الموارد الالزمة لتموال اهعباء العامة وتحقيق همداف المجتمع.إسماعيل الصفاحي,محاضرات في القانون الجبائي.مكتبة عالم المستقبل 

 .5.ص2011-هكادير–م حي السال 926زنقة 
 1,ص:2012-2011سليمان بومزوغ.المراقبة الجبائية للمقاولة في الم رب ,بحث لنيل اهاد  الماستر,جامعة محمد اهول وجد  , 3 
تل جزءا من اإلدار  المالية والتي تاكل جزءا من اإلدار  العامة , المتمالة في كل جهد هو نااط جماعي دا اإلدارة الضريبيةتعتبر  4 

المنظمات العامة يتصل بإتمام هو تنفي  اهعمال بواسطة الموظفين عن طراق تتطي  وتنظيم وتنسيق ورقابة مجهوداتهم وتصرفاتهم 
من جانب ,واستتدام اإلمكانات المادية عل  الوجل اهمال من جانب هتر قاصد  ب لا إاباع الحاجات العامة عل  مقتض  هحكام 

اإلدار  الضرابية جزءا من السلطة التنفي ية في الدولة ,تتول  تنفي  وتطبيق القانون الضرابي ومي جهة إداراة  الدستور . وبالتالي تعتبر
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كقززانون هسززم  , حيززث نززص  20116ويسززتمد اإللزززام الضززرابي قاعدتززل مززن مضززمون دسززتور   
بزأن ععلز  الجميزع هن يتحمزل ,بصزفة تضزامنية , وبازكل يتناسزب  39م ا اهتيزر فزي الفصزل 

لوسائل التي يتوفرون عليها ,التكزاليل التزي تتطلبهزا تنميزة الزبالد , وكز ا تلزا الناتجزة عزن مع ا
 اهعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البالدع

غيززززر هن اإلدار  الضززززرابية التززززي منحهززززا الماززززرع عززززد  صززززالحيات تتعلززززق بتأسززززيس الوعززززاء    
انونيززة المتولززة للملزززمين كززالتبليل بفززرض الضززرابة الضززرابي , قززد تمززس بعززض الضززمانات الق

 ,احترام المسطر  المتعلقة بتصحيا هسس الضرابة ...مما قد يناأ معل نزاع .

والنزززاع الضززرابي  يعززرف فززي مفهومززل الضززيق , تززالف بززين طززرفين , ممززا اإلدار  والملزززم    
قضززائي يفصززل ,يززدفع فيززل كززل طززرف بموقززع متعززارض مززع موقززل الطززرف اهتززر همززام جهززاز 

 بينهما بإصدار حكم تنفي ي و ملزم.

وفزي مفهومزل الواسزع يعزرف النززاع الجبائيعمجموعززة اهسزاليب القانونيزة التزي يزتم بمقتضززاما    
 7فض النزاعات التي تناأ عن تطبيق قانون الضرابة من طرف اإلدار  الجبائية 

ئة عززن وجززود تززالف بززين الملزززم هي هن المنازعززة الجبائيززة مززي تلززا الحالززة القانونيززة الناازز   
واإلدار  الضززرابية بمناسززبة قيززام مزز ر اهتيززر  بتحديززد وعززاء الضززرابة وتصززفيتها وتحصززيلها ,و 

إل  ىز è–من تصوصيات م ر المنازعة هنها منازعزة علز  مراحزل ,بمعنز  هنهزا ع ترفزع ابتزداء 

                                                                                                
تابعة لوزار  المالية , وتتتص اإلدار  الضرابية بتنفي  القانون الضرابي والتحقق من سالمة تطبيقل و لا حماية لمصالا التزانة من 

,ويحدد القانون الضرابي  عالقة اإلدار  الضرابية بالممولين من حيث بيان حقوق وواجبات كل  جهة وحقوق الممولين من جهة هترى 
 ,96-95طرف .إسماعيل الصفاحي.م س .ص:

يقصد بالتاضع هو الملزم  لا الاتص }الطبيعي هو المعنوي{ ال ي يتحمل مسؤولية دفع الضرابة نتيجة قيامل بنااط محدد وتعود 5 
وجود التزام بدفع الضرابة مصدرر القانون من تالل تضمين م ا اإللتزام في الدساتير والتي نصت باإلجماع عل   إل كلمة ملزم 

إلزامية مساممة المواطنين في تموال النفقات العامة منيطة بالقانون وحدر صالحية تحديد مقدار ومحتوى م ا اإللتزام 
 .77-76والتضوع.إسماعيل الصفاحي.م س. ص 

اعبان  28-مكرر  5964.الجراد  الرسمية عدد 2011يوليوز29بتاراخ  1.11.91بتنفي ر الظهير الارال رقم صادر  6 
 {.2011يوليوز 30}1432

مناور  قال.م2012ديسمبر  4تاراخ النار-سطات-يونس مليا ,التطور التاراتي للمنازعات الجبائية بالم رب,جامعة الحسن اهول 
 . 23H00عل  الساعة  2014-12-29بتاراخ   7www.Maroc Droit.com بموقع 



 المنازعات الجبائية
 

 
5 

201

2015 

اللجززان الضززرابية  القضززاء , بززل عبززد لهززا هن تمززر مززن مرحلززة الطعززن اإلداري هو الطعززن همززام
, الزز ي يتحمززل عبززي  تحقيززق التززوازن بززين الحفززا  علزز   8,قبززل اللجززوء فززي المرحلززة القضززائية

الماليززة العامززة وعززدم إمززدارر و ززين الحفززا  علزز  حقززوق الملزززمين فززي إطززار الضززمانات المتولززة 
 لهم.

ي ا  هن وبالتززززالي تسززززت رق المنازعززززة الضززززرابية وقتززززا طززززويال قبززززل الحسززززم فيهززززا باززززكل نهززززائ   
المعني باهمر بعد هن يسزتنفد المسزطر  اإلدارازة لزل الحزق فزي رفزع النززاع همزام القضزاء اإلداري 

التزي نصزت علز  مزا 9المحزدث للمحزاكم اإلدارازة  41-90طبقا للماد  الاامنة من القزانون رقزم 
يلززززززي عتتززززززتص المحززززززاكم اإلداراززززززة ... تطبيززززززق النصززززززوص التاززززززراعية و التنظيميززززززة المتعلقززززززة 

نتتابات و الضرائب و نززع الملكيزة هجزل المنفعزة العامزة , و بالبزث فزي الزدعاوى المتعلقزة باإل
 .بتحصيل الديون المستحقة للتزانة العامةع 

ومن تم يحتل موضوع المنازعات الضرابية هممية بال زة تاصزة لالرتبزاط الوايزق باعقتصزاد    
عديززد مززن اهسززئلة والتززي تنززدر  الزز ي مززو عصززب المجتمززع . لزز لا نجززد مزز ا الموضززوع يطززرح ال

 في سياق التحوعت الديمقراطية التي يعرفها الم رب.

فززإل  هي حززد وفززق الماززرع الم ر ززي فززي وضززع قواعززد قانونيززة تضززمن التززوازن بززين هطززراف    
النزززاع الضززرابي ل ومززل وفززق فززي حمايززة الملزززم الضززرابي الزز ي يعتبززر الطززرف الضززعيلل ومززا 

 صة ما يتعلق بحماية الضمانات المتولة للملزمينلمو دور القضاء اإلداري تا

وترتيبا عل  مزا سزبق فزإن إازكالية البحزث تتفزرع إلز  العديزد مزن اإلازكاليات , تزتلتص فزي    
تحديد مفهوم للنزاع الضرابي ام تمييزر بين ما قبل وبعد المرحلة القضائية  وك لا البحزت عزن 

الضزرابي ومزا محزل القاضزي اإلداري مزن  لزا  التوازن بين طرفي العالقة في منازعات الوعاء
.  

                               
محمد الاراقي , المنازعات اإلداراة في الماد  الضرابية هو الطرق البديلة لتسوية النزاعات الجبائية ,ندو  وطنية حول موضوع  8 

 .45, ص 16اإلاكاعت القانونية والعملية في المجال الضرابي,مناور  بمجلة دفاتر المجلس اهعل  , عدد 
 .1993-11-03بتاراخ  4227الصادر بالجراد  الرسمية عدد  41-90قانون رقم  9 
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 : ومن هجل اإلحاطة بكافة اإلاكاعت المطروحة سوف يتم معالجتها وفق التصميم التالي

 قبل القضائية المرحلة ماالمبحث األول       

 المبحث الثاني المرحلة القضائية      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنازعات الجبائية
 

 
7 

201

2015 

 المرحة ما قبل القضائية  : المبحث األول
 إلزز تعتبززر المرحلززة مززا قبززل القضززائية هول مرحلززة يمززر منهززا النزززاع الضززرابي قبززل هن يصززل    

قبززل القضززائية ولززيس بالمرحلززة  القضززاء . وسززميت مزز ر المرحلززة اهولزز  اإللزاميززة بالمرحلززة مززا
اإلدارازززة لكزززون النززززاع ع يطزززرح دومزززا همزززام اإلدار  وحزززدما , بزززل قزززد يكزززون هحيانزززا همزززام اللجزززان 

 .10و مي ليس إدار  هو امتداد لها بل لجان تحكيميةالضرابية 

سزواء همزام اإلدار  الضزرابية هو اللجزان التحكيميزة محطزة هساسزية فزي   ومن تم يعتبزر النززاع   
النزاع الضرابي. حيث يستطيع الملزم ال ي يرى هن الضزرابة فرضزت عليزل تتجزاوز مداتلزل هو 

نص يعفيل هن يتقدم بالطعون الالزمزة لتفزادي هنها فرضها ع يعتمد عل  هساس قانوني كوجود 
 هدائها .

وبالتزززالي تكتسزززي المنازعزززات الضزززرابية حلزززول بديلزززة لتسزززوية التالفزززات الناازززئة عزززن عمليزززة    
تحديد وعاء الضرابة وتصفيتها وتحصيلها هممية قصوى هنها تمكن اإلدار  من تصزفية معظزم 
النزاعزززات فزززي مراحلهزززا اهولززز  ومزززن تزززم تسزززهم بازززكل ع يسزززتهان بزززل فزززي تتفيزززل العبزززي علززز  

الحززوار  إطززارل المحززاكم بالقضززايا التززي يمكززن هن تجززد لهززا حززال فززي القضززاء وعززدم اتقززال كامزز
الحزززوار  إطزززارمديرازززة الضزززرائب هو فزززي  همزززامالمباازززر مزززع اإلدار  عزززن طرازززق المنازعزززة  رغيززز

 المباار عن طراق المنازعة همام اللجان الضرابية .

مزن جهزة همزام قبل القضائية سوف نتطرق للمنازعة اإلدارازة  من هجل اإلحاطة بالمرحلة ما   
وفززق الاززكل  لززا سززوف يززتم  وعليززلاإلدار  الضززرابية ومززن جهززة اانيززة همززام اللجززان الضززرابية .

 :التالي

 الطعن اإلداري  : المطلب اهول     

 المنازعة همام اللجان التحكيمية  :المطلب الااني     

 
                               

 .43,ص 1997عبد القادر التعالتي , النزاع الضرابي في التاراع الم ر ي, دار النار الم ر ية , الدار البيضاء  10 
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 الطعن اإلداري  : المطلب األول
بحكززم العالقززة المبااززر  بززين الملزززم واإلدار  الضززرابية فززإن النزززاع ياززار تززالل جززل العمليززات    

 من تأسيس وتصفية وتحصيل. 

وبمزا هن اإلدار  الجبائيززة تولهززا الماززرع كافززة السززلطات الممكنززة مززن هجززل القيززام بزز لا فإنهززا    
دلزة الجبائيزة بينمزا يكزون تكون في مركز المدع  عليل باعتبارما طزرف قزوي فزي المعا غالبا ما

 الملزم يكون في مركز المدعي كطرف ضعيل هلزمل القانون بتموال النفقات العمومية.

تحقيزززق التززززوازن بزززين هطززززراف العالقزززة الضززززرابية هقزززر الماززززرع الم ر زززي كبززززاقي  إطززززاروفزززي    
مراجعزة  إلز قانونيزة تزدفع اإلدار   كآليزةالتاراعات اهترى مسطر  المطالبزة اإلدارازة التمهيديزة 

مزي إ ن مزز ر المطالبززة لوكيزل يززتم تقزديمها و لمززن تقززدمل  هو توضزيا موقفهززا همزام المكلل.فمززا
 ل مي اإلجراءات المرتبطة بها وما

 المطالبة اإلدارية التمهيدية : الفقرة األولى
تعتبر المطالبة اإلداراة من بين الحقوق التي هقرما المارع للملزم الضزرابي ضزمانا لحقوقزل    

الماليزززة ومزززن هجزززل اإللمزززام بهزززا سزززوف نبزززين اإلطزززار القزززانوني للمطالبزززة اإلدارازززة هوع  ازززم قزززرار 
 .اإلدار  باأنها  اانيا 

 اإلطار القانوني للمطالبة اإلدارية  : أوال

القضزاء فزي  إلز لقد فرض المارع الم ر زي علز  الملززم سزلا الطعزن اإلداري قبزل اللجزوء     
مز ر اهتيزر  .وفزي مز ا  اتت تزلحالة نزاع بينل و ين اإلدار  الضرابية , بتصزوص القزرار الز ي 

اإلطار فإن المارع الضرابي الم ر ي تزر  عزن القاعزد  العامزة المضزمنة فزي قزانون المسزطر  
والتزززي نصزززت فزززي فقرتهزززا اهتيزززر  ع ع يقبزززل طلزززب اإلل زززاء  360مزززن تزززالل المزززاد   11المدنيزززة

كزان فزي اسزتطاعة مزن يعنزيهم اهمزر المطالبزة بحقزوقهم لزدى  إ االموجل ضد القرارات اإلداراة 

                               
, بالمصادقة عل  نص قانون المسطر   1974اتنبر 28, 1394رمضان  11بتاراخ  1.74.747ظهير ارال بماابة قانون رقم  11

 المدنية , سلسلة النصوص القانونية ,مناورات دار الجبل.
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المحاكم العاديزة ع.وبالتزالي نسزتنتن مزن مز ر المزاد  هن القاعزد  فزي إطزار الزتظلم اإلداري يكزون 
 عادية .همام المحاكم ال

نجزززدما قلبززت القاعززد  حينمززا اعتبززرت هن الزززتظلم  12إع هنززل فززي القززوانين المتعلقززة بالضززرائب   
مزززن  235اإلداري يجزززب هن يمزززر وجوبزززا همزززام اإلدار  الضزززرابية ومزززو مزززا هكزززدت عليزززل المزززاد  

 .13من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  161المدونة العامة للضرائب والماد  

يعزرف بمسزطر  المطالبزة اإلدارازة التمهيديزة, ويقصزد بهز ر  اتم التظلم اإلداري في إطار مزاو    
اهتير  تقديم تظلم إل  اإلدار  صاحبة القرار بقصد التراجع عنزل هو تعديلزل , بمزا يصزحا معزل 

 .14المركز القانوني للمتظلم

ليززل زاززاد  علزز  هو فرضززت ع فكززل ملزززم يعتبززر هن الضززرابة هو الرسززوم فرضززت عليززل تطززا   
الززالزم يعتبززر هساسززا لهززا هو فرضززت عليززل و مززي غيززر مطابقززة لقاعززد  قانونيززة  فمززن حقززل هن 

تم دفعها همزام اإلدار   إ ايطالب بإسقاط كلي للضرابة هو رسم هو تتفيض مبل ها وباستردادما 
قزت و جهزد ادتار الو  إل  إضافةالمنازعة الجبائية في مهدما  إقبارالضرابية وبالتالي محاولة 

 .15الملزم

ويازززترط لوقزززوع المنازعزززة صزززحيحة اإلسزززتجابة لمجموعزززة مزززن الازززروط والبيانزززات الضزززروراة    
 حت  ع يتم رفضها من طرف اإلدار  الجبائية .

                               
دجنبر  31} 1407صادر في ر يع اهول  1.86.239الصادر بتنفي ر الظهير الارال رقم  24-86من القانون  52الماد  -  12 

 { المتعلق بالضرابة عل  الاركات . 1989
نوفمبر  21} 1410ر يع اهول  21صادر في في  1.89.116الصادر بتنفي  الظهير الارال رقم  17-89من قانون  114الماد  -

 {المحدث بموجبل الضرابة عل  الدتل  1989
دجنبر  20} 1410من ر يع اهول  7الصادر في  1.85.385الصادر بتنفي ر الظهير الارال رقم  30-85من قانون  47الماد  -

 { المحدث بموجبل الضرابة عل  القيمة المضافة.1985
المتعلق  47.06{ بتنفيدر القانون رقم  2007نونبر  30} 1428 ي القعد   19صادر في  1.07.195الظهير الارال رقم  13 

 .2007دجنبر 3. 5583بجبايات الجماعات المحلية .   ر .ع 
 .46محمد الاراقي . م س .ص:  14 
كرام لحمين .طرق تسوية المنازعات الضرابية في النظام الم ر ي محاولة في التحليل ,رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون  15 

 .23.ص  2009-2008 -مكناس–المنازعات .جامعة موعي اسماعيل 
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  أ: محل الطعن أمام اإلدارة الضريبية

 .ينصززززززب محزززززززل الطعزززززززن همزززززززام اإلدار  الضززززززرابية علززززززز  منازعزززززززات الوعزززززززاء هو التحصزززززززيل   
 :المنازعات في الوعاء-1

الواقعزة التزي يترتزب عليهزا   constentieux de l assietteيقصزد بمنازعزات الوعزاء    
ومزن ناحيزة هتزرى  16تحديد المزاد  الضزرابية إل القانون حقا ضرابيا .وهيضا العمليات الهادفة 

المنازعززززة الضززززرابية مززززي منازعززززة فززززي التزززززأسيس الضززززرابة واهسززززاس القززززانوني والززززواقعي لهزززز ا 
  17التأسيس

ع تتلززو مززن هحززد احتمززالين  إمززا هن التاضززع  وفززق التعززارال السززابقة فالمنازعززة فززي الوعززاء   
تمزززد  فزززي للضزززرابة يسزززلم بتضزززوعل للضزززرابة  فينزززازع فقززز  فزززي بعزززض العناصزززر الواقعيزززة المع

ما هنزل ينزازع فزي هصزل الضزرابة غز  يعتبزر نفسزل غيزر تاضزع  تحديد مبلل تأسيس الضرابة  وا 
  :يإجمال حاعت الطعن في الوعاء فيما يلللضرابة بصفة مطلقة. وانطالقا من منا يمكن 

: إ  قد ترتكب اإلدار  تطأ هو هتطاء فزي تحديزد الضزرابة  طلب إصالح الخطأ أو األخطاء -
عل  التاضع للضرابة  كان تفرض علبيل مزرتين  هو هكازر مزن المبلزل الزالزم وفزي  المفروضة

م ر الحالة إ ا تبين لإلدار  الضزرابية هنهزا هتطزأت فزي تحديزد هسزاس الوعزاء هو مبلزل الضزرابة 
 .فإنها تبادر إل  التصحيا غما بتتفيض المبلل هو اإلعفاء منها حسب اهحوال

: كززأن يطالززب التاضززع للضززرابة باعسززتفاد  بحززق القةةانون  المطالبةةة باإلافةةاء لحةةه يخولةة -
يقززررر القززانون  كفززرض الضززرابة علزز  اززركة فززي السززنة اهولزز  لتأسيسززها  كمززا مززو الحززال فززي 

مزن المدونزة العامززة للضزرائب التزي تعفزي الاززركات التزي تسزت ل مراكززز  3 بززاء   II 6المزاد  
طيلزة مزد  هر ززع سزنوات المواليزة لتززاراخ  57-90تزدبير المحاسزبات المعتمزد  المنظمززة بالقزانون 

اعتمادما. وقد تقرر القوانين اهترى مال مز ر اإلعفزاءات إ  يجزوز للتاضزع للضزرابة التمسزا 
  .بها  و ن كر منها عل  سبيل الماال ميااق اعستامارات

                               
 10-9عبد القادر التعالتي   م س   ص 16 
 25س  ص :كرام لحمين  م 17 
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 عززد  قانونيزة هسززم  كمعامزد  جبائيززةم تحصزيلها ومززي غيززر مطابقزة لقا: تززاسةترداد ضةةريبة -
                 . 18دي اإلزدوا  الضزززرابيلتفزززا
 :المنازعة في التحصيل -2

كانت عملية التحصيل تعتبزر تتواجزا لعمليزة تحديزد الوعزاء  فزإن  إ اتجدر اإلاار  بداية هنل    
مسؤولية التحصيل يقوم بها المحاسب المكلزل بالتحصزيل ومزي مسزؤولية ع تتلزوا مزن مازاكل 

 هداء مززززادام المحاسززززب يقززززع فززززي اصززززطدامات مبااززززر  مززززع الملزززززمين  فهنززززاا مززززن يمتنززززع عززززن 
س قدرتززل علزز  المسززاممة  ومنززاا مززن المسززتحقات التززي مززي فززي  متززل لكززون الضززرابة ع تعكزز

 .   19جأ مر  هترى بنفس الدينايؤدي ولكن يف

 :يتجل  محل المنازعة اإلداراة في التحصيل في حالتينوعموما    

: إ  يحزق للتاضزع للضزرابة الزتظلم  إ ا مزا ادم قانونيةة اإلجةراء المتخةن مةن حيةث ال ةكل -
المحاسززب المكلززل بالتحصززيل   و المنصززوص اتضززا لززل عززدم سززالمة اإلجززراءات التززي اتبعهززا 

 .من مدونة تحصيل الديون العمومية 65عل   36عليها في المواد من 

: فزإ ا اقتضزز  المحاسززب إنا لةةم يةةتم احتسةةاب أداءات قةةام بهةةا الخاضةةب للضةةريبة مسةةبقا - 
المكلل بالتحصيل من التاضزع للضزرابة  مبزالل ضزرابية سزبق هن هدامزا  فزإن لزل حزق الطعزن 

  ا التحصيل  اراطة هن يقدم ما يابت هنل فعال هدى تلا المبالل مسبقفي م

  كل المطالبة اإلدارية  -ب

توجل المطالبة إل  مدير الضرائب هو التازن العام هو اهمزر بالصزرف حسزب اهحزوال , و    
قبزول المطالبزة الجماعيزة فزي حالزة  إلز اهصل هن تأتي المطالبة فردية غير هن اإلدار   مبزت 

 président de laضززياع المحاصززيل الزراعيززة , وكزز ا قبولهززا مززن لززدن رئززيس الجماعززة
commue توقيزززع المعنزززي  , واجزززب هن يحمزززل الزززتظلم   باسزززم كافزززة المتضزززرران مزززن جماعتزززل

                               
 13عبد القادر التعالتي   م س  ص : 18 
المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية  1256 ص: 2006\06\01بتاراخ  4800    ر  عدد  15\97من قانون  119الماد  19 

 والضرائب .
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 إليززلبززاهمر فززي حالززة مززا إ ا تززم تقديمززل منززل مبااززر  , كمززا يجززوز تقديمززل مززن لززدن محززام يعهززد 
 .20بالنيابة عن موضوعل

والمطالبززززة فززززي المجززززال الضززززرابي يمكززززن هن تكززززون كتابززززة هو اززززفوية .و هن عبززززار  توجيززززل    
يمكززززن هن يكززززون التصززززراا  إ 21المطالبززززة المنصززززوص عليهززززا ع يمكززززن حصززززرما فززززي الكتابززززة 

مززن قززانون المسززطر  المدنيززة الزز ي  31اززفاميا , ومززو همززر جززائز همززام القضززاء بموجززب الفصززل 
كانززت الحالززة مززن الحززاعت  إ اجززاز هعززوان كتابززة الضززب  تحراززر محاضززر تقززوم مقززام المقززال ه

.وبالرغم من  لا يجوز تحرار محضزر علز  هن تقزوم المحكمزة 22التي ع توجب تنصيب محام
 المعني باهمر من هجل إصالح المسطر . بإن ار

 مضمون المطالبة اإلدارية -ج

المطالبززة اإلداراززة الززرفض وجززب علزز  مززن يهمززل اهمززر تضززمينها حتزز  ع ينززتن عززن تقززديم    
 :بيانات معينة

  تعيززين الضززرابة المتنززازع فززي اززأنها بمعنزز  البيانززات التززي تززرتب  بالضززرابة فززي
المطالبزززة بنسزززتة مزززن اإلازززعار الضزززرابي هو بيزززان  إرفزززاقمززز ا الازززأن يستحسزززن 

 .23التصفية هو عل  اهقل رقم القيد بجدول الضرائب
 الدفوعات والوقائع التي يستند عليها الطالب عند تقديمل للمطالبة اإلداراة. همم 
 الملزم. إليهااجات التي توصل اإلسانت 

                               
 20 27كرام لحمين . م س .ص  
 باأن الضرابة العامة عل  الدتل. 17-89من القانون رقم  114الماد  - 21 
 باأن الضرابة عل  القيمة المضافة . 30-85من القانون رقم  47الماد  -
 من قانون الضرابة المهنية. 24الفصل -

 المتعلق بالضرابة الحضراة. 37-89من قانون  19الماد  
اإلاكاعت  مصطف  زامر , اإلجراءات الاكلية في المنازعات الضرابية المطالبة والضمانات نمودجا. ندو  وطنية حول موضوع 22 

 .306, ص 16القانونية والعملية في المجال الضرابي,مناور  بمجلة دفاتر المجلس اهعل  , عدد 
 .28كرام الحمين .م س . ص:  23 
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ع تاززتمل علزز  البيانززات القانونيززة تززدفع اإلدار  الضززرابية فززي  إداراززةوعليززل فززإن هي مطالبززة    
التزززي ع تتزززوفر علززز  سزززعيها لتسزززوية النزاعزززات المعروضزززة عليهزززا ع تزززرفض المطالبزززات  إطزززار

تعلزززق اهمزززر بالحزززاعت  إ االبيانزززات الضزززروراة , إع بعزززد اسزززتدعاء الملززززم لتصزززحيا النقزززائص 
 236ي هو الجزئي للضزرابة المنصزوص عليهزا فزي المزاد  إلسقاط التلقائي الكلالتي تستوجب ا

 لزا وضزع .هي هن اإلدار  تتعامزل بنزوع مزن الليونزة وال ايزة مزن 24من المدونة العامة للضزرائب
 حد للنزاع في مراحلل اهول  .

 :ومن ناحية هابت الممارسة هن مضمون الاكاية هو المطالبة ع تتر  عن النق  التالية   

 تبعا لإلمكانيات التي يراما الملزم مي الحقيقة . المبلل طلب التتفيض من 
  ,  تزم هدائهزا عزن  هوطلب استرجاع مبالل نتيجة تطزأ فزي التقزدير و اإلحتسزاب

 إ اغيززر اسززتحقاق ومززي واقعززة يمكززن إلدار  الضززرائب هن تقززوم بإرجاعهززا تلقائيززا 
 ما تبث لديها التطأ.

  لززززنفس الواقعززززة المناززززأ   المماالززززةطلززززب التتفززززيض لل لززززو فززززي التقززززدير هو عززززدم
 .آترانللضرابة من طرف ملزمين 

  25الفرض الضرابي لإلعفاء إل اءطلب . 

 اإلداريةأجال المطالبة  -د

قزززرر المازززرع الضزززرابي ضزززواب  معينزززة يجزززب احترامهزززا عنزززد تقزززديم المطالبزززة اإلدارازززة همزززام    
المززاد   إلزز اإلدار  الضززرابية حتزز  ع يززتم حرمززان الملزززم مززن تعززديل مركزززر القززانوني .وبززالرجوع 

نمزايتضزا جليزا هن قزرار تقزديم المطالبزة ع ينزتن عنزل هليزا وقزل هدائهزا  26من م ع ض 235  وا 
 وجب هدائها هوع و إن ظهر لل فيما بعد هن هدائها تم ب ير وجل حق فيمكن استردادما.

                               
 .47محمد الاراقي . م س . ص  24 
 .307مصطف  زامر .م س .ص 25 
تحقة و إن اقتض  الحال الاروع في مسطر  تنص الماد  , عل  هنل عع تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالل المس 26 

 التحصيل الجبري مع مراعا  استرداد المبالل ال كور  بعد صدور القرار هو الحكم ع
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ع تتزر   اآلجزالتنتن المطالبة اإلداراة هاارما وجزب تقزديمها فزي هجزال معينزة مز ر  و حت     
 :يستفاد من الماد  هعالر ومو ما  عن حالتين

  اآلجزالمواليزة إلنصزرام هازهر ال 6في حالة هداء الضرابة بصزور  تلقائيزة تزالل 
 المقرر .

  فزززززي حالزززززة فزززززرض الضزززززرابة عزززززن طرازززززق جزززززداول هو قزززززوائم اإليزززززرادات هو همزززززر
باإلسززتتالص تززالل السززتة هاززهر المواليززة للاززهر الزز ي يقززع فيززل صززدور اهمززر 

 بتحصيلها.

كانزت تتتلزل هجزال التازكي والمطالبزة مززن  2000هنزل قبزل نهايزة سزنة  إلز وتجزدر اإلازار     
عزدل بعزض النصزوص الضزرابية  2000-12-31هن قانون الماليزة بتزاراخ  إعى ضرابة هتر 

هازهر و مزي الفتزر  التزي منحزت إلدار   6, و هصبحت فزي هغلبهزا  اآلجالمن هجل توحيد م ر 
 .27قرارما باإليجاب هو الرفض من لدن المفوض لل ب لا اتحادالضرائب 

باآلجزال واجب التأكيد عل  هن اإلدار  الضزرابية مزن الناحيزة العمليزة ع تتازرد فزي التمسزا    
ئر المطالبززات حتزز  و لززو قززدمت تززار  اهجززل المحززدد , وتتعامززل بكايززر مززن المرونززة وتقبززل سززا

لززم يقبززل التاضززع القززرار الصززادر عززن اإلدار  هو فززي حالززة  وا  ا .28مززع مزز ر الطعززون الضززرابية
 اهتير  داتل هجل الستة هاهر الموالية لتاراخ المطالبة, همكن للمعنزي بزاهمر عدم جواب م ر

 رفع النزاع همام القضاء.

  قرار اإلدارة ب أن الطعن : ثانيا 

القزززرار إمزززا بازززكل مباازززر هو  الضزززرابية لكزززل التحرازززات ,يزززتم إصزززدار بعزززد اسزززتكمال اإلدار    
بقبززول تظلمززل هو  إمززاالضززرائب قززرارا مبااززرا تبلززل فيززل الملزززم  إدار هن تصززدر  فززيمكن ضززمني .

برفضزززل.هما القزززرار الضزززمني فيكزززون حينمزززا ع تجيزززب اإلدار  الضزززرابية الملززززم ع باإليجزززاب وع 

                               
 .308مصطف  زامر.م س. ص 27 
 .34-33كرام لحمين. م س .ص 28 
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القاعززد  السززائد  فززي اهنظمززة الضززرابية  هنحيززث  29بززالنفي رغززم انقضززاء اهجززل المحززدد قانونززا
بالضزززرابة بززل مزززي متتززار  فزززي  البززث فزززي اززكاية المكلززل,هن اإلدار  الضززرابية ليسززت ملزمزززة ب

 .30قرارما به ا الاأن إصدار

اهصززل هن وزاززر الماليززة مززو الزز ي يفصززل فززي الطلززب محززل المنازعززة  ولكززن مززن الناحيززة و    
جزئيزة سزلطة إصزدار القزرار إلز  المزوظفين  حيزث غالبزا  هوالعملية فإنزل يفزوض بصزور  كاملزة 
فيمزززا يتزززص منازعزززات الوعزززاء  والتزززازن العزززام فيمزززا يتزززص  مزززا يزززتم تفزززويض مزززدير الضزززرائب

منازعززات التحصززيل  ولضززمان سززرعة تسززوية ملفززات التاضززعين للضززرابة  نززص القززانون علزز  
صززدار قززرار باززأنها يحسززب ابتززداءا مززن تززاراخ إيززداع هو توصززل  هجززل محززدد للنظززر والمنازعززة وا 

 .اإلدار  الضرابية المتتصة بالطعن

علزز  وجززوب قيززام مفززتب الضززرائب بالقيززام باتتززا  القززرار وتبلي ززل إلزز    تززنص 220فالمززاد     
يومزززا مزززن تزززاراخ توصزززلل بزززالجواب عزززن الرسزززالة التبلي يزززة  60التاضزززع للضزززرابة داتزززل هجزززل 

اهولز  إ ا تعلززق اهمززر بالمنازعززة فززي الوعززاء طبززق المسززطر  العاديززة  ونفززس اهجززل منصززوص 
مززن  120سزراعة لتصززحيا الضززرائب. همزا المززاد  التزي تززنظم المسززطر  ال 221عليزل فززي المززاد  

ف نهزززا لزززم تلززززم اإلدار  المتتصزززة بالتحصزززيل   2مدونزززة تحصزززيل الزززديون العموميزززة فزززي الفقزززر  
بإصزززدار قزززرار بازززأن المطالبزززات المرفوعزززة إليهزززا بصزززراا العبزززار   بحيزززث اكتفزززت باإلازززار  إلززز  

مزا علز  اتتزا  قزرار  إ ن مز ر يومزا فقز   ولزم تجبر  60إمكانية عدم جزواب ال زدار  داتزل اجزل 
الحالززة يعتبززر عززدم اتتززا  القززرار بماابززة رفززض  واتززول للتاضززع للضززرابة التوجززل إلزز  القضززاء 

 .31قصد الفصل في المنازعة

                               
 .43كرام لحمين . م س .ص29
الطبعة اهول   -الر اط–عبد الرحمان ابيال.النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالم رب.,مطبعة اهمنية -محمد مرزاق30 

 .47.ص1996
 المتتار السرادي.الطعن في هساس الضرابة همام اللجان الضرابية.مقال منارور بالموقع اإللكتروني لجراد  الصباح. 31 

http://www.assabah.press.ma/  00  عل  الساعة 2014-12-12تم اإلطالع عليل بتاراخH20 . 
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فقززرار اإلدار  بتصززوص الطعززن المقززدم مززن طززرف التاضززع للضززرابة  يصززدر سززواء بقبززول    
مززززا هن  يصززززدر بززززالرفض الكلززززي هو الجزئززززي طلبززززات ودفوعاتززززل ليززززتم هتزززز ما بعززززين اععتبززززار  وا 

لمطالب التاضع للضرابة ليتسن  لزل غمزا رفزع اهمزر إلز  القضزاء هو اعقتنزاع بموقزل اإلدار  
نهزززاء  دار  الضزززرابية هن تعلزززل قرارمزززا حتززز  يتسزززن  النززززاع  ومزززن جهزززة هتزززرى يجزززب علززز  اإلوا 

تززا  ر  الضزرابية واتللقضزاء اإلداري بسزز  رقابتزل علزز  اهسزباب والمبززررات التزي اعتمززدتها اإلدا
 قرارما في إطار قضاء اإلل اء.

فالمازززرع هلززززم إدارات الدولزززة والجماعزززات المحليزززة وميئاتهزززا والمؤسسزززات العموميزززة بتعليزززل     
ن سزارت المدونزة قراراتهزا اإلدارازة السزلبية الصزادر  ل يزر فائزد  المعنزي بزاهمر  وعلز  مز ا الزنه

علززز  انزززل يجزززب علززز  مفزززتب الضزززرائب هن  221و  220  نصزززت المزززواد العامزززة للضزززرائب  ا
هو الجزئزززي  يبلزززل التاضزززعين للضزززرابة المعنيزززين داتزززل اآلجزززال القانونيزززة هسزززباب رفضزززل الكلزززي

 لمالحظاتهم ودفوعاتهم.

وفي  لا فائزد  ومصزلحة التاضزع للضزرابة حتز  يزتمكن مزن معرفزة اهسزباب التزي ترتكزز     
إتاحززة الفرصززة لززل لتقززدير ودراسززة الطراقززة المالزز  عليهززا اإلدار  ومززدى جززديتها  باإلضززافة إلزز  

للتعامززل مززع طبيعززة النزززاع  سززواء بتقززديم تظلززم اسززتعطافي هو الطعززن همززام اللجززان الضززرابية تززم 
اعقتنزززاع بجديزززة اهسزززباب المازززار  مزززن طزززرف اإلدار  فيتتززززار  هوبعزززدما اللجزززوء إلززز  القضزززاء  

 .32التضوع للقرار وتنفي ر بدون اعستمرار والمنازعة

سزلوا المسزطر  اإلدارازة  إلزاميةكانت جل المقتضيات الضرابية تأكد عل   إ اوفي اهتير    
لي ع يبقزز  للملزززم الحراززة فززي اإلتتيززار سززوى الرضززو  اقبززل عززرض النزززاع علزز  القضززاء وبالتزز

 إنازاءله ر المقتضيات .ومو نفس التوجل ال ي دهب عليل العمل القضزائي الم ر زي قبزل وبعزد 
 ضوع.في م ا المو  باعستقرارمها تتميز هحكا هصبحتالمحاكم اإلداراة ,حيث 

                               
 المتتار السرادي .مقال سابق. 32 
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ومكزز ا سززبق للمحكمززة اإلبتدائيززة بالززدار البيضززاء منزز  زمززن بعيززد هن صززرحت فززي فززي حكززم    
الملززززم الززز ي يرازززد المنازعزززة فزززي ضزززرابة معينزززة فزززي  إنع192333ينزززاير 22صزززادر لهزززا بتزززاراخ 

اإلدار  داتززل هجززل  إلزز لماززابهة لهززا عليززل هن يوجززل تظلمززل مجززال الضززرائب المبااززر  والرسززوم ا
 .الستين يوما التي تلي نار الجداولع

مززز ر المسزززطر  بمقتضززز  القزززانون فإنهزززا تبقززز  محزززل مجموعزززة مززززن  إلزاميزززةومزززع  لزززا رغزززم    
يزززؤدي الززز    اإلدار  بزززالجواب تحزززت ترتيزززب الجززززاء إلززززامالتسزززاؤعت واإلازززكاعت.حيث هن عزززدم 

 اآلازززار اسزززتانينامزززا  إ اازززكليا غيزززر منزززتن هازززارر فزززي مواجهزززة اإلدار  . إجزززراءااعتبزززار المطالبزززة 
التحصززيل الجبززري للمبززالل  إجززراءات إيقززاف إلزز بالنسززبة للملزززم , التززي ع يمكززن لهززا هن تززؤدي 

جزدوى معل م ر المطالبة من وجهة نظر الملزم غير  ات مما تعتبر  34الضرابية المطالب بها
 .35من م ع ض  237لقبول مسطر  اإلسترداد المقرونة بالمقاصة وفق الماد  

 الطعون اإلستعطافية  : الفقرة الثانية
{ هسزلوبا مزن هسزاليب التسزيير و اإلدار  recours gracieuxتعتبزر الطعزون اإلسزتعطافية }   

, وطراقزززة لرفزززع الضزززرر وتصزززحيحل ,حيزززث يزززتظلم صزززاحب الازززأن بززز لا الززز  مصزززدر القزززرار 
,يبصزرر فيزل بموجزب التطزأ الز ي ارتكبزل ,فيطلزب منزل تبعزا لز لا إعزاد  النظزر فزي قزرارر ,و لزا 

مزز ر المهمززة مززن تلقززاء بمززا يطززابق القززانون وقززد يتززول  الززرئيس  إل ائززلبسززحبل هو تعديلززل هو  إمززا
هن التظلم السزتعطافي فزي المجزال الضزرابة الز ي يقدمزل الملززم همزام اإلدار  الضزرابية  36نفسل

مززن قززانون المحززاكم اإلداراززة الزز ي يعتبززرر مسززطر   23فززي المززاد   إليززلمززو غيززر الززتظلم الماززار 
إلدار  مزن هجززل تسزبق الطعززن باإلل زاء بسزبب تجززاوز السزلطة ,فال ايزة منززل اسزتعطاف ا إعداديزة

                               
حكم ماار اليل لدى .بوبكر اهبيض.المطالبة التمهيدية عبي تقيل عل  الملزم هم مسطر  ناجعة لحل المنازعات الجبائية . ندو   33 

 .395ص 16جال الضرابي,مناور  بمجلة دفاتر المجلس اهعل  , عدد وطنية حول موضوع اإلاكاعت القانونية والعملية في الم
من م ع ض في فقرتها اهتير  عل  مايلي عع تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالل المستحقة وان  235تنص الماد   34 

 لم كور  بعد صدور القرار هو الحكم.اقتض  الحال الاروع في مسطر  التحصيل الجبري مع مراعا  استرداد مجموع هو بعض المبالل ا
 308مصطف  زامر . م س.ص:  35 
 48. هاار اليل كيم لحمين .م س . ص  373ص  1992مليكة الصارو  .القانون اإلداري ,دراسة مقارنة ,طبعة . 36 
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مبلل ال رامات و الزازادات التزي تباازرما اإلدار  نتيجزة عزدم  إنقاصتتفيض مبلل الضرابة ,هو 
 .37اهداء

لكونهززززا طعززززون ع تنززززازع فززززي هسززززاس  ن اإلسززززتعطافيةوعلزززز  مزززز ا اهسززززاس تتتلززززل الطعززززو    
هو مبل ها ولكزن و نظزرا لظزروف تاصزة مرتبطزة بوضزعيتل الماديزة يعتبزر نفسزل غيزر  الضرابة

قادر عل  هداء توابزع الضزرابة ففزي مزدر الحالزة سزن المازرع لصزلا الملززم الحزق فزي هن يتقزدم 
بطلززب اسززتعطافي همزززام اإلدار  الجبائيززة المكلفززة بالوعزززاء يطلززب فيززل إعفزززاء كليززا هو جزئيززا مزززن 

 . ت فما مي ياترى مقتضيات مدا التظلم و ما مي إجراءاتلالجزاءات و ال راما

  أنواع التظلم االستعطافي : أوال

ع يرفززع الززتظلم اعسززتعطافي مززن طززرف الملزززم فقزز  بززل يمكززن هن يرفززع مززن طززرف القززابض    
 . المكلل باستتالص الضرابة نفسل ادا ما تع ر عليل استتالصها

  تظلم الملزم -أ

يرفززع الززتظلم اعسززتعطافي مززن طززرف الملزززم المعنززي بززاهمر مسززتهدفا رهفززة اإلدار  كززي تعفيززل    
 تقسي  مبل ها. هومن توابع الضرابة 

نمززززاو الملززززم ع ينززززازع فززززي ماززززروعية الضززززرابة المفروضزززة عليززززل     ب يززززة  إلدار يسززززتعطل  وا 
البززل ان يابززت عجزززر التتفيززل مززن ال رامززات والجزززاءات  وعليززل لكززي يسززتجاب لمط هو اإلعفززاء
نتيجززززة ظروفززززل الماليززززة المعسززززر  التززززي حالززززت دون تمكينززززل مززززن تسززززديد مسززززتحقاتل  اهداءعززززن 

 . 38الضرابية

مززن قززانون الضززرابة علزز  القيمززة المضززافة و  52هن النصززوص الضززرابية  مززاال الفصززل  إ    
مززززن القززززانون المتعلززززق  21مززززن قززززانون الضززززرابة العامززززة علزززز  الززززدتل و الفصززززل  114الفصززززل

                               
 .48كرام الحمين . م س .ص  37 

 http://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog-محمد هنتا,المنازعات الضرابية .مقال مناور بموقع.
 38post_5730.html  عل  الساعة  2015-01-31تم اإلطالع عليل بتاراخH0023 . 

http://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog-post_5730.html
http://mofawad.blogspot.com/2013/10/blog-post_5730.html
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بضرائب الجماعات المحلية....  كلها تتفق عل  هن مدا التظلم يستهدف اإلعفاء هو التتفيزل 
س هصزل الضزرابة و موقزل المازرع مزدا يطزرح إازكاع بالنسزبة من ال رامزات و العزالوات و لزي

يازززمل مزززدا    ويحزززرم مزززن الزززتظلم اعسزززتعطافي مزززن هصزززل الضزززرابة     للملززززم المعسزززر فهزززل 
التظلم الضرائب المباار  و ع يمتد إل  الضرائب ال ير المباازر  نظزرا عن الضزرائب المباازر  

تصززززاقا بحيززززا  الاززززتص اعجتماعيززززة و مززززي ضززززرائب اتصززززية و سززززنوية لززززدلا فإنهززززا هكاززززر ال
 .اعقتصادية التي تتأار بمتتلل التقلبات

 تظلم القابض -ب

القاعززد  هن المبززالل التززي تززؤدى لفائززد  الدولززة ولززو كززان منبعهززا غيززر جبززائي ,يجززب هن تززدفع    
,وع يمنكن لألاتاص ال ين تولهم القزانون تحصزيلها التنزازل عنهزا لفائزد  ميئزات هو هازتاص 

هن مزؤعء المزوظفين ليسزوا اع وكزالء عزن اإلدار  , و ع يحزق لهزم التنزازل عزن اززيء  تاصزة,
مزززن الحقزززوق مازززل بقيزززة المتصزززرفين بإسزززم غيزززرمم ويمكزززن للمحاسزززبين دفزززع مززز ر المسزززؤولية مزززن 

مزززن م ت ع  126, وقزززض نصزززت المزززاد  39تزززالل تقزززديم طلزززب اسزززتعطافي يلتمسزززون فيزززل  لزززا
علز  اتصزل إلز   اعقتضاءفي  عل  هموال المدين وعند عل  هنلعا ا لم تفض جميع طرق التن

 . م ر اهتير  بمبادر  من المحاسب المكللع إل اءتحصيل الديون العمومية ,يقترح 

و يسززززتنتن مززززن المززززاد  هعززززالر هن الماززززرع هجززززاز هن ترفززززع طلبززززات اسززززتعطافية مززززن طززززرف     
اسززتتالص الضززرابة و القززابض و دلززا قصززد تنزاززل الززدين الضززرابي مززن حسززاباتل عنززد تعزز ر 

عليل إابات مدا التع ر بجميع الاوامد التي تبرر دلا و يترتب عن مزدا الطلزب إبزراء القزابض 
من المسزؤولية المتعلقزة بالمبزالل التزي تعز ر استتالصزها برسزم السزنة الماليزة التزي تقزدم بازأنها 

رابي طيلززة المززد  طالمززا هن اإلبززراء يتززول لسززنة واحززد  فقزز  و يظززل الملزززم مززدينا بززالمبلل الضزز
 . هصبحت وضعيتل ميسور  نونية قبل تقادم الدين الضرابي إ االقا

 

                               
 .51كرام لحمين.م س .ص:  39 
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  إجراءات البت في التظلمات االستعطافية -ثانيا

اهصل هن طلبات اعستعطاف تقدم إل  هعل  سلطة فزي اإلدار  الضزرابية و التزي يجسزدما    
المتعلززق بالمحاسززبة العموميززة  .إع  1967نززوفمبر  21مززن مرسززوم  76وزاززر الماليززة  الفصززل 

انل ليس مناا ما يمنع من تفويض وزار الماليزة لسزلطة البزت فزي التظلمزات اعسزتعطافية إلز  
مززوظفين سززامين. و غالبززا مززا يتعلززق اهمززر بمززدير الضززرائب هو التززازن العززام للمملكززة كززل فززي 

 .حدود اتتصاصل

رع يززززنص علزززز  اززززكليات تاصززززة هو همززززا اززززروط قبززززول التظلمززززات اعسززززتعطافية فززززان المازززز   
إجراءات معينة يتعين عل  الطاعن هن يلتزم بها و لعل مدا ما يفسر كار  اللجوء إل  الوسزيلة 

  .من طرف المكلفين

لا يمكززن للمكلززل بالضززرابة تقززديم تظلمززات اسززتعطافية متزز  اززاء و كززل مززا يلتزززم بززل مززو لزز    
تظلمززززات اعسززززتعطافية بززززالطعون ا التصززززوص حتزززز  ع تلتززززبس البهزززز إظهززززار نيتززززل الصززززراحة 

النزاعية . كما يلتزم فوق دلزا بإابزات الحالزة اعقتصزادية الضزعيفة والفقيزر   التزي جعلتزل يزتظلم 
لدى إدار  الضرائب عن طراق اهادات إداراة مع مراعا  ما نص عليل القانون في مدا الاأن 

 التظلمززززززاتة إلزززززز  هن باإلضززززززاف.بالنسززززززبة للتظلمززززززات اعسززززززتعطافية التززززززي يتقززززززدم بهززززززا القززززززابض
 .40الضرائب المباار  دون الضرائب غير المباار  إطاراإلستعطافية ع تقدم إل  في 

السززلطة التقديراززة التززي تتززوفر عليهززا اإلدار   إطززارواززتم البززث فززي الطلبززات اإلسززتعطافية فززي    
بقبزززول الطلزززب فزززتتفض مبلزززل الضزززرابة هو الجززززاءات  إمزززاالجبائية,فقزززد تصزززدر قزززرارا فزززي ازززأنها 

مزا. جزئيزاالمرتبطة بهزا كليزا هو  تلززم اإلدار  بتعليزل  الحزاعت ع كافزةيزرفض الطلزب.وفي هن  وا 
 في مدا الاأن نظرا للطبيعة اعستعطافية لهدر الوسيلة.41قراراتها

للطعزززن القضزززائي  ا الازززأن مزززو مزززدى قابليزززة مزززدر القزززراراتبهززز و لكزززن اإلازززكال الززز ي يازززور    
.مبززدئيا هن القززرارات المتتزز   فززي اززان التظلمززات اعسززتعطافية يمززن الطعززن فيهززا همززام القضززاء 
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الملزززم فززي دعززوار ,فززاهمر يتعلززق  إليهززاوان كززان نجاحززل رمززين بصززالبة  اهسززباب التززي يسززتند 
تهززدف إلزز  مززن لدنززل, وبالتززالي المراقبززة القضززائية  إليززلبالسززلطة التقديراززة للززوزار هو المفززوض 

 . 42ترايد م ر السلطة بعيدا عن كل تعسل هو انحراف

 أمام اللجان التحكيمية المنازاة  :المطلب الثاني
جانززب المطالبززة اإلداراززة التززي تززتم همززام مززدير الضززرائب تاززكل المنازعززة همززام اللجززان  إلزز    

مززززن م ع ض ,وسززززيلة  ات همميززززة  226و 225الضززززرابية المنصززززوص عليهززززا فززززي المززززادتين 
بديلزززة لتسزززوية  كآليزززاتمززز ر المؤسسزززات  همميزززةقصزززوى فزززي تسزززوية النزاعزززات الجبائيزززة.و نظزززرا 

المازرع الم ر زي بكافزة الضزمانات القانونيزة لجعلهزا مؤسسزات  النزاعات الجبائيزة , فقزد هحاطهزا
 مستقلة عن اإلدار .

وتعتبززر وسززاطة اللجززان الضززرابية , اللجنززة المحليززة لتقززدير الضززرابة واللجنززة الوطنيززة للنظززر    
المتولززة للملزززم فززي التاززراع الضززرابي  الضززماناتهمززم  إحززدىفززي الطعززون المتعلقززة بالضززرابة ,

ال ايزة مزن مز ر الوسزاطة  تحقيزقالمتولزة لزإلدار .وع يمكزن  واعمتيزازاتسلطات الم ر ي همام ال
تزززم تتوازززل الملززززمين وسزززائل قانونيزززة تمكزززنهم مزززن الحصزززول علززز  حقزززوقهم تاصزززة ا ا  إ ا إع

تعسفت اإلدار  في استعمال سلطتها هو لم يزتم الوصزول الز  نتزائن ايجابيزة فزي اطزار المسزطر  
 التواجهية هو المباار .

تازززكل درجزززة مهمزززة و هساسزززية مزززن درجزززات الحزززوار غيزززر المباازززر مزززع واللجزززان الضزززرابية    
اإلدار  ,يسما للملزم بعزرض وجهزة نظزرر فزي التصزحيحات المعتمزد  مزن قبزل اإلدار  الضزرابية 

 إليهززاهطززراف هتززرى تتززوفر علزز  تبززر  كافيززة فززي مجززال اهناززطة المهنيززة التززي ينتمززي  بإاززراا
مزامي تازكيلة  إ ن.43ياكل نوعا من الرقابة التارجية علز  عمزل اإلدار  نااط الملزم, ومو ما

مزززي حزززدودمال ومزززامي المسزززطر  المتبعزززة همامهزززال ومزززل يعتبزززر فعزززال ضزززمانة  مززز ر اللجزززان ومزززا
 :سوف يتم تحليلها وفق التالي اهسئلةقانونية للملزمينل جل م ر 

                               
 . 58كرام لحمين.م س.ص: 42 
 .57محمد الاراقي. م س .ص 43 



 المنازعات الجبائية
 

 
22 

201

2015 

 ان الضريبيةللج اإلطار العام :الفقرة األولى
هوع إلطار اللجنة المحلية لتقدير الضرابة ام اانيا اللجنة الوطنية للطعون وسوف نتطرق 

 الضرابية

 اللجنة المحلية لتقدير الضريبة :أوال

يقصززززد بززززالطعون المحليززززة لتقززززدير الضززززرابة تلززززا اللجززززان المحليززززة المتتصززززة بززززالنظر فززززي    
.وتكمززن نيززة الماززرع فززي احداتززل 44المنازعززات المتعلقززة بالضززرابة وجبايززات الجماعززات المحليززة 

الدور الرقابي لعمل اإلدار  تم تحصزين الضزمانات المتولزة للملززمين وحمايزة  تقنيةله ر اللجنة 
 حقوقهم.

لنزززاع عليهززا مززن طززرف وتعتبززر اللجنززة المحليززة لتقززدير الضززرابة درجززة ابتدائيززة يززتم عززرض ا   
فزززي الرسزززالة التبلي يزززة الاانيزززة   إليزززلالموجهزززة  اإلدار حينمزززا يزززرفض الملززززم اقتراحزززات  المكلزززل.
اللجنززة المحليززة داتززل اجززل االاززين يومززا مززن تززاراخ  همززاميتقززدم بطعززن فززي الموضززوع  هنيتعززين 
المفززتب الزز ي قزززام بززالتحقيق قصزززد  إلززز توجززل مززز ر الرسززالة لل بالرسززالة التبلي يزززة الاانيززة .توصزز
                      علزز  اللجنززة المحليززة . إحالتهززا
 من م ع ض نجد اللجنة المحلية لتقدير الضرابة تتاكل من : 225وع إل  الماد  وبالرج

  قاضي رئيسا 
 مماال لعامل العمالة هو اإلقليم الواقع مقر اللجنة بدائر  اتتصاصها 
 رئيس المصلحة المحلية للضرائب هو ممالل ال ي يقوم بمهمة الكاتب المقرر 
 المهني اهكار تمايال للنازاط الز ي  مماال للتاضعين للضرابة يكون تابعا للفرع

  يزاولل الطالب.

مزن بيزنهم  هعضزائهااالازة مزن  اهقزلاللجنة المحليزة بصزفة صزحيحة ا ا حضزر علز   وتبث   
الززرئيس ومماززل التاضززعين للضززرابة .كمززا تبززث بصززفة صززحيحة تززالل اجتمززاع اززان بحضززور 
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ران فززان تعادلززت الحاضزز ءاهعضززا هصززوات بأغلبيززة.وتتززداول اللجنززة  آتززرانالززرئيس وعضززوان 
                       .الززرئيس يززرجا صززوت اهصززوات

و تبت اللجنة المحلية في نزاع المعروض عليها بتصزوص المسزائل الواقعيزة دون القانونيزة    
النصززوص القانونيززة او بتفسززير  اهمزرتصززرح بعزدم اتتصاصززها حينمززا يتعلززق  هنواجزب عليهززا 
المارع لم يلزم اللجنة المحلية بتعديل مقرراتهزا .ومكز ا بعزد  هن إل  اإلاار وتجدر التنظيمية . 

 همززامالطعززن فيززل  واإلدار صززدور مقززرر اللجنززة المحليززة وتبلي ززل للطززرفين يجززوز لكززل مززن الملزززم 
القزززانوني  اهجزززليومزززا  وفزززي حالزززة عزززدم تقزززديم الطعزززن داتزززل  60اللجنزززة الوطنيزززة داتزززل اجزززل 

نزة المحليزة نهائيزة وع يمكزن الطعزن فيهزا بالنسزبة للملززم المحدد  مزن طزرف اللج اهسستصبا 
 عن طراق المطالبة . إع

مزززن م ع ض علززز  هنزززل يجزززوز  225هكزززدت الفقزززر  اهتيزززر  مزززن المزززاد   هتزززرى ومزززن الناحيزززة    
عرض النزاع عل  القضاء بتصوص المقزررات الصزادر  عزن اللجزان المحليزة لتقزدير الضزرابة 

 .45التي هصبحت نهائية

اهتير تجدر اإلاار  ان رفع الطعزن همزام اللجنزة المحليزة لتقزدير الضزرابة يترتزب عنزل  وفي   
هاززران هساسززين ,اهول مززو وقززل همززد التقززادم مززن تززاراخ رفززع الطعززن إلزز  غايززة انصززرام الاززهر 
الاالث الموالي لتاراخ تبليل المقزرر الصزادر بصزور  نهائيزة  عزن اللجنزة الز كور  او عزن اللجنزة 

مزززن المدونزززة  232نظزززر فزززي الطعزززون المتعلقزززة بالضزززرابة}البند السزززادس مزززن المزززاد  الوطنيزززة لل
العامززة للضززرائب{.هما اهاززر الاززاني المترتززب عززن رفززع الطعززن إلزز  اللجنززة المحليززة فهززو اعتبززار 
النزاع مسزتمرا وعزدم افضزاء المسزطر  التواجهيزة إلز  حزل رضزائي بزين الملززم واإلدار  . وطالمزا 

صال إل  ابرام صلا هاناء نظر اللجنة المحلية فزي النززاع ,ف زن مز ر اهتيزر  هن الطرفين لم يتو 
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يومزززا مزززن تزززاراخ تبليزززل المقزززرر للتاضزززع  60تصزززدر مقررمزززا الززز ي يقبزززل الطعزززن داتزززل هجزززل 
 46للضرابة ,سواء بالنسبة للطعن المقدم من طرف م ا اهتير همن طرف اإلدار 

 اللجنة الوطنية للطعون الضريبية :ثانيا

لجنزززة دائمزززة تتزززتص بزززالنظر فزززي الطعزززون المرفوعزززة ضزززد قزززرارات  1989منزززد سزززنة  هحزززدات  
اللجززززن المحليززززة لتقززززدير الضززززرابة ,تسززززم  اللجنززززة الوطنيززززة للطعززززون الضززززرابية تحززززت السززززلطة 

 .47واوجد مقرما في الر اط -رئيس الحكومة-المباار  للوزار اهول

المحلة بموجب القزانون فزي المسزائل   غرار اللجنة وانحصر اتتصاص اللجنة الوطنية عل   
الواقعيززة هي تلززق التززي تتعلززق بتحديززد اهسززس الضززرابية علزز  إاززر التصززحيا او المراقبززة التززي 
هقززدمت عليهززا اإلدار  لألسززس المصززرح بهززا ,ومزز ا اإلتتصززاص يفززرض عليهززا التصززراا بعززدم 

 .48اتتصاصها كلما تعلق اهمر بتفسير مقتضيات قانونية هو تنظيمية

جن فرعيزة تتازكل كزل واحزد  منهزا من م ع ض تنقسم م ر اللجنة ال  ل 226ب الماد  وحس  
 :من

 قاضي : رئيسا  
 موظفين من وزار  المالية  
 ممالين : للملزم  
  كاتززب مقززرر : مززن المززوظفين المنتمززين لززوزار  الماليززة الملحقززين باللجنززة الوطنيززة

 القرار. اتتا ع يتوفر عل  صوت تداولي في 

                               
. . ندو   2011التصحيا الضرابي عل  ضوء مستجدات قانون المالية لسنة رض  التايدي.دراسة في بعض جوانب مسطر   46 

-176ص 16وطنية حول موضوع اإلاكاعت القانونية والعملية في المجال الضرابي,مناور  بمجلة دفاتر المجلس اهعل  , عدد 
177 . 

الصادر  عنها. ندو  وطنية حول موضوع الحسن الكاسم.اللجنة الوطنية للطعون الضرابية اإلتتصاص والمسطر  والقرارات  47 
 .96ص  16اإلاكاعت القانونية والعملية في المجال الضرابي,مناور  بمجلة دفاتر المجلس اهعل  , عدد 
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المزازززد مزززن الديناميكيزززة لعمزززل اللجزززان الضزززرابية علززز  مسزززتوى  وإلعطزززاءو بهززز ا التصزززوص   
سززرعة البززث فززي النزاعززات المعروضززة عليهززا , فقززد تززم رفززع عززدد اللجززان الفرعيززة الماززكلة منهززا 

 لجان فرعية.  7لجان فرعية إل   5اللجنة الوطنية من 

وممازززل  اإلدار ن بيزززنهم ممازززل يحضزززر الزززرئيس وعضزززوان مززز هنو يازززترط لصزززحة مزززداوعتها    
التاضزززعين للضزززرابة وان لزززم يتزززوفر مززز ا النصزززاب يمكزززن للجنزززة ان تبزززت بصزززفة صزززحيحة اازززر 

 . آترانر الرئيس وعضوان جلسة اانية بحضو 

اززهرا مزززن  12فززي مزززا يتززص البزززت فززي الطعزززن  فززإن اللجنزززة الوطنيززة تتمتزززع بأجززل هقصزززار    
ار المناسزب  لكزن إ ا انصزرم اهجزل ولزم تتتز  هي تاراخ تقديم الطعن إليها من هجل اتتزا  القزر 

قرار  فال يجوز إدتال هي تصزحيا علز  اإلقزرار الضزرابي هو اهسزاس الضزرابي المعتمزد مزن 
 طرف اإلدار  وفي حالة فرض الضرابة بكيفية تلقائية .

غير هنل في حالزة إعطزاء التاضزع للضزرابة موافقتزل الجزئيزة علز  اهسزاس الضزرابي الز ي    
تبلي ززل إليززل مززن طززرف المفززتب  هو فززي حالززة عززدم تقززديم التاضززع للضززرابة هي مالحظززات تززم 

عل  التصحيحات التي تزم إدتالهزا علز  إقزرارر  يكزون اهسزاس الضزرابي الواجزب اعتمزادر مزن 
طزززرف اإلدار  مزززو النزززاتن عزززن تلزززا الموافقزززة الجزئيزززة هو التصزززحيحات المدتلزززة علززز  اإلقزززرار. 

جنزة الوطنيزة للنظزر فززي الطعزون المتعلقزة بالضزرابة فزي كافزة اهحززوال  وانتهزي الطعزن همزام الل
ماإما با بالتقدم هو عدم التقزدم بزأي طعزن ضزد القزرار همزام  لتوصل إل  حل يرضي الطرفين  وا 

مزز ا  .مززن المدونززة العامززة للضززرائب 242و 226القضززاء المتززتص طبقززا لمقتضززيات المززادتين 
للضرابة عل  قدم المساوا  مع اإلدار  الضرابية سواء تم الطعن القضائي يستفيد منل التاضع 

فززرض الضزززرابة بصززور  تلقائيزززة هو إازززر مقززرر صزززادر عززن اللجنزززة الوطنيزززة هو حتزز  فزززي حالزززة 
تصراا م ر اهتير  بعدم اعتتصاص  وك ا في حالة فزرض الضزرابة وفزق المسزطر  السزراعة 

مزززززن المدونزززززة العامزززززة  224و  221المنصزززززوص عليهزززززا فزززززي المزززززادتين  لتصزززززحيا الضزززززرائب
 .49للضرائب
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مقرراتهزا واجزب  50اللجنة المحلية فان اللجنة الوطنية ملزمزة بتعليزل وتفصزيل عل  غرارو    
عليهززا ان تتتزز  مقررمززا فززي القضززايا المحالززة عليهززا داتززل اجززل سززنة مززن تززاراخ الطعززن المقززدم 

علهززا   هي إدتززالسززق  حقهززا فززي البززت فززي نزززاع معززروض عليهززا وفززي مزز ر الحالززة ع يجززوز  وا 
كليزا علز  مقزرر اللجنززة  هوقزد وافززق جزئيزا  اهتيزرالملززم مزا لززم يكزن مز ا  إقزرارتصزحيا علز  

.ويمكزززن 51الملززززم والززز  مديرازززة الضزززرائب معزززا  إلززز   المحليزززة وتبلزززل مقزززررات اللجنزززة الوطنيزززة
الضرائب المفروضزة عليزل بمقتضز  مقزرر اللجنزة الوطنيزة داتزل  للملزم ان يطعن قضائيا في

 . اجل الاهران المواليين لتاراخ صدور الجداول الضرابية

 اهمزركلمزا تعلزق  لإلدار مقررات اللجنة الوطنية تكون نهائية بالنسبة  هن إل  اإلاار تجدر    
بمسززائل واقعيززة  فززي حززين يمكنهززا ان تطعززن قضززائيا فززي مقززررات اللجنززة الوطنيززة داتززل نفززس 

بتفسززززير  ب يززززر حززززق فززززي مسززززائل قانونيززززة او فززززي مسززززائل تتعلززززق اهتيززززر بتززززت مزززز ر  إ ا اهجززززل
 تنظيمية. هونصوص تاراعية 

البال زززة للزززدور الزز ي تلعبزززل مزز ر اللجزززن ع سزززيما اللجنززة الوطنيزززة التزززي  اهمميززةوبززالرغم مزززن    
 لززإلدار تتززوفر علزز  سززلطة واسززعة فززي اتتززا  القززرار تاصززة وان مقررمززا يعتبززر نهائيززا بالنسززبة 

التززي تعززرض   مززن نقزز  النزززاع اهوفززروالتززي تاززكل الجزززء  بمسززائل واقعيززة اهمززرحينمززا يتعلززق 
 عليها .

هنززل يقيززد الملزززم فززي  إع اتتيززاري  إجززراءمززو سززطر  الطعززن همززام اللجززن م وتجززدر اإلاززار  هن   
اتتيارر هنل في حالة التراجع ينب ي عليل هن يعبر عن تنازلل الصراا عزن مز ر المسزطر  ومزو 

 2007\05\12الر زززاط بتزززاراخ  إدارازززةمزززا هكدتزززل عزززد  هحكزززام نززز كر منهزززا الحكزززم الصزززادر عزززن 
عحيث انزل بعزد اإلطزالع علز  وازائق الملزل ,تبزين هن ال ي ورد في حياياتل  1692تحت عدد 

الطززاعنين قززد طلبززوا صززراحة عززرض ملفهززم الجبززائي علزز  اللجنززة المحليززة لتقززدير الضززرابة ممززا 

                               
 ن الفرعية مفصلة ومعللة....ع.ااا من م ع ض تنص عل  هنلع.....يجب هن تكون مقررات اللجا\226الماد  50 
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ن مقيززدين باتتيززارمم وع يمكززنهم اللجززوء الزز  ايززقيعنززي هنهززم اتتززاروا الطعززن اإلداري و بالتززالي يب
تنزازلهم الصزراا عنهزا و بالتزالي تبقز  دعزوامم  الطعن القضائي اع باسزتفائهم تلزا المسزطر  هو

 .52سابقة هوانها وبالتالي غير مقبولةع

وفي اهتير يمكن اعتبار اللجان الضرابية باقيها لجان  ات فعالية تاصة اللجنة الوطنيزة    
كونها تستلهم مبادئ العدالة المطبقة همام القضزاء , واتمازل  لزا فزي وجزود نظزام الطعزن علز  

اللجنزززة المحليزززة كدرجزززة ابتدائيزززة واللجنزززة الوطنيزززة كدرجزززة اسزززائنافية , وفزززي اعتمادمزززا درجتزززين ,
القواعزززد اإلجرائيزززة المتبعززززة فزززي التحقيززززق مزززن قبيزززل التواجهيززززة وعقزززد الجلسززززات الكافيزززة إلتتززززاد 
مقرراتهززا التززي يجززب هن تكززون معللززة ومسززببة حتزز  تكتززب القززو  الابوتيززة وحتزز  يتسززن  للقضززاء 

يب والتلل في بنائها فضزال عزن كونهزا تتبزع نظزام جمزاعي فزي سزير هعمالهزا معرفة مواطن الع
ينتمزززي لهيئزززة برئاسزززة قاضزززي 53اإلدار  وممالزززي الملززززم ممالزززييقزززوم علززز  تازززكيل متزززتل  يضزززم 

الاقزة  يبعزث.اهمزر الز ي في عمل اللجنالقضا  ومو همر يضمن مزاد من الحياد واإلستقاللية 
ع يعتبززززروا هنفسززززهم فززززي موقززززل ضززززعل همززززام اإلدار   واإلطمئنززززان فززززي نفززززوس الملزززززمين حتزززز 

 الضرابية التي ع تتمتع بأي امتياز تاص همام اللجان الضرابية.

  اللجان الضريبية اختصاص :الفقرة الثانية
تعتبززر اللجززان الضززرابية المحداززة مززن طززرف اإلدار  مززي صززاحبة الوعيززة العامززة فززي النظززر    

 تناأ بين التاضعين للضرابة واإلدار  الضرابية.والبت في جميع النزاعات التي قد 

مززن المدونززة العامززة للضززرائب  يتضززا جليززا  226و 225بززالرجوع إلزز  مقتضززيات المززادتين    
هن اللجززان المحليززة لتقززدير الضززرابة واللجنززة الوطنيززة للنظززر فززي الطعززون المتعلقززة بالضززرابة  

  هنظارما  واجب عليها هن تصزرح تبت في جميع النزاعات والطعون الضرابية المعروضة عل
بعززدم اعتتصززاص فززي المسززائل والقضززايا التززي تززرى هنهززا تتعلززق بتفسززير نصززوص تاززراعية هو 

 تنظيمية

                               
تم اإلطالع عليل  /http://www.hcp.maمدى سبيسي .المنازعات القضائية في مجال الوعاء الضرابي.مقال مناور بموقع  52 

 21H00عل  الساعة  29-12-2014بتاراخ 
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مززز ا التمييزززز فزززي اعتتصزززاص مزززا بزززين المسزززائل القانونيزززة والمسزززائل الواقعيزززة يتلزززق بعزززض    
و واقعزززي ومزززا مزززو اللزززبس علززز  مسزززتوى التطبيزززق  إ  يصزززعب هحيانزززا كايزززر  التفرازززق بزززين مزززا مززز

                                                                                 قززززززززززززززززززززززززززززانوني
هن م ا التمييز قد هصبا متجزاوزا فزي العديزد مزن التازراعات الضزرابية  54وارى بعض الفقل   

المعاصززر   وهن تززرا المسززائل القانونيززة للقضززاء قصززد البززت فيهززا باززكل مسززتقل فيززل نززوع مززن 
التجزززيء للمنازعززة إلزز  اززقين : اززق واقعززي مززن اتتصززاص اللجنززة المحليززة هو الوطنيززة  واززق 

 .قانوني من اتتصاص المحاكم اإلداراة

وبالمقابل يمكن القول هن حصر اتتصاص اللجزان الضزرابية فزي المسزائل الواقعيزة والتقنيزة    
ينسزجم طبيعتهزا اإلدارازة ,ومزع  ء الضزرابة وهساسزها وكز ا تحصزيلها   إنمزاالمتعلقزة بتحديزد وعزا

متطلبات السرعة  في معالجزة الملفزات المعروضزة عليهزا , ومزع تكوانهزا مزن متتصصزين فزي 
ات والمحاسبة وفي ميدان اهعمال, وليس فزي تفسزير القزانون , ولعزل مز ا التمييزز مجال الجباي

كايززززر مززززن الفعاليززززة فززززي عمززززل اللجززززان  إضززززفاءيعتبززززر مززززن بززززين العوامززززل التززززي سززززاممت فززززي 
. باإلضافة هن في حالة ما اتتصت اللجان الضرابية بالمسائل القانونية فقز  تقزوم 55الضرابية

ال امضززة اهمززر الزز ي قززد يتززالل توجززل ورغبززة الماززرع فززي  بتفسززير بعززض النصززوص القانونيززة
 مسألة معينة.

المجزززال القززانوني مززن دائززر  اتتصزززاص اللجززان همززر طبيعززي ومنطقزززي  اسززتبعادلزز لا يكززون    
مززادام هن النزززاع الضززرابي ع يقززل عنززد مزز ا الحززد بحيززث للملزززم الحززق فززي عززرض النزززاع علزز  

  .                                                       القضزاء فزي تتمتزل جهزة هعلز 
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 لة القضائيةلمرحا :الثاني المبحث
اإلجزززراءات اإلدارازززة همزززام الجهزززات المتتصزززة بالمنازعزززات الضزززرابية  إلززز بعزززض التعزززرض    

النااززئة بززين المكلززل بالضززرابة واإلدار   الجبائيززة , حيززث تعززد بماابززة التطززو  اهولزز  بالنسززبة 
تعتبززر تلززا  إ  -اإلجززراءات القضززائية إلزز قبززل التوجززل  -للملزززم يتززوت  منهززا متاصززمة اإلدار 

التطززو  ملزمززة .ومكزز ا بعززد بعززد قيززام الملزززم بززالتظلم همززام الجهززات اإلداراززة المتتصززة وصززدور 
 إلزز القضززاء كتطززو  هتيززر  تهززدف  إلزز قززرار مززن قبلهززا الزز ي لززم يرضززي المكلززل ,يمكززن اللجززوء 

 حل يرضي الجميع.    إل والوصول  النزاع إنهاء

نازعزات الجبائيزة الطزابع التقليزدي للقضزاء .حيزث تجسد المرحلة القضزائية فزي مسزطر  المو    
بمزززا لهزززا مزززن حجيزززة  وقراراتهزززاهن الهيزززآت القضزززائية تظهزززر مسزززتقلة ومحايزززد   كمزززا هن هحكامهزززا 

مزو مضزمون مزدر  ادن مزااهمر المقضي بل تعتبر عنوانا للحقيقة وتصزبا حزدا فاصزال للنززاع .
مزل يكفزل القاضزي اإلداري حقزوق المسطر  لوكيل عمل المارع عل  تنظيم مز ر المسزطر  ل و 

 التاضعين للضرابة ل

 ولإلحاطة ب لا وجب معالجة اهسئلو وفق اآلتي:   

 : المسطر  القضائية المتعلقة بالماد  الجبائيةاهولالمطلب        

 المطلب الااني: طرق الطعن وتدتل القضاء اإلستعجالي في المنازعة الجبائية       
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 المسطرة القضائية المتعلقة بالمادة الجبائية: األولالمطلب 
مززن تززالل مزز ا المطلززب سززنعمل علزز  توضززيا الجهززة الموكززول لهززا البززث فززي النزززاع الضززرابي 

 . الفقر  اهول    ام سير الدعوى في المنازعات الجبائية اانيا 

 البث في النزاع الضريبي لهاالجهة الموكول  :الفقرة األولى
 1993ازتنبر  10الصزادر بتزاراخ  41-90المحزاكم اإلدارازة بموجزب القزانون  إحزداثبعد    

القضززززايا اإلداراززززة مززززن اتتصززززاص مزززز ر المحززززاكم ولززززيس مززززن اتتصززززاص المحززززاكم  هصززززبحت
 وتدتل النزاعات  ات الطابع الجبائي في حكم القضايا اإلداراة 56اهبتدائية

 اإلختصاص النواي :اوال

بعززززدما كززززان اإلتتصززززاص القضززززائي فززززي المززززاد  الجبائيززززة موكززززوع للمحززززاكم اإلبتدائيززززة ,فززززإن    
إحززداث المحززاكم اإلداراززة بالم رب,نقززل مزز ا اإلتتصززاص لصززالا مزز ر اهتيززر  وبززالرجوع إلززز  

نجزززدر حزززدد نوعيزززة النزاعزززات المتعلقزززة بالضزززرابة و التزززي تتزززتص بهزززا المحزززاكم  41-90قزززانون 
بالنزاعزات الناازئة عزن تحصزيل الضزرائب والرسزوم المعهزود بتحصزيلها  اإلداراة .واتعلق اهمزر

{,النزاعززات المتعلقزة بالضززرائب المسزتحقة للجماعززات المحليززة 31التسزجيل والدم ززة }المزاد  إدار 
{النزاعزززززات المتعلقزززززة بالضزززززرابة علززززز  القيمزززززة المضزززززافة , الضزززززرابة علززززز  32وميئاتهزززززا }المزززززاد 

{ النزاعزززات المتعلقزززة بالضزززرابة الحضزززراة 33دتل }المزززاد الازززركات ,الضزززرابة العامزززة علززز  الززز
{ النزاعات التي يكون موضوعها الطعون في قرارات لجنة 34المفروضة عل  العقارات}الماد  

 {.35العمالة هو اإلقليم المتعلقة بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وميئاتها }الماد  

مز ر المحزاكم لكزل المنازعزات الجبائيزة هم مزا ورد ورغم هن التساؤل ياور حول مدى احتكار    
هن المزززاد  مززن القزززانون هعززالر تزززنص علزز  هن المحزززاكم اإلدارازززة  إع كززرر فزززي  لززا المزززواد فقزز  

النصززوص التاززراعية و التنظيميززة المتعلقززة  النظر فززي عالنزعززات النااززئة عززن تطبيززقتتززتص بزز
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المسزتحقة للتزانزة العامزة عممزا يزدفع  بالضرائب والبث في الزدعاوى المتعلقزة بالتحصزيل الزديون 
 .57هن امولية اتتصاصل في م ر المنازعات

 اإلختصاص المحلي :ثانيا

مززن قززانون المحززاكم اإلداراززة علزز   10نصززت المززاد  فيمززا يتعلززق باإلتتصززاص المحلززي فقززد    
هنززل عتطبززق همززام المحززاكم اإلداراززة قواعززد اإلتتصززاص المحلززي المنصززوص عليهززا فززي الفصززل 

لزم يزنص علز  تزالف  لزا مز ا  مزن قزانون المسزطر  المدنيزة ,مزا 30وما يليل إل  الفصل  27
 القانون هو نصوص تاصة ع

ومزز ا يعنززي هن المحززاكم اإلداراززة تبنزز  كقاعززد  عامززة نفززس المبززادئ المعمززول بهززا فززي المززاد     
لتي يوجزد .هي هن المحكمة المتتصة بالبث في النزاع الضرابي مكانيا مي المحكمة ا58المدنية

 بدائرتها الموطن الحقيقي هو الموطن المتتار هو محل اإلقامة للمدع  عليل .

تضع العمل القضائي في المنازعات الضرابية لتطورات متالحقة ومهمزة ,فقبزل  وعموما قد   
المحاكم اإلداراة كانت اهحكام الصادر  في م ا المجزال  ات طبيعزة مدنيزة هكازر منهزا  إحداث

,وكزان  التاضززعون يفضززلون اللجززوء إلز  مسززاطر الصززلا مززع اإلدار  بزدل التوجززل إلزز  القضززاء 
المنازعززة  هصززبحتالمحززاكم اإلداراززة  إحززداث.لكززن بعززد 59للطعززن فززي القززررات الصززادر  عنهززا 

صزاص القضزاء اإلداري هساسزا القضزاء الازامل باعتبزار الملززم يهزدف الضرابية تدتل في اتت
 . 60إل  حسم النزاع في جومرر

                               
 مصطف  الفوركي.المسطر  القضائية في الماد  الضرابية .مقال مناور بموقع 

57http://www.droitetentreprise.org/web/?p=98  20عل  الساعة  2015-01-20تم اإلطالع عليل بتاراخH00 

 129عبد الكرام الطالب.م س.ص :  58 
نجيب البقالي .منازعات الوعاء الضرابي همام القضاء اإلداري .رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ,وحد  البحث والتكوان  59 

 القانوني واإلداراة  والتدبير العمومي,جامعة الحسن الااني كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية .المحمدية البيضاء.السنة
 . 111.ماار إليل لدى كرام لحمين .م س ,ص: 7ص  2008-2007الجامعية 

-887ملل إداري عدد  1999-12-09المؤر  في  1583مو ما هكدر هيضا القرار الصادر عن المحكمة اإلداراة بالر اط .عدد  60 
5-1-1999 . 

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=98
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 الفقرة الثانية: سير الداوى في المنازاات الجبائية
عكس باقي المنازعات اهترى تبق  المنازعات الجبائية منازعات  تمتاز بمجموعة من    

 النقاط وجب توضيحها.

 لجبائيةأوال : خصائص المسطرة ا

 تتتص المنازعة الجبائية بمجموعة من التصائص يبق  هممها :   

 يخص الكتابة ما -أ

القاضززي فززي  إليهززافززي المززاد  الجبائيززة الوسززيلة الوحيززد  التززي يلجززأ  اإلابززاتكززون وسززيلة  إن   
دراسزززة الملفزززات القضزززايا المعروضزززة عليزززل بازززكل جزززدي ودقيزززق يجعزززل مزززن المسزززتحيل تصزززور 
المنازعات الجبائية تجزري بطراقزة ازفوية ولهز ا فزان مجزال المنازعزات الجبائيزة ع يعزرف سزوى 

يززنص فززي المززاد   اإلداراززةالمسززتندات والحسززابات واهرقززام مززا جعززل القززانون المحززدث للمحززاكم 
بعززدما كانززت  منززل بززان اجززراءات التقاضززي فززي المسززطر  الجبائيززة تسززتقر علزز  الكتابززة    الاالاززة

مزن قزانون المسزطر  المدنيزة قبزل تعديلزل للفصزل  45المرافعات في السابق افوية طبقا للفصل 
 .اإلداراةالمحاكم  همامالااني التاص باإلجراءات المتبعة 

رسززين يززرون انززل مززن اعيجززابي جعززل مسززطر  االكايززر مززن الدوتجززدر اإلاززار  فقزز  هن منززاا    
 .للمتقاضين هساسيةالمنازعات الجبائية مسطر  كتابية لكون م ر اعتير  توفر ضمانات 

 الطابب التواجهي  -ب

تجمززع دعززوى المنازعزززة الضززرابية بززين طزززرفين غيززر متكززافئين ,فمزززن جهززة اإلدار  الضزززرابية    
ازل الطزرف الضزعيل جهة هترى الملززم الز ي يم التي تتوفر بحكم القانون عل  امتيازات ,ومن

 .في م ر المنازعة

ولحماية م ا الطرف الضعيل في م ر المنازعة ,ولحمايتل والتعامل معل عل  قزدم المسزاوا     
مع اإلدار  الضرابية هتفيت الطبيعة التواجهية ال  مسطر  المنازعة الضرابية حت  يتمكن مزن 

هن  إعل والجززززواب علزززز  دفوعززززات اإلدار  الضززززرابية ,عززززرض وجهززززة نظززززرر والززززدفاع عززززن مواقفزززز
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ا ا تمكززن الملزززم مززن اإلطززالع علزز  الواززائق والمسززتندات التززي  إعالجززواب ع يمكززن هن يتززأت  
 .61تدل  بها اإلدار  

الزززدعوى  هطزززرافتتجسزززد المسزززطر  التواجهيزززة فزززي تبزززادل المززز كرات   التعقيزززب عليهزززا بزززين و    
وتمكززن مزز ر المسززطر  مززن اطززالع علزز  متتلززل الواززائق والمسززتندات التززي يتكززون منهززا ملززل 

المدنيين بها وك ا التزانزة العامزة للمملكزة بقاعزد  السزر  هوالدعوى   دون مواجهة ع الملزمين 
كتابززة ضززب  المحكمززة المتتصزززة  لززدىالمهنززي . كمززا ان القززانون يسززما للمقاضززين بززاإلطالع 

 . الم كرات الجوابية والتعقيبية الضروراة إعدادندات الدعوى حت  يتم تمكينهم من عل  مست

 الطابب الحضوري  -ج

الزز ي رتبززل الماززرع  اآلاززار إعمززالامززا فيمززا يتززص المسززطر  الحضززوراة فتعنززي انززل ع يجززوز    
 اإلدارازةالمحزاكم العاديزة ومزو ز الازطب ز فزي مجزال الزدعوى  همام اهطرافعل  عدم حضور 

مقززرر كجزززاء علزز  الطززرف الزز ي يتقززاعس عززن متابعززة دعززوار  اآلاززارومنهززا الجبائيززة هن مزز ا 
تحضزززير  هسزززاسيقزززوم علززز   اإلداري وحضزززور الجلسزززة المحزززدد  لنظيرمزززا بينمزززا نظزززام التقاضزززي 

 إبزداءع يتصزور صزدور حكزم بزدون تمكزين التصزوم مزن  إ الدعوى وتهيئتهزا فزي الفصزل فيهزا 
 هطززززوارفزززي المقززززال اعفتتززززاحي فزززي جميززززع  هايززززرتع المسززززائل التزززي دفاعزززاتهم والززززرد علززز  جميزززز

 . بالتتلي من لدن المستاار المقرر اهمرالمحاكمة حت  يصدر 

الازاني المحزدد  هو اهول اآلجزالعن تقديم مسزتنتجاتل داتزل  اهطرافوفي حال تتلل احد    
 .اهطرافسبة لجميع لل من لدن المستاار المقرر بت في القضية بقرار بماابة حضوري بالن

 

 

 

                               
الماستر المعمق في القانون التاص.جامعة السعدية القلقولي .المنازعات الجبائية بالم رب اإلتتصاص والمسطر  .بحث لنيل دبلوم 61 

 .63.ص: 2014-2013.السنة الجامعية -طنجة–عبد المالا السعدي 



 المنازعات الجبائية
 

 
34 

201

2015 

 

 ثانيا: تقديم الداوى 

يستلزم تقديم الدعوى توفر عد  اروط  منها ما يرتب  باهطراف  هو اآلجزال  هو بمضزمون    
 العراضة

 بالنسبة هطراف الدعوى  :1

لعززل مززن البززديهي القززول بززأن دعززاوى المنازعززات الضززرابية ك يرمززا مززن الززدعاوى تتززوفر علزز     
كانززت اإلدار  فززي هغلززب ماتززل الززدعاوى تكززون  وا  اطززرفين طززرف مززدعي وطززرف مززدع  عليززل 

و امتيززازات قانونيززة وع  لززا قززد تكززون  62مززدع  عليهززا باعتبززار هن لهززا سززلطة التنفيزز  المبااززر
كالحالززززة التززززي تتقززززدم بتعززززرض علزززز  القززززرارات الصززززادر  عززززن اللجززززان  اإلدار  الضززززرابية مدعيززززل

 الضرابية.

 يتعلق بالملزم ما -

كان المارع الم ر ي قد منا للملزم الحق في اللجوء إل  المحاكم اإلداراة قصد متابعزة  إ ا   
مزززن قبزززل الملززززم الززز ي  إعالمسزززطر  التنازعيزززة همزززام القضزززاء ,فزززإن ممارسزززة مززز ا الحزززق ع يقبزززل 

,بحيززث هن الفصززل اهول مززن قززانون المسززطر  المدنيززة يززنص 63فرضززت عليززل الضززرابة اتصززيا
علزز  عهنززل ع يصززا التقاضززي اع ممززن لززل الصززفة و اهمليززة والمصززلحة, إلابززات حقوقززل واتيززر 
ا المحكمززة تلقائيززا انعززدام الصززفة او اهمليززة او المصززلحة او اإل ن  بالتقاضززي ان كززان ضززرورا

 و تن ر الطرف بتصحيا المسطر  داتل هجل يحددر .

تجبززر الملزززم الزز ي يرفززع دعززوار  41-90مززن قززانون رقززم  3وتجززدر اإلاززار  هيضززا هن المززاد     
همزززززام المحزززززاكم اإلدارازززززة تنصززززززيب محزززززام مسزززززجل فزززززي جززززززدول ميئزززززة مزززززن ميئزززززات المحززززززامين 

                               
 .131كرام لحمين. م س  ص: 62 
 .72السعدية القلقولي.م س.ص:  63 
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رفضززل هو يجهلززل نسززبة مامززة ي بالم رب,كمززا هلزززم نفززس القززانون هداء الرسززوم القضززائية ,ومززو مززا
 .64من المتقاضين عل  هساس هن دعوامم تدتل ضمن دعاوي الاط  في استعمال السلطة

 علق باإلدار  الضرابيةتي ما -

تعتبزر  إ اعتبارا لكون اإلدار  الضزرابية تتمتزع بمجموعزة مزن اإلمتيزازات والسزلطات الواسزعة    
يتضززع للقززانون العززام يجعززل منهززا فززي موقززع غيززر متكززافي مززع الملزززمين باعتبززار  إداراززاجهززازا 

مؤعء اهتيران طرفا ضعيفا في العالقزة .الازيء الز ي يجعلهزا فزي غالزب اهحيزان فزي موقزل 
 المدع  عليها وبالتالي اعفائها من واجب اإلابات.

بعززض الفقززل ع تتززر   وبززالرغم مززن  لززا لززإلدار  الحززق فززي اللجززوء إلزز  القضززاء والتززي حسززب  
 : االثعن 

 الحالة التي تلجأ اإلدار  الضرابية إل  المحكمة اإلداراة عل  اازر مقزرر صزادر 
المسزززائل  ي الحالززة التززي تبزززث مزز ر اهتيزززر  فززيعززن لجززان التحكزززيم الضززرابية فززز

 القانونية.
 .عل  اار منازعة زجراة ضد الملزم تاصة في جرامة ال ب الضرابي 
 ن التالف مع الملزم عميق ومعقد في م ر الحالة تحيل تلقائيزا ا ا رهت اإلدار  ه

 الملزم المعني باهمر. إعالمملل الاكاية إل  المحكمة المتتصة مع 

وتزززرتب  الازززروط المتعلقزززة بزززاإلدار  الضزززرابية بعنصزززر الجهزززة هو اهازززتاص الززز ين يملكزززون    
وبالتزززالي يملكزززون الصزززالحية الضزززرائب بمتتلزززل مكوناتهزززا همزززام القضزززاء , إدار الصزززفة لتمايزززل 

يقزع التبزاس لزدى عديزد كبيزر مزن الملززمين  لتوجيل الدعوى ضدمملهنهم في غالب اهحيزان مزا
هو من يكلفومم بالنيابة عنهم همام القضاء ,حول الجهزة التزي يقيمزون الزدعوى ضزدما بحيزث ع 

  65يفرقون بينهم

                               
 .214عبد الرحمان ابليال  م س  ص: -محمد مرزاق 64 
 .214عبد الرحمان هبليال  م س:-محمد مرزاق 65 
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 آجال الدعوى الضرابية:2

يتم تقوية   ر ي يتظا هنل عدد من المساطر حت الجبائي المانل بالرجوع ال  النظام    
 وقضائية واوجد بينهما لجان تحكيمية . إداراةالضمانات الممنوحة للملزم ووزعها بين 

حل توافقي بين اإلدار  الضرابية والملزم سواء همام اهول  هو اللجان  إل لم يتم الوصول  وا  ا
القضاء  ا  نجد في م ا اإلطار المارع هقر لصحة التحكيمية فإنل يتم عرض النزاع عل  

 الدعوى احترام هجال معينة .

م ا اهجل في االاين يوما من تاراخ توصل الملزم بقرار اإلدار  المتعلق بالنزاع  واتمال   
لم تجب اإلدار  داتل هجل  إ االمطالبة التمهيدية   باإلضافة هنل  إطارالمعروض عليها في 

الستة هاهر التالي لتاراخ المطالبة جاز للمكلل رفع دعوى ال  المحكمة المتتصة داتل 
 .66هعالر إليليوما التالية لتاراخ انصرام هجل الجواب الماار  30هجل 

 مضمون عراضة الدعوى :3

البيانات الزالزم من ق م م ال ي يحدد  32عل  الماد   41-90من قانون  7هحالت الماد     
توفرما في عراضة الدعوى : اعسم العائلي و الاتصي  الصزفة هو مهنزة و موظزل هو محزل 

المزدعي  اززم موضزوع الزدعوى بإيجززاز و والوسزائل المازار  و الوقززائع و ترفزق بالمسززتندات  إقامزة
 .التي ينوي المدعي استعمالها عند اعقتضاء

ة المحزامي فزي صزي ة عراضزة تتضزمن المحكمة اعدارازة بواسزط هماموعموما تقدم الدعوى    
المتعمزززد  فزززي الطعزززن والملتمسزززات . وتعتبزززر الزززدعوى المرفوعزززة الززز   واهسزززبابوقزززائع النازلزززة 

الضزرائب علز  اازر مقزرر اللجنزة الوطنيزة امتزدادا طبيعيزا لمسززطر   إدار المحكمزة اعدارازة ضزد 
مززن  43نون الضززرابة علزز  الاززركات والفصززل مززن قززا 39التصززحيا والتحقيززق بمفهززوم الفصززل 
مزن قزانون الضزرابة العامزة علز  الزدتل ومزن تزم يبقز   107قانون الضرابة المضافة والفصل 

المسززطر  السززابقة للمرحلززة القضززائية  بمعنزز  انززل ع يحززق  هانززاءطلباتززل الماززار   هسززيرالمززدعي 

                               
 . 185 ص: 2015ط -طنجة–بن محمد النظراة العامة للضرابة والسياسة الجبائية  مناورات سليكي هتوان  حميد النهري  66
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كانزت محز  نززاع فزي  إنسزبق لزل بطلبزات جديزد  لزم ي  المحكمزة همزاممر   هولللملزم ان يتقدم 
 .67مسطر  التحقيق هواطار المطالبة 

المسزززطراة  اتعلززز  انزززل يمكزززن ان يايزززر ولزززو عول مزززر  امزززام محكمزززة الزززنقض جميزززع الزززدفوع   
 باعتبارما من النظام العام .

 ثالثا: اإلثبات

يزدفع كزل يعتبر اإلابزات نقطزة مهمزة فزي سزير الزدعوى الضزرابية همزام القضزاء اإلداري.ممزا    
 طرف إل  تدعيم ملفل بالحجن و الواائق الالزمة لتأكيد موقفل تجار الطرف اهتر.

ان عنصززر اإلابززات فززي المززاد  الضززرابية ,مززو الكفيززل وحززدر بتسززيير فهززم التصززائص التقنيززة    
للقانون الضرابي , واجعل المواطنين سواسية همام الجباية ,و تحقيق عنصزر العدالزة الضزرابية 

68. 

تجززار  ادعاءاتهززا إابززات إمكانيززةاإلدار   إعطززاءطززرق اإلابززات فززي النزاعززات الضززرابية مززي و    
  .الملزم

انعزدام صزفتل كملززم بزالفرض الضزرابي  إابزاتفي حين الملزم تكون غايتل مزن اإلابزات مزو    
دتلززل , هو رقززم هعمالززل  إابززاتانعززدام الواقعززة المناززئة للضززرابة كمززا تكززون غايتززل مززي  إابززاتهو 
 , هواعفائل من الواجب الضرابي . حقيقيينال

 

 

 

 

                               
 محمد هنتا.مقال سابق. 67
 .225عبد الرحمان هبليال.م س. ص: -محمد مرزاق 68 
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 أ الوقائب المتنازع فيها 

 وتتمتل في اهتي:

 الواقعة المنائة للضرابة  -1

ومي واقعة ينطبق عليها نص جبائي  فبناء عقار والحصول عل  رتصة السكن يناأ    
عنل مطالبة اإلدار  الجبائية صاحب العقار بالضرابة عل  القيمة المضافة  و يع م ا العقار 

تناأ عنل الضرابة عل  الدتل بالنسبة للمالا البائع ورسوم التسجيل بالنسبة للماتري 
فيما يتص وجودما هصال هو فيما يتص  إماقعة تتم من طرف الملزم والمنازعة في تلا الوا

 آاارما.

 هجل التقادم -2

 تحققت هن تسق  حق اإلدار  الضرابية في الفرض الضرابي. إ احالة قانونية من اأنها     

 اإلعفاء من الضرابة  -3

الملززززم الضزززرابي منهزززا رغزززم ابزززوت الواقعزززة  إعفزززاءتزززوافرت ازززروطها  إ اومزززي حالزززة قانونيزززة    
 المنائة للضرابة .

 مسطر  تصحيا الفرض الضرابي -4

}مراسززالت متبادلززة{ متتبعززة ومرتبطززة ياززارا فيهززا كززل مززن  إجززراءاتمززي مسززطر  تتضززمن    
,وحتززز  226إلززز   219الضزززرائب والملززززم وقزززد نضزززمها المازززرع المسزززطري الجبزززائي مزززن  إدار 

 69ينب ي هن تنتهي المسطر  بالفرض التلقائيتكون واقعة متنازع فيها 

بززر حززق المراقبززة المتولززة لززإلدار  الضززرابية مززن بززين اإلمتيززازات التززي تتمتززع بهززا تجززار توتع   
هنزل  تزي يزدلي بهزا التاضزعون للضزرابة إعقرارات الالملزم واتمحور م ا اإلمتياز في فحص اإل

                               
العملية في المجال بواعيب البوعمري. اإلابات في النزاعات الضرابية. . ندو  وطنية حول موضوع اإلاكاعت القانونية و  69 

 104 ص16الضرابي,مناور  بمجلة دفاتر المجلس اهعل    عدد 



 المنازعات الجبائية
 

 
39 

201

2015 

فزززي  احترامهززامعينززة وجززب عليهززا  للازززكلياتضززمانا للحقززوق الممززولين هتضززع الماززرع اإلدار  
المراقبزززة حتززز  ع تتعزززرض للزززبطالن ومزززي هن يقزززوم المفزززتب المحقزززق قبزززل مباازززر  تحقيزززق فزززي 

خ المحدد لمباارتل بما ع يقل بالفحص قبل التارا إاعارالمحاسبة هن يوجل للتاضع للضرابة 
 يوم قبل الاروع في عملية التحقيق. 15عن 

مززن بينهزا علزز   نز كرومزو مزا هكززد عليزل العمززل القضزائي مززن تزالل اهحكززام الصزادر  عنهززا    
تحزززت عزززدد  2003-01-30سزززبيل المازززال ع الحصزززر قزززرار ال رفزززة اإلدارازززة الصزززادر بتزززاراخ 

الفاصزززلة بزززين تزززاراخ التوصزززل  باإلازززعار  اآلجزززالالززز ي جزززاء فزززي حياياتزززل عحيزززث هن  70579
بإجراء التفتيب وتاراخ حضور المفتب المحقق همزام الازركة المعنيزة لفحزص المسزتندات يجزب 

يوم هن العبر  في  لا بتاراخ التوصل باإلاعار وليس بتزاراخ اإلرسزال لمزا  15هن ع تقل عن 
 لعفي  لا من ضمانات لفائد  الملزم ليتمكن من تهيء دفاع

 :وبعد اإلنتهاء من عملية المراقبة نكون همام فرضيتين   

  امززا هن يالحزز  المفززتب بززأن حسززابات الاززركة قززد لحقهززا اتززالعت جسززيمة منززا
علزززز  البيانززززات المتززززوفر  لززززدى  اءلززززل هن يعززززدد فززززي هسززززاس الضززززرابة بنززززا يجززززوز

 الضرابة .
  بالحاسززبة المززدل  بهززا وبالتززالي ع يجزززوز  إتززاللامززا هن المفززتب لززم يالحزز  هي

 لإلدار  هن تعيد النظر في المحاسبة .

وبعززد اإلنتهزززاء مزززن عمليزززة التحقيزززق يجزززب علززز  المفزززتب هن يبلزززل التاضزززع للضزززرابة هسزززاب    
التصزززحيا التزززي سزززوف يزززتم القيزززام بهزززا وطبيعتزززل وتفاصزززيل مبل زززل فيمزززا يتزززص الضزززرابة علززز  

و الضززرابة علزز  القيمززة المضزافة اهسززاس الجديززد الواجززب الازركات هو الضززرابة علزز  الزدتل ه
اعتمززادر وعززاء لتصززفية مبلززل الواجبززات التكميليززة الناتجززة عززن اهسززاس المزز كور واززدعومم إلزز  
اإلدعء بمالحظززاتهم تززالل هجززل الاالاززين يومززا التاليززة لتززاراخ تسززلم رسززالة التبليززل وبعززد اطززالع 

 :  نميز بين حالتينالتاضع للضرابة عل  فحوى الرسالة اهول

                               
 هوردتل.مدى السبيسي.مقال سابق 70 
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  فزززي حالزززة عزززدم الجزززواب يزززتم وضزززع الواجبزززات التكميليزززة موضزززوع التحصزززيل وع
داتزل اهجزل المحزدد  إدارازةبعزد توجبزل مطالبزة  إعيمكن هن ينازع فيهزا قضزائيا 

 .71من م ع ض  235في الماد  
  قبزل الملززم  إ ا :حزالتين همزامفي حالة جزواب الملززم علز  الرسزالة اهولز  نكزون

مزززاالمنازعزززة  إنهزززاءاإلقتراحزززات المقدمزززة مزززن طزززرف المفزززتب يزززتم  يكزززون جوابزززل  وا 
هن يكززون الززرفض  إمززا :الززرفض الكلززي هو الجزئززي ومنززا نميززز هيضززا بززين حززالتين

مززا    مبنززي علزز  هسززاس قززانوني وبالتززالي يقززوم المفززتب بززالتتلي عززن المسززطر  وا 
هن جزززواب التاضززع للضزززرابة بززالرفض ع يرتكزززز علزز  قاعزززة قانونيززة يقزززوم يززرى 

يومززا مززن تززاراخ تسززلم الجززواب ,بتبليززل المعنززي بززاهمر  60داتززل هتززل ع يتعززدى 
لزم يقزدم طعزن فزي  إ افرض الضرابة الجديد واتبرر بأنزل سيصزبا نهائيزا  هساس

م الرسزززالة يومزززا التزززالي لتسزززل 30الموضزززوع همزززام اللجزززان التحكيميزززة داتزززل هجزززل 
 الاانية.

 تحديد الوعاء الضرابي- 5

المنازعززة فززي مزز ر الواقعززة تتحصززل فززي المنازعززة فززي هسززس رفززض الضززرابة المعتمززد  مزززن    
فزززي حالزززة الفزززرض التلقزززائي هو الطعزززن فزززي قزززرار  228طزززرف ادار  امزززا بسزززلوا مسزززطر  المزززاد  

واجهيززة واهسززس المتنززازع اللجنززة الوطنيززة همززام القضززاء اإلداري فززي حالززة سززالمة المسززطر  الت
فيهززا مززاال العائززدات المفوضززة عليهززا الضززرابة والتكززاليل القابلززة للتصززم وغيززر القابلززة للتصززم 

 72الخ...

 تحمل ابئ اإلثبات  -ب

الحززق علزز  مدعيززل  إابززاتالمنازعززة الضززرابية لقاعززد  مفادمززا هن  إطززاريتضززع اإلابززات فززي    
ق ل ع { ومزززا دام المكلزززل مزززو الززز ي يبزززادر , فزززي غالزززب اهحيزززان ,إلززز  رفزززع  399}الفصزززل 

                               
 مدى السبيسي.مقال سابق 71 
 .104بواعيب البوعمري. م س.ص  72 
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الدعوى الضرابية ,فإن مزؤدى  لزا هنزل يجزب هن يتحمزل مزن الناحيزة القانونيزة عزبء إابزات مزا 
  73المدع  عليها في م ا الاأن\الضرائب إدار يدعيل كيفما كان الحال ,بينما تعف  

هتبززت المزدعي وجزود اإللتزززام  إ امزن ق ل ع يزنص ع  400احيزة زأترى نجززد الفصزل ومزن ن   
,كزززان علززز  مزززن يزززدعي انقضزززاءر هو عزززدم نفزززا ر تجامزززل هن يابزززت ادعزززاءرع وبالتزززالي نجزززد مززز ا 

تززالف اهول حيززث هن عبززي اإلابززات يتحملززل  المززدع  عليززل هي الزز ي يززدع   يزز مبالفصززل 
 ء اإللتزام تجامل هو عدم نفادراانقض

وعزززبء اإلابزززات فزززي النززززاع الضزززرابي يتتلزززل مزززن حالزززة هتزززرى ع مزززن حيزززث اإلجزززراءات    
الواقعزة المنازئة  إابزاتن همالزة  لزا ,فعزبء مزو  فاء الضرابيراقبة الجبائية هو التقادم ام الو والم

 للضرابة يقع عل  اإلدار  في كافة اهحوال و جمع الوسائل الممكنة

رابي فيكفزززي مزززن الملززززم هن يايزززرر حتززز  ينتقزززل عزززبء همزززا التقزززادم بتصزززوص الفزززرض الضززز   
هن الفزززرض المززز كور تزززم داتزززل همزززد التقزززادم هو  إابزززاتالضزززرائب التزززي عليزززل  إدار اإلابزززات إلززز  
لحقزززة عزززن انقطاعزززل ,هن فزززي التقزززادم هن اهصزززل مزززو بزززراء  ال مزززة ,وعلززز  مزززن مداتزززل المزززد  ال

 . 74الضرائب إدار ما قطع التقادم تنجز  إجراءاتيدعي تالف  لا هن يابتل وهن 

 رابعا: الخبرة

هو بطلززب مززن هحززد اهطززراف القيززام بتبززر  هو تنظززيم جلسززة البحززث  -تلقائيززا–يمكززن للقاضززي    
 . من ق م م 66إل   7559هو المعاينة كما تنص عل   لا المواد

ائل مقدمززة مززن و التبززر  فززي المززاد  الجبائيززة  مززي وسززيلة للتحقيززق والبحززث فززي ااباتززات ووسزز   
بهزز ا التصززوص هن هغلززب القضززايا التززي يززتم اللجززوء فيهززا    جززب اإلاززار اهطززراف , علزز  هنززل ي

                               
  226عبد الرحمان هبليال  م س  ص:-محمد مرزاق 73 
 .  105بواعيب البوعمري .م س  ص: 74 
 القاضي بإجراء تبر  عين التبير ال ي يقوم به ر المهمة تلقائيا هو باقتراح اهطراف واتفاقهم .تنصعا ا همر 75 

وعند عدم وجود تبير مدر  بالجدول يمكن بصفة اساتنائية للقاضي هن يعين تبيرا له ا النزاع , وفي م ر الحالة يجب عل  التبير هن 
 يؤدي اليمين همام السلطة القضائية ....ع.
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علزز  مراقبززة جبائيززة  إلزز  التبززر  تتعلززق بالقضززايا المتعلقززة بالمنازعززة فززي ضززرائب تكميليززة مبنيززة
{ ,بحيزث يكفزي هن يتقزدم الملززم بالضزرابة همزام  %95مسطر  اللجن }مايزاد عزن ,هفضت إل  
ن ضززد مقززرر اللجنززة الوطنيززة ,يتمسززا فيززل بززأن محاسززبتل منتظمززة هن اإلدار  غيززر القضززاء بطعزز

محقززة فززي ادعائهززا, وهن التصززحيحات التززي بنيزززت عليهززا الضززرابة تصززحيحات غيززر مازززروعة 
,وهن القيمززة التجاراززة المصززححة للعقززار المبيززع غيززر مقبولززة , و ززدون هن يتقززدم فززي مزز ا الطعززن 

تبززر  فزززي الموضزززوع ,منززا يكزززون الهزززدف اهساسززي مزززن رفزززع  إجزززراءبأيززة وسزززائل جديززة ,يلزززتمس 
 .76تبر  ,وم ا همر ع يجوز حسب المتفق عليل فقها وقضاء إل الوصول  الدوى مو

مززة ع مززن حيززث تعيززين و عمومززا تتضززع التبززر  فززي المنازعززة الجبائيززة لززنفس القواعززد العا    
 .التبر  إجراءاتحياتل هو التبير هو صال

 الحكمصدور : خامسا 

 إجزراءاتصدور اهحكزام فزي النزاعزات اإلدارازة ع تتتلزل عزن  إجراءاتالجدير بال كر هن    
 إلزززز النزاعززززات العاديززززة   فقبززززل صززززدور الحكززززم ع بززززد فززززي هي نزززززاع  يجززززب هن تلجززززأ المحكمززززة 

تمهيدية  كما سزبقت اإلازار  الز   لزا   حتز  تصزبا القضزية جزامز  للحكزم  هي بعزد  إجراءات
لطزرف اآلتزر  ليزتم طرف قزد اسزتنف  جميزع وسزائل دفاعزل وعقزب علز  دفوعزات اهن يكون كل 

 إلزز القاضززي المقززرر لألمززر بززالتتلي  وابلززل الزز  الطززرفين اسززتدعاءمما  علزز  ااززر  لززا إصززدار
 .الجلسة

المرافعزة  وحجزز ملزل    تصبا القضية جامز  للحكم فيها  يقرر الرئيس قفل باب وعنزدما    
تقوم بل الهزي مزداولتها التأكزد مزن اسزتفاء الزدعوى  النطق بالحكم و هول ماالنازلة للمداولة قبل 

 عليها قبل البث في مضمون الدعوى   لألركان الاكلية المنصوص

                               
الرحمان هبليال .تصوصيات التبر  في الماد  الضرابية. ندو  وطنية حول موضوع اإلاكاعت القانونية والعملية في المجال  عبد 76 

 .111ص: 16الضرابي,مناور  بمجلة دفاتر المجلس اهعل  , عدد 
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فزي جميزع اهحزوال يجزب هن تصزدر القززرارات متضزمنة للبيانزات اإللزاميزة مزن وقزائع وتعليززل    
{ مزع 54الز   50ومنطوق  واتم تبلي ها وفق القواعد العامة الوارد  فزي ق  م   م }المزواد مزن 

 يوم من تبليل الحكم للممارسة الطعن باإلسائناف.  30اهطراف بأن لهم  إاعار

 وتدخل القضاء اإلستعجالي في المنازاة الجبائية لطعنالمطلب الثاني: طرق ا
من تالل م ا المطلب سوف نتطرق ال  طرق الطعزن فزي المزاد  الجبائيزة الفقر  اهولز  ام    

 .مجال وحدود تدتل القضاء اإلستعجالي في النزاع الضرابي باكل عام الفقر  الاانية 

 طرق الطعن في مادة المنازاات الجبائية :األولىالفقرة 
مززن المبززادئ اهساسززية التززي تضززمن حقززوق الززدفاع مبززده التقاضززي علزز  درجتززين .فبززالرجوع    

مززز ا المبزززده علززز   احتزززرامإلززز  القزززانون الم ر زززي يمكزززن التأكيزززد علززز  هن تازززراعنا حزززرص علززز  
ون المسززززطر  هو علزززز  صززززعيد قززززان 1974يوليززززوز 15مسززززتوى التنظززززيم القضززززائي الصززززادر فززززي 

هكد المازرع الم ر زي علز  هن المتقاضزين الحزق  ومك ا.1974اتنبر  28المدنية الصادر في 
يتجسززد هيضززا فززي مجززال المنازعززات الضززرابية تاصززة  ومززو مززا77فززي رفززع دعززوامم علزز  درجتززين

 المحاكم اإلداراة اإلسائنافية . إحداثبعد 

عززن التززي تتضززع لهززا المنازعززات وقززد هتضززع الماززرع المنازعززات الضززرابية لززنفس طززرق الط   
العاديزة المنصزوص عليهززا فزي قواعززد ق م م ,وعليزل فهززي تنقسزم إلزز  طزرق عاديززة وهتزرى غيززر 

 عادية

 طرق الطعن العادية :أوال

هسززباب طعنززل مزز ا مززن جهززة ومززن جهززة اانيززة  بتبراززرومززي التززي يكززون الطززاعن فيهززا ملزززم    
 تعطيل مجموعة من اإلمكانيات المهمة تاصة من ناحية مناقاة الحكم في الجومر والاكل .

 

 
                               

 .27-26.ص: 2012لرابعة عبد الكرام الطالب.التنظيم القضائي الم ر ي دراسة عملية.دار النار غير متوفر  .الطبعة ا 77 
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  الطعن باإلسثئناف:أ 

اإلسائناف طراقة من طرق الطعن العادية يلتمس فيل الطزاعن مزن المحكمزة التزي هصزدرت    
الحكززم كززال هو جزززء هو الفعززل فززي الززدعوى مززن جديززد مزز ا  إبطززالالحكززم اإلبتززدائي مززدار الطعززن 

ابت اء تدقيق النزاع اانية والحكم فيل من جديد عل  نحو يصحا معل التطأ الز ي تضزرر منزل 
 78الفراق الطاعن

بعزززدما كزززان  80-03وقزززد هنازززأ الم زززرب محزززاكم اعسزززتئناف اإلدارازززة بموجزززب القزززانون رقزززم    
بالتززالي فهزز ر المحززاكم مززي المتتصززة فززي كززل  المجلززس اهعلزز  مززو المتززتص باعسززتئناف  و

 المنازعات الضرابية.

 الطعن بالتعرض -ب

التعرض مو طراق يقوم بل الطاعن علز  حكزم صزدر عنزل غيابيزا راجيزا مزن المحكمزة التزي    
 .النظر فيل إعاد هصدرت الحكم الرجوع عنل هو 

در الحكززم عليززل غيابيززا يتقززدم مزن صزز والتعزرض طراززق عززادي فززي اهحكزام ال يابيززة بمقتضززار   
إلزز  نفززس المحكمززة التززي هصززدرتل ,طالبززا منهززا سززحبل بإعززاد  نظززر الززدعوى مززن واقعززة دفاعززل 

المحززدث  03-08الحكززم ال يززابي , ومززو تحديززد كرسززل القززانون رقززم  الزز ي لززم يبززدر حززال صززدور
لصززادر  منززل علز  هن القززرارات ال يابيززة ا 14لمحزاكم اإلسززائناف اإلداراززة ,الزز ي هكزد فززي المززاد  

سائناف.  عن محاكم اإل 

هي هن التعزززرض ع يمكزززن اللجزززوء إليزززل إع عنزززدما يكزززون الحكزززم غيزززر قابزززل لالسزززتئناف مزززع    
مزن ق م م بزدل  344صدورر غيابيا   و مو همر ضيق في المنازعات الجبائيزة مزادام الفصزل 

لمسزطر  فزي عل  هن اهحكزام الصزادر  بنزاء علز  مقزاعت هو مز كرات اهطزراف  و معلزوم هن ا
 المنازعة الضرابية  ات طابع كتابي.

                               
مصطف  التراب .القواعد اإلجرائية همام محاكم اإلسائناف اإلداراة مجموعة دراسات المتتصر في القضاء والقانون مطبعة  78 

 .112,ص:2008اهمنية,الر اط, الطبعة اهول  
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بعزد هن  م كراتزلعل  هنل يعتبر الحكم غيابيا في المنازعات الضزرابية عنزد مزال يقزدم الملززم    
تززم تبلي ززل مززن قبززل المحكمززة بززالطعن المقززدم مززن طززرف اإلدار  الضززرابية ,ولكززن مززع  لززا يبقزز  

الزززدعوى همزززام المحزززاكم  إقامزززةمجزززال الطعزززن بزززالتعرض جزززد ضزززيق تاصزززة بعزززد هن هصزززبحت 
 .79اإلداراة تقتضي الزاما تكون بواسطة محام

 ثانيا طرق الطعن غير العادية

بزززالرجوع إلززز  التازززراع الجبزززائي الم ر زززي يتبزززين لنزززا هنزززل ع وجزززود هي نزززص يمنزززع اطزززراف    
 الدعوى الضرابية من اللجوء إل  طرق الطعن غير العادية وتتجل  م ر اهتير  في

 لغير خارج الخصومةأ تعرض ا

مزززو طرازززق اسزززتانائي وضزززعل المازززرع فزززي متنزززاول اهازززتاص الززز ين لزززم يكونزززوا هطرافزززا وع    
ممالين في دعوى صدر فيها حكم هضزر بمصزالحهم وحقزوقهم .فهزل يمكزن سزلوا مز ا الطرازق 

 همام المحاكم اإلدرايةل صاحبت اإلتتصاص المتعلق بالنزاعات الضرابية.

حضزززوراة هو غيابيزززة واء كانزززت ابتدائيزززة هو نهائيزززة   جميزززع اهحكزززام سززز القاعزززد  العامزززة هن   
 ,مؤقتة هو قطعية للطعن بتعزرض التزار  عزن التصزومة فزي حالزة مساسزها بمصزالا التعزرض

المحزززدث للمحزززاكم اإلدارازززة تحيزززل علززز  فصزززول  41-90نون رقزززم اباعتبزززار هن مقتضزززيات القززز
 ر الوسيلة للطعن  في اهحكام الصادر  عن المسطر  المدنية فال ايء يمنع من اللجوء إل  م

المحاكم اإلداراة ,اع هنل فيما يتص المنازعات الجبائية نادرا ما يتم اللجوء إل  م ا النوع مزن 
الطعززن لكززون اإلجرائززات الجبائيززة التاصززة بالمززاد  التاضززعة للضززرابة تتميززز بالدقززة فززي تعيززين 

إلزز  كززون المحكمززة تقتصززر فززي حكمهززا  افةإضززالاززتص المعنززي بالضززرابة هو الرسززوم المحلية,
 .80الضرابة هو الرسم هو اإلحتفا  بهما وبالتالي ع يتحمل ال ير هية تبعات إل اءعل   إما

                               
 
.ماار اليل  229.ص 1998-1418ول  ادراس العلوي العبدعوي .الوسي  في ارح المسطر  المدنية .الجزء اهول الطبعة اه 79 

 .85لدى السعدية القلقولي .م س. ص 
 155كرام لحمين . م س.ص 80 
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 النظر إاادةالتماس  -ب

مززو طراززق مززن بززين الطززرق العاديززة للطعززن يرفززع همززام نفززس المحكمززة التززي هصززدرت الحكززم    
حكزززم قضزززائي لزززم يعزززد قزززابال  إل زززاءمززز ا إلززز  المطعزززون فيل,واهزززدف الطزززاعن مزززن تزززالل طعنزززل 

 402جززاء بززل الفصززل  للطعززن فيززل بززالطرق العاديززة هي التعززرض هو اإلسززائناف و لززا وفززق مززا
 . 81من ق م م

 الطعن بالنقض -ج

ممززا ع جززدال فيززل هن الهززدف مززن وجززود المجلززس اهعلزز  كمحكمززة للززنقض تتر ززع علزز  قمززة    
تحقيززق مبززده مسززاوا  المتقاضززين همززام القززانون عززن طراززق التنظززيم القضززائي للملكززة ,يتماززل فززي 

تجسيد وحد  القضاء والقانون علز  حزد السزواء. ومزن المعلزوم هيضزا هن الطعزن بزالنقض ينزدر  
 .82في حاعت محدد  بنص القانون  إعيمكن ولوجل  ضمن طرق الطعن غير العادية ال ي ع

  

 

 

                               
يمكن أن تكون األحكام التي ال تقبل الطعن بالتعرض واالستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا  ينص الفصل على مايلي" 81

لك في األحوال اآلتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذ

 المتعلقة بمحكمة النقض  379الفصل 

 إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛ - 1

 إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛ - 2

 عترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛إذا بني الحكم على مستندات ا - 3

 إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف اآلخر؛ - 4

 إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛ - 5

طالع إذا قضت نفس المحكمة بين نفس األطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم اإل - 6

 على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛

 "إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين. - 7

محمد محجو ي.اهسباب المبرر  للنقض في المنازعات الضرابية عل  ضوء قرارات المجلس اهعل . ندو  وطنية حول موضوع  82 
 .34-33.ص: 16لضرابي,مناور  بمجلة دفاتر المجلس اهعل  , عدد اإلاكاعت القانونية والعملية في المجال ا
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ع قزد حزدد الحزاعت التزي يمكزن للطزاعن من ق م م  نجد المازر  83359بالرجوع إل  الفصل   
 عليها والتي في جميع اهحوال ع يمكن الترو  عليها. اعرتكاز

 إل ائزلوالطعن بالنقض يهدف إل  عرض الحكم المطعون فيل علز  المجلزس اهعلز  قصزد    
 . 85هو لمتالفتل القانون  84انعدام الحكم من التعليل إماوال ي ع يتر  عن سببين 

 تدخل القضاء اإلستعجالي في المنازاات الضريبية: الثانيةالفقرة 
الضزرائب همزر تأسزيس الضزرابة و الرسزوم التزي فزي حكمهززا   إلدار  هنزاطكزان المازرع قزد  إ ا   

 بمزا واعمتيزازاتفقد هناط بالتزانة العامة همر تحصزيل الزديون العموميزة ومكنهزا مزن السزلطات 
 اابتها  عيوب في تطبيق تلا المسطر .يضمن لها استيفاء تلا الديون كلما 

وهضزح  ينمزو واتطزور  1685مر  في باراس سنة  هولوقد عرف م ا القضاء المستعجل    
بفضل اإلجتهادات القضائية تصوصا تلا الصادر  عن رئزيس  19بواير  سراعة تالل القرن 

 فأتز تر زوع العزالم ,المحكمة اإلبتدائية بباراس. ومن تم بده م ا النوع مزن القضزاء ينتازر فزي 
بززل جززل التاززراعات العر يززة ومنهززا الم ززرب, وهصززبا القضززاء المسززتعجل بفعززل نجاعتززل وفعاليتززل 
يازمل كافزة الميزادين والمجزاعت التزي تقتضزي حمايزة الحقزوق وصزيانتها ,كمزا هصزبا لكزل نزوع 

 , والزز ي يهمنززا فززي مزز ا العززرض مززو المنازعززة 86مززن المنازعززات قضززائل المسززتعجل التززاص بززل
 اإلداراة في المجال الجبائي التي هضح  لها قضاؤما اإلستعجالي التاص بها.

 وال ي يتم اللجوء اليل كلما توافرت اروطل وقواعدر المحدد  سلفا بمقتض  القانون 
                               

 يجب هن تكون طلبات نقض اهحكام المعروضة عل  محكمة النقض مبنية عل  هحد اهسباب اآلتية: ينص على مايلي" 83 
 ترق القانون الداتلي؛ -1
 ترق قاعد  مسطراة هضر بأحد اهطراف؛ - 2
 عدم اعتتصاص؛ - 3
 استعمال السلطة؛الاط  في  - 4
 عهساس قانوني هو انعدام التعليل. عدم ارتكاز الحكم عل  - 5

 9-07-317في الملل رقم:  2009-1-8قرار محمة اإلسائناف اإلداراة بالر اط الصادر بتاراخ  84 
م .هردر,محمد محجو ي.2008-2-4-480في الملل اإلدراري رقم  2009-11بتاراخ  111قرار المجلس اهعل  عدد  85 

 . 41ص: 28 هامشس.
 .180مصطف  التراب.م س  ص:  86 
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  روط انعقاد اختصاص القضاء اإلستعجالي :أوال

بسزززيطة يزززتم يعتبزززر  القضزززاء اإلسزززتعجالي صزززور  مزززن صزززور الحمايزززة التزززي تزززتم بزززإجراءات    
بزززإجراءات بسزززيطة يزززتم فيهزززا اتتصزززار المواعيزززد. ومبزززرر تنظزززيم مززز ر الصزززور  مزززن مزززن صزززور 

المسزاعد والتجرازدي  المنظومزة القضزائية للمملكزة ,والمتمالزةالحماية القضائية تجد هساسها فزي 
ظززر فززي الطلبززات المسززتعجلة وابحززث عززن مززي عناصززر كلهززا تمكززن القاضززي مززن النالمؤقززت, و 
 .المطلوبة في الطلب المستعجلالاروط 

 ال روط العامة -أ

ومي الاروط التي ينعقد بها قاضي المستعجالت اإلداري المنصوص عليهما في الفصزلين    
مزززن القزززانون رقزززم  7بمقتضززز  المزززاد   إليهمزززامزززن قزززانون المسزززطر  المدنيزززة المحزززال  152و149
 طين اهساسيين, واتعلق اهمر بالار  إداراةالمحداة بموجبل معالم  41-90

 ارط اإلستعجال 1

يهززدد الحززق المززراد المحافظززة عليززة   يحيززل عنصززر اإلسززتعجال علزز  التطززر الحقيقززي الزز ي    
 وع يمكززن هن تتحقززق عززن طراززق قضززاء سززراعة ع تحتمززل التززأتير واإلنتظززار إجززراءات باتتززا 

 هي قضاء الموضوع. 87المحاكم اإلداراة

الحززاعت التززي تتلززل حالززة اإلسززتعجال, ولزز لا ,فالماززرع و هز ر الكيفيززة مززن الصززعب تحديززد    
اإلسززتعجال بززل تززرا  رمززن ق م م الحززاعت التززي يتززوفر فيهززا عنصزز 149لززم يحززدد فززي الفصززل 

و لهزز ا كلمززا رهى القاضززي هن القضززية التززي عرضززت عليززل  88اهمززر للسززلطة التقديراززة للقضززا .
لوجود تطزر يزدامم الحزق المزراد يطبعها عنصر اإلستعجال وجب البث فيها عل  وجل السرعة 

 الحف  عليل.

                               
,الطبعة 80حسن محين.القضاء اإلداري الم ر ي.مناورات المجلة الم ر ية المحلية والتنمية.سلسلة مؤلفات و هعمال جامعية ,العدد  87 

 .93.ماار إليل لدى السعدية القلقولي. م س.ص: 542.ص.2008اهول  .
 .168كرام لحمين . م س. ص: 88 
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كزان عنصزر اإلسززتعجال همزر موكزول إلزز  السزلطة التقديرازة لقاضززي  إ اوتجزدر اإلازار  هنززل    
اهمور المسزتعجلة يسزتنبطل مزن المسزائل الواقعيزة والموضزوعية المحضزة التزي ع تتضزع فيهزا 

قزرارر بمزدى تزوفر هو عزدم تزوفر  لرقابة محكمة النقض الم ر ية ,فإنل من ملزم بتوضزيا هسزباب
ركزن التطززر مززن نتيجززة فهمززل للوقزائع ومززن ظززامر المسززتندات التززي هدلز  بهززا فززي الملززل, ولمززا 

 .89كان اإلتتصاص النوعي لقاضي المستعجالت من النظام العام

 90في جميع مراحل الزدعوى ولزو هول مزر  همزاا محكمزة الزنقض كما يجوز لألطراف إاارتل   
مزن النظزام العزام  عزال يعتبزر -بتالف اإلتتصاص المكاني-تتصاص النوعيهن الدفع باإل

 .91تلقائيا من طرف المحكمة ,كما يمكن إاارتل

 عدم المساس بجومر الحق 2

 41-90مززززن القززززانون  7بمقتضزززز  المززززاد   إليززززلمززززن ق م م المحززززال  152يززززنص الفصززززل    
المحدث للمحاكم اإلداراة ععابت اهوامر اإلسزتعجالية اع فزي اإلجزراءات الوقتيزة وع تمزس بهزا 

 , يمكن هيقضي بل في الجومرع

حيزززززث هنزززززل فزززززي المنازعزززززات الجبائيزززززة تصوصزززززا الطلبزززززات الوقتيزززززة المقدمزززززة همزززززام قاضزززززي    
اس اهمزر اإلسزتعجالي بزالجومر يقتضزي مزن قاضزي المستعجالت اإلداري ,فإن ارط عدم مس

داري هن ع ي ززززور فززززي الموضززززوع , وع يحسززززم فززززي ال اززززائق المابتززززة للحززززق هو و المسززززتعجالت اإل 
النافية لل , بل يتفحص ظامرمزا فقز  إلز  الحزد الز ي يزتلمس مزن تاللزل جديزة النززاع للبزث فزي 

 .92الطلب قبوع هو رفضا 

المسززتعجالت المسززاس بززل مززو هصززل الحززق الزز ي تززدور  والجززومر الزز ي يمنززع علزز  قاضززي   
حولزززل حقزززوق والتزامزززات اهطزززراف وجزززودا وعزززدما , والززز ي يبقززز  دائمزززا تاضزززعا لسزززلطة قاضزززي 

                               
 من ق م م. 152الفصل  89 
 من ق م م. 359و  16الفصلين  90 
 .94السعدية القلقولي  م س ص:  91 
 .183مصطف  التراب   م س  ص:  92 
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الموضززوع , وع يعنززي عززدم المسزززاس بززالجومر هن قاضززي اإلسززتعجال يصزززدر هوامززر مززن ازززأن 
ازل مز ا اهمزر يزؤار تنفي ما هنها تلحزق ضزررا هحزد التصزوم سيسزتحيل عالجزل مسزتقبال هن م

يظززززل قاضززززي الموضززززوع حززززرا فززززي تكززززوان عقيدتززززل عنززززل الفصززززل  إ علزززز  هصززززل الحززززق, إطالقززززا
مززن قززانون المسزطر  المدنيززة ,فززإن مز ا الاززرط يقززع تحزث هنظززار رقابززة محكمززة  152مقتضزيات 

الزززنقض ,هن حسزززن تطبيزززق القزززانون مزززن طزززرف قاضزززي المسزززتعجالت بمسزززألة قانونيزززة محطزززة 
 .93 ا تبنار الفقل الراجاالمسطر  المدنية وم

 ال روط الخاصة  -ب 

وعززدم المسززاس بجززومر الحززق اللزز ين ع بززد مززن توافرممززا باإلضززافة إلزز  اززرطي اإلسززتعجال    
وقتزززي آتزززر يتعلزززق بالمنازعزززات  إجزززراءالتحصزززيل هو هي  إجزززراءاتفزززي اهمزززر القاضزززي بوقزززل 

 :الجبائية اإلستعجالية ,ع بد من توافر اروط هترى تاصة ومي

 تكوان ضمانة كافية لت طية الدين الضرابي 
  تقديم مطالبة همام القابض }المحاسب المكلل بالتحصزيل{ و لزا طبقزا للمزادتين

المتعلزززززق بمدونزززززة تحصزززززيل الزززززديون  15-97مزززززن القزززززانون رقزززززم  118و  117
 العمومية

  :94لكن القضاء اإلداري فرق بين حالتين بتصوص الارطين   

اء المقدم همزام القزابض هو المحاسزب ,فهز ا يجزب تقزديم مطالبتزل إلز  اهد إيقاف :الحالة اهول 
 م ا اهتير مع تكوان ضمانة يعتبرما م ا القابض كافية لت طية الدين الضرابي.

بالتحصززيل التززي تتقززدم همززام القضززاء اإلسززتعجالي  اهمززر إيقززافتتعلززق بمسززطر   :الحالززة الاانيززة
-04-2003بتزاراخ  272ازة بزالمجلس اهعلز  عزدد اإلداري ,فقد جاء في قزرار لل رفزة اإلدار 

يليعحيززث هنززل بززالرجوع إلزز  نززص المززاد   مززا 2001-4-4-70فززي الملززل اإلداري عززدد  24
                               

. 1990كرام لحرب . النظام الجبائي المحلي في ضوء الممارسة العملية واإلجتهاد القضائي .مطبعة براس .الر اط الطبعة اهول   93 
 .96ص: 

 .186التراب  م س  ص: مصطف   94 
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مززن مدونززة التحصززيل يتبززين هن الطلززب الزز ي يسززلزم تقززديم الكفالززة مززو طلززب وقززل اهداء  117
 إجززراءاتإلزز  المحاسززب إلزز  المكلززل  هساسززاالمتعلززق بجزززء مززن الضززرابة المنززازع فيززل .وتقززدم 

التنفي  باأن ضرابة منازع فيها كليا بناء عل  هن طالب ايقزاف التنفيز  ينزازع فزي صزفتل كملززم 
اهداء ,وع محززل فزززي ماتززل الحالززة للتمسزززا بززأن طلززب التنفيززز   إيقززافوع يتعلززق الطلززب بمجزززرد 
 المحتن بل...ع 117يتضع لمقتضيات الماد  

 الجهة المختصة في الداوى الضريبية اإلستعجالية :ثانيا

بالرجوع إل  المقتضيات القانونيزة المنظمزة للمنازعزات الضزرابية نجزد اإلتتصزاص المتعلزق    
بالقضزززاء اإلسزززتعجالي يتقاسزززل كزززل مزززن رئزززيس المحكمزززة اإلدارازززة بصزززفتل قاضزززيا للمسزززتعجالت 

 ورئيس محكمة اإلسائناف اإلداراة كدرجة اانية.

 س المحكمة اإلدارية بصفت  قاضيا للمستعجالترئي :أ

ا ا كززان رئززيس المحكمززة اإلداراززة هو مززن ينززوب عنززل يمززارس مهززام قاضززي المسززتعجالت و    
.فزززإن المازززرع الم ر زززي يازززترط 95اهوامزززر القضزززائية بزززالنظر فزززي الطلبزززات الوقتيزززة والتحفظيزززة 

المحطمزة اإلدارازة كمزا مزو  اهقدميزة فزي القضزا   لمباازر  القضزاء المسزتعجل نيابزة عزن رئزيس
. ولكزن منحزل صزالحية اتتيزار مزن يزرار اهقزدر علز  96الحال فزي القضزاء اإلسزتعجالي العزادي

 مباار  اإلتتصاص اإلستعجالي .

وعلززز  هسزززاس  لزززا يتزززتص رئزززيس المحكمزززة اإلدارازززة هو مزززن ينزززوب عنزززل ,باعتبزززارر قاضزززيا    
وقتزي بازرط تزوفر  إجزراءللمستعجالت بزالنظر فزي جميزع الطلبزات الهادفزة إلز  الحصزول علز  

غيززر هن الماززرع جعززل قززاض المسززتعجالت  97عنصززر اإلسززتعجال وعززدم المسززاس بالموضززوع 

                               
 من القانون المحدث للمحاكم اإلداراة 1الماد   95 
من ق م م عل  هنلعيتتص رئيس الحكمة اإلبتدائية وحدر بالبث بصفتل قاضيا للمستعجالت كلما توفر عنصر  149ينص الفصل  96 

سة القضائية هو هي إجراء هتر تحفظي سواء كان اإلستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفي  حكم هو سند قابل للتنفي  هو اهمر بالحرا
الحاعت الماار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة  إل النزاع في الجومر قد هحيل عل  المحكمة هم ع باإلضافة 
 اإلبتدائية هن يبت فيها بصفتل قاضيا للمستعجالت ...ع

 97 من ق م م  154و  149د هحالت عل  الفصل من قانون المحدث للمحاكم اإلداراة وق 7الماد  
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قتضزززز  نصززززوص تاصززززة ,يعتبرمززززا  ات طززززابع يتززززتص بززززالنظر فززززي بعززززض هنززززواع الطلبززززات بم
اسزززتعجالي بقزززو  القزززانون , وع يلززززم القاضزززي بيزززان عنصزززر اإلسزززتعجال فيهزززا ,بزززل يقتصزززر علززز  
التحقزززززق مزززززن تزززززوفر المنصزززززوص عليهزززززا فزززززي الزززززنص التزززززاص و هسزززززاس اتتصزززززاص قاضزززززي 

 .98المستعجالت في م ر الطلبات يقوم عل  فكر  افتراض توفر عنصر اإلستعجال فيها 

 محكمة اإلسثئناف اإلدراية رئيس :ب

القاعززززد  هن رئززززيس المحكمززززة اإلداراززززة مززززو المتززززتص فززززي المسززززطر  اإلسززززتعجالية المرتبطززززة    
 بالقضايا اإلداراة عموما وقضايا المنازعات الضرابية تصوصا .

محكمززززة اإلسززززائناف اإلداراززززة هو نائبززززل صززززفة قاضززززي اهمززززور اع هن الماززززرع تززززول لززززرئيس    
النززززززاع معروضزززززا علززززز  هنظزززززار محكمزززززة اإلسزززززائناف اإلدارازززززة , ومزززززو  المسزززززتعجلة متززززز  كزززززان

مزززن القزززانون المحزززدث لمحزززاكم اإلسزززائناف اإلدارازززة التزززي  6اتتصزززاص نجزززد سزززندر فزززي المزززاد  
تزززنص علززز  هنزززل عيمزززارس الزززرئيس اهول لمحكمزززة اإلسزززائناف اإلدارازززة هو نائبزززل مهزززام قاضزززي 

 .99كان النزاع معروضا عليل ع إ االمستعجالت 

ومززن منززا فززإن الماززرع الم ر ززي قززد سززوى بتصززوص مزز ا اإلتتصززاص ,بززين الززرئيس اهول    
لمحطمزززززززة اإلسزززززززائناف اإلدارازززززززة و زززززززين الزززززززرئيس اهول لمحكمزززززززة اإلسزززززززائناف العاديزززززززة ,ومزززززززو 

من ق م م , مزع فزارق بسزي  فقز   149اإلتتصاص المنصوص في الفقر  الاالاة من الفصل 
مهزام قاضزي  إسزناد إمكانيزةنها هعطزت للزرئيس اهول هتت بايء جديد ومو ا 6ومو هن الماد  

المسززتعجالت لنائبززل ,بينمززا الفقززر  الاالاززة مززن الفصززل المزز كور لززم تمززنا للززرئيس اهول لمحكمززة 
 .اإلسائناف العادية م ر اإلمكانية

                               
ص  1,2011علي هحنين .المسطر  اإلستعجالية في الماد  اإلداراة ,مجلة الحقوق الم ر ية .سلسلة فقل المنازعات اإلداراة العدد  98

 .99. هوردتل السعدية القلقولي  م س  ص:158
اإلداراة .مجموعة دراسات المتتصر في القضاء و القانون . مطبعة مصطف  التراب .القواعد اإلجرائية همام محكمة اإلسائناف  99 

 .106 ص: 2008اهمنية .الر اط. الطبعة اهول  
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المازززرع مهزززام قاضزززي المسزززتعجالت للزززرئيس اهول لمحكمزززة اإلسزززائناف هو نائبزززل  و إسزززناد    
هترى عل  درجة كبير  من اهممية , و لزا بتحديزدما الجهزة  إاكاليةعل  حل ,يكون قد عمل 

كقضزاء اسزتعجالي حينمزا يكزون  إليهزاالقضائية التي وجزل الدقزة و الوضزوح التزي يمكزن اللجزوء 
افية المحزاكم اإلسزائن إحزداثالنزاع معروضا همام تلا المحكمزة ,هنزل كزان اإلعتقزاد السزائد قبزل 

يمززززارس مهززززام -مززززة الزززنقض حاليززززاكمح-دارازززة بززززالمجلس اهعلزززز  رفززززة اإلاإلدارازززة هن رئززززيس ال
 101,استنادا إل  الماد  100عندما يكون النزاع معروضا همام م ر المحكمة قاضي المستعجالت

 المحدث للمحاكم اإلداراة .41-90من القانون رقم  46

ا للمسزتعجالت مزو الز ي كانزت داراة بصفتل قاضزياإلرئيس المحكمة  إنوعليل يمكن القول    
محزززاكم اإلسزززائناف اإلدارازززة ,بممارسزززة مهزززام  إحزززداثلزززل الصزززالحيات بمقتضززز  القزززانون قبزززل 

إحززداث قاضززي المسززتعجالت سززواء كززان النزززاع معروضززا همززام محكمززة الززنقض هم ع ,لكززن بعززد 
إلز  مز ا اإلتتصزاص  إسزنادعلز   من القانون المحزدث لهزا عمزل 6اد  الم م ر المحاكم ,فنجد

محكمتززل ,بينمززا رئززيس تززي يكززون فيهززا النزززاع معروضززا علزز  رئيسززها اهول و لززا فززي المرحلززة ال
 .102المحكمة اإلداراة يمارس م ر المهام في غير م ر الحالة

 

 

 

                               
 .102كرام لحرب . م س . ص   100 
يمارس المجلس اهعل  عندما ينظر في هحكام المحاكم اإلداراة المستأنفة لديل كامل اعتتصاصات المتولة تنص عل  مايلي ع  101 

من قانون المسطر  المدنية. وازاول رئيس ال رفة اإلداراة  336وما يليل إل  الفصل  329اعستئناف عمال بأحكام الفصل لمحاكم 
بالمجلس اهعل  والمستاار المقرر المعين من قبلل الصالحيات الموكولة بالفصول الم كور  هعالر إل  الرئيس اهول لمحكمة 

 ع.اعستئناف والمستاار المقرر بها
 .102السعدية القلقولي . م س .ص:  102 
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 خاتمة
فزززي التفزززاؤل يبقززز  موضزززوع المنازعزززات الجبائيزززة موضزززوع  إفزززراطدون كازززر  فزززي التازززاؤم هو    

جززدير بالتنويززل والدراسززة مززن اززأنها تجنيززب الملزززم الضززرابي فززي الوقززوع فززي اإلتززتالعت وكزز ا 
 بتطزززوط حمزززراء ع يمكزززن لزززإلدار  الضزززرابية تجاوزمزززا وبالتزززالي تحقيزززق مزززا محزززدد وضزززع معزززالم 

 .يسم  بالعدالة الجبائية

قزد هقزر بالعديزد  ةن التاراع الم ر ي علز  غزرار التازراعات المقارنزوفي سبيل  لا نالح  ه   
مزززن المسزززاطر الجبائيزززة التزززي يمكزززن مزززن تاللهزززا للملززززم الضزززرابي واإلدار  الضزززرابية علززز  حزززد 

 إعالملزززم الجبززائي  إلزززامالسززواء سززلوكها فززي سززبيل تحقيززق غايززة تاززراعية جومراززة مفادمززا عززدم 
المزال العزام مزن تزالل تتوازل اإلدار  الضزرابية  إمزدار في حدود طاقتزل وفزي نفزس الوقزت عزدم

 سلطات واسعة وفي نطاق محدد .

وهمام كل م ر اإليجابيات التي تضمنها موضزوع المنازعزات الجبائيزة نجزدر فزي نفزس الوقزت    
ع يتلززوا مززن سززلبيات قززد تززؤ ي فززي العديززد مززن اهحززوال مززن ضززياع حقززوق الملزززمين وتكلززيفهم 

ن هن تكززون للماززرع نيززة فززي  لززا يمكززن هن نزز كر هن همززم السززلبيات تتماززل هكاززر مززن طززاقتهم دو 
 في :

  كاززرت المسززاطر وتنوعهززا ممززا يجعززل الملزززم فززي حيززر  مززن همززرر وبالتززالي ضززياع حقوقززل
 المالية 

  طول مد  المنازعة سواء فيما يتعلق بالمنازعات اإلداراة هو القضائية 
 يتعلزززق بالمنازعزززة كونهزززا مرحلزززة مهمزززة فزززي تحقيزززق  غيزززاب الزززوعي الجبزززائي تاصزززة مزززا

 العدالة الجبائية 
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 عئحة المراجع

 الكتب 
 926الصفاحي,محاضززرات فززي القززانون الجبائي.مكتبززة عززالم المسززتقبل زنقززة  إسززماعيل .1

 .2011-هكادير–حي السالم 
حميد النهزري بزن محمد النظرازة العامزة للضزرابة والسياسزة الجبائيزة  منازورات سزليكي  .2

 . 2015ط : -طنجة–هتوان 
-عبززززد الفتززززاح بلتززززال.علم الماليززززة العامززززة والتاززززراع المززززالي الم ر ي.مطبعززززة فضززززالة .3

 .2005الطبعة اهول  -محمدية
عبد القادر التعالتي , النزاع الضرابي في التاراع الم ر ي, دار النازرالم ر ية , الزدار  .4

 .1997البيضاء 
م ر ززي دراسززة عمليززة.دار الناززر غيززر متززوفر  عبززد الكززرام الطالززب .التنظززيم القضززائي ال .5

 .2012.الطبعة الرابعة 
سززززززززليمان بومزوغ.المراقبززززززززة الجبائيززززززززة للمقاولززززززززة فززززززززي الم ززززززززرب ,بحززززززززث لنيززززززززل اززززززززهاد   .6

 .2012-2011الماستر,جامعة محمد اهول وجد  ,
عبد الرحمان ابيال.النظام القانوني للمنازعات الجبائيزة بالم رب.,مطبعزة -محمد مرزاق .7

 .1996الطبعة اهول   -الر اط– اهمنية
مصطف  التزراب .القواعزد اإلجرائيزة همزام محزاكم اإلسزائناف اإلدارازة مجموعزة دراسزات  .8

 2008المتتصر في القضاء والقانون مطبعة اهمنية,الر اط, الطبعة اهول  
كرام لحرب . النظام الجبائي المحلي في ضوء الممارسزة العمليزة واإلجتهزاد القضزائي  .9

 .1990الطبعة اهول    براس .الر اط .مطبعة
 األطروحات والرسائل 
السززعدية القلقزززولي .المنازعزززات الجبائيزززة بزززالم رب اإلتتصزززاص والمسزززطر  .بحزززث لنيزززل  .1

-طنجزززة–دبلزززوم الماسزززتر المعمزززق فزززي القزززانون التاص.جامعزززة عبزززد المالزززا السزززعدي 
 2014-2013.السنة الجامعية 
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الضززززرابية فززززي النظززززام الم ر ززززي محاولززززة فززززي كززززرام لحمززززين .طززززرق تسززززوية المنازعززززات  .2
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