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 تننا.مم           -   1قسنطينة جامعة  -   أ        أستاذ حماضر   عبد احلليم سعدي د.   
 تننا.مم            -  1عة قسنطينة جام -    أ       أستاذ حماضر    عذراء بن يسعد   د.   

 .ممتننا            -    جامعة جيجل   -     أ       أستاذ حماضر عبد الكرمي موكه    د. 
 .تننامم           -      يجل جامعة ج -  أ         أستاذ حماضر  فاتح خالف       د. 
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 إهـــــــــــــــــــــــــــــداء.
إلى  أوال  وبحثي المتواضع    ي ثمرة جهديأهد

 . : الجزائر الحبيبة حفظها اهلل ورعاهاوطني الغالي

إلى والدتي حفظها اهلل وأطال  ثانيا   كما أهديه  
في عمرها ، وإلى زوجي المحامي مليط طارق  الذي  

،نوفـل  نسرين  ، و وأبنائي عالء الدين   ،سندي  كان  
 وإلى كل من يعرفني.

 

 فـاطمة .



 

 .تشكرات  
أشكر وأحمد  اهلل عز وجل على توفيقي في  

 إتمام ىذا البحث المتواضع .

إلى األستاذ  والتقدير   الشكرف ائق  أتقّدم بكما  
تقبلو اإلشراف على  المشرف سمار نصر الدين على  

صبره وجيده في سبيل تصويب  ىذه الرسالة وعلى  
 ىذا البحث .

وال يسعني إالّ أن أشكر أعضاء اللجنة على قبوليم  
مناقشة ىذا البحث المتواضع وبذل الجيد والوقت  

 في سبيل تقويمو وتقييمو .

 كل خير                                                               عنّ اجزاكم اهلل  ف                                                   

 ة .ف اطم
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 مة: مقد
موردا أساسيا تمّول بو خزينة الدولة والرسوم التي في حكميا  ائبتعتبر الضر 
باعتبارىا  إيراداتياإذ تشّكل المصدر األكثر أمانا واستقرارا من بين ، والجماعات المحمية

الذي يكون لو مقابل ىذا ما يميز الضريبة عن الرسم  - من دون مقابل اإجباري انقدي ااقتطاع
تحقيقا العتبارات  قتطاع ضمن األطر القانونيةاالذلك شريطة أن يتم  - ومحددمباشر 
 اجتماعية . اقتصادية و، سياسية

فإذا انصّب االقتطاع مباشرة عمى المال أو ، غير مباشرة وتقّسم الضرائب إلى مباشرة و
االقتطاع أثناء تداول  أّما إذا كان، أمام ضرائب مباشرةكّنا  ياالدخل وىي تحت يد المكمف ب

 الدخل أو الثروة كّنا أمام ضرائب غير مباشرة . 
أفردت ليا دساتير ، تممكحق الونظرا لخطورة فرض وتحصيل الضريبة ومساسيا ب

، أمام القانونوالمساواة  عمى مبدأي العدالةمن خالل قياميا  الدول وقوانينيا حماية خاصة
 1996من الدستور الجزائري لسنة 05و 02و 01الفقرات في  78وىذا ما تؤكده المادة 
 ،الضريبة أداء في متساوون نيالمواطن كل :" أنّ  عمى تنص إذ ،2016المعدل والمتمم سنة 

 كل . الضريبية قدرتو حسب ،العمومية التكاليف تمويل في يشارك أن واحد كل عمى ويجب

 أداء  في المعنويين واألشخاص المواطنين بين المساواة في التحايل إلى ييدف عمل

 يقابميا  والتي  .1 "... القانون ويقمعو الوطنية المجموعة بمصالح مساسا يعتبر الضريبة

 كل ،يتحمل أن الجميع عمى" : وبأنّ  ينص الذي  2011 لسنة المغربي الدستور من 39 الفصل

 يحد لم كما ،2 "...وتوزيعيا إحداثيا وحده لمقانون التي العمومية التكاليف ،استطاعتو قدر
                                                           

المنشور بموجب ، 1996نوفمبر  28دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر باالستفتاء الشعبي  في  - 1
مؤرخ في ، 76الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد ، 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438 -96مرسوم رئاسي رقم 

 ،الدستوري التعديل يتضمن، 2016مارس  06، مؤرخ في 01 -16المعدل والمتمم بموجب قانون ، 1996ديسمبر  08
 .2016 مارس 07 في مؤرخ ،14 عدد الجزائرية لمجميورية الرسمية الجريدة

الجريدة الرسمية لممممكة المغربية ، يتعمق بتنفيذ الدستور، 2011يوليو  29، صادر في 1.11.91ظيير شريف رقم  - 2
 .3600ص، 2011يوليو  30مؤرخ في ، مكرر 5964 عدد 
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 :"أنّ  عمى تنص التي  2014دستور من 10 الفصل ضمن المبادئ ىذه عن التونسي المؤسس
 اآلليات الدولة تضع ،ومنصف عادل نظام وفق واجب العامة التكاليف وتحمل الضريبة أداء

 .1"الضريبة... استخالص بضمان الكفيمة
 التي  الجزائري دستورال من 12 فقرة 140 المادة  في سندىا فتجد الضريبة شرعية أّما       

 والحقوق والرسوم والجبايات الضرائب إحداث ... الميادين في البرلمان يشّرع": عمى تنص

 تنص التي و منو 78 المادة من 04و 03 اتوالفقر  "... ونسبيا أساسيا وتحديد ،المختمفة

 رجعي بأثر تحدث أن يجوز .وال القانون بمقتضى إالّ  ضريبة ةأي تحدث أن يجوز وال:" عمى

 الفصل المغربي الدستور فيو  ،" نوعو كان كيفما حق أي أو ،رسم أو جباية أو ،ضريبة أية

 بالتوجيات الخاصة والنصوص القضايا في الوزاري المجمس :"...يتداولبأن  09 فقرة 49

 التونسي الدستور من 14 فقرةو   07فقرة 65 الفصل يقابموو  ." المالية قانون لمشروع العامة

 األداءات قاعدة بضبط المتعمقة النصوص عادية قوانين شكل تتخذ :"عمى نصت يتال

جراءات ونسبيا والمساىمات  .الميزانية..." وغمق المالية قوانين ... استخالصيا وا 
 األشخاص خالليا من تبّين الضريبي بالمجال خاصة تشريعات الدول وضعت إذن،        

 واإلجراءات ،وتصفيتيا حسابيا كيفية وكذا عميو تنصب الذي والمجال الضريبة بدفع الممزمين

 المجال ىذا في النصوص عديد الجزائرية التشريعية المنظومة عرفت إذ .لتحصيميا المتبعة

 قانونو  ،3 األعمال رقم عمى الرسوم قانونو  ،2لمماثمةا والرسوم المباشرة الضرائب قانون : وىي

                                                           
مؤرخ في ، المنشور بموجب قرار صادر من رئيس المجمس الوطني التأسيسي، 2014دستور الجميورية التونسية لسنة  - 1

مؤرخ في ، 10الرائد الرسمي لمجميورية التونسية عدد ، يتعمق باإلذن بنشر دستور الجميورية التونسية، 2014جانفي  31
 .316،ص 2014فيفري  04

الجريدة ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 101 -76 رقم أمر  - 2
 . 1976ديسمبر  22مؤرخ في ، 102الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد 

الجريدة الرسمية ، يتضمن قانون الرسم عمى رقم األعمال، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 102 -76أمر رقم  - 3
 .1976ديسمبر  26، مؤرخ في 103ورية الجزائرية عدد لمجمي
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 كما ؛ 4الجبائية اإلجراءات قانون ،3الطابعو 2 التسجيل يقانونو  ،1 المباشرة غير الضرائب

 تحصيل مدونة وكذا5 لمضرائب العامة المدونة من كل المغربية التشريعية المنظومة تعرف

 مجمة من كل التونسية التشريعية المنظومة تظمو  ؛7 المحمية الجباية وقانون 6 العمومية الديون

 عمى الضريبة مجمة إلى إضافة ،9 العمومية المحاسبة ومجمة8 الجبائية واإلجراءات الحقوق

 .10 الشركات عمى والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل
 في الوقوع تفادي إلى الترسانة ىذه وضع سبيل في الثالثة المغاربية التشريعات وتيدف       

 ذلك وراء من صبوت كما ،الضريبية واإلدارة بالضريبة المكمف طرف من المادية األخطاء

 الطرفين مراكز بين فيما والتكافؤ التوازن من نوع تحقيق إلى واإلجرائي الموضوعي التنظيم

 . متساويين غير األصل في ىما المذان
                                                           

الجريدة الرسمية ، يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 104 -76أمر رقم  - 1
 . 1977أكتوبر 02مؤرخ في ، 70لمجميورية الجزائرية  عدد 

الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  ، تسجيليتضمن قانون ال، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 105 – 76أمر رقم  - 2
 .1977ديسمبر  18مؤرخ في ، 81عدد 

الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  ، يتضمن قانون الطابع، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 103 -76أمر رقم  - 3
 .1977ماي  17مؤرخ في ، 39عدد 

يتضمن قانون المالية لسنة ، 2001ديسمبر  22مؤرخ في ، 21 -01من  قانون رقم  40المؤسس بموجب المادة  - 4
 . 2001ديسمبر  23مؤرخ في ، 79الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  عدد ، 2002

الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم ، 2007لمسنة المالية  43 -06من قانون المالية رقم  05المحدثة بموجب المادة  - 5
 . 2018طبعة  2006مبر ديس 31بتاريخ  1.06.232

بمثابة مدونة ، 15 -97يتعمق بتنفيذ القانون رقم ، 2000ماي  03صادر في  ، 1.   00.   175ظيير شريف رقم  - 6
 . 2000يونيو  01بتاريخ ، 4800الجريدة الرسمية لممممكة المغربية   عدد ، تحصيل الديون العمومية

المتعمق بجبايات الجماعات  47.06بتنفيذ القانون رقم  ، 2007نوفمبر 30في  مؤرخ، 1.07.195ظيير شريف رقم  - 7
 .2007ديسمبر  03مؤرخ في ، 5583الجريدة الرسمية لممممكة المغربية عدد ، المحمية

الرائد ، يتعمق بإصدار مجمة الحقوق واإلجراءات الجبائية، 2000أوت  09مؤرخ في ، 2000لسنة  82قانون عدد  - 8
 .2000أوت  11مؤرخ في ، 64مجميورية التونسية عدد الرسمي ل

الرائد الرسمي ، موميةيتعمق بإصدار مجمة المحاسبة الع، 1973ديسمبر  31مؤرخ في ، 1973لسنة  81قانون عدد  -9
 .2501ص، 1973ديسمبر  31مؤرخ في ، 51لمجميورية التونسية عدد 

متعمق بإصدار مجمة الضريبة عمى دخل األشخاص ، 1989ديسمبر  30، مؤرخ في 1989لسنة  114عدد  قانون - 10
 .1989ديسمبر  31إلى  29مؤرخ في ، 88الرائد الرسمي لمجميورية التونسية عدد ، الطبيعيين والضريبة عمى الشركات
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 مصالح وتعارض تضارب إلى تؤدي أن يمكن الضريبة وتحصيل فرض عممية أنّ  إالّ 

  جبائية. منازعة قيام إلى يؤدي ما الطرفين
وتنشأ بسبب تطبيقيا لقانون ، فالمنازعة الضريبية تكون اإلدارة الضريبية طرفا فييا "     

وتتعمق بحصر المكمفين و ربط الضريبة عمييم  ، ى المكمفالضرائب بصورة مباشرة عم
 .1" وتحصيميا منيم 

الحساب أو في حقو في خطأ في وقع لذلك أعطى القانون لممكمف بالضريبة الذي     
ستفادة من تخفيضات الوعاء أو يتم غبنو من طرف اإلدارة الضريبية في حقو المتضمن اال

طمب تصحيح تمك األخطاء عن طريق تقديم تشريع الضريبي حق أو إعفاءات بموجب ال
 طريق ذاتيا أو عن طريق الطعن أمام المجان أو المجوء إلى التقديم شكوى مسبقة أمام اإلدارة 

 إن كان لو مقتضى. ، القضائي كآخر مرحمة القتضاء حّقو
قبل رفع الدعوى أمام القضاء سواء اتصمت إجراء جوىري إلزامي  فالشكوى المسبقة     

والمتابعات وىذا ما المنازعة الضريبية بمادة الوعاء والحساب أو ارتبطت بإجراءات التحصيل 
الذي تخمى عن ىذه  عمى خالف المشّرع التونسي، سار عميو المشّرع الجزائري والمغربي

 .الوسيمة
في إمكانية المجوء إلى لجان المتمثمة لفض المنازعات الضريبية أّما الوسيمة البديمة      

الضريبة كما يتم عرض الخالف أماميا قبل صدور سندات تحصيل والتي ، الخاصةالطعن 
بعد صدور جداول االستخالص وبعد كما يتم ، ىو الوضع في التشريع المغربي والتونسي
 ذىب إليو المشّرع الجزائري.حسب ما تقديم الشكوى أمام اإلدارة الضريبية ذاتيا 

فالقضاء ىو الطريق ، ينتيي قضائياو الضريبي يبدأ إداريا النزاع فالمبدأ الذي يقوم عميو     
وقد منحت ، ي ألي منازعة حيث يعمل عمى بسط رقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارةالطبيع

صالحية الفصل في المنازعات الضريبية لجية القضاء اإلداري صاحبة الوالية العامة في 
                                                           

ص ، 1997، المغرب، مغربيةدار النشر ال ، بعةدون ط، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، ثيعاللي عبد القادرال - 1
12. 
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ع صالحية الفصل فييا لمقضاء العادي رج  عدا تونس التي ت  ، كل من الجزائر والمغرب
لكن المبدأ المشار إليو أعاله ال يسري عمى التشريع  قانونا .موضوعا ولمقضاء اإلداري 

نو إدارية الجبائية خذ نيجا مغايرا من خالل انطالق المنازعة التونسي الذي أ إدارية  يائياتا 
لجان تخويل المكمف عرض المنازعة أمام ويبرز ذلك من خالل ، يتوسطيا القضاءو كذلك 
 .بعد استنفاذ طريق الطعن القضائي خاصة 

 .أىمية الموضوع
رأينا أن تقتصر دراستنا عمى موضوع منازعات الضرائب المباشرة فقط دون غيرىا من      

: الضريبة عمى الدخل اإلجمالي والضريبة عمى أرباح  ويدخل ضمنيا -األخرى الضرائب 
 الضريبية عن غيرىا من الضرائب غير المباشرة كونيا أقدر عمى تحقيق العدالة - الشركات

 ، كما تعرف التدخل المستمر لإلدارة الضريبية حياليا نتيجة إحساس وشعور المكمفين بيا 
، الجزائر) يكتسي موضوع منازعات الضرائب المباشرة في تشريعات الدول المغاربية ذلكل

 نوجزىا فيما يمي: (يةتطبيقعممية )تونس، المغرب( أىمية عممية )نظرية( وأىمية 

  .النظريةاألىمية  -1
 إذ تحظى ، اعتبار موضوع منازعات الضرائب المباشرة من المواضيع الحساسة واألساسية

الجبائي وسائل الغش عن التيرب أو استعمال فبدال ، بأىمية كبيرة لدى المكمفين بالضريبة
المغاربية القانون في التشريعات  خّوليم ، التعسف من قبل اإلدارة الضريبيةبفي حالة الشعور 

( آليات لتقديم طمباتيم سواء أمام اإلدارة نفسيا أو أمام لجان جزائر وتونس والمغرب)الالثالث 
 الطعن أو أمام القضاء.

  تونس الجزائر،لضرائب المباشرة )الدراسات التي تناولت موضوع منازعات اانعدام ،
ىمية العممية لو من خالل إلقاء الضوء حول ىذا الموضوع اليام تظير األلذلك ، المغرب(

 في ىذا المجال .الذي يحتاج لدراسات واسعة من شأنيا إثراء الفكر القانوني 
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 رنة التي يحضى بيا المجال الجبائي اإلجرائي في الدول المغاربية الثالث مقاة الخصوصي
 بما ىو سائد في القواعد العامة .

 

 األىمية العممية. - 2
 يتحدد عمى ضوء المنازعة في وعاء أو تحصيل الضريبة إذ ، إبراز مبدأ الشرعية الضريبية

، سواء أمام اإلدارة  الضريبية أو لدى القضاء حقوق والتزامات كل طرف من طرفي المنازعة
وبذلك نتعرف عمى مصير حقوق المكمف بالضريبة باعتباره الطرف الضعيف ضمن ىذه 

 العالقة .

 كما تعمل عمى  ،ستقرارا وأمانا عمى خزينة الدولةاعتبار الضرائب من أىم اإليرادات وأكثرىا ا 
 توفير الموارد الكافية لتحقيق الرفاىية االجتماعية واالقتصادية المرغوبة .

  اسة العالقة بين المكمف بالضريبة واإلدارة الضريبية والعمل عمى تطويرىا در التركيز عمى
نحو األحسن بجعميا تقوم عمى الحوار والتشارك تحقيقا لألىداف المرجوة من فرض وتحصيل 

 .مثاليوتحصيل ضريبية من عدالة الضريبة المباشرة 

  وفر ضمانات ز وييعزّ  ذيالدولة المغاربية التشريع عمى و التركيز عمى دراسة ىذه العالقة
نقّدميا حتى الدول المغاربية األخرى  اتتشريعمقارنة بفعمية وجدية وحقيقية لممكمف بالضريبة 

 خزينة في ذات الوقت.ولممكمف لمحقوق من  وضمنتما ل ليقتدي بيا نظرا مشرع الجزائريلم
 أسباب اختيار الموضوع.

  اعتبار موضوع منازعات الضرائب المباشرة كدراسة مقارنة بين تشريعات الدول المغاربية
توجيو محاولة كل دولة موضوع حديث وموضوع الساعة في ظل ، تونس، المغرب( )الجزائر

ر فكرة إنشاء إتحاد مغاربي وما خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتباسياستيا اقتصاديا واجتماعيا 
معامالت اقتصادية وىو األمر الذي سيفرض عمى ىذه الدول إيجاد نظام من ذلك  يتبع

ضريبي أكثر ضمانا وحماية لحقوق المكمف بالضريبة من جية وحفاظا عمى مصمحة 
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 ودليل ذلك التعديالت المتتالية والمتكررة لممجال الجبائي، الخزينة العامة من جية أخرى
 .السنوية  بواسطة قوانين المالية

 إذ ، فال ترفع إلى القضاء ابتداء، منازعة عمى مراحل لمنازعة الجبائية في كونياصوصية اخ
القضاء قصد تخفيف المجوء إلى قبل ة يأمام اإلدارة الضريبالبد من المرور بالطعن األولي 

 العبء عمى القضاء وعمى المكمف بالضريبة .
  من الترسانة التشريعية لما تتميز بو محاولة رفع المبس والغموض عن المكمفين بالضريبة

وما تعرفو من عدم الثبات والتشتت في أكثر من نص قانوني في ، وتعقيدفنية طبيعة تقنية و 
ناىيك عن ما تصدره اإلدارة الضريبية من ، المنظومة التشريعية لمدول الثالث محل الدراسة

 . داخميةنشرات تعميمات و 

  المجال الذي يجمع بين طرفين أحدىما من أشخاص القانون الرغبة الذاتية في البحث بيذا
الخاص وىو المكمف بالضريبة واآلخر من أشخاص القانون العام ممثال في اإلدارة الضريبية 

التعمق في دراسة ىذا الرغبة في إضافة إلى ، في ميدان يجمع بين ما ىو إداري ومالي
كز عمى المنازعة الضريبية أثناء الموضوع تكممة لموضوع بحثي في الماجستير الذي ير 

 المرحمة اإلدارية في القانون الجزائري فقط .
  في ىذا المجال التقني وبطريقة المقارنة  ثراء المكتبة الجامعية بيذا البحثمنا إلمحاولة. 

 الدراسة.أىداف 
، التي تمر بيا المنازعة الجبائية الجوانب اإلجرائيةتيدف ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى      

ومدى فعالية ىذه المراحل من شكوى أولية وطعن أمام المجان والطعن أمام القضاء من 
قصد إبراز مكامن األنظمة القانونية لمتشريعات المغاربية محل الدراسة مقاربة خالل محاولة 

، وفعاليةتوجييو لمحمول األكثر مرونة وبساطة ونجاعة بغية النقص لدى المشّرع الوطني 
 خالل : ويتأتى ذلك من
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  المؤدية حتما لممنازعات الجبائية  ئية نظرا العتبارىا السبب الرئيسآليات الرقابة الجبادراسة
 .نظرا لقيمتيا القانونية الممزمة وى مسبقة عمى المجوء إلى القضاءلتقديم شك

  تحميل إجراء التظمم األولي اإلجباري والتركيز عمى ضمانات المكمف بالضريبة في مواجية
 بسمطات وامتيازات كثيرة.ة الضريبية التي تتمتع اإلدار 

  والتركيز عمى مدى استقالليتيا في أدائيا مياميا عن اإلدارة دراسة الطعن أمام المجان
  .تي تصدرىاالضريبية من خالل البحث في صفة أعضائيا وحجية اآلراء ال

  وتبيان مواقع الخمل لدى المشّرع الجزائري ومحاولة تقديم البدائل  المرحمة القضائيةتحميل
 .المغربي والتونسي  مقارنة بما يذىب إليو نظيريو

  ّت محاولة رفع الغموض الذي ينال من المرحمة القضائية في التشريع التونسي من خالل تشت
 واحدة.الجية القضائية المختصة العادية واإلدارية في مادة 

  تبيان الحكمة من لجوء المشرع التونسي إلى الطعن أمام المجان حتى بعد المجوء إلى محاولة
 القضاء .

 الدراسات السابقة.
منحصرة في ، من دراسات جزئية سابقةكغيره من المواضيع لم يخمو موضوع البحث       

غير البمدان وما وجد من دراسات مقارنة كان مع دول ، ةإطار تشريع كل دولة عمى حد
 : ، ومن بين المؤلفات) مرجع وحيد(ومصر االمغاربية كفرنس

 : في الجزائر
ثباتيا في :  األول بعنوان." كوسة فضيلمؤلفين لألستاذ "  رو صد       الدعوى الضريبية وا 

الدعوى الضريبية  :"بعنوان األولبمور عن الدراسة قسمين تضوء اجتيادات مجمس الدولة و 
 الثانيالكتاب و ، "طرق اإلثبات في الدعوى الضريبيةتحت عنوان :" والثاني، "والتحقيق فييا 

وقّسم "، منازعات التحصيل الضريبي في ضوء اجتيادات مجمس الدولة "تحت عنوان : 
رقابة القاضي اإلداري عمى منازعات :" الجزء األول  حيث تناول في ،الدراسة إلى جزئين
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 ." الحكم القضائي الضريبي وطرق الطعن فيو  :"الجزء الثاني، وفي "التحصيل الضريبي 
 . 2212 في سنة  صادرين عن دار ىومة

 :  في المغرب
" في كتاب لحرش كريمومن أىم ما كتبو األستاذ "، كتب عديد المؤلفين في ىذا المجال     

في وقّسم الدراسة إلى جزئين تناول ، المغربيالمنازعات الضريبية في القانون " يحمل عنوان:
 :"الفصل الثانيوفي  "،تدبير المساطر اإلدارية في المنازعات الضريبية:"  الفصل األول

.  2213.صادر عن مكتبة الرشاد سنة "تدبير المساطر القضائية في المنازعات الضريبية 
نزاع الضريبي في التشريع ال :" " بعنوانالثيعاللي عبد القادر" :كذلك ما كتبو األستاذ

"، النزاعات الضريبية في المرحمة ما قبل القضائية :" الباب األول، إذ تناول في المغربي"
عن دار النشر ، صادر "النزاعات الضريبية في المرحمة القضائية  :"الباب الثانيوفي 

  .1997المغربية سنة 
دراسة تحميمية  " بعنوان القانون الضريبي المغربي : شكيري محمد"ما كتبو األستاذ " و     

  2225سنة ، منشورات المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، الطبعة الثانية، "ونقدية
"، أمور مفاىيمية حول أنواع الضرائب وطرق فرضيا  األول والثانيالباب حيث تناول في 

المرحمة ما قبل القضائية في  المنازعة وجّزئو إلىعالج :" مساطر منو  الثالثالباب وفي 
 مميح يونس"األستاذ " ما كتبو و رحمة القضائية في النزاع الضريبي ". النزاع الجبائي والم

صادر عن مكتبة ". الضريبية  الضمانات المسطرية لمممزم في مواجية اإلدارة:" تحت عنوان 
الضمانات المسطرية لمممزم  :"ول والثانياألوتناول بالدراسة في شقيو . 2215سنة الرشاد 

الضمانات المسطرية لمممزم خالل مرحمة "  و" خالل مرحمتي الوعاء والتحصيل الضريبيين 
 . "المنازعة الضريبية 

 وفي تونس:
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 بعنوان النزاعات الجبائية الفندري خميل"" الدراسات أىميا ما كتبو األستاذتوجد عديد       
تراوح االختصاص ":  يحمل عنوان األولّسمو إلى جزئين وق، اإلدارية أمام الجيات القضائية

: بعنوان الثانيو ، "القضائي بالّنظر في النزاعات الجبائية اإلدارية بحسب موضوع النزاع 
صادر عن مجمع  ."اإلجراءات الخصوصية المتبعة في النزاعات القضائية الجبائية "

 :"، بعنوان العياري كمالما كتبو األستاذ " كذا .و  2216األطرش لمكتاب المختص سنة 
صادر عن نفس ، "إجراءات التقاضي والتنفيذ في المادة الجبائية تشريعا وقضاءا وفقيا "
 .2227دار سنة ال
 

 صعوبات الدراسة.
سواء عمى المستوى الوطني  اعترضت عممية الدراسة صعوبات جّمة ال يمكن إحصائيا     

 :من بينيا  أو مستوى الدولتين تونس والمغرب
 .تشتت النصوص التشريعية بين عّدة قوانين في كل دولة من الدول محل الدراسة  -

إلغاء وتتميم تمك النصوص في كل سنة مرتين عبر أحكام قانون المالية السنوي عديل ت -
 .الثالث  المغاربية  في البمدان والتكميمي

عن تقديم إحصائيات أو معمومات بحجة السر  ةعزوف اإلدارة الضريبية في البمدان الثالث -
 الميني .

 في الجزائر .خاصة  -عمى قمتيا –جتيادات القضائية تضارب وتعارض اال -

 بين تجمع التي المقارنة الدراسات عن ناىيك الضرائب ميدان في والبحوث الدراسات قّمة -

 . األقل عمى ندولتي بين حتى أو والمغرب تونس الجزائر
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 .البحث إشكالية
 لتسوية إجراءات والتونسي المغربي الجزائري المشّرع من كل سن وراء من اليدف إنّ       

 الثقة تعزيز في يصب إّنما والقضائية اإلدارية امراحمي كل في المباشرة الضرائب منازعات

 ضمانات توفير خالل من ونيةالمدي عالقة في القوي والطرف الضعيف الطرف بين والحوار

 سمطاتلم بالنظر  ،اإلدارة تعسف وو/أ خطأ مواجية في ةبالضريب لممكمف وقانونية إجرائية

 .العمومية الخزينة مصالحل تحقيقا الضريبية اإلدارة بيا تحضى التي
        في: والمتمثمة اآلتية اإلشكالية تطرح الطرفين مراكز بين فيما التوازن من نوع خمق ولغرض    

 المنازعات لتسوية والمغربي والتونسي الجزائري المشرع من كل كرسيا التي اآلليات ماىي

 الخزينة مصالح إغفال وند بالضريبة المكمف حقوق لحماية اليتيافع ومدى الضريبية

 ؟. العمومية
 .الدراسة في المتبع المنيج
 حسب مختمفة مناىج اتباع عّينتي السابقة اإلشكالية عمى ينبني الذي بالموضوع لإلحاطة      

 : وىي جمني من أكثر بين فيما الجمع تتطمب التي الدراسة مقتضيات
 محل الثالث المغاربية لمبمدان التشريعية األحكام تحميل عمى يساعد لكونو :التحميمي المنيج -

 تحميل في نايعين وكذا .المباشرة الضرائب منازعات مسألة عالجت التي المقارنة الدراسة

 المتوفرة اإلحصائيات وتحميل ،والتناقض النقص مواقع إلبراز وتمحيصيا القضائية االجتيادات

 .لدينا
 إلبراز والمقارن الجزائري الجبائي التشريع بين فيما المقارنة عمى نايساعد : المقارن المنيج -

ظيار ولرفع وجد إن والتناقض النقص منمكا  خالل من ،وتثمينيا وتعزيزىا الجريئة المواقف وا 

 واالختالف. التشابو أوجو عمى رتكازاال
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 في فقياءال ليا سبق التي والحقائق الظواىر وتفسير المفاىيم سرد في يساعد : الوصفي المنيج -

 .واإلداري الجبائي المجال
 

 المتبعة. الخطة
 بابين إلى البحث قّسمنا المذكورة المناىج اتباع و المطروحة اإلشكالية عن اإلجابة أجل من     

 :  يمي كما فصمين إلى باب وكل
 

 . مقدمة 
 . المباشرة الضرائب لمنازعات اإلدارية التسوية األول: الباب

  الجزائري التشريع في المسبقة لمشكوى رئيس سبب الجبائية المراقبة:األول الفصل        

 . والمقارن
 . والمغربي التونسيو  الجزائري التشريع في الضريبية اإلدارة سمطات :األول المبحث             
 التشريعين في الضريبية اإلدارة أمام اإلجباري التنازعي التظمم :الثاني المبحث             

 . التونسي التشريع في وغيابو والمغربي الجزائري
 الجزائري التشريع في اإلدارية الطعن لجان أمام االختياري التظمم :الثاني الفصل       

 . والمغربي التونسيو 
 . الثالث المغاربية يعاتالتشر  في لمتظمم مةالمستقب   الييئات :األول المبحث            
 في الضريبية اإلدارة مواجية في الطعن لجان عمل إلزامية مدى الثاني: المبحث            

 . المقارنو  الجزائري التشريع
 
 
 



 .المغرب (،  تونس، العنوان : منازعات الضرائب المباشرة ) الجزائر

 

13 
 

 المباشرة. الضرائب لمنازعات القضائية التسوية :الثاني الباب
 التشريع في المباشرة الضرائب منازعات عمى اإلدارية المحاكم والية :األول الفصل      

 . التونسي دون والمغربي الجزائري
 .الثالث المغاربية التشريعات في الضريبية الدعوى قبول شروط : األول المبحث            
 .المقارنو  الجزائري التشريع في الضريبية الدعوى سير: الثاني المبحث           
 اتالتشريع في المباشرة الضرائب منازعات في الصادرة القضائية األحكام: الثاني الفصل      

 . الثالث المغاربية
 .ستئنافباال لمطعن وقابميتو الضريبية الدعوى في الفاصل الحكم: األول المبحث         
 العادية. غير الطعن طرقو  المعارضة بطريق الطعن :الثاني المبحث         

 الخاتمة.
 

 عمى ما تقّدم يتم الولوج في تفصيل العناوين الكبيرة وفق ما يأتي.وبناء 



 

 : ولالباب األ
التسوية اإلدارية  
لمنازعات الضرائب  

 المباشرة .



 .ة لمنازعات الضرائب المباشرة  التسوية اإلداريالباب األول :

 

51 
 

 

 تسوية اإلداريةالباب األول : ال
 . الضرائب المباشرة ات منازعل 
 Système Fiscal التصريحيالنظام الجبائي مة الضريبية عمى تقوم مختمف األنظ

Déclaratif 
أن يكتتبوا ويرسموا ويوجيوا  جب عمى األشخاص الخاضعين لمضريبة، لذا يتو 1

مكان  االتابع ليإلى إدارة الضرائب)المفتش(المتعمقة بمداخيميم وثرواتيم  يمريحاتتص 2تمقائيا
مقابل  اإلدارة الجبائيةوتسممو وفق نموذج تعّده  و ،في الميعاد المحدد قانونا يمنشاطممارسة 
تستيدف إخبار اإلدارة  ، إذفي العممية الضريبيةمبادرة ضرورية  ؛ ويعتبر ىذا اإلجراءوصل

من شأنيا التأثير  التيو قة بالواقعة المنشئة لمضريبة والمالبسات التي ليا عالبجميع الظروف 
  .3في المادة الضريبية 

                                                           
المرجع  اءات الجبائية،من قانون اإلجر  المادة األولىقابميا ت، المرجع السابق، 15 -15ن رقم قانو ، 15المادة ر انظ -1

يتعين عمى المكمفين ...اكتتاب تصريح تقديري تحدد اإلدارة الجبائية تنص عمى:" منو التي  11بموجب المادة ، السابق
 نموذجو..." 

" يستوجب القيام بالواجب الجبائي الذي ينص عمى : ، السابق ، المرجع1111لسنة  21قانون عدد ، 1الفصل انظر  -
 المبادرة بالتصريح التمقائي باألداء في اآلجال القانونية ..." .

يجب عمى المرجع السابق اّلمتان تنّصان عمى التوالي:"  من المدونة العامة لمضرائب، 97والمادة  11 انظر المادتين -
" يجب عمى الخاضعين لمضريبة عمى الدخل ... ، الضرائب ...إقرارا بحصيمتيا ..." الشركات .... أن توّجو إلى مفتش

 إقرارا ...".
. راجع:  تماد التصاريح التصحيحيةاعإّن إيداع التصاريح ُيعد واجبا محموال عمى كل مطالب باألداء ويستتبع ذلك جواز  -2

مجمع األطرش لمكتاب ، ئيةمجمة الحقوق واإلجراءات الجبا، بوعبسة وليدنقال عن ، 38128قرار تعقيبي إداري عدد 
 .25ص ، 2017، تونس، المختص

 .56، ص 2016، المغرب، دار السالم، خصوصية اإلثبات في المادة الجبائية، مفتاح كريم - 3
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نشاط  تود مداخيل أو مزاولليس فقط  في حال وجو االقرارات  بيذهيتقّدم المكمف و       
 ذلك حتى في الحالة التي يستفيد من خالليا من إعفاءات أو تخفيضات، إّنما يقوم بمعين
 .1كل حالة جديدة أو سابقة ترتبط بالوعاء الضريبي أي منشاط ..، ل هأو تغيير  جبائية

ُيصِدره الخاضع لمضريبة داخل األجل  2واألصل أن يتم تحديد الضريبة في إطار عفوي
إاّل أّن ، حالتصريضريبة في إطار العناصر الواردة بحيث يتم ربط ال، القانوني المحدد لو

ال  كما ويمكن أن، عن تقديم إقراره داخل األجل القانوني المحدد لوالمكمف قد يتراخى 
العناصر الكافية لتحديد وعاء الضريبة مّما يفتح المجال أمام اإلدارة التصريح  يتضمن 

والتي تنتيي بفرض الضريبة ، الضريبية لمتدخل وتطبيق إجراءات الفرض التمقائي من جانبيا
اإلدارة باعتبارىا سمطة عامة عيد ليا المشرع أمر فرض ت رااستنادا عمى تقديبإرادة منفردة 

                                                           
صنف األرباح الواقعة المنشئة لمضريبة حسب : " إّن أساس أو وعاء الضريبة أو الربح الخاضع لمضريبة يتمثل في  - 1

الثروة التي تسدد منيا الضريبة فعال أي التي ىو فمصدر الضريبة ، المحققة . ويختمف وعاء الضريبة عن مصدرىا
، فالضريبة عمى رأس المال وعائيا ىو رأس المال لكن مصدرىا ىو الدخل فيي ال تدفع من رأس المال، تصيبيا الضريبة

فميح )): .راجع"  مع مصدرىا فضرائب الدخل وعائيا الدخل ومصدرىا الدخل ومع ذلك فقد يتطابق وعاء الضريبة أحيانا
 . ((98ص ، 2007، األردن، دار الحاِمد، المالية العامة : والتشريع المالي الضريبي، العمي عادل

جممة العمميات اإلدارية التي تنجز لغاية ضبط وتقدير المادة الخاضعة لمضريبة وىي بذلك تشكل القاعدة " :أو أنو   -
 ." التي تطبق عمييا الضريبة 

« L’assiette c’est l’ensemble des opération administratives effectuées en vue de 

déterminer et déterminer et d’évaluer la matière imposable » .LAMULLE(T), Droit fiscal 

, Gualino éditeur, Paris, 2001, p23.  
ة اإلجراءات كافّ  :الوعاء الضريبي زائد الحساب الضريبي يساوي في مجموعو الربط الضريبي والذي نعني بوكما أّن 

الضريبة المستحقة عمى مبمغ والخطوات التي تتبعيا اإلدارة الجبائية منذ استالميا إلقرار المكمف إلى أن يتم تحديد 
 ) وجود الحق وتقديره (. المكمف بصفة نيائية

الجبائية لمموظفين من الناحية القانونية وعمال بمبدأ افتراض حسن النّية في الممزم ال نجد تفسيرا مقنعا لموضعية  - 2
العموميين خاصة باعتبار أّن اإلدارة التابعين ليا تعمد إلى خصم الضريبة من المورد مباشرة من المرتب الذي  يتقاضاه 

مجمع ، إجراءات التقاضي والتنفيذ في المادة الجبائية تشريعا وقضاء وفقيا، العياري كمال)):  انظر العون . لتفصيل أكثر
 .(( 30 ىامش الصفحة ، 2007، تونس، مختصاألطرش لمكتاب ال
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ما يكفييا لتمكينيا من الضرائب والرسوم التي في حكميا ومكّنيا من اإلمتيازات ب 1وتحصيل
جراءات كما قد تكون الضريبة مرتبطة ب ، 2وظيفتيا  ةممارس عادة الجبائية الرقابة عمميات وا  وا 

 .حقوق الخزينة العموميةحفاظا عمى ذلك التصريح يم تقي
التي يمكن أن تؤدي إلى و التي تتمتع بيا اإلدارة الضريبية، وفي مقابل تمك السمطات  

ضبط ضمانات عمى  عمل المشّرع ،إّما تعسفا أو خطأبالضريبة إىدار حقوق المكمفين 
عن طريق الطعن أماميا أو الطعن أمام لجان 3منازعة اإلدارة غرض لممكمف بالضريبة ل

 .أو الطعن أمام القضاءاستحدثت ليذا الغرض 
                                                           

1
تعريفا إلجراء التحصيل في نص المادة األولى من مدونة  -عمى خالف المشرَِّعْين اآلخرين  -قّدم المشرع المغربي  - 

 بالتحصيل مجموع العمميات واإلجراءات التي تيدف إلى حمل يقصد"كما يمي:المرجع السابق، ، تحصيل الديون العمومية
مديني الدولة والجماعات المحمية وىيآتيا والمؤسسات العمومية عمى تسديد ما بذمتيم من ديون بمقتضى القوانين 

 . أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن االتفاقات "، واألنظمة الجاري بيا العمل

، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، ((سمطات القاضي اإلداري في المنازعة الضريبية ))، حيضرة عبد الكريم - 2
 .11، ص 2014ديسمبر -المغرب، نوفمبر، 119عدد 

تبيان مختمف اإلجراءات والحمول التي عمى ضوئيا ":" REISER  (G)حسب االستاذ :" النزاع اإلداري يعّرف   - 3
 انظر : .يمارس القاضي ميمتو "

))RESIER )G(, Contentieux administratif, deuxieme edition, Dalloz, Paris, 1976, p 01 (( 
مجموعة األساليب القانونية التي يتم " بأّنو :" الثيعاللي عبد القادر كما يعّرف النزاع الجبائي من طرف األستاذ:"     

. راجع: إلدارة الجبائية عمى المكمف بيا"بمقتضاىا فض النزاعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الضريبة من طرف ا
 ((.12، صمرجع السابقال، الثيعاللي عبد القادر))

، ام محمد خيرالعكّ )) .وعميو فالنزاع الذي يتعمق بتطبيق قانون الضريبة بصورة غير مباشرة ال يعد نزاعا ضريبيا    
 10/07/2016يوم الزيارة :     https://fr.scribd.comانظر الموقع : ، ((تسوية النزاعات الضريبية بالطرق اإلدارية ))

خيري ))اأو مع المقاول الذي يقوم بأعماليومثالو النزاع بين اإلدارة الضريبية وموظفييا ، ((2ص ، 10:00الساعة : 
العربية المنظمة ، أطروحات الدكتوراه ،فاقتبطريق اال، إنياء المنازعة الضريبية عمى الدخل عثمان فريز فرج عبد العال

العدد ، مميح يونس، الضمانات المسطرية لمممزم في مواجية اإلدارة الضريبية))((.18ص ، 2016، مصر، لمتنمية اإلدارية
 .((15، ص2015، المغرب، األمنية، السمسمة المغربية لمعموم والتقنيات الضريبية، التاسع

https://fr.scribd.com/
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بل يتعين ، وعميو ال يمكن رفع المنازعة الجبائية لمضرائب المباشرة أمام القضاء ابتداء
الطعن أمام اإلدارة التي باع طريق الطعن األولي اإلجباري عن طريق تسويتيا عن طريق ات

اتباع طريق الطعن اإلختياري أمام لجان إدارية ثم ، االمتنازع بشأنيأسست الضريبة 
 متخصصة .

حيث نممس بأّن ، وقد اختمفت التشريعات المقارنة في األخذ بيذه الطرق من الطعن
ّما الطعن المغربي أخذ بياتين اآلليتين بصورة منفردة إّما الطعن األولي أمام المشرع  اإلدارة وا 

جاعال الشكوى المسبقة إجبارية لمشرع الجزائري فقد أخذ بيما معا، أّما ا، أمام المجان اإلدارية
حاد عن المشرع التونسي لكن  ، إجراءا اختيارياالذي اعتبره الطعن أمام المجان عمى وسابقة 

قبل فقط الطعن المجاني  يأخذ بإجراء الشكوى المسبقة إطالقا وسمك طريقكال التشريعين فال 
 .المجوء إلى القضاء

قميميا وسعييا لتقديم ضمانات لممكمف عمى إيبرر سيادة كل دولة االختالف ىذا 
اإلدارة مثل في تمالالطرف القوي و  ،لضعيف في عالقة المديونية من جيةبالضريبة الطرف ا

إذ جعمت التشريعات إمتيازات اإلدارة في المراقبة الضريبية ، بامتيازاتيا وسمطاتياة يالضريب
يؤدي حتما إلى المنازعة الجبائية التي يتم تسويتيا باتباع إجراء بكل حرية ودون قيد أو شرط 

نتيجة إعادة تقييم التصريح المقّدم من الشكوى المسبقة المتمثل في  الطعن األولي اإلجباري 
وفي سبيل فرض رقابة عمى ، الفصل األول() التقييم الوجاىيطرف المكمف باتباع إجراءات 

التي يمكن عرض الخالف أماميا أعمال اإلدارة استحدث المشرع لجان الطعن اإلدارية 
عن السمطة التي يفترض فييا الحياد واالستقاللية العضوية والوظيفية ، بصورة اختيارية

 دون إىدار حقوق الخزينة العموميةمصالح المكمف بالضريبة بذلك لتخدم اإلدارية الضريبية 
 .الفصل الثاني()

 



 
 :الفصل األول  

المراقبة الجبائية سبب رئيس  
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في لمشكوى المسبقة  سبب رئيسالفصل األول :المراقبة الجبائية 
 .والمقارن التشريع الجزائري

إّف النزاع اإلداري السابؽ عمى صدور القرار اإلداري المتعمؽ بالفرض الضريبي ينطمؽ 
لذا تمارس اإلدارة الضريبية ، غاية صدور قرار اإلخضاع الضريبيمف المراقبة الجبائية إلى 

يحياتيا وسلملطاتيا يي البيحث والتيحري عف صيحة ودّقة ويحقيقة ما ورد مختمؼ صال
 مبيحث أوؿ(.بؿ لمصفة التمقائية يي تقديميا.)بالتصرييحات والتقديرات المقّدمة كملقا

ىذا ، التمقائي الذاتيلمنظاـ التصرييحي ة عيبيلطادارة يي المراقبة النتيجة ويشكؿ يحؽ اإل
تراقب اإلدارة :" كما يميجراءات الجبائية يي قانوف اإل الجزائريالذي نص عميو المشرع اليحؽ 

الجبائية التصريحات والمستندات المستعممة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة 
 .2جراءات الجبائية الفرنسي ، وىو نص مأخوذ مف قانوف اإل1" ...

إدارة الضرائب  تراقب" :ارة الجبائية يي القانوف المغربيوىو نفس اليحؽ المعترؼ بو لإلد
كذلؾ بالنسبة ، و 3" اإلقرارات والعقود المستعممة لفرض الضرائب و الواجبات والرسوم...

تراقب مصالح الجباية وتراجع التصاريح والعقود " إذ تنص المجمة عمى :، لممشرع التونسي
 .4"داءات...والكتابات والفواتير والوثائق المستعممة أو المثبتة لضبط األ

، ليحؽ لإلدارة يي مراقبة التصرييحاتلجزائري والتشريعات المقارنة تعطي ايالمشرع ا
، يتصرييحات المكمفيف بالضريبة ينة متى استويى المكمؼ التزاماتوجراءات معوتقيدىا بإتباع إ

                                                           
 المرجع السابؽ.ج، ؽ إ ج ، 18المادة  انظر - 1

2
-Art L. 10, Livre des procedures fiscales, Dernière modification le 01 septembre2017 , 

Document généré le 08 septembre 2017 . www.Legifrance.fr: « L’administration des impôts 

contrôle les declarations ainsi que les actes utilizes pour l’établissement des impôts, 

droits, taxes et redevances  ».
 

 المرجع السابؽ.ـ ع ض ـ، ، 210المادة راجع  - 3
 المرجع السابؽ.ـ ح إ ج ت، ، 05الفصؿ انظر  - 4

http://www.legifrance.fr/
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قع عمى يا يودليؿ عدـ صيحت، مفترضةيييا ويحسف نيتيـ ، تعتبر مبدئيا صيحييحة و يحقيقية
 . 1عاتؽ اإلدارة

ييحصؿ نتيجة ممارسة اإلدارة الجبائية يحؽ المراقبة أو الفيحص قد ريبي يالنزاع الض
وبصيغة أدؽ النزاع الذي ينتج عف اعتماد اإلدارة ألسلًسا ضريبية جديدة غير تمؾ التي صّرح 

الفرض التمقائي لمضريبة أو ، كما وقد ييحصؿ النزاع نتيجة 2يي البداية بيا المكمؼ بالضريبة 
(   ( taxation d’officeلياالفرض اليحكمي 

3
 بتقديـ  المكمؼيقـ إذا لـ ما يي يحالة يتـ و ، 

تنقصو المعمومات الاّلزمة  القانونية أو قّدـ إقرارااإلقرار بدخمو أو أربايحو يي المواعيد 
ال يمكف لممكمؼ يي يحالة وتبعا لذلؾ ، بعد ايحتراـ اإلدارة لمبدأ المواجيةاليحتساب الضريبة 

أف ينازع يرض الضريبة بعد القياـ بإجراءات المراقبة الجبائية  الةيي يح أوالفرض التمقائي 
أماـ اإلدارة الضريبية مسبؽ يي مبمغ الضريبة المفروضة عميو إاّل عف طريؽ تقديـ ايحتجاج 

 . و المجوء إلى القضاءأجاف مأو الطعف أماـ ال)مبيحث ثاف( 

                                                           
ة الجباية مرصدا لتتبع جميع الوثائؽ والتصرييحات التي ليا عالقة الجبائية بمدلوليا الواسع تجعؿ مف إدار  المراقبة -1

دارة يي إعادة ضبط وعاء رقابة قاضي التعقيب عمى صاليحيات اإل))،غابري عماد)) بضرائب الدولة بصفة عامة
غير ،)03، ص 23:00الساعة  10/10/2016يـو الزيارة ، ييسبوؾ، ، صفيحة الميحكمة اإلدارية التونسيةالضريبة((

 .((( نشورم
 .69.68القادر، المرجع السابؽ، ص ص الثيعاللي عبد -2

جباريا عف طريؽ إصدار قرار اإلخضاع -3 ال تتـ و  ، يي يحالة عدـ تقديـ تصريح يي الميعاد يتـ يرض الضريبة تمقائيا وا 
 :زادة تيحؿ اإلدارة ميحؿ المكمؼ بالضريبة يي تقدير الوعاء الضريبي . لالستعممية المراقبة الجبائية ل

 المرجع السابؽ .ؽ إ ج ج،  04يقرة  44راجع المادة  -  
 .  المرجع السابؽ،  ـ ع ض ـ، 228و، 184 انظر  المادتيف -  
، ـ ح إ ج ت، المرجع السابؽ ؛ويسميو بالتوظيؼ اإلجباري لألداء. وألكثر تفصيؿ  راجع :   48و  47انظر الفصؿ  -  

،تونس، 246/247عدد  الثانية عشرة، السنة، مجمة القانوفجباري لألداء((، الشيحمي الطاىر، )) يحاالت التوظيؼ اإل
 .12.10، ص ص 2017أكتوبر 
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ري الجزائع اإلدارة الضريبية  في التشري سمطات:ل المبحث األو
 .المقارن و 

يعيا ال يؤدي أبدا إلى  إّف جعؿ الضريبة تتميز بالخاصية اإلجبارية يي يرضيا ود 
يالتصريح الجبائي ميحموؿ وليس  التصريح بالمداخيؿ ليس إجباري كذلؾ. أفّ  االعتقاد

مطموب، يعند يحموؿ الميعاد المقرر قانونا لتقديمو البد مف المبادرة بو بصورة أوتوماتيكية آلية 
ترؾ المشّرع لممكمؼ بالضريبة يحّرية مطمقة يي مؿء إذ ، مف طرؼ المكمؼ بالضريبة
عمى مبدأ يحسف النية المفترض وكذا الشعور واإليحساس  ااالستمارات التصرييحية بناء

 األعباء العامة لمدولة .تيحمؿ بالمواطنة عف طريؽ المساىمة يي 
تمارسيا عف طريؽ التي  الضريبية طات وامتيازات اإلدارةلكف ىذه اليحّرية تيحّدىا سلمل 

التيحقؽ والتأكد مّما قصد التيحري و  الرقابة الجبائية كمما دعت اليحاجة إلى ذلؾ إجراء عممية 
 . لمقانوف والواقع  ورد يي تمؾ التصرييحات مف ملعطيات ومدى مطابقتيا

 ،1بة الضريبيةبيف القانوف الضريبي والمراقواإلشتراؾ ييما تماثؿ الوعمى الرغـ مف وجود      
اليحد مف التيرب والممارسات  يإّف ىذه األخيرة تعتبر آلية لتيحقيؽ ىدؼ خاص يتجمى يي 

ما يدعـ المكمفيف بالضريبة طرؼ التدليسية عف طريؽ تصيحيح ما ورد بالتصريح المقّدـ مف 
إقرار مبدأ مساواة الجميع أماـ ىدؼ آخر عاـ  يتمثؿ يي و ، جودة التصرييحات الجبائية

 . ومف ىنا تشترؾ المراقبة الجبائية مع القانوف الضريبي ، يبةالضر 

                                                           
 .14المرجع السابؽ، ص ، ليحرش كريـ -1
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مياميا  ءد بيا اإلدارة الضريبية يي آداالسلملطات واالمتيازات التي تنفر ىذه ويي ملقابؿ 
مختمؼ التشريعات إلى سف مجموعة مف الضمانات تفتح لممكمؼ أبوابا لمطعف يحتى ذىبت 

 .1عمييا الجانب اآلخريوازي السمطات واالمتيازات التي يتوير 
وعميو، يالنظاـ اإلقراري جعؿ مف الممكف تطبيؽ يحؽ المراقبة الذي يشمؿ يي الواقع 

يحص إلى ي تبدأ مف مراقبة بسيطة رسمية مجموعة مف السمطات الممنويحة لإلدارة الضريبية،
مرورا باإلطالع عمى الوثائؽ والتيحقؽ مف الميحاسبة  شامؿ لميحالة الجبائية الشخصية

 .مطمب أوؿ(.)2
 رةداإلا دقيّ د ق لؾبذف كو ي يةابرقالت ءاراجاإلة يبضر الب مؼمكالـ رايحتا لةيحاي ي يوعمو 
 Procédure de redressement)ىيجالو ا يـقيلتا دةعاإت ءاراإجع بااتب يةيبلضر ا

contradictoire )ياابيق يلتاو  ،4والفقو المغربي 3الجزائري  و التناقضي كما يسميو المشرعأ 
 (.مطمب ثاف  .) ةيبضر لم يائمقلتا رضلفا يةكسلعا لةيحاال يي

 .والتونسي والمغربي زائري الجفي التشريعامتياز مراقبة األوعية الضريبية المطمب األول :

تقـو اإلدارة الضريبية بربط الضريبة مف خالؿ مجموع العمميات التي تتـ بيف طريي 
وقد أيحاطيا المشّرع بالعديد مف القيود منعا لكؿ ، العالقة مف أجؿ تيحديد وعائيا وتصفيتو

                                                           
عدد ، مجمة القضاء اإلداري ((،شكاالت التطبيقية المنازعات الضريبية بالمغرب: النظاـ القانوني واإل)) جيري نجيب، -1

 .73، ص 2016، المغرب، الجديدة مطبعة المعارؼ، 08
2-HALOUI   Khalil, Les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit 

marocain, thése de doctorat en droit privé, université de Grenoble, Paris, soutenue le: 02 

December 2011, p35. 
... فإّنو ال يمكن تصحيحيا إال تبعا التي تنص عمى :" .و  ، المرجع السابؽجؽ إ ج ، خيرةاألالفقرة  19يحسب المادة  -3

 وكذا الفصؿ األوؿ مف الباب الثالث مف الجزء الثاني مف قانوف اإلجراءات الجبائية .؛ ..."لإلجراء التناقضي
، 04، عدد لمجمة المغربية لإلدارة الميحمية والتنميةا، ((المنازعات الجبائية يي ظؿ الميحاكـ اإلدارية ))، بنبريؾ عبد العمي -4

 .86، ص 1996، المغرب
 .76المرجع السابؽ، ص ، لثيعاللي عبد القادرا -
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ث أي تعسؼ ميحتمؿ وتفاديا ألي مفاجئة قد تمس بالمركز المالي لممكمفيف يي يحاؿ يحدو 
ويتـ تيحقيؽ ىذه األىداؼ مف خالؿ عمميات المراقبة التي تعتبر ، نزاع عند تيحديد ىذا الوعاء

تقوـ مف المكونات األساسية لمقانوف الضريبي الذي تنتمي إليو وتقـو عمى نفس األسس التي 
 عمييا.

قرار مبدأ العدالةواليدؼ مف الرقابة الجبائية ىو يحماية م ة الضريبي وارد الدولة وا 
والمساواة أماـ األعباء العامة وميحاربة المنايسة غير المشروعة  وردع وميحاربة الغش 

. ويي سبيؿ تيحقيؽ ذلؾ خّوؿ القانوف 1الضريبي لما لو مف أضرار عمى المجتمع برمتو 
، لإلدارة الضريبية القياـ باإلجراءات الرقابية التي تختمؼ مف يحيث درجتيا ومكاف ممارستيا

كاإلطالع و طمب تبريرات وتوضييحات )يرع أوؿ(، ومنيا عمى مستوى الوثائؽ تـ يا ما منيي
ما يتـ يي عيف المكاف كالزيارة والتيحقيؽ يي الميحاسبة وكذا التيحقيؽ يي مجمؿ الوضعية 

 .2(الجبائية الشاممة  )يرع ثاف  
 الفرع األول : الرقابة عمى الوثائق .

ثال لممشّرع الجزائري مف يحيث طبيعة أرسى المشرع المغربي والتونسي نظاما ممالقد 
جراءات مف قانوف اإل 18المادة وذلؾ بموجب التي تباشرىا اإلدارة ، الرقابة واإلجراءات 

المجمة مف  16المغربية وكذا الفصؿ مدونة الضرائب مف  214الجزائري والمادة  الجبائية
عف طريؽ مقارنة مستوى مكاتب اإلدارة  مىىذا الشكؿ مف الرقابة يتـ ع، التونسيةالجبائية 

   الموجودة يي يحوزة اإلدارة مسبقا. ومات والوثائؽلمعمتصرييحات المكمؼ مع ا
 .وتبادل المعمومات  االطالع: حق أوال 

                                                           
السادسة بعنواف : المنازعات  ، الندوة الجيوية((خصوصية المنازعة يي مجاؿ الفيحص الضريبي شكيري ميحمد، )) - 1

 .231، ص2007، مطبعة األمنية، المغرب، لمجمس األعمىمف خالؿ اجتيادات ا الجبائية  تخابية واالن
بالمواعيد المرتبطة بيذا  ىي ذاتيا إجراءات الرقابة يي التشريع الجبائي الفرنسي مع بعض االختالؼ ييما يتعمؽ  - 2

 ع السابق.المرجالفرنسي،  مف كتاب اإلجراءات الجبائية 39Lيحتى المادة    10Lألكثر تفصيؿ راجع المواد مف: اإلجراء .
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مف المفروض أف تتوقؼ عممية الرقابة الجبائية عند الوسائؿ المادية والميحاسبية  يي 
كف أف تتجاوز الرقابة لتصؿ إلى الوثائؽ والمستندات ، لكف يم1عيف المكاف لدى المعنييف

 عف طريؽ ممارسة اإلدارة سمطة اإلطالع المخّولة ليا قانونا.لدى أطراؼ أخرى مف الغير 
 2اليحصوؿ عمى الوثائؽ والمعمومات المتعمقة بالمكمفيف مف لإلدارة ىذا االمتياز  سمحوي

إذ توايي ىذه اإلدارات شيريا ، لية دوريةآأو تتيحقؽ بصورة يا مف الجيات اإلدارية بسعي من
جميع المعطيات  نظرا العتبار بمعمومات تخص المكمفيف بالضريبة أو سنويا إدارة الضرائب

المستقاة مباشرة مف الجيات اإلدارية تكتسي القّوة الثبوتية الاّلزمة يي ضبط أساس الضريبة 
 .3وبمنأى عنو  طالما أّنيا مستمدة مف جية ميحايدة عف النزاع الجبائي

الحق "عمى أّنو :droit de communication ))االطالع  يحؽ ويمكف تعريؼ
المخول إلدارة الجباية في المعرفة واإلطالع عمى الوثائق التي يمسكيا المكمف بالضريبة 
وما يتصل بيا من وثائق مثبتة وييدف إلى الحصول من المكمف أو من الغير عمى 

 .4ألداء ) الضريبة( " معمومات تنفع في احتساب ا

واإلدارة الجبائية غير ممزمة بتبميغ المكمؼ بممارسة سمطة االطالع عميو قصد 
 الجزائري ونظيريو ، ييذا اإلجراء لـ يلقرنو المشّرع5اليحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بو

                                                           
1- HALOUI   Khalil, Op cit, p 25. 

، جامعة قالمة، أعماؿ الممتقى الوطني الثاني يحوؿ اإلجراءات الجبائية((، إجراءات مراقبة الضريبة ، )) ينيدس أيحمد - 2
 . 25ص ، 2008أيريؿ  22/ 21يومي 

 .142المرجع السابؽ، ص  ة وليد،بوعبسنقال عف ، 2008ييفري  25، مؤرخ يي 37427عدد ، قرار تعقيبي إداري - 3
4

- AYADI Habib, Droit fiscal, CERP, Tunis, 1996,p178 . 

يي  اسطة الغاية المتوخاة مف ممارستوبو  المشرع الجزائريأشار إليو و ، االطالعونظيريو يحؽ ولـ يلعّرؼ المشرع الجزائري  -
قؿ جمع النص القانوني الخاص بممارسة اإلدارة الضريبية وكاف عمى األ، مادتيف منفصمتيف مف  قانوف اإلجراءات الجبائية

 .((، المرجع السابؽجؽ إ ج ، الفقرة األخيرة 59، 45انظر المادتيف  ))يحّقيا يي االطالع وعدـ تشتيتو 
5

- LAUZAINGHEIN Christian, STAUBLE-DE LAUZAINGHEIN Marie-Hélène  et 

CABANNS Xavier, Droit fiscal, 15e edition, Dalloz, Paris, 2016, p161.  
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بضمانات ميحدّدة وعمى رأسيا مبدأ المواجية الذي يتصدر سمـ الضمانات واليحقوؽ يحتى 
ي بذلؾ المكمؼ تعسؼ اإلدارة الجبائية ويحتى يتيحقؽ التوازف بيف العدالة والنجاعة الجبائية يتق
 .أي أّنيا شاممة ، 2وىي بذلؾ رقابة تكاد تكوف سّرية وتكتسي صبغة إجمالية ، 1

 ممارسة االطالع .-1
تجعؿ منو يحقا يشمؿ مف قبؿ المشرع إّف عدـ تعداد الوثائؽ الخاضعة ليحؽ اإلطالع 

وىو ما يمس بضمانات الممزميف وال ييحمي معموماتيـ غير ، الوثائؽ باختالؼ أنواعيا جميع
ايتراضا لمبدأ ايحتراـ  لو تعمؽ األمر باإلدارة الضريبيةالميحاسبية مف إطالع الغير عمييا و 

ويي ىذا االتجاه سار اإلجتياد القضائي الفرنسي يحيف يحدد يحؽ اإلطالع ، اليحياة الشخصية
إاّل الوثائؽ التي تتعمؽ بالنشاط الذي يمارسو المكمؼ دوف أف يتعداه إلى يشمؿ  يي أف ال

 .3وثائؽ قد تتعمؽ باليحياة الشخصية لمفرد أو عمى وثيقة غير ميحاسبية 
وتجسيدا لذلؾ ال يجوز استخداـ يحؽ اإلطالع كوسيمة لتفتيش ميحؿ أو منزؿ المكمؼ 

كمؼ لطرؽ ايحتيالية أو التيرب مف لضبط وثائؽ أو مستندات معينة بيدؼ إثبات ارتكاب الم
إذ يمـز يي مثؿ ىذه اليحالة التيحقؽ مف ىذه ، الضريبة باالستناد إلى بالغات مسبقة بذلؾ

البالغات واليحصوؿ عمى إذف مف النيابة العامة بالتفتيش، كما أنو ال يجوز استخداـ يحؽ 
لمتعمقة بربط وتقدير اإلطالع إاّل يي تنفيذ القانوف الضريبي بيدؼ الوصوؿ إلى البيانات ا

 .4الضريبة 

                                                           
الييئة ، مذكرة ختـ التمريف يي مينة الميحاماة، مبدأ المواجية بيف المطالب باألداء واإلدارة، وياءالجمؿ الشريؼ  - 1

 .04ص ، 2012 -2011السنة القضائية ، الوطنية لمميحاميف، تونس
 .61المرجع السابؽ، ص ، غابري عماد - 2

 .42ص ، لسابؽالمرجع ا مميح يونس، -3
، ة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي، مصريي ربط وتيحصيؿ الضرائب، مطبعالمنازعات الضريبية ، بيومي زكريا ميحمد- 4

 .485 ص،1989
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بّيف ضمف قانوف اإلجراءات ، ولّما منح المشرع سمطة االطالع لألجيزة الضريبية
إذ يمكف أف تتـ بصورة آلية تمقائية دوف تدخؿ مف طرؼ ، الجبائية طرؽ ممارسة ىذه السمطة

 اإلدارة الضريبية كما يمكف أف تتـ مف طرؼ السمطة اإلدارية يي يحد ذاتيا .
لـ تطمب اإلدارة المعمومات الخاصة  يالممارسة التمقائية لسمطة االطالع تتـ يحتى ولو

إذ يجب عمى ىيئات الضماف االجتماعي والسمطة ، بالمكمؼ مف غيرىا مف اإلدارات األخرى
أطباء ، أف توايي  اإلدارة الضريبية سنويا بكشويات األطباء -عمى التوالي –القضائية 

ايف جبااألسناف ... المعري المعمومات المتيحصؿ عمييا والتي تسمح  ، وعمى مختمؼ1ئي
يمكف استعماؿ ىذا اليحؽ يي إطار و كما ، 2ما مناورة تدليسية يحدوث بايتراض الغش أو

 .3وطبقا لإلجراءات الميحددة يي االتفاقيات الدولية ، معينةالتعاوف الجبائي الدولي يي يحدود 
يحيث ، تـ بتيحريؾ يحؽ االطالع مف قبؿ اإلدارةيتليذا اإلجراء  أّما الممارسة الذاتية

 :   4تطمب المعمومات الالزمة مف أي ىيئة سواء كانت عمومية أو خاصة عمى التوالي

عمى كؿ إدارات الدولة الخضوع ليذا اليحؽ بما يييا البمديات والواليات وكذا  -
 المؤسسات العمومية الموجودة تيحت رقابة السمطة اإلدارية.

ألشخاص الخاصة الذيف ييحمموف صفة التاجر سواء كانوا طبيعييف يجب عمى كؿ ا -
تقديـ الدياتر التجارية اإلجبارية وكؿ المعمومات الميحتواة يي سجالت ، أو معنوييف

 .5تيحويؿ األسيـ وااللتزامات

                                                           
 المرجع السابؽ .ج، ؽ إ ج ، الفقرة الثالثة 46المادة  -1
 ، ـ ح إ ج ت، المرجع السابؽ .16الفصؿ  - 
 لسابؽ .، ـ ع ض ـ، المرجع ا214المادة  - 
 .، ؽ إ ج ، مرجع سابؽ الفقرة الثانية 47المادة  -2

3- LAMBERT Thierry,  procédures fiscales, Montchréstien- lesctenso, édition2001, p46. 

 . 26ص ، المرجع السابؽ، ينيدس أيحمد -4
 .27ص المرجع نفسو،  -5



الباب األول       الفصل األول :المراقبة الجبائية سبب رئيس للشكوى المسبقة  
 في التشريع الجزائري والمق ارن .

 

02 
 

 خصائص سمطة االطالع .-2
 .سمطة االطالع إلى درجة التحقيق  عدم وصول درجة-أ

ع أكثر ديعا لدرجة ارتقائيا إلى أف تكوف مماثمة إلجراء يمكف أف تكوف سمطة االطال
، وىذا يؤدي إلى بلطالف االجراءات ألف التيحقيؽ يي الميحاسبة 1التيحقيؽ العاـ يي الميحاسبة

لى أّف سمطة اإلطالع أوسع مف التيحقيؽ إإضاية ، لو عّدة ضمانات لصالح المكمؼ بالضريبة
أّما ييحص الميحاسبة ييتيحدد ، مؼ ولدى الغيرطالع يتـ لدى المكيي الميحاسبة ألف يحؽ اإل

إضاية إلى أّف اإلطالع ينصب عمى الوثائؽ  ، 2الذي ألزمو القانوف بمسؾ ميحاسبة بالمكمؼ
أّما التيحقيؽ يي الميحاسبة يقد يحّدده  ،3( سنوات 22التي تمتد مدة االيحتفاظ بيا إلى عشر )

 .4سنوات يقط كقاعدة عامة  (2القانوف بأربعة )
 .االحتجاج بالّسر الميني عدم -ب

عمى ىذه الميزة كقاعدة عامة يي عدـ االيحتجاج بالسر  ؽ إ ج 22تنص المادة  
ينجد أّف كؿ المعاينات المذكورة أعاله ال يرد عمييا أي ايحتجاج ولو كاف األمر ، الميني

عدـ  ييتتمثؿ ىذه القاعدة استثناءات  ؛ وترد عمىسر الميني اتجاه السمطة اإلداريةيتعمؽ بال
استعماؿ المعمومات الفردية ذات الطابع االقتصادي والمالي الميحصؿ عمييا أثناء التيحقيقات 

ال يمكف مواجية المكمؼ بإثباتات مف المفروض أنو إذ اإليحصائية ألغراض الرقابة الجبائية .

                                                           
 المرجع نفسو.- 1
لإلدارة ممارسة يحؽ اإلطالع عمى لتشريع الجبائي الفرنسي نممس بأف المشرع خّوؿ إاّل أّنو وعند المقارنة بما ورد يي ا-2

الوثائؽ الموجودة يي يحوزة المقاولة ذاتيا قبؿ أف تمارسو عمى الوثائؽ الميحاسبية الموجودة يي يحوزة الغير، الشيء الذي قد 
التيحقيؽ  ة قد تتدرع بيحؽ اإلطالع الستعماؿألّف اإلدار . يؤدي إلى صعوبة يي التمييز بيف يحؽ اإلطالع وييحص الميحاسبة 

 ((. .40المرجع السابؽ، ص ، مميح يونس)) يي الميحاسبة

 المرجع السابؽ.ؽ إ ج ج،  ، 46راجع يي ىذا الصدد المادة  -3
 .المرجع نفسو  ،39راجع المادة  - 4
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ا ألّنو يي ىذه اليحالة يكوف قد تـّ اليحصوؿ عميي، تـّ اليحصوؿ عمييا بعد خرؽ السر الميني
 .1بطريقة غير مشروعة، يما بلني عمى باطؿ ييو باطؿ 

 .2مراقبة التصريحات  ثانيا: حق
يمكف لممفتش طمب تبريرات وتوضييحات بشكؿ كتابي مف المكمؼ بالضريبة بشأف      

كما يمكف أف يطمب دراسة الوثائؽ الميحاسبية المتعمقة بالبيانات ، التصرييحات المقّدمة
كما يستمع لممعنييف إذا تبّيف أّف استدعاءىـ ضروري ، ضوع الرقابةوالعمميات والمعطيات مو 

 أو لّما يطمب ىؤالء تقديـ توضييحات شفوية .
ويي يحالة ريض المكمؼ بالضريبة اإلجابة عمى الطمب الشفوي أو يكوف جوابو عف ىذا      

أف يعيد الطمب بالريض الجزئي أو الكمي مف النقاط المطموب توضييحيا يتعّيف عمى المفتش 
ويجب أف تبّيف الطمبات الكتابية بشكؿ صريح النقاط التي يراىا المفتش  طمبو كتابيا،

ضرورية لميحصوؿ عمى التوضييحات والتبريرات وتوجيييا لممكمؼ بالضريبة لتقديـ إجابتو يي 
 ( يوما.22مّدة ال يمكف بأي يحاؿ مف األيحواؿ أف تقؿ عف ثالثيف)

ب نظيريو التونسي والمغربي لـ ييحددوا اليحاالت التي يتوجغير أّف المشرع الجزائري و     
ضمف قانوف اإلجراءات الجبائية  ىاعكس المشّرع الفرنسي الذي يحّدد، يييا طمب التبريرات

 .منو. L 16بموجب المادة 
 .في عين المكان  : الرقابةالثاني  الفرع

يتـ اقتراح  داريةكاتب اإلؽ التي تتـ عمى مستوى المعد مريحمة الرقابة عمى الوثائب       
لتي او ؛ جراء التيحقيؽ يي الميحاسبةإعف طريؽ كثر عمقا لمراقبة أ المكمفيف الواجب خضوعيـ

                                                           
 .47ص ، سابؽالمرجع المميح يونس،  -1
 سابؽ.، مرجع ج ؽ إ ج، 19انظر المادة  -2
 سابؽ.، المرجع التـ ح إ ج ، 06الفصؿ انظر  -
 ، ـ ع ض ـ، المرجع السابؽ .210انظر المادة  -
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 الوضعية الجبائية الشاممةمجمؿ و التيحقيؽ المعمؽ يي أ تتـ عمى مستوى ميحالت المؤسسة
مؤسسات  مكانية القياـ بتيحقيقات خارجية عمى مستوىإ منح المشرع لإلدارة إذ ،لممكمؼ

المكمفيف )الرقابة يي عيف المكاف( تختمؼ تمؾ التيحقيقات باختالؼ المكمفيف المعنييف بيا و 
التيحقيؽ و  تيحقيؽ المصوب يي الميحاسبةوال ةتتمثؿ يي التيحقيؽ يي الميحاسب الغرض منيا.
 فم 21مكرر والمادة  20،  20الشاممة ويقا لممواد الوضعية الجبائية مجمؿ المعمؽ يي 

 .اإلجراءات الجبائية قانوف 
مف  212بموجب المادة كما نظمت التشريعات المقارنة أيحكاـ ىذا النوع مف الرقابة      

 المجمة الجبائية التونسية.مف  09والفصؿ مدونة الضرائب المغربية 
 أوال: التحقيق في المحاسبة .

يلـ تعّرؼ التشريعات الجبائية الفيحص الضريبي       معظـ الفقياء  ما جعؿ1الميحاسب
 ييحصروف إجراءات الفيحص الضريبي يي :

مجموع اإلجراءات اليادية إلى مقارنة الميحطات اليحسابية لمخاضعيف لمضريبة مع  -
 ؛2بيا المعمومات الميحصؿ مف طرؼ اإلدارة لقياس مدى مصداقية اإلقرارات المصرح

اسبة المقاولة والوثائؽ مجموع العمميات اليادية إلى ييحص يي عيف المكاف لميح -
 ؛المثبتة ليا ثـ مقارنتيا بعناصر االستغالؿ يي نياية مراقبة اإلقرارات المصرح بيا

وىو ما يعني أّف الفيحص يي ىذا المجاؿ يتضمف مجموعة مف العمميات التقنية تبدأ 

                                                           
وعمى رأسو نجد مجمس الدولة الفرنسي الذي يعّريو مف خالؿ قرار بالنيير  ،لكف اإلجتياد القضائي المقارف  -1
(plénière الصادر بتاريخ )إقرارات الخاضع لمضريبة وذلك مراقبة لمدى صحة وصدق بأّنو:"  .1967 – 03 -13

 .بمقارنتيا مع البيانات المحاسبية  من أجل ضمان فرض الضريبة المتممص منيا بدون سند قانوني"
))CROS Jean-Claude et MARSCHESSOU Philippe, Procédure Fiscale, 2èmè Edition Dalloz, 

Paris, 2001, p 113 .((. 
 .20ص، المرجع السابؽ، ليحرش كريـ -2



الباب األول       الفصل األول :المراقبة الجبائية سبب رئيس للشكوى المسبقة  
 في التشريع الجزائري والمق ارن .

 

22 
 

باألعماؿ التيحضيرية التي تنصب عمى اإلقرارات ثـ البداية الفعمية لعممية الفيحص 
 .1سبي الميحا

بائية التيحقيؽ يي إذا تـ تيحديد الضريبة عمى أساس وثائؽ ميحاسبية، يجوز لإلدارة الجي      
التي تتـ بعيف المكاف وذلؾ بالنسبة لألشخاص المعنوية يقط كالضريبة عمى ميحاسبة المكمؼ 

 التيحقيؽ العاـ يي الميحاسبة:  صورتيفإيحدى الأرباح الشركات، ويتخذ التيحقيؽ يي الميحاسبة 
 .ب يي الميحاسبةو  ص  أو التيحقيؽ المل 

لفترة  الضرائب ييو تيحقيؽ جزئي لنوع أو لعّدة أنواع مفب جراء التيحقيؽ المصوّ إويمكف      
وال يطمب مف المكمفيف ، كاممة أو لجزء منيا وغير متقادمة خالؿ مّدة تقؿ عف سنة جبائية

رار الفواتير والعقود ووصوؿ أثناء ىذا التيحقيؽ سوى تقديـ وثائؽ توضييحية عادية عمى غ
 .أي يحاؿ مف األيحواؿ ييحص معمؽالطمبيات أو التسميـ وال يمكف أف ينتج عنو ب

ويمكف لممكمؼ بالضريبة تقديـ طمب إلى اإلدارة الضريبية ألجؿ نقؿ الممؼ إلى مقّرىا 
اسبة إاّل وال يتـ التيحقيؽ يي الميح، أو يي يحالة قّوة قاىرة يتـ إقرارىا قانونا مف طرؼ المصميحة

 مف طرؼ أعواف اإلدارة الجبائية الذيف ليـ رتبة مفتش عمى األقؿ .
يمكف أف تشمؿ المراقبة ، يإذا كانت الميحاسبة ممسوكة بواسطة أجيزة اإلعالـ اآللي

مجمؿ المعمومات والمعطيات والمعالجات التي تساىـ بصفة مباشرة أو غير مباشرة يي 
 ئية .تكويف النتائج الميحاسبية أو الجبا

إذف، سواء كاف التيحقيؽ يي الميحاسبة عاما أو جزئيا البد أف يكوف مقروف بضمانات    
لغاء األساس الجديد وىي : إجراءات تيحت طائمة بلطالف ، قانونية  المراقبة وا 

                                                           
 .47، ص 2001، المغرب، تصيحيح األساس الضريبي: دراسة مقارنة، دار القمـ، إدريوش سفياف والصابري رشيدة -1
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إعالـ المكمؼ قبؿ الشروع يي المراقبة بواسطة إشعار مريؽ بميثاؽ يحقوؽ وواجبات  -
مع استفادتو مف أجؿ أدنى لمتيحضير مدتو  ،مؼ بالضريبة الميحقؽ يي ميحاسبتوالمك
 ( أياـ ابتداء مف تاريخ استالـ اإلشعار .22)

إّف الميعاد السابؽ عمى ليحظة الشروع يي التنفيذ يختمؼ عند المشّرع الجزائري عنو لدى      
أياـ لمتيحضير لممراقبة يي  22أياـ بمعنى  22يحيث يزيد عنو ب، المشّرع المغربي والتونسي

 .2و لممكمؼ التونسي 1يوما بالنسبة لممكمؼ المغربي  22الجزائري والقانوف 
التي يتمتع  ، مف تمؾلجزائري يتمتع بأجؿ أقصر لمتيحضيرف المكمؼ بالضريبة اوعميو يإ     

  .بيا المكمؼ المغربي أو التونسي
 .تجسيدا لمبدأ المواجية ، ختيارهإمكانية استعانة المكمؼ بمستشار مف ا -

وال ، ( أشير22ستغرؽ مّدة التيحقيؽ العاـ يي الميحاسبة أكثر مف ثالثة )ال يمكف أف ت -
 ( يي التيحقيؽ المصّوب يي الميحاسبة .20تتجاوز مّدة شيريف )

ويي التشريعات المقارنة تـّ ضبط المدة الفعمية القصوى لعممية المراقبة المعمقة يي يحاؿ      
ّرع أّما المش، ( أشير يي القانوف التونسي22تقديـ الميحاسبة المطابقة لمنص القانوني ب ستة)

( أشير 22ال يمكف أف تزيد مدة الفيحص يييا أكثر مف ستة)  المغربي يقد مّيز بيف يحالتيف
( مميوف درىـ بينما ال تزيد مّدة 22بالنسبة لممؤسسات التي يقؿ رقـ أعماليا عف خمسيف )

 ( شيرا يي اليحالة العكسية .20الفيحص عف إثنى عشر )

يمكف اإلدارة الجبائية إجراء التيحقيؽ ، بالنسبة لمتيحقيؽ المصّوب يي الميحاسبةأّما 
شريطة االلتزاـ  ة التي تمت يييا المراقبة العامةالمعمؽ يي الميحاسبة اليحقا والرجوع إلى الفتر 

 بيحقوؽ المكمؼ المذكورة أعاله .

                                                           
 ، المرجع السابؽ.ــ ع ض ، الفقرة األولى 212المادة  - 1
 ، المرجع السابؽ.تـ ح إ ج ، 41المادة  - 2
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ذا امتنع المعني باألمر عف تقديـ الوثائؽ الميحاسبية الالزمة إلجر  اء التيحقيؽ إلى وا 
يإّف اإلدارة تعمؿ عمى إعادة التقييـ  ،المفتش الميحقؽ أو ريض الخضوع لممراقبة الضريبية

الذي ألـز المغربي  مشرعالما ذىب إليو عكس  ،ي يي القانوف الجزائري والتونسيالتمقائ
 .1إشعاريف لممكمؼ قبؿ يرض الضريبة بصورة تمقائيةاإلدارة توجيو 

 .2في مجمل الوضعية الجبائية الشاممة قلمعمّ : التحقيق اثانيا 
بالنسبة لنوع وايحد مف وذلؾ ، مف التيحقيؽ األشخاص الطبيعييفيخص ىذا النوع 

عندما تكوف لدييـ التزامات ييما ، وذلؾ يي  الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي تمثؿي الضرائب
يتعمؽ األمر يي إذ  ،الضريبة تمقائياىذه المفروضة عمييـ يخص ىذه الضريبة أو األشخاص 

 .3ىذه اليحالة بضريبة تركيبية أو شمولية تجمع يي وعائيا كاية دخوؿ المكمؼ النوعية 
، وينصب ىذا الشكؿ مف التيحقيؽ عمى المقارنة بيف المداخيؿ المصّرح بيا مف جية

 عضاء المقر الجبائي مف جيةوالذمة المالية واليحالة المالية والعناصر المكونة لنمط معيشة أ
وعناصر نمط المعيشة عندما تظير وضعية الممكية التيحقيؽ يذا بكما يمكف القياـ ، أخرى

 وجود أنشطة أو مداخيؿ متممصة مف الضريبة. بسبب أو، جبائيا ىلشخص غير ميحص
يستنتج أّف ىذا الّنوع مف التيحقيؽ يتجاوز الدياتر والسجالت الميحاسبية إلى  ،وعميو

 الوضعية المعيشية لمفرد .

                                                           
، يي مجاؿ المراقبة الضريبية ميثاؽ الممـز  بالضريبة، المديرية العامة لمضرائب، وزارة المالية، المممكة المغربية - 1

 .08، ص 2016، المغرب
 المرجع السابؽ .ج، ؽ إ ج ، 21انظر المادة  -2
 المرجع السابؽ.ـ ع ض ـ، ، 216المادة انظر  - 
 ، المرجع السابؽ.، ـ ح إ ج ت41إلى الفصؿ  38الفصؿ انظر - 
أطرويحة دكتوراه يي العمـو ، طار التكامؿ االقتصادي المغاربينيحو تنسيؽ ضريبي يي إ، ميحرزي ميحمد عباس -3

 . 141ص ، 2006، جامعة الجزائر، يرع : النقود والمالية ) نظاـ جديد(، االقتصادية وعمـو التسيير
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، خّوؿ المشّرع لإلدارة الضريبية سلملطات وامتيازات يي سبيؿ التيحّري عمى مف إذف
 تسّوؿ لو نفسو التممص مف ديع الضريبة تيحقيقا لممنفعة العامة .

لكف ىذه الصاليحيات الواسعة البد أف تقترف بضمانات تعمؿ عمى إبقاء العالقة التي 
عم ؿ ويي سبيؿ تيحقيؽ ذلؾ ، اوتةتربط الطرييف يي وضعية تعاونية تشاركية وليست متف

الضريبية لمسمطة اإلدارية  مؼ مقابؿ ىذه السلملطات الموّسعةـ مصميحة المكالمشّرع عمى دع
 وىي: 
يحؽ المكمؼ باإلعالـ المسبؽ مف خالؿ إرساؿ إشعار باالستالـ مريؽ بميثاؽ يحقوؽ  -

نى ال أدومنيحو أج، يبة الميحقؽ يي وضعيتو الجبائيةوواجبات المكمؼ بالضر 
 ابتداء مف تاريخ االستالـ .، ( يوما22)لمتيحضير يقّدر بخمسة عشر

إمكانية استعانة المكمؼ عمى تيحت طائمة البطالف، ، أف ييحتوي اإلشعار صرايحة -
 بمستشار مف اختياره .

ـ وال يلعتد بيا يي يحالة تقدي، كأصؿ عاـ، أف ال تتجاوز يترة التيحقيؽ السنة الوايحدة -
، أو عندما ال يرد عمى طمبات التفسير أو التبرير و خاطئةالمكمؼ معمومات ناقصة أ

 .1استعمالو مناورات تدليسيةو  يا ييما يتعمؽ بمراقبة التصرييحاتالمنصوص عمي

 
 
 
 
 

                                                           
عمى " ؿ المثاؿ ال اليحصر مف خالؿ عبارة:ذكر القانوف األيعاؿ التي تدرج ضمف المناورات التدليسية عمى سبي - 1

تسميم فواتير ، ممارسة نشاط غير مصّرح بو:"  مف بينيا ، ؽ إ ج ج، المرجع السابؽ 36الواردة يي المادة " صالخصو 
 ." وسندات ...
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 .1:الحق في الزيارة والحجزثالثا
لموثائؽ  -يحتى ولو كاف المكاف خاص -يحؽ الزيارة واليحجز يي كؿ األماكفيتـ 

وتكوف ىذه ، يتيحقؽ بالبيحث والتيحري عف المعمومات والمستندات وىو إجراء استثنائي 
المعاينات مرخصة  ويي يحاالت ميحددة يحصرا بالنسبة لمضريبة عمى الدخؿ والضريبة عمى 

 .3تيا إدارية كشرط لصيح وتتضمف المعاينة إجراءات قضائية و .2الشركات
قرائف تدؿ تمارس اإلدارة ىذا النوع مف الرقابة عندما توجد البيحث والتيحري ويي سبيؿ 

ترخص لألعواف الذيف ليـ رتبة مفتش بالمعاينة يي جميع يحيث ، عمى  ممارسات تدليسية
الميحالت قصد البيحث واليحصوؿ ويحجز كؿ المستندات والوثائؽ والدعائـ أو العناصر المادية 

 .4التي مف شأنيا أف تبّرر التصريات اليادية إلى التممص مف الوعاء والمراقبة وديع الضريبة
ذا الترخيص يقـو عمى شرط اليحصوؿ عمى أمر مف رئيس الميحكمة المختصة وى

 .5تيحت طائمة بلطالف اإلجراء، إقميميا أو قاض يفوِّضو رئيس الميحكمة ليذا الغرض

                                                           
 Droit deيحؽ المعاينة تسمية   -ؽ إ ج ج، المرجع السابؽ   34بموجب المادة - المشّرع بالمغة العربية يطمؽ عميو  - 1

constatation وبالمغة الفرنسيةDroit de visite   لذا ، ويمكف أف تؤدي عممية الزيارة إلى اليحجز، الذي يعني يحؽ الزيارة
 . droit de visite et de la saisieسميناه ب:  "يحؽ الزيارة  واليحجز" 

2
-LAUZAINGHEIN Christian, STAUBLE-DE LAUZAINGHEIN Marie-Hélène et 

CABANNS Xavier, Op .cit, p 161 . 
 . سابؽج، مرجع ؽ إ ج ، 42ادة المانظر  -  
منشورات ، 02سمسمة الجباية ج رقـ ، الدليؿ التطبيقي لممكمؼ بالضريبة، المديرية العامة لمضرائب، وزارة المالية -  

 . 82ص ، 2002، السايحؿ
، منازعات الجبائيةال –الرقابة الجبائية  –صاليحي العيد، الوجيز يي شرح قانوف اإلجراءات الجبائية : األنظمة الجبائية  -3

 .57، ص2008، الجزائر، دار ىومة، الطبعة الثالثة

 سابؽ .ج، مرجع ؽ إ ج ، 34المادة  راجع -4
  .المرجع نفسو  ،35المادة  -5
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أّما بالنسبة لطمب الترخيص المقّدـ لمسمطة القضائية مف طرؼ مسؤوؿ اإلدارة الجبائية 
يي يحوزة اإلدارة التي تبّرر  البيانات التي أف يكوف مؤّسسا وييحتوي عمىيالبد المؤىؿ 

لمطرؼ  اليحجزاألمر المتضمف الترخيص بالزيارة و  ويبمغ.1الزيارة واليحجزممارسة يحؽ بيا
الذي ، أو ممثمو أو شاغؿ األمكنة بعيف المكاف ويحيف ممارسة إجراء الزيارةالمعني بالمعاينة 

إذ يمارس ، 2ـ أو التوقيع عمى ميحضر الجرد يستمـ نسخة مف األمر مقابؿ إشعار باالستال
 .3يحؽ المعاينة مباشرة بعد تسميـ اإلشعار 

اإلعالـ المتزامف مع القياـ بإجراء المعاينة يلضعؼ مف يحؽ المواجية وعميو نستنتج أّف       
 طابعيحيث يشكؿ  يال يوجد إعالـ مسبؽ، الذي ينبني عمى اليحؽ يي االستعانة بمدايع

 .باغتة والم 4الفجاءة 
ل ة عمى وجود طرؽ تدليسية       لذلؾ، تتـ المعاينة ويحجز الوثائؽ واألمالؾ التي تشكؿ أد 

لشرطة وليذا الغرض يقـو وكيؿ الجميورية بتعييف ضابط ا، تيحت سلمطة القاضي ورقابتو
ا ينبي مف، التعميمات لألعواف الذيف يشاركوف يي عممية الزيارة واليحجزليتولى تقديـ  القضائية

 .5أثناء تنفيذ عممية المعاينة بوقؼ أو تعميؽ تمؾ العمميات  األمر
ْد الوثائؽ واألوراؽ واألشياء الميحجوزة لممكمؼ بالضريبة المعني يي أجؿ ستة )     ( 22وتلر 

ميحؿ 6أشير ابتداء مف تاريخ تسميـ ميحضر الجرد لممكمؼ أو ممثمو أو شاغؿ األمكنة 
 .المعاينة

                                                           
 ، ؽ إ ج ج، المرجع السابؽ.35المادة -1
 المرجع نفسو. ،37المادة  - 2

 .، ـ ع ض ـ، المرجع السابؽ210المادة  -3
4 - HALOUI   Khalil, Op cit, p 23 
5

- Art L16- B, C P F, Op cit :  « Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration 

fiscale, estime qu'il existe des........le contrôle desquels, les opérations sont réalisées ». 
 سابؽ.ج، مرجع ؽ إ ج ، 38المادة  - 6
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مف المدونة العامة  022نص المادة اليحؽ يي لمقارنة ىذا نظمت التشريعات اوقد 
لإلدارة الضريبية الحق في إجراء معاينة ...وذلك التي تنص عمى :" المغربية لمضرائب 

لمكشف عن حاالت اإلخالل باإللتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية ... 
مم اإلشعار مقابل وصل، إذ يتعين ويس.ويمارس حق المعاينة مباشرة بعد تسميم اإلشعار

جب عمى تو وفي حالة المخالفةي ، عمى الشخص الذي استمم اإلشعار بالمعاينة التوقيع
 .1" ذلك الوصلى رفض التوقيع في العون الذي قام بعممية التسميم اإلشارة إل

عمؿ ابتداء مف تاريخ مف أياـ الأياـ ( 22ثمانية )أقصاىا المعاينة يي مّدة  جرىوتل 
ر بتيحرير إشعار يوقعو الطرياف وتسمـ نسخة لممكمؼ  . وتنتيي العممية2تسميـ اإلشعا

( يوما الموالية 22ويي يحالة ماليحظة اإلخالالت يي عيف المكاف خالؿ الثالثيف)، بالضريبة
ولو اليحؽ بإدالء ماليحظاتو خالؿ لممكمؼ لميعاد ثمانية أياـ المذكور أعاله تسمـ نسخة منو 

 .3( أياـ الموالية لتاريخ تسمـ الميحضر المتضمف  اإلخالؿ22ميعاد ثمانية )
مف مجمة اليحقوؽ  22الفصؿ كما تناوؿ المشرع التونسي ىذه السمطة ضمف أيحكاـ 

يخّول ألعوان مصالح الجباية القيام بزيارات بدون عمى:" إذ ينص واإلجراءات الجبائية 
ئن تتعمق بتعاطي نشاط خاضع سابق إعالم لممحالت...كما يخّول ليؤالء عند توفر قرا

لألداء وغير مصرح بو أو ارتكاب أعمال تحيل جبائي القيام بزيارات وتفتيشات...ويمكن 
 حجز كل الوثائق أو األشياء المثبتة..." .

 
 
 

                                                           
 .، ـ ع ض ـ، المرجع السابؽ 04يقرة  210المادة -1
 ، المرجع نفسو .14يقرة  210انظر المادة -2
 .، المرجع نفسو 15يقرة   210انظر المادة -3
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 .في التشريع الجزائري والمغربي والتونسي  تقييم األوعية الضريبيةسمطة المطمب الثاني : 
لضريبية ممارسة سلملطاتيا الرقابية تخرج يحتما بنتيجتيف أساسيتيف تماـ اإلدارة اإبعد      

اليحالة التي تكشؼ يييا الرقابة عف صيحة اإلقرار والبيانات الميحاسبية وعدـ تتمثالف يي 
عندما  ألّنووىو ايحتماؿ نادر الوقوع ، إخالالت يي األرقاـ المصّرح بياوجود نقصاف أو 

بة مكمؼ معيف ييناؾ شبو يقيف لدييا بأّف الرقابة تباشر اإلدارة الضريبية ييحص لميحاس
 ناؾ أسباب لصيقة بطبيعة الرقابة كما أّنو ى، ستكشؼ عف خمؿ ما يستوجب التصيحيح

إلى العالوات التي يصعب تصور رجوع المفتش بمطؼ بعد جيد داـ أشيرا عّدة باإلضاية 
ياتمنح لممفتشيف يحالة اكتشاؼ اإلدارة  وكذا؛ 1، يحيث تيحتسب مبالغ التصيحيح ضمف ألسلس 

تقـو بتصيحيح األساس الضريبي المصّرح بو يإخالؿ أو نقصاف يي األرقاـ المصّرح بيا 
 leوتكوف ممزمة باتباع إجراءات خاصة تستوجب اتباع تدابير تواجيية مف أجؿ إعادة تقييـ )

redressement) . األساس المصّرح بو 

كنتيجة لمطابع ع عمى عاتؽ اإلدارة الضريبية وتعتبر اإلجراءات التواجيية إلتزاـ يق     
والتي تفيد إخبار المكمؼ بما تزعـ اإلدارة القياـ بو مف أجؿ تصيحيح  ،التصرييحي لمضريبة

ألّف إجراءات تقييـ التصريح امتداد ونتيجة ، األساس الضريبي وتمكينو مف إبداء ماليحظاتو
بإعالف المفتش الذي  ، وذلؾخيرةئ مف يحيث انتيت ىذه األيحيث تبتد، إلجراءات المراقبة

اّطمع عمى الوثائؽ الميحاسبية لممكمؼ عّما بدا لو مف ىفوات وثغرات ونقص يي تقدير 
 زاـ .تاإلل

مّما  انفرادية ويحتى ال يكوف التصيحيح أيحادي الجانب تمارسو اإلدارة الضريبية بصفة
لإلطالع عمى مزاعـ  المشّرع لممكمؼ يرصة منح، يشّكؿ تعسفا يحقيقيا يي استعماؿ السمطة

اإلدارة يي ىذا الشأف والرد عمييا بما يناسب مف الردود سواء منيا القانونية أو الواقعية قبؿ 

                                                           
 .22الثيعاللي عبد القادر، المرجع السابؽ، ص -1
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التي تثير بدورىا نقاشا  ، ىذه التدابير1إصدار الجدوؿ الضريبي المتعمؽ بيذه التصيحييحات
يس يحمايتو القانونية قانونيا وينيا يحوؿ مدى ايحتراـ إجراءاتيا وآجاليا لضمانات المكمؼ وتكر 

 .2يي مواجية اإلدارة 

يرع )جراءات معينة المشرع قد قّيد يحؽ اإلدارة يي التقييـ الوجاىي بإتباع إ يإذا كاف
 )يرع ثاف(.يي يحدود يمكف أف تكوف ف تمؾ اليحماية أوؿ(، يإ

 .غاربية تقييد حق اإلدارة في التقييم الوجاىي في التشريعات المالفرع األول :
جممة مف  التزاـ اتباععمى اإلدارة يوقع ّف المكمؼ الذي يقـو بالتزاماتو التصرييحية إ      

مع المكمؼ  مكتوب اإلدارة بإقامة يحوار وتشاورتتجسد يي إلزاـ ، ضماناتاإلجراءات تشكؿ 
يح قبؿ التي تريد اإلدارة إدخاليا عمى التصر  تداء رأيو يي التصيحييحاالمتعاوف معيا إلب
 . (  mise en recouvrement)يؿإصدار سند التيحص

تعد مبدأ عاـ وشامؿ يي القانوف كما وتشكؿ الوجاىية القاعدة العامة يي إعادة التقييـ      
ترتكز عمى إتايحة الفرصة لمناقشة مزاعـ الخصـ والرد عمييايكؿ خصـ إذ ، والقضاء اإلداري

دعاءات المقدمة يي النزاع ع عمى المزاعـ واالم  ف يطّ كما لو أ، يحؽ االدعاء ويحؽ الدياعلو 
األمر يتعمؽ بالعالقة ييما بيف طرييف إاّل أّف ، 3ويناقشيا وكذا الوثائؽ التي يقدميا خصمو

 المشرع الـز  المجرد مف أي امتياز، ومع ذلؾ يبةوالمكمؼ بالضر  الضريبية سمطة االداريةال
ييف سواء بالريض أو الطر  بفتح باب اليحوار عف طريؽ تبادؿ الماليحظات ييما بيف اإلدارة

                                                           
 .31المرجع السابؽ، ص ، ليحرش كريـ -1
 .62ص ، المرجع السابؽ، مميح يونس -2
جامعة أبي ، يي القانوف العاـرسالة دكتوراه ، ونية الممنويحة لألشخاص الخاضعيف لمضريبةاليحماية القان، زعزوعة ياطمة -3

 .214ص ، 2012/2013السنة الجامعية ، بكر بمقايد تممساف
- AYADI Habib, Les procédures fiscales de contrôle et de contentieux, Novaprint,  

Tunis,2013,p313et s . 

- ROUSSET Michel et ROUSSET olivier,  Droit administratif :Le contentieux administratif, 

2
ème

 édition, Presses, Paris, 2004, p47 et s . 
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ويتخذ اإلشعار بإعادة التقييـ اآللية التي مف خالليا يتـ تبميغ المكمؼ بنتائج  )أوال(.القبوؿ 
مى إجراءات مف دونيا يترتب ع ميحددة داخؿ آجاؿالمراقبة الجبائية متضمنا بيانات إلزامية 

 )ثانيا(. وبقوة القانوف جزاء البطالف  إعادة التقييـ الوجاىي
 التقييم الوجاىي . أوال:إجراءات

باعتبار التقييـ الوجاىي إجراء ييدؼ إلى تقييد يحؽ اإلدارة الضريبية إجرائيا بعدـ وضع      
الضريبة المصيّحيحة موضع التيحصيؿ إاّل بعد استنفاذ إجراءات ميحّددة قانونا تتمثؿ يي 

 .يداتفاؽ يحوؿ األساس الضريبي الجدعرض كؿ طرؼ موقفو وماليحظاتو بغية التوصؿ إلى 
المغربي والتونسي، نجد بأّنيا تتطابؽ إلى يحد بعيد مع ، وباستقراء التشريعات المقارنة     

لكف تختمؼ تماما يي ، التشريع الجبائي الجزائري بخصوص إجراءات وتدابير التقييـ الوجاىي
 1وىذا ما سنوّضيحو ت باعا.، مآالت ىذا التقييـ الوجاىي

 في القانون الجزائري.-1

قياـ اإلدارة الضريبية بإجراء سلملطاتيا الرقابية يمكف أف تخرج بنتائج مغايرة لما صّرح بعد     
مراكز الطرييف ألـز  يولخمؽ جو مف اليحوار قصد تيحقيؽ التوازف ي، بو المكمؼ بالضريبة

الجديدة يحتى يي يحالة عدـ إجراء إعادة المشرع اإلدارة الضريبية تبميغ المكمؼ بتمؾ النتائج 
 .2الّرد عمى ماليحظات المكمؼ بألزميا كما ، التقويـ
ولّما كانت السلملطات الرقابية التي تلجرييا السمطة اإلدارية الضريبية تتـ يي عيف المكاف      

يإّف المشّرع مّيز بينيا مف يحيث ، )خارجية(أو يتـ إجرائيا عمى مستوى الوثائؽ )داخمية(
يتمتع إذ ماليحظاتو بعد تبميغ نتائج المراقبة .المواعيد الممنويحة لممكمؼ بالضريبة إلبداء 

                                                           
، "ياعمية لجاف الطعف اإلدارية لمضرائب كألية لتسوية النزاعات الجبائية يي ظؿ تعديالت قانوف المالية جبالي ميحمد - 1

ممتقى يحوؿ آليات تسوية المنازعات ذات الطابع االقتصادي يي الجزائر: بيف النصوص "،  -دراسة مقارنة-2016لسنة 
 . 21، ص  2016نويمبر  09و 08جيجؿ، يومي –والواقع ، المنظـ بجامعة ميحمد الصديؽ بف ييحي 

 ، المرجع السابؽ.ؽ إ ج ج، 42انظر المادة  -2
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( يوما إذا تعّمؽ األمر بالتيحقيؽ يي الميحاسبة 40بأجؿ قدره أربعيف )المكمؼ بالضريبة 
( يوما إذا 30أو بأجؿ ثالثيف )، 1والتيحقيؽ المعمؽ يي مجمؿ الوضعية الجبائية الشاممة 
 .2منو ت وتوضييحات تعّمؽ األمر بالتيحقيؽ المصّوب يي الميحاسبة وطمب مبررا

 جراءات التالية:إتباع اإل، تيحت طائمة بطالف إجراء اإلخضاع القانوف،يشترط و 
المفتش الذي قاـ بإعادة التقييـ اإلشعار بإعادة التقييـ إلى المكمؼ بالضريبة إرساؿ  -

 يي رسالة موصى عمييا مع إشعار باالستالـ أو يسمـ لو مع إشعار باالستالـ.
بالنسبة لكؿ إعادة ، عار بالتصيحيح المزمع القياـ بو بكؿ وضوحيجب أف يبيف اإلش -

وكذا أسس ، تقويـ األسباب التي دعت إلى ذلؾ ومواد قانوف الضرائب المطابقة لذلؾ
 اإلخضاع الضريبي و يحساب الضريبة المترتبة.

 .و تقديـ ماليحظاتودعوة المكمؼ المعني إلى اإلعالف عف موايقتو أ -
ارة الضريبية إيحدى ىذه الشروط تكوف أماـ جزاء بطالف تجاوزت اإلدمتى  وعميو

 . 3إجراءات اإلخضاع الضريبي ويلعتمد األساس األوؿ الوارد بتصريح المكمؼ بالضريبة 
وبعد تبيمغ الطرؼ المعني بنتائج المراقبة الجبائية إلبداء رأيو يمكف أف يّتبع أيحد 

ضمف مى األساس الجديد المبمغ لو ععدـ رد المكمؼ يتمثؿ يي  أوليما، المواقؼ الثالثة

                                                           
 المرجع نفسو .، 05يقرة21و، 06يقرة 20 تيفانظر الماد - 1
 .المرجع نفسو  ،مكرر 20و، 19 تيفراجع الماد - 2

إذ ورد ييو  15/05/2014وىذا ما سار عميو اإلجتياد القضائي يي ىذه المسألة يي  أيحد يحيثيات قرار صادر بتاريخ  - 3
م بو، عدم إرسال إدارة الضرائب إلى المكمف بالضريبة التصحيح المزمع القيا، يؤدي إلى بطالن إجراءات التصحيحأنو: " 

مع تبيان األسباب ومنحو أجال لمرد ... حيث ال يتبين من الممف بأن إدارة الضرائب احترمت اإلجراءات المنصوص عمييا 
من قانون اإلجراءات الجبائية التي تمزم اإلدارة بأن ترسل لممكمف بالضريبة التصحيح المزمع القيام بو مع  91في المادة 

 -المستأنف -المكمف -نحو أجال لمرد تحت طائمة البطالن لذا تعين االستجابة لطمبيا تبيان األسباب التي دعت لذلك وم
قضية شركة تضامف )ب( ، 15/05/2014مؤرخ يي ، 084062قرار رقـ مجمس الدولة، ))الرامي لبطالن اإلجراءات ..."

 ((.2015، الجزائر، 13الدولة عدد  مجمة مجمس، وشركائو ضد مديرية الضرائب لوالية وىراف
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كأساس  لممبالغ المقتريحةمف طريو يعتبر ذلؾ بمثابة قبوؿ ضمني إذ ، الميحددة قانونااآلجاؿ 
القانونية عف طريؽ يي اآلجاؿ باإليجاب و مؼ رد المكيتجمى يي  وثانييما، لفرض الضريبة

ايقة مظيرا مف مظاىر تشكؿ المو ل، المدخمة عمى التصريح المقّدمتمقائيا قبوؿ التصيحييحات
اإلحتمال أّما  ،1اعترايات المكمؼ بصيحة وصدقية طرح اإلدارة وبمشروعية ىذه التصيحييحات 

إبداء ماليحظات يحوؿ عف طريؽ يي اآلجاؿ الميحددة بالسمب و رد المكمؼ يمضمونو  الثالث
ت قبوؿ ماليحظاتتعمؽ ب األولى، يحالتيف أماـ وىنا نكوف، كأساس جديدالتقييـ المبمغ لو 

تتمثؿ يي  الثانية، أّما الضريبي عمى ضوء تمؾ الماليحظاتالمكمؼ وتيحديد أساس اإلخضاع 
 .الماليحظات التي يبدييا المكمؼ المعني  ريض

أساس اإلخضاع جؿ الرد يقـو المفتش بتيحديد ، وبعد انتياء أويي جميع اليحاالت
صبح األساس ي، )وضع الضريبة موضع التيحصيؿ(يضا لممكمؼ الضريبي الذي يبمغ أ

المطالبة بيحقوقو أماـ المكمؼ سوى ال يبقى و  .2وال يمكف لإلدارة أف تستيحدثو االجديد نيائي
 .3يحتى الفرنسي التونسي والمغربيما ىو سائد يي التشريع خاليا ل، إجراء الشكوىعف طريؽ 

                                                           
مجمة المنارة ، ((مراجعة اإلقرارات الضريبية : مسطرتيا وانقضاؤىا يي ضوء اجتيادات القضاء )) التاوتي عثماف، -1

 .124، ص2018، دار السالـ، المغرب، عدد خاص : الضرائب، لمدراسات القانونية واإلدارية
 .82ص ، المرجع السابؽ، الدليؿ التطبيقي لممكمؼ بالضريبة - 2

 .مف تقديـ طعنو أماـ لجاف الطعف، ف المكمؼ بالضريبة  يي يحالة استمرار الخالؼ يحوؿ إجراءات إعادة التقييـمكّ يحيث -3
))-LAMBERT Marie, ZANATTA Candice,  contrôle fiscal: toute connaître des procédures et 

du contentieux fiscal, 3
e
edition, Gualino, Paris, 2017, p56.et ss- ESCLASSAN Marie-

Christine," Le règlement des litiges Fiscaux par l'administration en France", Revue de 

Finances Publiques, N °132, Paris le: 01/11/2015, p106.(( 
 .  L 59ةلجاف الطعف ويقا لمماد كما ويمكف لإلدارة يي يحد ذاتيا إخطار، وذلؾ قبؿ إصدار سندات التيحصيؿ

((Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le 

contribuable le demand, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs 

et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, 

soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires 

prévue à l'article 1651 H du même code … 
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration )). 
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و آجاال ومنحإعالم المكمف بالتقييم الجديد من وراء  الغايةما يجعمنا نتساءل عن 
في رفض تمك الحق التام و لسمطة اإلدارية الحرية التّامة امنح في ظل لتقديم مالحظاتو 

يؤدي بنا إلى اعتبار النصوص المنظمة الجراءات  ما،1؟وعقابأ المالحظات دون جزاء
 .؟الصحيح والسميم لمتطبيق  بارة عن خطاب سياسي ال يمقى مجالوع تبقى إعادة التقييم 

إلى يحوار لمصـ ال يخدـ يي نياية المطاؼ واليحوار والتشاور المواجية  تيحوؿ تمف ىنا 
ييحس بأّنو أماـ آلة ال يمكف السيطرة عمييا أو التصدي إلييا ولو بيحيث ، 2مكمؼ لميحماية 

لتعسؼ اإلدارة يي استعماؿ ىذا اليحؽ الذي ال المجاؿ ، ما يفتح 3سارت يي مسار عشوائي
 .كما سنرى، ، التونسي المغربيميحؿ المقارنةلدوؿ نممس لو نظير يي تشريعات ا

لممكمؼ بالضريبة ضمانة ال يلستياف بيا قبؿ وأثناء الرقابة الجزائري وعميو قّدـ المشّرع 
إضاية إلى أّنو لـ ييحّدد أجؿ لإلدارة ، الوجاىي أيرغيا مف ميحتواىا الجبائية ثـّ بعد التقييـ

لمّرد عمى ماليحظات المكمؼ  يعادوكذا م صيحيحء التالضريبية قصد تبميغ المكمؼ بإجرا
، كما سنّبيف ذلؾ يي يحينوالتشريعات المقارنة  مما ىو سائد ييعمى العكس ىذا ، بالضريبة

ما يفّسر  . المكمؼ بالضريبة ةيحمالمشّرع مصميحة الخزينة العامة عمى مصنستنتج تقديـ ىنا و 
تقديـ المشّرع ضمانات لممكمؼ يي مواجية بجالء ووضوح عدـ التوازف بيف كال الطرييف رغـ 

طالما لـ يلقرنيا بجزاء يي وغير جّدية سلملطات اإلدارة الجبائية التي تعّد يي نظرنا غير كايية 
 .اإلدارة يحالة تعسؼ أو خطأ 

 
 

                                                           
 .17جبالي ميحمد ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
 .58.57مميح يونس، المرجع السابؽ، ص ص -2
، ص 2003، ))صاليحيات اإلدارة الجبائية ((، سمسمة الخبير : دراسات يي القانوف الجبائي، تونس، الوريمي أيحمد- 3

174. 
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 موقف المشّرع المغربي.-2
ات اإلجراء ديالمرور بعدعمييا يتعيف ، بعد انياء اإلدارة الضريبية إجراءات الرقابة

ويؽ إجراءات يلطمؽ عمييا اسـ المكمؼ بالضريبة بيف و بينيا لكتابية التواجيية ييما ا
نتيجة ترؾ اليحرية لممكمؼ بالضريبة يي الدياع عف وضعيتو  ""اإلجراءات المتعارضة لمتبميغ

 .1بقصد التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف التصيحيح الضريبي
خالؿ  ريبة باألسس المزمع اعتمادىابالض يجب عمى اإلدارة الضريبية تبميغ المكمؼلذا 
المزمع القياـ بو  وأسباب التصيحيحياء المراقبة الجبائية التي تمي تاريخ ان 2( أشير22ثالثة )

( 22ماليحظاتو يي غضوف ثالثيف )إلى اإلدالء بمكمؼ وتدعو ال، ووتفاصيؿ مبمغ وطبيعتو 
ذا ما .3التبميغتسمـ رسالة مف تاريخ  ايوم أجؿ يفوؽ الثالثيف يوما يإّنيا يحددت اإلدارة  وا 

كما أّف مطالبة المكمؼ بالضريبة ببيانات إضايية مف اإلدارة  ال ، تصبح مقّيدة بيذا األجؿ
 .4يترتب عنيا إيقاؼ األجؿ المضروب لمجواب 

كما أّف ىذه الرسالة يجب أف تمّيز التصيحييحات ذات الطبيعة القانونية المعتمدة إضاية 
يإّنو يجب ، ميحاسبة المكمؼ ا يي يحالة استبعادأمّ ، طبيعة الواقعيةإلى التصيحييحات ذات ال

                                                           
 .86ص ، لمرجع السابؽا، بنبريؾ عبد العمي -1
مف قانوف المالية  08( أشير بمقتضى البند األوؿ مف المادة 03(أشير إلى ثالثة )06تـ تقميص ىذه المدة مف ستة ) -2

، ج 70.15، يتعمؽ بتنفيذ قانوف المالية رقـ 2015ديسمبر  19، صادر يي 150.15.1ظيير شريؼ رقـ . 2016لسنة 
 .2015مبر ديس 21، مؤرخ يي 6423ر ـ ـ عدد 

 .13.12ص صبنبريؾ عبد العمي، المرجع السابؽ،   -3
 المرجع السابؽ.ـ، ـ ع ض ، 220لمادة انظر ا - 

، أطرويحة دكتوراه يي القانوف العاـ، جتياد القضائي المغربي يي مادة المنازعات الضريبيةعميمي عبد اليحؽ، أيحكاـ اال -4
 .35، ص2013-2012الرباط،  –أكداؿ ، جتماعيةالقتصادية واالكمية العمـو القانونية وا، جامعة ميحمد الخامس
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عمى اإلدارة الضريبية ذكر أسباب استبعادىا ونوعية اإلخالالت التي تشوبيا والمنيجية 
 .1المعتمدة مف قبؿ اإلدارة يي إعادة تقدير رقـ األعماؿ 

بنتيجة التصيحيح  الرسالة األولى( المتعمؽثار المترتبة عف التبميغ األوؿ )ومف اآل
يعمؿ مف  ، إذ 2تويراف يحماية لممكمؼ بالضريبة الموجو لمخاضع لمضريبة نتيجتيف أساسيتيف 

وبمعنى آخر أّف ، جية عمى تيحديد المبالغ التي يقترح المفتش يرض الضريبة عمى أساسيا
ـّ تبميغيا لممكمؼ بالضريبة ال يمكف بأي يحاؿ مف األيحواؿ أف تكوف م وضوع المقادير التي ت

إذ لـ يعد بمقدور اإلدارة ، ومف جية أخرى يجعؿ الفترة المعنية بالمراقبة متقادمة زيادة ؛
 وقائع جديدة"مباشرة أي ييحص جديد لإلقرارات المتعمقة بيذه الفترة يحتى يي يحالة ظيور "

 بعد انتياء عممية المراقبة.
رأيو بشأف التصيحييحات المدرجة مف  لممكمؼ بالضريبة إلبداءالممنويحة وخالؿ ىذه المّدة    

قبوؿ جميع أو  أوليا، مواقؼ ثالثيمكف أف يتخذ المكمؼ بالضريبة ، قبؿ اإلدارة الضريبية
تنتيي اإلجراءات التواجيية  وتفرض ، بعض التعديالت صرايحة وكتابيا، ويي ىذه اليحالة

بالضريبة أف يطعف يييا اإلدارة الضرائب التكميمية لألساس الضريبي، والتي ال يمكف لممكمؼ 
ّما أف يّتب ع  طالما ق ب ؿ التصيحيح ؛ القبوؿ الضمني الكمي عف طريؽ  الموقف الثانيوا 

ىنا يتـ وضع الضريبة و ، ذلؾ عند عدـ الجواب أو الجواب خارج الميعاديتيحقؽ لمتعديالت و 
بؿ ، يبيةأماـ المجاف الضر بشأنيا وال يمكف لممكمؼ أف ينازع  ،ع التيحصيؿموض  التكميمية 

اّل يقد يحّقو يي  022ممادة ويقا ليجب عميو أف يطعف أماـ السمطة اإلدارية  مف ـ .ع .ض وا 
يي ىذه و ، الجديدةالريض الصريح لمتعديالت ب الموقف الثالثأو يّتب ع   المجوء إلى القضاء ؛

 ال يتجاوز بأي يحاؿ مفاليحالة يقـو المفتش بدراسة ماليحظات وأسانيد المكمؼ داخؿ أجؿ 
                                                           

المجمة المغربية لإلدارة الميحمية ، القانوف الضريبي المغربي : دراسة تيحميمية نقدية، الطبعة الثانية، شكيري ميحمد -1
 . 285، ص2005، والتنمية

 .87سابؽ، صالمرجع البنبريؾ عبد العمي،  -2
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 غ مف طرؼ الطرؼ المعني.تيحتسب مف تاريخ تسممو الجواب المبم( يوما  22ستيف)األيحواؿ 
أي ال تستند إلى  جميعيا أو بعضيا الماليحظات المدلى بيا مف لدف المكمؼف يإذا رأى أ

يبد بشأنيا صير نيائية إف لـ إعالـ المديف بأّف تمؾ األسس ست عميويتعيف  أساس صيحيح
نظر يي لتقدير الضريبة أو المجنة الوطنية لملطعف أماـ المجنة الميحمية قبوؿ ايتعمؽ بموقؼ 

( يوما الموالية لتاريخ تسمـ 22داخؿ أجؿ ثالثيف )، يحسب اليحالة، الطعوف المتعمقة بالضريبة
يإّف عدـ إبداء المكمؼ رأيو بشأف الطعف أماـ المجنتيف الميحمية أـ ، لذلؾ التبميغ الثانية. رسالة

و ى المنازعة أمامو س   ىال يبقمف المدونة العامة لمضرائب  002و 002ا لممادتيفويقالمركزية 
 .1قضاء أماـ ال
 وأاألولى ويتعيف اإلشارة إلى أّف عدـ ايحتراـ اإلدارة إلجراءات تبميغ الرسالتيف سواء     

لى لمرور إو بلطالف المراقبة برمتيا وييحوؿ دوف ايترتب عنو إلغاء إجراء التصيحيح  الثانية
مف التدابير التواجيية ىو تكريس مبدأ األساسي ألّف اليدؼ  2مريحمة التيحصيؿ الضريبي

كما تيدؼ إلى إشراؾ المكمؼ يي عممية تصيحيح  ،3التوازف بيف الطرييف غير المتكايئيف
ثباتاتو وموقفو مف األساس المعتمد يي تصفية الضريبة يي  الوعاء لمعرية وسائمو ويحججو وا 

 إطار المراجعة.
وبيذه الشاكمة لـ يعط المشّرع المغربي لإلدارة الضريبية أية يحّرية يي ريض ماليحظات       

، برسالة ثانية( يوما 22المكمؼ بالضريبة إّنما قّيدىا بالرد عمى المكمؼ يي ميعاد ستيف)
خطاره  جية يفترض يييا اليحياد واالستقاللية يي إمكانية عرض الخ الؼ عمى بموجبيا عف وا 

                                                           
براـ اتفاؽ بالتراضي مع المكّمؼ مريقا برسالة يتخمى بموجبيا عف كؿ طعف سبؽ لو تقديمو أو كما ويمكف ليا )اإلدارة( إ -1

، المرجع السابؽ، ص  ميثاؽ.))يزمع تقديمو أماـ الّمجاف أو أماـ اإلدارة أويحتى أماـ الميحكمة المختصة  ((. 18الممـز
 .62ص ، المرجع السابؽ، مميح يونس -2

اآلتي  موقعالب ورشمن مقاؿ ،((لقضائية يي مجاؿ الوعاء الضريبيلمنازعات ا))ا ،ىدى السبيسي-3
:http://www.hcp.ma ،21:00الساعة ىعم: 29– 12 - 2014 خيبتار و عمي طالعاال تـ. 
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 وذلؾ قبؿ وضع الضريبة موضع، ائبلجاف الطعف اإلدارية لمضر راراتيا المتمثمة يي اتخاذ ق
عكس ما ذىب  ،تبيمغو بنتائج المراقبة الجبائية( أشير ل22ىا بمدة ثالثة )دكما قيّ ، التيحصيؿ

بكؿ يحرية ودوف  سمطتيا التقديريةأطمؽ العناف لإلدارة يي إعماؿ الذي إليو المشّرع الجزائري 
 . عاد معيفيحدىا بمي

 موقف المشرع التونسي.-3
 22المشرع التونسي إذ ألـز اإلدارة الضريبية بموجب الفصؿ سار عمى نفس المنيحى 

 اإلعالـ األوؿ()بالضريبة مف مجمة اليحقوؽ واإلجراءات الجبائية  بتوجيو إعالـ لممكمؼ 

ة مف خالؿ ذكر الجبائيراقبة التي خرجت بيا عمميات المالتعديالت عمى  مف خاللو يتعّرؼ
وكذا ييحوى اإلخالالت والطريقة المعتمدة إلعادة يحساب ، نوع المراجعة الجبائية التي شممتو

ودعوة المكمؼ  ة المستوجبة والغرامات الجبائيةاألساس الجديد باإلضاية إلى مبمغ الضريب
 ةخمسإلبداء ماليحظاتو واعتراضاتو وتيحفظاتو يحوؿ تمؾ النتائج المبمغة يي غضوف 

 .1( يوما ابتداء مف تاريخ التبميغ 22)بعيفوأر 
يقتنع يحيث  ،بالموافقة إّما:أيحد الموقفيف تبعا لذلؾ أف يتخذ المكمؼ بالضريبة يمكف و 

بعد ضبط وتعديؿ التصريح الملقّدـ ليا  يا اإلدارة الجبائيةيلإالمكمؼ بالنتائج التي توصمت 
يفي ىذه ، مية لمنتيجة المعروضةالجزئية أو الك اء كاف ىذا الموقؼ ييحمؿ الموايقةسو 

وال يجوز  ،2الوضعية يقوـ المكمؼ بالضريبة بإمضاء تصريح تصيحييحي واعتراؼ بالديف 
ّما و .3الجبائية قبةلإلدارة الرجوع مجددا إلى مريحمة المرا جزئيا أو عمى النتائج  االعتراضا 

( أشير 22صاه ستة )تقـو اإلدارة بالرد كتابيا بالريض يي ميعاد أق يي ىذه اليحالةو، كميا

                                                           
 ، المرجع السابؽ.تـ ح إ ج ، 44انظر الفصؿ  -1
 ، المرجع نفسو .45الفصؿ راجع  -2
 .202ة وليد، المرجع السابؽ، ص : بوعبسنقال عف ، 2008ماي  30بتاريخ  38085عدد ، قرار تعقيبي إداري -3
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، 1اإلعالـ الثاني( وتبميغو ) ابتداء مف تاريخ االعتراض عف النتائج شريطة تعميؿ ىذا الريض
( يوما إلبداء ماليحظاتو واعتراضاتو وتيحفظاتو 22ولممكمؼ بالضريبة ميعاد خمسة عشر )

 .2المتضمف الريض  رد اإلدارة الضريبيةيحوؿ مدّونة بصورة 
يمكف ريع النزاع أماـ لجنة  ةخالؼ بيف المكمؼ واإلدارة الجبائياستمرار ال يي يحالةو 

تتولى ىذه ل، وايقة المكمؼ عمى ذلؾشريطة مبمبادرة مف المصميحة الجبائية ، الملصاليحة
عمييا قبؿ صدور قرار الفرض الييئة إبداء الرأي يي ممفات المراجعة الجبائية المعروضة 

الخالؼ أماـ عرض  يمكف و كما ، جمة الجبائيةالممف  200و 222طبقا لمفصميف  الضريبي
 .مف نفس المجمة  222طبقا لمفصؿ مثؿ يي الموّيؽ الجبائي ىيئة أخرى تت

تطابؽ ييما بيف التشريعات ميحؿ الدراسة مف مف خالؿ ما تقّدـ نتوصؿ إلى وجود 
، يبيةارة الضر إعادة التقييـ الوجاىي الذي يتـ بيف المكمؼ واإلدإلزامية اتباع إجراءات نايحية 

يحالة ريض المكمؼ نتائج ومآالت ىذه اإلجراءات خاصة يي يكمف يي يا لكف اإلختالؼ بين
بداء ماليحظات بشأنيا أّف اإلدارة الضريبية الجزائرية خّوليا بإذ لمسنا ، األسس الجديدة وا 

صدار سند التيحصيؿ الضريبي ، المشّرع سمطة تقديرية مطمقة يي ريض ماليحظات المكمؼ وا 
وجب عمى اإلدارة الضريبية الرد عمى ماليحظات أنجده عند المشّرع المغربي الذي  و ما لـوى

عالمو بأّف األساس الجديد سيصبح نيائي الخالؼ عمى إف لـ يطمب يحيالو عرض  االمكمؼ وا 
عمى كما لـ نممسو يحتى عند المشرع التونسي الذي ألـز اإلدارة بالرد ، لجاف الطعف

التبايف مع القانوف المغربي يتمثؿ يي  أّف اإلدارة الضريبية ىي مف ماليحظات المكمؼ، لكف 
 تبادر بعرض الخ الؼ عمى لجنة المصاليحة وذلؾ بعد موايقة المكمؼ .

                                                           
 .ـ ح إ ج ت، المرجع السابؽ  ،01يقرةمكرر  44راجع الفصؿ  -1
 المرجع نفسو.، 02يقرة مكرر  44الفصؿ  -2
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بيف ييما لمسنا اختالؼ واضح  القانوف المغربي والتونسي، نة،باستقرائنا لألنظمة المقار       
تباعيا يي يحالة استمرار الخالؼ بيف مف يحيث اإلجراءات الواجب ا ةالتشريعات الثالث

مؤسسات ولجاف المشرع استيحدث يفي تونس والمغرب ، المكمؼ بالضريبة واإلدارة الضريبية
الطعف يمكف ريع الخالؼ أماميا قبؿ صدور قرار اإلخضاع الضريبي، ىذا عمى غرار 

جزائر يالوضع أّما يي ال، مف كتاب اإلجراءات الجبائية 22Lويقا لممادة المشّرع الفرنسي 
مغاير تماما يميحظة تدخؿ لجاف الطعف وتوصميا بالخالؼ يكوف بعد وضع الضريبة موضع 

ـّ الدخوؿ يي خالؼ  وبعد الطعف اإلجباري أماـ اإلدارة الضريبية يحصيؿالت بما يلفيد أّنو قد ت
ارة ما يجعؿ المكّمؼ يي مركز بعيد جدا عف مركز اإلد ؛ونزاع يعمي يحقيقي منذ صلدور القرار

 ة قصد التيّرب مف ديع الضريبة المفروضة عميو . يإلى استعماؿ أساليب تدليسما يؤدي بو 

، عمى غرار التشريع الجبائي الفرنسي، الدوؿ المجاورة لمدولة الجزائريةتشريعات إذف      
وار بيف السمطة اإلداريةتعمؿ عمى دعـ وتعزيز أسموب و  ىذا ، و المكمؼ بالضريبة لغة اليح 

لمشّرع التونسي والمغربي يي تعزيز  أسموب دى اجعمنا نستنتج أّنو ىناؾ نّية يحقيقية لما ي
وار بيف طريي الخ الؼ وما يؤكد قولنا أّف أغمب الفقياء  يلطمقوف عمى ىذه المريحمة  -اليح 

( non contentieux) تسمية المريحمة غير التنازعية
2 ) ةأو قبل التنازعي1

 pré- 

contentieuse) ،تقابميا نّية مليحتممة يي التشريع الجبائي الوطني . والتي 
رْي بالمشرع الجزائري أف يأخذ بيذا الطرح قبؿ أف يلصب ح لديف الضريبة       لذلؾ، كاف يح 

وذلؾ يي ذات الوقت، اإلدارة يييا خصـ ويحكـ . نزاعية وجود قانوني والدخوؿ يي إجراءات 
، ) المجافمجاف وأماـ القضاء بكؿ مستوياتيماالأماـ و ذاتيا أماـ اإلدارة عف طريؽ الطعف 

                                                           
1
- ESCLASSAN Marie-Christine, Op cit, p 105. 

 
2

- TROTABAS Lois et COTTERET Jean Marie, Droit fiscal, 8eédition, Dalloz, Paris, 1997, 

p256. 
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وار ، إضاية إلى أّنيا إجراءات اختيارية ال تلمـز المكمؼ يي شيء سوى يتح باب اليح  القضاء(
 .ييما بيف الطرييف 

 ثانيا: بيانات اإلشعار بإعادة التقييم الوجاىي .
ح اإللزاـ الضريبي أف يتصيحبلقد ألـز المشرع اإلدارة الضريبية إذا ما اعتزمت أف تقـو       

وىو أمر ييدؼ إلى تيحقيؽ غايتيف ، تتبع إجراءات دقيقة  تواجيية تتجسد ييما يسمى بالتبميغ
يي يحفظ يحؽ المكمؼ يي اإلعالـ يحتى ال تأخذه اإلدارة الضريبية عمى يحيف  األولىتتمثؿ 

ف أف يتوير ودو ، غرة  يتفرض عميو الضريبة دوف أف يتمكف مف إبداء رأيو يي ىذا الفرض
يي تمكيف  الثانيةوتتيحدد  ؛عمى مسالؾ التصيحيح الضريبي ويؽ مقدرتو التكميفية اليحقيقية 

 .1تنظيما لممعامالت بينيمامف ايحتساب أجؿ التقادـ بصورة صيحييحة لطرييف ا
العالقة التي تربط المكمؼ بالضريبة مع اإلدارة الضريبية يي إطار عمميات وعميو، ي      

عف طريؽ تبميغ اإلشعار الخاص بإعادة التقييـ، ويلعّد  ـ تتـ ويؽ مبدأ المواجيةإعادة التقيي
التي ، قبؿ وضع الضريبة موضع التيحصيؿ مف قبؿ اإلدارة الضريبية ىاما ىذا اإلجراء ركنا

شعار بإعادة يحيث اشترط المشرع أف يتضمف اإل، تؤدي بتقاعسيا إلى إلغاء إجراءات المراقبة
لى ضماف يحؽ الدياع لممكمؼ الذي أويى البيانات تيدؼ يي مجمميا إ وعة مفالتقييـ مجم

صيحيح و قبوؿ التتجعمو يي وضع يمكف معو إبداء ماليحظاتو أبااللتزامات التصرييحية 
وذلؾ ضمانا لمتطبيؽ األمثؿ لإلجراءات التواجيية ، المزمع القياـ بو مف طرؼ اإلدارة
 . 2باعتبارىا السبيؿ الموصؿ لميحقيقة 

 
 

                                                           
 .41ص ، المرجع السابؽ، ليحرش كريـ -1
 .56المرجع السابؽ، ص ، مميح يونس -2
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 :1ىـ تمؾ البيانات ييما يميؿ أوتتمث
يما إذا كاف ىناؾ إعادة تقييـ لييا بعد التيحقيؽ وتوضيح يتيحديد النتائج المتوصؿ إ -

 سس المصرح بيا مف عدمو.األ
كما يتعيف ذكر ، معمال بقدر كاؼشعار بإعادة التقييـ مفصال و يكوف اإلف يجب أ -

قة تسمح لممكمؼ مف إعادة بطري، عادة التقييـأيحكاـ المواد التي تتأسس بموجبيا إ
 عالف قبولو ليا.تشكيؿ أسس يرض الضريبة وتقديـ ماليحظاتو أو إ

ـ يي المسائؿ مكانية طمب التيحكيأف المكمؼ لو إ، اإلشارة يي اإلشعار بالتقييـ -
لقانوف مف مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالوالية و باالمتعمقة بالوقائع أ

 و مف رئيس مصالح التدقيؽ والمراجعات يحسب اليحالةأب و مف رئيس مركز الضرائأ
بالنسبة لممكمؼ الجزائري أو أماـ لجاف الطعف اإلدارية الميحمية والوطنية يي التشريع 

 .أو أماـ لجنة المصاليحة يي التشريع التونسي ، المغربي
ة الذي يحقؽ معو لى المكمؼ بالضريبريخ والساعة ويرسؿ إف يوضح االستدعاء التاأ -

 شغاؿ التيحقيؽ.ستدعائو لميحضور إلى اجتماع اختتاـ أال
ف المكمؼ لو يحؽ االستعانة بمستشار مف التقييـ إلى أ شعار بإعادةيي اإلاإلشارة  -

 جابة عنيا.أو مف أجؿ اإل، مف أجؿ مناقشة ريع مبمغ الضريبةاختياره 
الرقابة الف إجراء ىذه البيانات إلزامية يي مواجية اإلدارة وعدـ ايحتراميا يؤدي إلى بط     
مف قانوف اإلجراءات  05يقرة  19بموجب المادة ذ يستعمؿ المشّرع الجزائري إ، برمتيا

يي المادة المشرع المغربي و ، "إجراءات اإلخضاع الضريبيتحت طائمة بطالن "ةعبار الجبائية 
التصحيح )مسطرة( تكون إجراءات " عبارة يأخذ بمدونة الضرائب البند الثامف مف  220

                                                           
 المرجع السابؽ .، ؽ إ ج ج ،05يقرة  21و   06يقرة  20تيفانظر الماد -1
المرجع ـ،  ـ ع ض ، 2و 1يقرة 220انظر المادة -، المرجع السابؽ. مكرر، ـ ح إ ج ت 44، 43و 42الفصؿ راجع  - 

 السابؽ.
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مع ما ىو سائد  عكس ىذا عمى ، بالضريبةيعزز الضمانات الممنويحة لممكمؼ ما  "الغية
عدـ اتباع إجراءات إعادة بخصوص جزاء أي لـ ينص عمى التشريع التونسي الذي يي 
 .الوجاىي  التقييـ
نستخمص مما تقّدـ أّف المشرع التونسي متأخر مف يحيث تويير يحماية لممكمؼ بالضريبة      

إذ  .ئد يي التشريع الجزائري والمغربيجية السمطة اإلدارية الجبائية مقارنة بما ىو سايي موا
يحرصت المنظومة الجبائية التونسية عمى دعـ يحقوؽ اإلدارة وصاليحياتيا أكثر بكثير مما 

 .1الطرييف يحرصت عمى يحقوؽ المكمؼ واليحاؿ أّنيا ال تيحتاج إطالقا إلى التكايؤ بيف 
 .ةالثالثالتشريعات  فيبعد التقييم تمسك المشرع بحقوق المكمف حدود : الفرع الثاني

بخصوص الضمانات المصيقة بيحؽ إعادة التقييـ بيف التشريعات المغاربية يبرز التبايف     
تيحديد إعادة تقييـ جديد بعد التقييـ األوؿ أو مف زاوية  إمكانية إجراء الوجاىي مف يحيث

نب بسط اإلدارة سمطتيا يي عدـ قبوؿ مّرد عمى ماليحظات المكمؼ أو مف جالميعاد 
 .دوف غيره  عميو الوضع يي القانوف الجزائري ماليحظات المكمؼ دوف مبّرر كما ىو

 مف بالضريبة في التشريع الجزائريأوال: حق اإلدارة الضريبية في رفض مالحظات المك
 .المغربي والتونسي  دون

يحؽ الضريبية لإلدارة  جد بأّنيا لـ تلْعط  باستقرائنا تشريعات جيراننا )تونس والمغرب( ن     
ذىب إليو المشّرع الجزائري الذي مّكف ما  خالؼعمى ، المكمؼ بالضريبةريض ماليحظات 

 .ما يفتح المجاؿ إلمكانية تعسفيا اإلدارة مف ريض ماليحظات المكمؼ دوف عواقب
ّف أمر عرض الخ الؼ يي يحالة استمراره عمى لجاف الطعف اإلدارية و  صدار قبؿ إا 

 25اإلدارة الضريبية سندات التيحصيؿ كاف واردا ضمف التشريع الجزائري بموجب يحكـ المادة 
 

                                                           
صادرة عف ، 08عدد ، مجمة دراسات قانونية، )) الفقو اإلداري الجبائي وضمانات المطالب بالضريبة ((، البكوش ناجي -1

 .27ص ، 2001، تونس، كمية اليحقوؽ بصفاقس
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 وىو19761قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة لسنة مف  5و 4و 3و، 2يقرة 
لكف سرعاف ما تراجع المشرع عف ىذه الوضعية عند ، 2إجراء إجباري ومف النظاـ العاـ 

 1991جبائية عميقة يي سنوات التسعينات بموجب قانوف المالية لسنة  إدخالو إصاليحات
إذ قاـ ، 3 نتيجة توجو الجزائر نيحو اقتصاد السوؽ بعدما كانت يي ظؿ النظاـ االشتراكي

مف قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة بموجب المادة  25بإلغاء اليحكـ الوارد بالمادة 
، وأعطى لمسمطة اإلدارية  مكمؼ بالضريبة عرض اليحائطال منو ضاربا بذلؾ يحقوؽ 084

                                                           
لتي ينوي القيام ...يمكن لممفتش أن يصحح التصريحات . ولكن يطمع المكمفين بالتعديالت اوالتي تنص عمى أّنو :" - 1

( 02بيا ويبين لو األسباب . كما يطمب من المعني في نفس الوقت أن يقّدم قبولو أو مالحظاتو خالل أجل عشرين)
ذا قدمت مالحظات في ، يوما وفي حالة عدم اإلجابة خالل ىذا األجل فإن المفتش يحدد أساس فرض الضريبة ... وا 

من  062النزاع إلى تقدير لجنة الطعن لموالية المنصوص عمييا في المادة  فيقّدم ىذا، نفس األجل وبقي النزاع قائما
فإنو ال يمكن لممكمف أن ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة ... إذا كان ىذا التقدير مطابقا لتقدير المجنة

 عن طريق تقديم اإلثبات يحصل عمى تخفيض عن طريق المطالبة أمام الجية القضائية التي التي تنظر في النزاع إالّ 
 ...". ات عمى عاتق اإلدارة اإلثب( يقع ) تقدير اإلدارة يتجاوز تقدير المجنة يةحالة العكساللرقم األعمال الصحيح ...وفي 

إلجراء إجباري ومف يقضي بأّف ىذا ا  23/10/1994ىذا ما ذىبت إليو الميحكمة العميا يي قرار ليا صادر بتاريخ -2
دارة اإلقتراحات اإلمن المقرر قانونا أّنو إذا رفض المعني باألمر التقدير الضريبي المبمغ لو، ورفضت "... النظاـ العاـ:

ولّما ، ىي التي تقدر المبمغ محل النزاع، المعاكسة المقدمة ليا من طرفو، فإّن لجنة الضرائب المباشرة التابعة لموالية
ادة التي قّدميا المستأنف )المكمف بالضريبة( وصرحت بأّنو لم يتمسك ثبت أن إدارة الضرائب اكتفت باالقتراحات المض

فإّنيا بذلك قد خالفت نص ، دون أن تذكرفييا إذا عرض النزاع عمى لجنة الطعون لمضرائب بالوالية، بيا النعدام األدلة
لفت فحوى ىاذين النصين، ضرائب خاوبأّن إدارة ال، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة 062و 02المادتين 

مما يستوجب التصريح بإبطال التبميغ الذي تم لممستأنف، ، ودون حاجة إلى دراسة بقية األوجو المناقشة من األطراف
قضية ) ؿ.ـ( ضد )المفتش ، 23/10/1994مؤرخ يي ، 94453قرار رقـ ))". وبالتالي إلغاء القرار المستأنف فيو

 .((  149ص ، 1995الجزائر، ، 02المجمة القضائية عدد ، ئر(القسمي لمضرائب المباشرة بالجزا
 .24و  19جبالي ميحمد ، المرجع السابؽ ، ص  - 3
 20تمغى الفقرات عمى :" -1992الذي دخؿ يحّيز النفاذ سنة  - 1991مف قانوف  المالية لسنة  08تنص المادة  يحيث -4
 31، مؤرخ يي 36-90قانوف رقـ  سوم المماثمة ".من قانون الضرائب المباشرة والر  02من المادة  26و22و20و

 ((.1990ديسمبر  31، مؤرخ يي 57عدد ج ج ر  ج، 1991يتضمف قانوف المالية لسنة ، 1990ديسمبر 
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وليا أف تصدر ذلؾ  ،تدير ظيرىا يي وجو المكمؼ عند إبداء رأيو بالريضاليحؽ يي أف 
عف  السند ليدخؿ معيا يي نزاع أماـ ذات الجية التي يستيحيؿ أف تتراجع عف موقفيا األوؿ

 .طريؽ الشكوى اإلجبارية أماميا 
يحظ أف المشرع الجزائري كاف أكثر تقدما يي مجاؿ ضماف يحقوؽ ـ نالف خالؿ ما تقدم     

وجب عرض النزاع عمى المجنة الوالئية لمطعف ذ أ، إمكمؼ مف المشرع التونسي والمغربيال
دوف اشتراط طمب  المبمغبمجرد استمرار الخالؼ بيف المكمؼ و اإلدارة يحوؿ إعادة التقييـ 

 .المغربي والتونسي ىو سائد يي التشريع  ذلؾ كماالمكمؼ 
يي ىذا المقتضى التشريعي الذي بوجوده يمكف أف تعالج الجزائري يمـ يويؽ المشرع     

مف لذا ، ورضائيةالمسائؿ العالقة بعد إعادة التقييـ الوجاىي مباشرة يي ميدىا وبصفة وّدية 
مانات ال تشريعات الدوؿ المغاربية خاصة المشّرع المغربي الذي يوّير ض األيحسف أف يتبع

يستياف بيا سواء لمخزينة العمومية أو لممكمؼ بالضريبة .أو عمى األقؿ أف يسمؾ نفس 
متى وجدت مناورات تدليسية مف السموؾ الذي انتيجو مع لجنة التعسؼ يي استعماؿ اليحؽ 

 .1االتي يكوف تدخميا قبميقبؿ المكمؼ بالضريبة و 
في كل من التشريع  يا لممكمفتبميغ : حق اإلدارة في تغيير نتائج التصحيح بعدثانيا 

 .الجزائري والتونسي دون المغربي 
تغيير  ضمانة عدـ إمكانيةبيف جعؿ ، لتونسي والمغربيا، تراويحت التشريعات المقارنة     

مركزه ويحقوقو يي مواجية  ما يعزز مفبالضريبة  لصالح المكمؼ نتائج التصيحيح معترؼ بيا
 نتواله بالتفصيؿ تب اعا.ىذا ما ، و بياف عدـ اإلعتراؼ لوبي ، اإلدارة

                                                           
 ، المرجع السابؽ.جؽ إ ج وما بعدىا، مكرر  19انظر المادة  -1
التعسؼ يي استعماؿ اليحؽ والميحرر يحقوؽ المكمؼ بالضريبة بيف إجرائي ، ))يحايد ياطمة -ألكثر تفصيؿ راجع:  - 

، المغربالسالـ، دار خاص بالضرائب، عدد ، مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية، يي القانوف الجزائري(( الجبائي
 .وما بعدىا  248، ص2019جواف 
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 .موقف المشّرع الجزائري-9
إلدارة الجبائية الرجوع يي أساس يرض الضريبة الذي أصبح االجزائري المشرع ف مكّ  لقد     

ـّ قبولو مف طرؼ المكمؼ، وذلؾ يي يحالة تقديـ المكمؼ بالضريبة معمومات غير  نيائيا وت
 .بائيةمف قانوف اإلجراءات الج 07 البند20يقا لممادة كاممة أو خاطئة خالؿ التيحقيؽ و 

 موقف المشرع التونسي. -0
يحتى ولو استمر األساس الجديد أو ال قبوؿ يحوؿ  لمسألةالقد عمـ المشرع التونسي 

المجمة مف  46بتدائي أو االستئنايي يحسب الفصؿ الخالؼ وتـّ عرضو أماـ القضاء اال
مف طرؼ ائج المراجعة نت يمكف ريع أو تخفيض اقبة الجبائيةـ تبميغ نتائج المر يرغ، الجبائية

يي يحالة وقوع اإلدارة يي  خطأ  لوضعيةوتسري ىذه ا، المصميحة الجبائية بعد تبميغيا لممكمؼ
بنتائج المراجعة أو يي صورة يحصوليا عمى معمومات ليا مساس بالوعاء الضريبي ويحساب 

 الضريبة ولـ يسبؽ لإلدارة عمـ بيا  .
ـ طمب التخفيض يي نتائج المراجعة لمميحكمة االبتدائية أو لميحكمة االستئناؼ يلقدّ و 

أّما طمب الريع يي الضريبة ييقّدـ لمميحكمة ، المختصة ما لـ يصدر يي شأنيا يحكـ نيائي
االبتدائية المختصة ما لـ يصدر يي شأنيا يحكـ ابتدائي ويي يحالة صدوره يتـ ريع النتائج 

 .ضريبي مع مراعاة التبميغ األوؿ والثاني مف قبؿ اإلدارة الجبائيةبواسطة قرار اإلخضاع ال
يالمكمؼ بالضريبة ال يمكف أف يستفيد مف التخفيض عندما يصدر يحكـ قضائي نيائي 

صدور اليحكـ القضائي  عمى العكس منو يي يحالة ريع النتائج الجبائية يبعد ،يي المسألة
لى اإلدارة الجبائية إصدار قرار اإلخضاع  إّنما تتو ، تضيع يحقوؽ الخزينة ال االبتدائي

 النتائج. المتضمف ريع
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عمى مصالح المكمؼ )العامة(المشّرع مصميحة الخزينة العامة تقديـ ىنا نستنتج 
ما يفّسر بجالء ووضوح عدـ التوازف بيف كال الطرييف المتنازعيف رغـ )الخاصة( بالضريبة 

 طات اإلدارة الجبائية .تقديـ المشّرع ضمانات لممكمؼ يي مواجية سلمل 

 . ما ذىب إليو المشّرع المغربي-0
يحيث ، مراقبةالس الضريبة المعتمدة إثر لممكمؼ عدـ تغيير أسل  المشّرع المغربي ضمف    

يمكف لإلدارة أف تقوـ اليحقا بفيحص جديد لميحسابات التي تـّ ييحصيا برسـ ضريبة معينة دوف 
تغيير أسس يرض ، مر بضرائب ورسـو أخرىولو تعمؽ األ، أف يترتب عمى الفيحص الجديد

الضريبة التي تـّ اعتمادىا إثر المراقبة األولى  بالزيادة  يي مبالغ التصيحييحات والمستدركات 
 مف المدونة العامة لمضرائب. 02بند  212لممادة تطبيقا المعتمدة 

ر مف الضمانات يستفيد مف أكبر قدلى أّف المكمؼ بالضريبة المغربي نخمص مّما تقّدـ إ     
واألكثر مف ذلؾ أّف المشّرع المغربي لـ يترؾ المسألة ، مقارنة بالمكمؼ الجزائري والتونسي

وى القانوف، غامضة وذلؾ ، ييو دائما يعّزز اليحماية لمطرؼ الضعيؼ الذي ال سمطاف لو س 
ير ىما يي األصؿ غييما بيف طرييف  يحتى يلبقي العالقة تعاونية تشاركية وليست تنايرية

 .متساوييف 
ثالثا:عدم تقييد اإلدارة الضريبية بميعاد لمّرد عمى مالحظات المكمف في التشريع الجزائري 

 .المغربي والتونسي  دون
إّف أوؿ مف يتولى تطبيؽ النصوص الجبائية ىو المكمؼ، لذلؾ تمـز التشريعات يي 

يي اإللتزاـ بمقتضيات مختمؼ البمداف اإلدارة باإلجابة عف استفسارات المكمؼ الذي يرغب 
 .1القانوف 

                                                           
 .14ص ، المرجع السابؽ، البكوش ناجي - 1
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جراءات التقييـ الوجاىي اإلجباري، لكف نجد بأّف المشّرع الجزائري ، باستقرائنا أليحكاـ وا 
عمى العكس مف ، ويي ميعاد الرد عمى ماليحظاتالمتمثمة لـ يقّدـ ضمانة ميمة لممكمؼ 

ونسي الذي يحّددىا ( يوما وكذا المشّرع الت60المشّرع المغربي الذي يحّددىا بأجؿ ستيف)
الذي ب فواتو تريض إجراءات و  الذي يعد يي نظرنا طويؿ نوعا ما،، ( أشير06بميعاد ستة )

التيحقيؽ ويتـ اعتماد األساس المصّرح بو مف ق بؿ المكمؼ بالضريبة يحسب المشّرع المغربي 
بجزاء معيف  دوف التونسي الذي ألـز اإلدارة الضريبية بالّرد خالؿ ذلؾ الميعاد مف دوف إقرانو

الفائدة من وراء تقييد اإلدارة بيذا الميعاد ومن يدفعنا لمتساؤل حول ما يي يحالة المخالفة .
 دون عواقب في الحالة العكسية) عدم التقّيد بالميعاد(؟ .

ييحـر عمى اإلدارة الضريبية مف إعادة  -اإلخالؿ باآلجاؿ القانونية -ويي ىذه اليحالة   
 –عندما نص عمى وجوب تبميغ الرسالة لممكمؼ خالؿ مّدة معينة اإلجراءات ألف المشّرع 

ف كانت اإلجراءات باطمة يإننا نكوف إزاء مّدة إسقاط ينتج عف اإلخالؿ بيا أّف اإلدارة  -وا 
 .1تفقد اليحؽ يي إعادة إجراءات التصيحيح مّرة ثانية

ضماف يحقوؽ إلى القوؿ بأّف المشّرع الجزائري متأخر كثيرا  يي تعزيز و  جرنا ما ي 
، ىذا األخير الذي يعتبر متقّدـ كثيرا، المكمؼ بالضريبة مقارنة بنظيريو التونسي والمغربي

المشّرع الفرنسي الذي يعتبر عدـ الّرد عمى ماليحظات المكمؼ بالضريبة اتبع ونجده بذلؾ قد 
 .2( يوما قبوال ضمنيا مف طرؼ اإلدارة لماليحظات المكمؼ 60داخؿ ميعاد ستيف)

يمكف القوؿ بأف اإلدارة الضريبية يحريصة أشد اليحرص عمى ايحتراـ جميع  وأخيرا
اجراءات التقييـ الوجاىي مف بيانات اإلشعار ومواعيد تبميغ نتائج التيحقيؽ وكذا مواعيد الرد 

                                                           
 .117، ص 2011دار أبي رقراؽ، المغرب، ، والتطبيؽالمساطر الضريبية بيف القانوف  ، ىنداز عزيزة - 1

2
- Art L.57 A, C.P.F, Op cit: «l'administration réponddans un délai de soixante joursà 

compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition 

de rectification mentionnée au premier  alinéa de l'article L. 57.Le défaut de notification 

d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du 

contribuable… ». 
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عمى ماليحظات المكمؼ بالضريبة المعني يحتى ال تخرج بدوف يائدة مف وراء كؿ ىذه 
يبقى النزاع واإلختالؼ قائما ييما بيف الطرييف نتيجة  أف كفالتدابير، إاّل أّنو ورغـ ذلؾ يم

عدـ اقتناع المكمؼ بنتائج إعادة التقييـ الوجاىي أو بسبب عدـ رضى اإلدارة بما قّدمو 
ثباتات . لتشكؿ بذلؾ ا إلى  - لرقابة الجبائية سبب أساسي ورئيسالمكمؼ مف ماليحظات وا 

ياـ نزاع ييما بيف المكمؼ واإلدارة تتعدد آليات يي ق –جانب أسباب أخرى سنذكرىا يي يحينيا 
 التظمـ أماـ اإلدارة الضريبية( وقضائية.، ووسائؿ معالجتو بيف مريحمتيف إدارية ) المجاف

ويي ىذه اليحالة اختمفت التشريعات المغاربية ميحؿ الدراسة يحوؿ ترتيب الجيات التي 
تونسي إلى إمكانية عرض الخالؼ إذ ذىب كؿ مف المشرع المغربي وال، يريع النزاع أماميا

المستمر عمى لجاف الطعف قبؿ إصدار سند التيحصيؿ بمبادرة مف اإلدارة الضريبية أو 
الطعف أماـ المجاف  بذلؾجاعال  ،يا لما سار عميو المشرع الجزائريخال، المكمؼ بالضريبة

نتولى ىذا ما و .  وبعد صدور سند التيحصيؿيي المرتبة الثانية بعد الشكوى األولية اإللزامية 
 تفصيمو ت ب اعا يي المبيحث الموالي.
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المبحث الثاني: التظمم التنازعي اإلجباري أمام اإلدارة الضريبية في 
 التشريعين الجزائري والمغربي وغيابو في التشريع التونسي.

التي  الطعف أماـ اإلدارة الضريبية بإجراءتوّلى المشرع الجزائري العناية الاّلزمة لقد 
يي النزاعات المرتبطة بالوعاء بخصوص ويقا لقانوف اإلجراءات الجبائية 1أسّست الضريبة

، 222المواد بموجب أيحكاـ النزاع المتصؿ بالتيحصيؿ و ، 22إلى المادة2 22مف المادة المواد 
 مف نفس القانوف .222، 220، 222، مكرر 222

 002بموجب المواد التظمـ  ضبط  يحيث  مشرع المغربيالونفس المقتضيات أخذ بيا 
مف  202إلى  222المواد مف كذا بمقتضى و ، مف المدونة العامة لمضرائب 022يحتى المادة 

 مدونة تيحصيؿ الديوف العمومية.
إذ ، ىذا عمى خالؼ المشّرع التونسي الذي يحاد عف التشريعيف المغربي والجزائري

التظمـ المسبؽ عمى المجوء إلى  تخّمى عف التظمـ األولي العتبارات كثيرة تمثؿ سمبيات
القضاء أىميا غمؽ الباب أماـ تعسؼ اإلدارة وصنع القطيعة مع ما كاف سائد بالنسبة لفكرة 

( بشكؿ كبير، زيادة عمى كوف اإلدارة التظمـالقاضي التي تتطابؽ معو )نظرية الوزير 
 بموجب الطعف األولي قاض وطرؼ يي النزاع يي ذات الوقت .

عف طريؽ  يي يحماية يحقوؽ المكمؼ يكمن الشكوى النزاعيةاإليجابي يي أّما الجانب 
 منعيي  دكما تفي، ومصاليحيا3عمى أعمالياcontrôle endogèneبالرقابة الذاتية اإلدارة قياـ 

                                                           
 قضاءقاعدة المجوء المسبؽ إلى اإلدارة قبؿ طرؽ باب اللقد نشأ القانوف الضريبي يي أيحضاف القانوف اإلداري  آخذا عنو -1

مفادىا أنو وقبؿ البت يي شكوى المتظمـ يجب عمى القاضي أف يعرؼ موقؼ ، تجد جذورىا يي القانوف اإلداري العاـالتي 
، والتي تعني أّف كؿ وزير théorie du ministre jujeوىي مستقاة مف نظرية الوزير القاضي ، اإلدارة وسند قرارىا

 تيـ وزارتو.يضطمع بدور القاضي بالنسبة لمنزاعات التي 
 المرجع السابؽ.، يسمف كتاب اإلجراءات الجبائية الفرن R- 190تقابميا المادة-2

3
- RESIER.)G(, Op cit, p81 . 
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تمبية طمبو لإذا كانت اإلدارة مستعدة خاصة  مف ريع دعوى قضائية ال يائدة منيا المكمؼ
خصوصية النزاع القائـ بيف المكمؼ بالضريبة واإلدارة عمى  كما تكفؿ الشكوى اليحفاظ عمى،1

، 2إذ ينفتح النزاع عمى عّدة متدخميف، عكس المنازعة القضائية أو المنازعة أماـ المجاف
بيحموؿ مرضية ، ياإلدارة يمكنيا الخروج مصفاة لمخالياتإضاية إلى اعتبار ىذا اإلجراء 

تخفيؼ العبء عمى ما يبرر  .3ى مرايحؿ النزاع يي أول يي يترة زمنية قصيرةوسريعة ومقنعة
وى تمؾ ال يصؿ منيا إلى القضاء س  إذ   القضاء واليحيمولة دوف إغراقو بالقضايا الضريبية

                                                           
 . 75ص ، 1983، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، دوف طبعة، المنازعات اإلدارية ،أيحمد ميحيو - 1

عدد ، مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية، ((واجتياد القضاء التظمـ الضريبي بيف إلزامية النص))سفياف صابر،  -2
 .86ص  ، 2018، المغرب دار السالـ، خاص بالضرائب،

تشكؿ الشكاوى المرتبطة بالوعاء الضريبي  2006إذ نجد يي الجزائر ومف خالؿ المعطيات المتويرة لدينا أنو يي سنة  -3
مف  7يلبت يييا بالقبوؿ ويقا لطمبات المكمؼ بالضريبة وأّف °/° 45تيحصيؿ وأّف مقارنة باإلعتراض عمى ال°/° 99يحوالي 

 .راجع:يتـ الفصؿ ييو داخؿ اآلجاؿ القانونية عدا الشكاوى المقّدمة يي نياية السنة  10
 ))GHANEMI Arezki, « La gestion du contentieux fiscal par l’administration algérienne », 

Revue Tunisienne de Fiscalité, N°09, Centre d’études fiscales de la  faculté de Droit de 

sfax,Tunis, 2009, p171.(( 

منيا تتعمؽ بأخطاء مادية أي °/°  8.30يإّف  2010شكوى مسجمة خالؿ سنة  44643مف بيف  2010كما أنو يي سنة 
 .راجع: شكوى  3708ما يلعادؿ 

))République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère Des finances, Direction 

générale des Impôts,  Rapport semestriel sur l’activité des direction des impôts de wilaya en 

matière de contentieux fiscal, 1er semester 2010, p10.(( 
تتعمؽ بالضريبة العامة °/°  25، ألؼ شكوى إدارية 70يحوالي إلى  2006كما وصؿ عدد المطالبات يي المغرب  سنة 

 راجع كؿ مف : بالضريبة عمى الشركات.°/° 03عمى الدخؿ و
الندوة الجيوية السادسة بعنواف : المنازعات ، ((يحوؿ عالقة جديدة بيف الممـز واإلدارة الجبائية ))، القادري يؤاد ))-

 ((. 279، ص2007، المغرب، مطبعة األمنية، المجمس األعمى االنتخابية و الجبائية مف خالؿ اجتيادات
))- IDER Zouhair, «  La gestion du contentieux fiscal par l’administration marocaine », 

Revue Tunisienne de Fiscalité, N°09, Centre d’études fiscales de la  faculté de Droit de sfax, 

Tunis, 2009, p159. ((  
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التي تتضمف خاليا بيف الخاضع لمضريبة واإلدارة الضريبة بشأف ييـ القاعدة القانونية 
 .1الضريبية

س أو تيحصيؿ الضريبة أف يتقّدـ وعميو مف يحؽ كؿ مكمؼ بالضريبة ينازع يي أسا
ييدؼ مف وراءه  (استعطاييا)كما ييحؽ لو أف يقّدـ طمبا عفويا ، بشكوى أماـ اإلدارة الضريبية

 .2إلى تخفيؼ العبء الضريبي نظرا لظرويو المعسرة
                                                           

 .115المرجع السابؽ، ص، مميح يونستفاصيؿ أكثر راجع : -1
تـّ إيداع   2010شكوى مسبقة مسّجمة خالؿ السداسي األوؿ مف سنة  57143يحيث نجد عمميا يي الجزائر بأّنو مف ضمف 

 . راجع :يقط °/°  11,44أي ما يعادؿ طعف يقط أماـ الجيات القضائية اإلدارية  6540
))-Rapport semestriel sur l’activité des direction des impôts, Op cit, p 28(( 

 134و °/° 7 3.7لمصميحة اإلدارة الجبائية أي ما يعادؿ 376قرار منيا  510أصدر  2006وأّف مجمس الدولة يي سنة 
 . راجع :°/° 26,3لمصميحة المكمؼ بالضريبة أي ما يقارب 

))GHANEMI Arezki, Op cit, p 174.(( 
أي ما يعادؿ منيا بالتخفيض  2034شكوى أولية تـ معالجة  4172يحوالي 2004،2005ت المغرب سنتي كما سجم
وى °/48,75°  °/° 0,81أي ، قضية 34، ولـ يصؿ إلى القضاء س 

، 6- 5عدد ، المجمة المغربية لممنازعات القانونية، ((المنازعات الجبائية يي المريحمة ما قبؿ القضائية ))، بنتو يريد))
 ((.61، ص 2007المغرب،  ، عة النجاح الجديدةمطب
أي تظمـ يتعمؽ بأخطاء مادية  800.000مف بينيا  1997مميوف شكوى سنة  04اإلدارة الجبائية ب  توصمت يي يرنساو 

ألؼ مطالبة بالتيحقيؽ والبيحث  ولـ تتقدـ لمقضاء بعد صدور قرار اإلدارة إاّل  200مميوف و  03، ويحظيت °/°20ما يعادؿ 
 راجع: مف مجموع التظممات .°/° 0.35عف يحيث ال يمثؿ ىذا العدد إاّل ط 14000

 .المرجع نفسو  -  
 . 571.570ص  ص، المرجع السابؽ،  القانوف الضريبي المغربي :دراسة تيحميمية نقدية، شكيري ميحمد -  
 .45المرجع السابؽ، ص ، الثيعاللي عبد القادر -  
 ، المرجع السابؽ .جإ ج ؽ ، وما بعدىا 92راجع المادة  -2
 .، المرجع السابؽــ ع ض ، 236المادة - 
لتفصيؿ أكثر يحوؿ الطمبات العفوية راجع : مميح يونس، )) مسطرة التظممات اإلدارية أماـ أنظار اإلدارة الضريبية :  - 

ئب، دار السالـ،المغرب،  ، عدد خاص الضرامجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلداريةشروطيا، آجاليا ودالالتيا ((، 
 . 104.95، ص ص2018
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 demondeيإّف الطعف الو الئي، Réclamation contentieuseوبخالؼ الشكوى النزاعية 

gracieuseيو المكمؼ بالضريبة أساس الضريبة أو مبمغيا، إّنما يطمب مف اإلدارة ال ينازع ي
الضريبية بواسطة طمب بسيط ال يتطمب الشروط المفروضة يي الشكوى النزاعية إّما إعفاءه 

ويي ىذا تيحقيؽ  ،1كميا أو جزئيا مف الضريبة أو الجزاءات التي ترتبت عميو بصفة قانونية 
ر مف جية واإلدارة لمعدالة الجبائية وتيحسيف الع القة بيف طريي النزاع الضريبي المكمؼ المعس 

، إذ يأخذ ىذا األخير بعيف االعتبار الظروؼ 2الضريبية ممثمة يي القابض مف جية أخرى 
 الشخصية لممشتكي ويحسف نّيتو يي عالقتو مع اإلدارة الضريبية.

 

 مفيوم الشكوى الضريبية .المطمب األول:
ماـ المصالح الجبائية تشّكؿ ما يلعرؼ بالنظاـ اإلداري التنازعي ذو إّف الشكوى المسبقة أ

طبيعة قانونية متفّردة تختمؼ عف قاعدة القرار الملسبؽ ييما يخص المنازعات اإلدارية 

                                                           
1

- GHANEMI Arezki, Op cit, p162 

 .59 سابؽ، صالمرجع ال، الثيعاللي عبد القادر -

طالما أّف المكمؼ المعسر المعوز ال ينازع يي الضريبة ال مف ، وال ترقى ىذه اليحالة إلى نزاع يحقيقي بأتـ معنى الكممة -

انونية يرضيا إّنما يطمب عطؼ ورأية اإلدارة الضريبية، وليذه األخيرة السمطة التقديرية الواسعة يحيث الواقع وال مف زاوية ق
إذ ال يمكف الطعف يي ىذا القرار أماـ الجيات القضائية وىذا ما سار عميو مجمس الدولة الجزائري ، يي الموايقة أو الريض

، من قانون اإلجراءات الجبائية شكوى غير نزاعية 10المادة يعتبر طمب عفو بمفيوم :" ويحيث أقّربأنّ  قراراتو أيحد يي 
، قضية: )ش.ع( ضد 62653انظر : قرار رقـ  )) ."تخضع الختصاص المدير الجيوي لمضرائب وليس لمقاضي اإلداري 

 ((.91ص ، 2012، الجزائر، 10مجمة مجمس الدولة عدد ، 08/09/2011بتاريخ ، إدارة الجمارؾ والنيابة العامة
 . 53.52ص ص، 1998الجزائر، ، 53عدد  نشرة القضاة، ((النزاع الجبائي)) ستزادة راجع : قنطار رابح: لال-2

- République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des  finances, Direction 

générale des impôts, direction du contentieux,  Instruction générale sur les procedure 

contentieuses, 1995, p p 01-10. 
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 بيف الشكوى والمطالبةة تنة يي تسميالمقار  اختمفت تشريعات الدوؿ وقد  ،1األخرى
 . 2والطعف

 الشكوى.تعريف وأطراف الفرع األول : 
 أوال : تعريف الشكوى النزاعية .

لذلؾ ، الميتميف ايحتى ال يقّيد ويحسنا يعال المغربيال نظيره المشّرع الجزائري و  الـ يلعّريي
يحيث عّرييا ، مف طرؼ الفقو ة الجبائيةيي المادلمشكوى مة دت التعاريؼ المقد  تعدّ 

ب اتباعيا لممطالبة وحماية مجموعة من القواعد الواج":عمى أّنيا"كوسة فضيلاألستاذ:"
 . 3الحقوق أو تسوية بعض الوضعيات القانونية "

                                                           
1- GILLES  Noel, la reclamation préalable  devant le service des impôts, L G D J, Paris, 1985 

, p565. 
يقابؿ مصطمح الشكوى يي )" الشكوى " وكذا "الشكوى التي تتضمن احتجاجمصطمح "أطمؽ عميو المشرع الجزائري  -2

وتطبيقا لممبدأ ، Plainteاالحتجاج وليس الشكوى والذي يعني  Réclamationاءات الجبائية  بالّمغة الفرنسية قانوف اإلجر 
لكف ليس ، المغة العربية لغة وطنية ورسمية نأخذ بمصطمح الشكوى وليس االيحتجاجأف  الثانيةالدستوري الوارد بالمادة 

  ؛ زائي إّنما يي القانوف الجبائي.((بمعناىا يي الج
" وذلؾ ضمف أيحكامالمدونة العامة لمضرائب ومدّونة تيحصيؿ "الطعن" وتارة أخرى المطالبة أّما المشرع المغربييسميو تارة "

ف اختمفت التسمية والمصطميحات يإّف اليدؼ وايحد ماداـ مضمونيا ينطبؽ عمى الواقعة  الديوف العمومية، لكف يحتى وا 
اإلجراءات الشكمية يي المنازعة ))، زاىر مصطفى. راجع : )) دارة الضريبية المنشئة لمخالؼ بيف المكمؼ بالضريبة واإل

، ، الندوة الوطنية يحوؿ موضوع اإلشكاالت القانونية والعممية يي المجاؿ الضريبي((الضريبية : المطالبة والضمانة نموذجا 
 ((.304، ص2011رؼ الجديدة، المغرب، مطبعة المعا، 16عدد ، دياتر المجمس األعمى

ثبا يضيؿ، كوسة -3 ، رالجزائ د ط، دار ىومة، ،تيا يي ضوء اجتيادات مجمس الدولةالدعوى الضريبية وا 
 .116ص،2010

: " الشكاية التي يتقدم بيا الشخص )طبيعيا كان أو معنويا( إلى اإلدارة مستيدفا ىي بوبكر األبيض"ويحسب األستاذ " -
المطالبة التمييدية : عبء ثقيؿ عمى الممـز أـ مسطرة ناجعة ، ))بوبكر يضاألب".)) إلغاء قرار إداري أو تعديمو أو سحبو 

دياتر المجمس ، الندوة الوطنية يحوؿ موضوع اإلشكاالت القانونية والعممية يي المجاؿ الضريبي، ((ليحؿ المنازعات الجبائية
 (( . 222، ص مطبعة المعارؼ الجديدة، المغرب، 16عدد ، األعمى
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 DEBBASCH Charles ; RICCI ClaudeJean:افاألستاذ يحسبالتظمـ عّرؼ يو 
 .1تظمم أمام السمطة الجبائية ضّد قرار أّولي والذي يتمّيز بالطابع اإللزامي":"بأّنو

:" تظمم إداري وجوبي الشكوى عمى أّنيا يمكف أف نعّرؼ يفالمقّدم ريفيفمف خالؿ التع
يرفعو صاحب الصفة والمصمحة بنفسو أو عن طريق ممثمو القانوني ضد قرارات اإلدارة 

 .2"الضريبية المرتبطة بتحديد الوعاء الضريبي أو بعمميات التحصيل طبقا لمقانون 
 ثانيا : أطراف الشكوى .

 ضد قرار اإلدارة : المكمف أو وكيمو. حول الطاعن الجزائري والمغربي اتفاق التشريع-1
الذي تفرض عميو الدولة الضريبة  3الطاعف الشخص الطبيعي أو المعنوييقصد ب     

 .بيحسب األصؿ ، لذا ييو المخّوؿ قانونا بالطعف يي قرارات اإلدارة الجبائية، وتجبييا منو

تسمية الضريبية يي مختمؼ القوانيف المنظمة لممادة  الجزائري المشرع عميو أطمؽوقد
 بالخاضع "يعبر عنو5المغربي المشرع لكف ، 4المواضع يي مختمؼ" المكمفبالضريبة"

 

                                                           
1
-DEBBASCH Charles, RICCI Jean-claude , Contentieux administratif, 7e edition, Dalloz, 

Paris, 1999, p787." c’est un recours porté devant l’autorité fiscal contre une decision 

préalable et un caractère obligatoire ." 
قانوف الجزائري، مذكرة مقّدمة لنيؿ شيادة الماجستير يي النزاع الضريبي أثناء المريحمة اإلدارية يي ال، يحايد ياطمة -2

 .09.08، ص ص2012، جامعة جيجؿ، اليحقوؽ تخصص قانوف عاـ لألعماؿ
، لتزاماتلتعارض ذلؾ مع المبادئ العامة لالتجدر اإلشارة إلى أّنو ال يجوز وال يمكف يرض الضريبة عمى الدولة نظرا  -3

وايحد صفتا الدائف والمديف بالنسبة لديف وايحد انقضى ىذا الديف بالقدر الذي  والتي تقضي بأنو إذا اجتمعت يي شخص
كما ال يمكف يرضيا عمى الييئات العامة مف بمدية ووالية والسمطات اإلدارية األخرى المستقمة إاّل إذا ، اتيحدت ييو الذمة

 التجارية سبة لمشركات المدنية وأنشأت البمدية مؤسسة لمنقؿ مثال يإنيا ستكوف خاضعة لمضريبة وىو اليحاؿ بالن
، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه يي القانوف العاـ، الدعوى الضريبية يي النظاـ القانوني الجزائري، عمياف مالؾ:)).انظر

 ((.25ص ، 2009.2008، -1-جامعة يوسؼ بف خدة الجزائر، يرع اإلدارة والمالية
 .المرجع السابؽ، 21 -01وف رقـ قانو المرجع السابؽ ، 101 -67مر رقـ أ -4
 المرجع السابؽ .راجع مقتضيات مدونة تيحصيؿ الديوف العمومية  والمدونة العامة لمضرائب،  - 5
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 .1تارة أخرى" و" الممـز تارة "لمضريبة

مّكف ، عمى إلزامية تقديـ التظمـ مف الشخص الذي صدر القرار يي يحقو واستثناء       
مسألة لو ترجع و يحيث ميمثّ المكمؼ بالضريبة مف االستعانة بشخص الجزائري المشرع 
يحؽ المكمؼ يي االستعانة بوكيؿ إلى  اإلشارةإاّل أّنو يي التشريع المغربي لـ تتـ  ،2اختياره

، إذ ييحؿ 3لتقديـ طعنو ، لذلؾ يتـ العودة بشأنيا لمشريعة العامة يي قانوف االلتزامات والعقود 
 الوكيؿ ميحؿ المكمؼ بالضريبة . 

بعض المكمفيف مف استظيار الوكالة القانونية  الجزائري شرعالم واألكثر مف ذلؾ أعفى 
الميحاميف المسجميف قانونا يي نقابة الميحاميف؛ ، وىـ وتـ ذلؾ عمى سبيؿ اليحصر، الخاصة

شخصيا بتسديد الضريبة المتنازع يييا الذي أعذر ألجراء المؤّسسة ؛ الموقع عمى الشكوى 
يفترض كؿ مف مشرع المغربي يحيث أعفى عكس ما ذىب إليو ال ،4)شاغؿ األمكنة مثال(
. وقد جرت العادة 5كالميحاموف والموثقوف، ومسيري الشركات ...وغيرىـ القانوف وجودىا لدييـ

                                                           

 ”Le contribuable“ المغة الفرنسية ينجد تطابؽ يي التسمية  بيف ىذه التشريعات :"بأمّا  -1

- ROYAUME DU MAROC, Ministère de l’Economie et des Finances, Direction Générale des 

Impôts, Code Générale des Impôts, institute par l’article 05 de la loi de Finances n° 43-06 

pour  l’année budgétaire 2007, promulguée par le Dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006, tel 

que modifié et complete . 

-Dahir n°1 – 00-175 du 03 mai 2000, portant promulgation de la loi n°15- 97, formant code 

de recouvrement des créances publiques, JOM,  n° 4800 , du 1- 06 – 2000. 

-Loi n° 01- 21, du22 décembre 2001, Loi finances pour l’année 2002, JORADP, n° 79, du 23 

décembre 2001 . 
 .المرجع السابؽج، ؽ إ ج ، 1يقرة  75راجع المادة  -2
منشورات جمعية  تضمف قانوف اإللتزامات والعقود، ، ي1913أغسطس 12ظيير ، 890إلى 879مف الفصوؿ انظر  -3
 .2016يبراير  18نة بتاريخ ميحيّ ، 2009يناير  14القانونية، عدد  ، سمسمة النصوصشر المعمومة القانونية والقضائيةن
 ، ؽ إ ج ج، مرجع سابؽ .02يقرة 75ظر المادة ان  -4
 .48بؽ، ص االمرجع الس، الثيعاللي عبد القادر -5
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العادة عمى قياـ مكاتب االستشارة الميحاسبية والضريبية باليحموؿ ميحؿ المكمؼ يي تقديـ 
 .1التظممات إضاية إلى إيداع التصرييحات بالنتيجة الجبائية 

 لمختصة باستقبال الشكوى.الجية ا-2

 في التشريع الجزائري .-أ
إّما باسـ المدير الوالئي يي يحالة ارتباط النزاع باألساس الضريبي تقدـ الشكوى 

ؽ إ  22مادة ويقا لم أو رئيس المركز الجواري لمضرائب لمضرائب أو رئيس مركز الضرائب
ّما  ، ج أّما كوف  ،مف نفس القانوف 220مادة توّجو إلى مدير المؤسسات الكبرى يحسب الوا 

النزاع متصؿ بالتيحصيؿ يينيحصر تمقي التظممات يي شخص المدير الوالئي لمضرائب وكذا 
 .مف ؽ إ ج  وما بعدىا 222 ادةمتطبيقا ال كبرىمدير المؤسسات ال

 المغربي . ما ذىب إلية المشرع -ب
ويقا مؼ بالتيحصيؿ الميحاسب المك إلى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليياالشكاوى توّجو 

عندما يتصؿ النزاع  و ، ىذا ييما يخص نزاع االستخالصالتيحصيؿ مدونة  202لممادة 
 .مدونة الضرائب  مف 022المادة  بالوعاء يإّف المطالبة توّجو إلى مدير الضرائب

وقد اعتبر القضاء المغربي أّف التظمـ المتصؿ بإجراءات التيحصيؿ المقدـ أماـ إدارة 
داـ أّف جيتي التيحصيؿ  ثاره القانونية ماأماـ جية التيحصيؿ يلعد منتجا آل سالضرائب ولي

 .2والضرائب تابعتيف لجياز إداري وايحد وىو وزارة المالية 

                                                           
 .564المرجع السابؽ، ص  القانوف الضريبي المغربي: دراسة تيحميمية نقدية،  شكيري ميحمد، -1

:  يثنثرنموقع اال، 2006، 343عدد ، 2006أكتوبر 05الميحكمة اإلدارية أكادير، -2
www .JurisprudMaroc .com ، 12:50الساعة ، 2017سبتمبر  : 10تاريخ الزيارة يـو . 

إذ نجد بأّف المكمؼ الذي يريع طعنو أماـ اإلدارة المكمفة بالتيحصيؿ ، وىو نفس النيج الذي أخذ بو المشرع الفرنسي -
 . راجع :ارة المختصة إذ يتـ إيحالتيا أماـ اإلدبخصوص شكوى تتضمف بيانات ومعمومات تخص الوعاء تعتبر مقبولة 

Art R *190-02, C.P.F, Op cit .« Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition 

directe, adressée au service du recouvrement… transmission au service compétent ». 
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نجد بأّف ، المقارف بخصوص طريي المنازعةالجزائري و مف خالؿ استقرائنا لمتشريع       
يعؿ المشّرع عكس ما لوكالة المشّرع المغربي لـ ييحدد األشخاص المعفييف مف تقديـ ا

ىذا مف جية.  ، الجزائري وترؾ المسألة مفتويحة لجميع األشخاص المفترض وجودىا لدييـ
ومف جية أخرى ناليحظ ظاىريا بأّف المشّرع الجزائري يعزز ضمانة تقديـ الشكوى مف طرؼ 

المغربي عمى عكس المشرع ، ميا يي قانوف اإلجراءات الجبائيةوكيؿ خاصة وأّنو ضّمف أيحكا
الذي لـ يفرد ليا يحكـ خاص يي قانوف الضرائب. لكف يي الواقع ال تبدو أية أىمية لموكالة 

لذلؾ مف  الصعب التأكد مف شخص ، طالما أف الشكوى يمكف أف توجو عف طريؽ إرسالية
 .1باعثيا
، يكما نستنتج بأّنو ىناؾ تعدد يي الجية التي يقدـ ليا الطعف يي القانوف الجزائر        
إذ جعميا منيحصرة يي الميحاسب أو المدير  ،عكس ما ذىب إليو المشّرع المغربيعمى 

وتجنيبا ليحيرة ولبس المكمؼ يي تيحديد ، الوالئي لمضرائب ذلؾ يحتى تتيحدد المسؤولية اإلدارية
 .يي الجزائر وريض الشكوى عمى ىذا األساس  الجية المختصة بتقديـ الطعف أماميا

الجزائري وسلجمت كنقطة إيجابية لمقاضي المشرع التي غفؿ عنيا والضمانة األىـ      
التي تتمثؿ يي إيحالة الشكوى المسبقة عمى الجية المختصة و ، وكذا المشرع الفرنسيالمغربي 

 . يتقرر بما تؤوؿ إليو ىذه الشكوى باستقباليا يي يحالة خطأ المكمؼ ألّف مصير يحقوقو
لقاضي المغربي بخصوص المشرع الفرنسي وايقتفي آثار أف الجزائري يعمى المشّرع 

 بالضريبةالمكمؼ  وؽقانوف اإلجراءات الجبائية تجنبا لضياع يحقيي ويضّمنو  ىذا اإلجراء

                                                           
 .48، المرجع السابؽ، ص الثيعاللي عبد القادر -1
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وى ما يمنيحو القانوف مف يحقوؽ يي مواجية السمطة اإلدارية الضريبية ، الذي ال سمطة لو س 
 .1وضة أماـ القضاء عمى األقؿوويقا لما سار عميو  بشأف المسائؿ المدنية واإلدارية المعر 

 الفرع الثاني: مضمون الشكوى الضريبية .
يرتبط أـ  L’assietteموضوع وميحؿ التظمـ يختمؼ يي كونو يتعمؽ بالوعاء الضريبي إّف      

ومعايير التمييز بينيما يكمف يي الجية المصدرة لمقرار ، Recouvrementؿبإجراءات التيحصي
الضرائب أو يرقة التيحقيؽ يي الوعاء وقباضة الضرائب يي  المنازع ييو إذ نجد مفتشية

وكذا طبيعة القرار ميحؿ النزاع  يموضوع الشكوى يكمف يي الجدوؿ الفردي أو ، التيحصيؿ
 .2الجدوؿ العاـ يي الوعاء أو التنبيو أو إشعارات المتابعة يي التيحصيؿ 

 أوال: ارتباط المنازعة بمادة الوعاء الضريبي.
، بالوعاء يشترؾ التشريعيف الجزائري والمغربي يي أسباب ذلؾ الشكوى  تعمؽيي يحالة      
إّما أّف المكمؼ ال ينازع مبدأ خضوعو ، 3الذي ال يخمو مف ايحتماليف اثنيف  األمر وىو

وىنا ، لمضريبة أي ينازع يي العناصر الواقعية التي اعتمدتيا اإلدارة كأساس لتيحديد الضريبة
ّما ينازع مبدأ خضوعو لمضريب،أماـ نزاع يي الوقائعونكوف  مغيايطالب بإسقاط جزئي لمب ة وا 

                                                           
مؤرخ يي ، 09-08قانوف رقـ ، : األيحكاـ المشتركة لجميع الجيات القضائية، الكتاب األوؿ 06يقرة  32انظر المادة  -1

،والتي  2008أيريؿ  23، مؤرخ يي 21عدد ج ج ج ر ف اإلجراءات المدنية واإلدارية، يتضمف قانو ، 2008ييفري  25
 ...." يحال الممف إلى القسم المعني في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فييا" تنص عمى:

 مجمة مجمس الدولة)) الجباية الخاصة بالمؤسسات : موقؼ القاضي اإلداري مف األيحكاـ الجزائية ((، ، كريبي زوبيدة - 2
 .24.23ص ص، 2013، الجزائر، 11عدد 

جامعة اليحسف ، دراسات المعمقةرسالة لنيؿ درجة ال، البقالي نجيب، منازعات الوعاء الضريبي أماـ القضاء اإلداري -3
 .182ص ، 2008 -2007، الثاني، الدار البيضاء

، النجاح الجديدة، 116عدد ، مجمة الميحاكـ المغربية، ((أماـ القضاء اإلداري يمنازعات الوعاء الضريب))،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ- 
 .182، ص 2008أكتوبر ، المغرب
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طيا كميا ونكوف أماـ نزاع وىنا يطالب بإسقا وضعو غير مشموؿ بنطاؽ تطبيقيابمعنى أّف 
 .قانوني

 ؿ يحاالت يمكف أف تشكؿ موضوعا لمشكوى األولية وىي :اونأخذ عمى سبيؿ المث
 ؛يحالة الفرض التمقائي لمضريبة يـ الوجاىي و بإجراءات إعادة التقيارتباط النزاع  -

 يد العوف لإلدارة ؛متثاؿ دوف تقديـ االالمراقبة الجبائيةأو اإلمتناع عف اإلمتثاؿ إلجراءات  -

1المطالبة بتصيحيح أخطاء مادية أو يرض الضريبة بصورة مزدوجة  -
double 

emploiخطأيرضت أو faux emploi  لمكمؼ بأف يستفيد مف ييطالب ا، أو أكثر مف الاّلـز
يتضمف ييف مواز  وتنظيما أوتشريعاتشريعا أو تنظيما يحؽ يقرره القانوف سواء كاف ىذا القانوف 

 .2االستثمارالمقتضيات القانونية المتعمقة بمقتضيات جبائية كما ىو الشأف يي 
 

                                                           
وعن ، فرض نفس الضريبة أو ضريبة مشابية ليا أو أكثر من مرة عمى نفس الشخص:" الضريبي  زدواجباال يقصد  -1

اف ديو ، المالية العامة، يحسيف مصطفى يحسيف لممزيد راجع:. تفرضيما دولتين مختمفتين "نفس المال في نفس المدة 
 . 59، 54ص، ص المطبوعات الجامعية، الجزائر

 تالفي الخضوع لمسيادة الضريبية لدولتين مختمفتين أو أكثرلضريبي الذي يقصد بو : " ويختمؼ بذلؾ عف التجنب ا  
 ((.31عمياف مالؾ، المرجع السابؽ، ص :))انظر يكون ىدفو تجنب الضريبة األكثر عبئا ".

، مؤرخ يي 46رج ج عدد  ج، يتعمؽ بترقية االستثمار،2016أوت  03مؤرخ يي ، 09ػػػػػػػ16قانوف رقـ ، 12المادة راجع  -2
 . 2016أوت 03
، ، بمثابة ميثاؽ لالستثمارات95.18، بتنفيذ القانوف رقـ 1995نويمبر  08صادر يي ، 1.95.213ظيير شريؼ رقـ   -

 . 1996يوليو  01، مؤرخ يي 4335ج ر ـ ـ عدد 
 راجع:أكثر لالستزادة و     
مجمة المنارة لمدراسات القانونية ، (اليحالي والممغى( بيف ة االستثمار يي القانوف الجزائري: مقارنةأنظم ، ))يحايد ياطمة -

 . 250، ص 2019، جانفيالمغرب، دار السالـ، 28عدد ، واإلدارية
أعماؿ الممتقى الوطني الثاني يحوؿ ((، خصوصية اإلجراءات الجبائية يي قانوف تطوير االستثمار، ))اف ناديةيحسّ  -

 . 185.176. ص  ص2008أيريؿ  22و 21، يومي الجزائرجامعة قالمة، ، اإلجراءات الجبائية
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 ثانيا :في مادة التحصيل .
تتمتع بقوة و ( rôles )اوؿبموجب الجدرائب المباشرة والرسـو المماثمة تليحّصؿ الض
ا إذ، السندات التنفيذية يتولى تيحصيؿ الجداوؿ و ، 1ال يحاجة لتدخؿ القضاء بغية تنفيذى

تيحقيؽ ذلؾ إلى إتباع مختمؼ  القباضة( يي سبيؿتسعى اإلدارة )ي الميحاسبوف العموميوف
 الوسائؿ القانونية ألجؿ استخالص يحقوؽ الخزينة العمومية.

تفؽ المشرع المغربي مع زعة الجبائية بمادة التيحصيؿ الجبائي يارتباط المنا عندو     
إجراء اعتراض عمى شكؿ مكف أف تتضمف إّما إذ ي، ي يي يحاالت تقديـ الشكوى ر الجزائ

تتخذ الشكوى أو ، المتابعة عف طريؽ اإليحتجاج اليحصري عمى قانونية شكؿ إجراء المتابعة
تجاج عمى وجود إلزاـ ديع مبمغ الديف عف طريؽ اإليح اعتراض عمى التيحصيؿ الجبريشكؿ 

واستيحقاؽ المبمغ المطالب بو أو غيرىا مف األسباب التي ال تمس بوعاء وبيحساب الضريبة 
كما ، ـ ت المغربيةمف  22يقرة  222الجزائري والمادة مف ؽ إ ج  20يقرة  222ويقا لممادة 

لة التنفيذ الجبري )غمؽ يي يحايمكف أف تتخذ صورة المطالبة باسترداد األشياء الميحجوزة 
ـ ت د ع  مف 222 الـوكذاؽ إ ج الجزائري مف  222 الـ الميحؿ، اليحجز، البيع( يحسب

 .المغربية 
عدـ ورغـ اإلتفاؽ يي ىذه اليحاالت إاّل أّف المشرع المغربي يتفرد بيحالة أخرى تتمثؿ يي     

يقرة أخيرة مف  222ة يحسب الماد أداءات يكوف المكمؼ قد قاـ بيا )ايحتساب( اإلدارةاعتبار
 .مدونة تيحصيؿ الديوف العمومية 

يحسب بالتدريج لمديوف العمومية الزجري تباشر إجراءات التيحصيؿ الجبري عميو، و 
 .2البيعثـ ؛ اليحجزثـ ؛ التالي : اإلنذار الترتيب

                                                           
 ، المرجع السابؽ.ج، ؽ إ ج 143راجع المادة  -1
 .د ع ـ، المرجع السابؽ ، ـ ت08المادة  - 
 المرجع السابؽ.، ـ ع ض ـ، 39المادة  - ، المرجع السابؽ. جؽ إ ج ، 145انظر المادة  -2
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 عند المشرع الجزائري .-2

، مؼ وكذا اليحجز والبيعالغمؽ المؤقت لمميحؿ الميني لممكتتمثؿ اإلجراءات التنفيذية يي     
يمكف (  commandementغير أّف الغمؽ المؤقت واليحجز يجب أف يسبقيما وجوبا إخطار) 

 .(يي يحالة التيحصيؿ بأجؿ)تبميغو بعد يوـ كامؿ مف تاريخ االستيحقاؽ 
 يحيث تفرض الضرائب المباشرة والرسـو يي اليـو األوؿ مف الشير الثالث الموالي     

ضرائب مف قانوف ال 01يقرة  354يحسب المادة يو الجدوؿ لمتيحصيؿ لمشير الذي يدرج ي
 المباشرة والرسـو المماثمة.

وما  2يقرة  354أّما يي يحاالت وجوب التيحصيؿ الفوري المنصوص عميو يي المادة 
والمتمثمة يي يحالة ريحيؿ القباضة عف ، بعدىا مف قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة

التوقؼ ، التنازؿ عف المؤسسة، البيع الطوعي أو االضطراري، لممكمؼ النطاؽ اإلقميمي
 تنبييا يجوز لقابض الضرائب أف يوجو، يحالة الوياة، الكمي أو المؤقت عف ممارسة نشاط ما

بال مصاريؼ إلى المكمؼ بالضريبة بمجرد توير وجوب ىذا التيحصيؿ ويجوز يحينئذ القياـ 
 مف قانوف اإلجراءات الجبائية . 174يحسب المادة  باليحجز بعد يـو مف تبميغ التنبيو 

 موقف المشرع المغربي .-2
تستيحؽ الضرائب والرسـو المدرجة يي الجداوؿ عند انصراـ الشير الثاني الموالي لشير      

مف مدونة التيحصيؿ( ىذا يي يحالة استيحقاؽ الضريبة  22الشروع يي التيحصيؿ) المادة 
يقع عمى المكمؼ بالضريبة الذي انتقؿ خارج دائرة اختصاص أّما االستيحقاؽ الفوري ي، بأجؿ

( 22الميحاسب المكمؼ بالتيحصيؿ إاّل إذا أشعره المديف بميحؿ اإلقامة الجديد خمسة عشر )
يحالة إدماج أو ، يوما قبؿ ذلؾ؛ ويي يحالة البيع اإلرادي أو الجبري وعند توقيؼ النشاط

 مدونة التيحصيؿ(. 22ادة انفصاؿ أو تيحويؿ الشكؿ القانوني لمشركة ) الم
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وقبؿ الشروع يي التيحصيؿ الجبري يتـ إرساؿ اإلدارة إنذارا عف طريؽ البريد يي ظرؼ  
، وعمى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع يي التيحصيؿ، لى كؿ مكمؼ مقّيد بالجداوؿمغمؽ إ

قا لممادة المبمغ الواجب أداؤه وتاريخي الشروع يي التيحصيؿ واالستيحقاؽ وي ويبيف ىذا اإلنذار
يال يمكف مباشرة التيحصيؿ الجبري إاّل بعد إرساؿ آخر ، مف مدونة التيحصيؿ 22يقرة22

مف أجؿ ثالثيف ذلؾ أّنو يستفيد  واألكثر مف مدونة التيحصيؿ( 22مديف ) المادة إشعار لم
 ( عمى األقؿ بعد إرساؿ آخر إشعار02( يوما ابتداء مف تاريخ االستيحقاؽ وعشريف يوما)22)

 تيجة تذكر.بدوف ن
ومف النايحية العممية يإف اإلدارة الضريبية ترسؿ لممكمؼ بالضريبة المعني إشعارا أوال 
قبؿ تاريخ اإلستيحقاؽ ثـ إشعارا آخر بعد ذات التاريخ قبؿ آخر إشعار )إنذار( دوف نتيجة 

 .عكس المشرع الجزائري الذي جعميا تتسـ بطابع الفجاءة 1

 كوى المسبقة .الفرع الثالث: مدى إلزامية الش
عمى استمزاـ التظمـ قبؿ ريع الدعوى وانتظار نتيجتو يحتى العالـ تشريعات  جمعكاد تت

ظيرت قاعدة الطعف اإلداري ، 3وعمى رأسيا التشريع الفرنسي 2تتيحقؽ اليحكمة مف وجوبو

                                                           
مجمة  قانونية الممزمة والممارسات الواقعية إلدارة الضرائب((،مسوس ميحمد، )) المنازعات الضريبة بيف الضمانات ال -1

 .432، ص 2014ماي ، المغرب، ،ىيئة الميحاميف17-16وجدعدد مز ، المناظرة
ص ، مصر، دار النيضة العربية، 2005لسنة  91شرح قانوف الضريبة عمى الدخؿ رقـ موسوعة ، زكريا ميحمدبيومي  - 2

04  . 
-EL KESRI (A),” Le Contentieux Fiscal Au Maroc Entre Le Droit Et Le Fait”, Actes du 

Colloque Droit Et Pratique Au Maroc, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des 

Sciences Juridiques Economiques et Sociales FES, Maroc, 1994,p p189,190. 
3
- ESCLASSAN Marie-Christine, Op cit, p109. 

- Art L190-1 du CPF, Op cit :" Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un 

impôt qui le concerne doit  d'abord addresser une réclamation au service territorial…" 

- et Art R*199-1, ibid :«  L'action doit être introduite devant le tribunal competent  dans 

le délai de deux mois à partir du jour de la réception de …" 
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يعد سموؾ اإلجراءات اإلدارية يحيث  يي إطار الضرائب المباشرة  2202المسبؽ منذ سنة 
 .1ممارسة أي طعف قضائي  ضروري قبؿ

التظمـ أماـ اإلدارة إلزامية بقاعدة  يحيث أخذ المشرع الجزائريوىذا ما سار عميو 
اد لمو ايي قانوف اإلجراءات الجبائية بموجب  لمجوء إلى القضاءالضريبية المختصة قبؿ ا

يي وكذا ، و المرتبطة بمادة الوعاء 172، 83، ىيقرة أول 82، يقرة أولى 80، 71
والمتعمقة مف نفس القانوف أخيرة  يقرة 154 و، 1مكرر 153 و، مكرر 153و، 153وادالم

 . " يجب"مستعمال يي ذلؾ عبارة ، بالتيحصيؿ
تحت طائمة " ، "يجبوعمى نفس المنواؿ سار المشرع المغربي متخذا  يي ذلؾ عبارة " 

ف مدونة الضرائب م 235وجوبي وذلؾ بموجب المادتيف  التي تفيد أف التظمـ إجراء البطالن"
 .مف مدونة التيحصيؿ  120والمادة 

يحاالت  وقد استبعد القاضي الجزائري عمى غرار المغربي شرط الشكوى المسبقة يي
 نتوالىا بالتفصيؿ تباعا.معينة 
 .األولية  االستبعاد القضائي الجزائري لشرط الشكوىأوال: 

اإلجراء  مكمؼ بالضريبةاتباع ال لقد ذىب االجتياد القضائي الجزائري إلى ضرورة
عدا 2القضائية وذلؾ يي العديد مف القراراتلية الشكوى والمتمثؿ يي آالجوىري اإللزامي 

                                                           
 .112المرجع السابؽ، ص الضمانات المسطرية لمممـز يي مواجية اإلدارة الضريبية، ، مميح يونس - 1
سة الوطنية لمتمويف " قضية مديرية الضرائب لوالية مستغانـ ضد المؤس، 09/04/2001قرار مؤرخ يي ، مجمس الدولة- 2

 .92ص ، 2003، عدد خاص : المنازعات الضريبية، مجمة مجمس الدولة، بالمواد الغذائية "
 .76، 75ص ص ، نفس المرجع -
أعماؿ الندوة ((، المنازعات اإلدارية يي المادة الضريبية أو الطرؽ البديمة لتسوية النزاعات الجبائية ))، الشريقي ميحمد -

، منشورات 16دياتر المجمس األعمى عدد ، ع : اإلشكاالت القانونية والعممية يي المجاؿ الضريبيالوطنية يحوؿ موضو 
 . 50، 49ص ص ، 2011اليحمبي، المغرب، 
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يحالتيف أقّرىما القضاء يمكف مف خالليا الطعف أماـ القضاء دوف استمزاـ المرور بالطعف 
 : يي وتتمثؿ األّولي أماـ الّسمطة اإلدارية

 ؛يحالة االستعجاؿ-
 دوف وجو يحؽ.استرجاع مبالغ مديوعة بة بالمطالدعوى  -
 حالة اإلستعجال . -1

اإلستعجاؿ وعدـ المساس بأصؿ  تيبتواير يحال االستعجاؿ ضاءقاختصاص ينعقد 
     .  وتستبعد الشكوى عمى إثر ذلؾ نتيجة المطالبة بوقؼ التنفيذ وىما شرطاف متالزماف، اليحؽ

متى كان التدبير االستعجالي :"بأّنو تأقر  إذ1يي أيحد قرارتيا تو الميحكمة العمياوىذا ما أكد
وجب عدم اخضاع الدعوى االستعجالية لمطعن ، يمتاز بطابع السرعة التي يتطمبيا اإلجراء

كما أن قاضي الدرجة األولى صرح بعدم قبول ، ومن ثم إعفاؤىا منواإلداري المسبق  
حل النزاع في الموضوع  قد العريضة الرامية إلى تأجيل المتابعة والمطالبة بالغرامة لغاية 
 أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب إلغاء األمر المستأنف" .

 دعوى استرجاع مبالغ مدفوعة دون وجو حق.-0
لضرائب مباشرة اليحجز عمى أمواؿ المديف ويقا لمشروط الميحددة يي ا يمكف إلدارة

بجميع  مريؽ طمبلممكمؼ أو الغير تقديـ لذلؾ يمكف ، إ ج  مف ؽ  222و  222ة الماد
يي أجؿ شير وايحد ابتداء مف التاريخ الذي ، تيحت طائمة البطالف، وسائؿ اإلثبات المفيدة

برى السترداد ييو صايحب الطمب باليحجز أماـ المدير الوالئي أو مدير المؤسسات الكيبمغ 

                                                                                                                                                                                     

، 26/04/2007، تاريخ 179يحكـ رقـ ، مديرية الضرائب " "شركة سامي التكوست ضدّ ، يحكـ الميحكمة اإلداريةراجع :  -
 ، المرجع السابؽ .www .JurisprudMaroc .com : انظر موقع

، المجمة القضائية لسنة 28/12/1985مؤرخ يي ، قضية )ح.ع (ضد )المدير الوالئي لمضرائب(، 44299قرار رقـ  - 1
 . 210ص ، 03عدد ، 1989
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مدير كما ال يجوز إبالغ الميحكمة اإلدارية قبؿ انقضاء األجؿ الممنوح لم، األشياء الميحجوزة
 )شير وايحد(.يي الشكوى لمفصؿ الوالئي 
بخصوص تقديـ شكوى أولية أو ال لممطالبة باسترجاع مبالغ مديوعة مف دوف وجو و 

ويصؿ يييا القاضي اإلداري ، يحؽ ) ديع غير مستيحؽ( ) إثراء بال سبب( لـ يعالجيا المشّرع
ق ض من  399و393 الم:"يحيث ورد ييو أّف . 0222بموجب اجتياد قضائي صادر سنة 

لكونيا تتعمق بمالحقات وبالتحديد باسترجاع المحجوزات  المثارة ال مجال لتطبيقيام ر م 
تحصيل بينما الدعوى الحالية تنصب عمى استرجاع مبالغ تم تحصيميا بناء عمى سند 

 .أُبطل قضائيا بموجب قرار
لمشكوى  وحيث أّن الدفع بالتالي بعدم صحة اإلجراءات نتيجة عدم تقديم المدعية

الضريبية قبل رفعيا لمدعوى الحالية غير جدي بالنظر إلى طبيعة المنازعة المطروحة من 
 ."ض م ر م من ق 329م والتي ال تخضع إلجراء الطعن اإلداري المسبق بمفيوم  خالليا،
 االستبعاد القضائي المغربي المبرر لمشكوى تطبيقا لقاعدة توازي اإلخالالت الشكمية.ثانيا: 
تتفؽ مختمؼ الميحاكـ المغربية عمى أّف سموؾ اإلجراءات اإلدارية المتعمقة بالشكوى       

، أّما يي يحالة عدـ تيحقؽ المسبقة ال يكوف إلزاميا إاّل يي يحالة تيحقؽ شروط اإلخضاع
يإّف ، كأف تمجأ اإلدارة إلى يرض الضريبة دوف ايحتراـ اإلجراءات القانونية لفرضيا شروطو

تطبيقا لقاعدة توازي اإلخالالت مقّيد بإجراءات الشكوى األولية غير ذلؾ يجعؿ المكمؼ 
:" حيث من المستقر عميو في ليا  ميحكمة النقض يي قراريقد قضت  وتبعا لذلؾ ،1ةالشكمي

بة قبل المجوء إلى التظمم اإلداري ال تكون واج -إجراء –قضاء ىذه المحكمة أّن مسطرة 
 .2خرقت الضمانات المخولة لمممزم" ثبت أّن إدارة الضرائبإذا ، القضاء

                                                           
 .88المرجع السابؽ، ص ، سفياف صابر -1
ة بيف يقو اإلدارة الضريبية والعمؿ المساطر الضريبي، أزوكار عمر، نقال عف 2011أيريؿ 21، مؤرخ يي 316قرار رقـ -2

 .218.217ص ص، 2016النجاح الجديدة، المغرب، ، قرار قضائي 300القضائي المغربي : رصد ألكثر مف 
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وعميو، ياالجتياد القضائي قد أعفى المكّمؼ بالضريبة يي ىذه اليحاالت مف إلزامية        
جوء إلى القضاء ما يجعؿ طريي المنازعة يلعامالف قبؿ الماإلدارة تقديـ شكوى مسبقة أماـ 

 ئؽ الثبوتية.مف يحيث تقديـ المستندات والوثانفس المساية أماـ القضاء عمى 
مف  222إجراء مقارنة بسيطة ييما بيف القرار القضائي المغربي والمادة وعميو ، عند      

 قانوف اإلجراءات الجبائية نممس تطابؽ وتماثؿ مف يحيث موضوع المنازعة واختالؼ
ؽ إ ج(  222يالمشّرع الجزائري اشترط بموجبيا ) المادة لشكوى يحياليا . بخصوص إلزامية ا

ـ شكوى مسبقة تتخذ شكؿ اإلعتراض عمى قانونية شكؿ إجراء المتابعة، أّما القاضي تقدي
المغربي وبموجب ىذا القرار نجده قد استبعد شرط الشكوى يي أية مسألة  تكوف قد خرقت 
يييا اإلدارة الضريبية ضمانات المكمؼ القانونية واإلجرائية تطبيقا لقاعدة توازي اإلخالالت 

إلى أّف اإلخالالت الشكمية التي بتجاوزىا تصبح الشكوى اختيارية ىي تمؾ إضاية ، الشكمية
المتعمقة بالفرض الضريبي وليس المتابعة أو إجراءات اإلستخالص كما ذىب إليو المشرع 

مف إجراء المتابعة الذي يمكف أف  اتكوف أقؿ ضرر طني، أي أّف يحالة الفرض الضريبي الو 
 لبيع .اإجراء أخطر يحالة وىي يصؿ إلى 

ومف خالؿ توجياتو ىو اآلخر يقّدـ ضمانات لممكمؼ  لذلؾ يالقاضي المغربي      
عكس .طرييفمراكز اليي جو مف الثقة والتعاوف والتقارب بالضريبة ويسعى بموجبيا لخمؽ 

القاضي الجزائري الذي ينيحصر دوره يي كونو كاشؼ وليس منشئ ليحاالت لـ تكف موجودة 
جاؿ مبررة بطبيعتيا ما داـ يشترط لقبوليا وجود دعوى موازية يي نظرا لكوف يحالة االستع

ذا بالنسبة لمشخص الدائف وك ،قديميا شكوى مسبقة كشرط إلزاميلترط تشيالموضوع 
لبو بتقديـ شكوى مسبقة طالما أف طمبو ال يتعمؽ بوعاء االغير( ال يمكف أف نطلممكمؼ)

 ويحساب الضريبة.
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 .1أمام اإلدارة الضريبية متقديم التظم ونتائج إجراءات :الفرع الرابع 
جرائية لمعالجة الشكاوى كآجاؿ  عمؿ القانوف الجبائي عمى تيحديد عّدة ضوابط قانونية وا 

نتوالىا بالتفصيؿ  ثانيا(والموضوعية ) )أوال(وضع التظمـ وغيرىا مف الشروط األخرى الشكمية 
 . تباعا

 أوال: شروط الشكوى المسبقة .
 ميعاد تقديم الشكوى النزاعية . -1

 ،إف كاف ليا ما يبررىا  قوقوبفواتيا يفقد المكمؼ يحلنظاـ العاـ تعتبر المواعيد مف ا
قديـ الشكوى ييما بيف التشريعيف الجزائري والمغربي ما يبرر سيادة كؿ دوؿ ويتميز ميعاد ت
وىذا ما نتواله بالدراسة تختمؼ يي مادة الوعاء عنيا يي مادة التيحصيؿ  إذ عمى إقميميا ،

 تباعا.

 .المغربي طول الميعاد في القانون الجزائري دونالميعاد عند النزاع في الوعاء :-أ

ديسمبر  22إلى غاية  يي القانوف الجزائريتقبؿ الشكاوى المرتبطة بالوعاء الضريبي 
 األيحداث الموجبة لياسنة إدراج الجدوؿ يي التيحصيؿ أو يحصوؿ مف السنة الثانية التي تمي 

 مف قانوف اإلجراءات الجبائية يي : 20كما وينقضي أجؿ الشكوى ويقا لممادة 
ديسمبر مف السنة الثانية التي تمي السنة التي استمـ خالليا الكمؼ إنذارات جديدة  22 -

 الة وقوع أخطاء يي اإلرساؿ .يي يح

 

                                                           
النصوص المغربية المنظمة لمشكوى األولية شيحييحة يي ىذا المجاؿ بيحيث ال تشير إلى شكميات وميكانيزمات تدبير - 1

وبالتالي يإف تنظيـ معالجة النزاعات يكمف ، قانوف إجرائي كما ىو عميو اليحاؿ يي الجزائر زيادة عمى غياب، ىذه اإلجراءات
المرجع السابؽ، القانوف الضريبي المغربي : دراسة تيحميمية نقدية،  شكيري ميحمد،راجع : ))يي المذكرات التفسيرية .

 ((.563ص
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ديسمبر مف السنة الثانية التي تمي السنة التي تأكد يييا المكمؼ بالضريبة مف  22 -
 . 1وجود ضرائب مطالب بيا بغير وجو قانوني

ديسمبر مف  22وعندما ال تستوجب الضريبة وضع جدوؿ تقبؿ الشكاوى إلى غاية  -
عمؽ األمر باعتراضات تخص تطبيؽ السنة الثانية التي تمت يييا اإلقتطاعات إف ت

 اعتراض مف المصدر  .
، التشريع الجبائي الجزائريكما أّف الميعاد يي التشريع الجبائي المغربي يختمؼ عنو يي 

يحالة ، ـ ع ض( 022) المادة يحالتيف الضريبي  نممس  بالوعاءيحاؿ ارتباط الشكوى يفي 
( أشير الموالية النقضاء 22الستة )أداء الضريبة بصورة تمقائية تقدـ المطالبات خالؿ 

ويحالة يرض الضريبة عف طريؽ ، (ـ ع ض ـ002المادة اآلجاؿ المقررة لمفرض التمقائي )
( 22الجداوؿ أو قوائـ اإليرادات أو أوامر باالستخالص  يقدـ المطمب المسبؽ خالؿ الستة )

 أشير الموالية لمشير الذي يقع ييو صدور األمر بتيحصيميا.
ال يصعب ميمة المكمؼ مقارنة بنظيره المغربي إلى أّف المشرع الجزائري  نخمصإذف 

 عند النزاع يي األساس الضريبي، ييي تفوؽ السنتيفطويمة المواعيد  بالضريبة طالما أفّ 
 .2عمى خالؼ المشرع المغربي الذي جعميا قصيرة ومتعددة 

                                                           
ج ر ج ج عدد ، 2019ضمف قانوف المالية لسنة يت، 2018ديسمبر  27مؤرخ يي ، 18-18نوف رقـ قا، 18المادة  -1

 .2018ديسمبر  30مؤرخ يي ، 79
إذ تليحسب كاممة يال يدخؿ يي اليحساب ، ورغـ اإلختالؼ تتطابؽ طريقة يحساب المواعيد يي التشريع الجزائري والمغربي - 2

مف مدونة  245ارية الجزائري والمادة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلد 405يـو التبميغ ويـو انقضاء األجؿ ويقا لممادة 
سب توال يح، تحسب كل اآلجال المنصوص عمييا في ىذا القانون كاممة" عمى التوالي : )) تنصاف الضرائب المغربية.

 ...."  يوم التبميغ أو التبميغ الرسمي ويوم انقضاء األجل
حيث ال يعتبر في الحساب اليوم األول من األجل ل المتعمقة بالمساطر المنصوص عمييا في ىذا القانون كاممة بااآلج" 

 ."((...  ويوم حمول األجل
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 انون الجزائري دون المغربي.جال في القاآلتعدد  الميعاد عند اتصال النزاع بالتحصيل :-ب
تتعدد المواعيد بتنوع  يحاالت االعتراض يي الجبائي عند اتصاؿ الشكوى بالتيحصيؿ 

مكرر مف قانوف  222المادة )يحالة االعتراض عمى إجراء المتابعة إذ يي ، التشريع الجزائري
بتداء مف ( ا20يي أجؿ شيريف )، ، تيحت طائمة البطالفتقدـ الشكاوىاإلجراءات الجبائية( 

وكذا يي يحالة االعتراض عمى التيحصيؿ الجبري تقدـ ، اريخ تبميغ اإلجراء الميحتج عميوت
أّما يي يحالة ، ( اعتبارا مف تاريخ تبميغ أوؿ إجراء لممتابعة20الشكوى يي أجؿ شيريف )

( ابتداء مف التاريخ الذي 22استرداد األشياء الميحجوزة ييقدـ الطمب يي أجؿ شير وايحد )
 .مف نفس القانوف( 222)المادة يو صايحب الطمب باليحجزأعمـ ي

تريع المطالبات المتعمقة بإجراءات ، يي القانوف المغربيلكف يي شؽ االستخالص 
( يوما الموالي لتاريخ تبميغ 22التيحصيؿ الجبري تيحت طائمة عدـ القبوؿ داخؿ أجؿ ستيف)

 .لتيحصيؿ(امدونة  202)ـ اإلجراء 
يعقد المسألة يي وجو المكمفيف الذيف يتقدموف بطمباتيـ أماـ  ريناليحظ أّف المشرع الجزائ

أو مدير المؤسسات الكبرى يي يحالة اتصاؿ المنازعة باالستخالص نظرا  المدير الوالئي
 المشّرع المغربي .ما سار عميو  ىذا عمى غرار،  واختالييالقصر المواعيد 

 وية أو كتابية.: شفدون الجزائر المرونة في شكل الشكوى بالمغرب-2

لـ يشترط المشرع الجزائري وال لكف ، يتـ تقديـ الشكوى مف يحيث الشكؿ كتابيا كأصؿ
والمادة الجزائري مف قانوف اإلجراءات الجبائية  22ويقا لممادتيف تدوينيا صرايحة المغربي 

األخرى إاّل أف ذلؾ يستشؼ مف الشروط الموضوعية ، المغربية لضرائبامف المدونة  022
، يجب أف تتضمف الشكوى المعطيات والبيانات الالزمة لمتعريؼ بالمكمؼ وبموضوع النزاعإذ 

ويي ىذا الشأف استيحسف المشرع إرياقيا بنسخة مف اإلشعار الضريبي أو بياف التصفية 
والوقائع والوسائؿ التي يستند عمييا المكمؼ بالضريبة . كما ال يجوز أف تستبؽ الشكوى 
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مع إمكانية قبوؿ الشكوى  .2لتظممات يحوؿ اإلشعارات بالتسوية ، كا1إصدار الضريبة 
 .3المقّدمة بطريقة إلكترونية 

 لكن السؤال الذي يطرح نفسو يتمثل في مدى قبول الشكوى الشفوية ؟.     
بتفيحصنا لمختمؼ االيحكاـ القانونية يي التشريع الجبائي لـ نجد أي نص يعالج ىذا       
ربي ذىب إلى إمكانية قبوؿ الشكوى الشفوية يي يحالتيف استثنائيتيف لكف الفقو المغ، التساؤؿ

 .4لمضريبة  ئىما : تكرار يرض الضريبة  والفرض الخاط
ابتدعت اإلدارة الضريبية يي ىذا المجاؿ نجد أّف يي يرنسا أّما عف الوضع السائد  

" تتكوف مف ثالث  la fiche de visiteالتيحرير الناقص أو الخاطئ( ما يلعرؼ بورقة الزيارة " )
جميع المعمومات المتعمقة بمفتش الضريبة المكمؼ باالستقباؿ بتعبئتيا  ( نسخ يتولى03)

بالمكمؼ والجدوؿ الضريبي ومضموف الطعف ويقدميا لمخاضع بالضريبة ويضعيا يي ممفو 
لة ، ويي يحا5يتصبح ىذه الورقة بمثابة شكاية مكتوبة ويتسمـ المكمؼ إيحدى النسخ ، الجبائي

ما إذا كانت الشكوى غير مقبولة شكال وال يزاؿ أماـ المكمؼ بالضريبة ميعاد يمكف لو تقديـ 
 .6شكوى ثانية أماـ الجية اإلدارية المختصة 

                                                           
، 2002القرقوري ميحمد، وعاء ومنازعة الضرائب عمى القيمة المضاية والشركات والدخؿ، مطبعة األمنية، المغرب،  -1

 .288ص 
 .21صالمرجع السابؽ، ، كريبي زوبيدة -2
المرجع السابؽ،  ،((:شروطيا، آجاليا ودالالتيا ةة أماـ أنظار اإلدارة الضريبيمسطرة التظممات اإلداري)) مميح يونس،-3

 .105ص
 . 53يحرش كريـ، المرجع السابؽ، ص ل - 4
 . 55المرجع السابؽ، ص، الثيعاللي عبد القادر-  
نتخابية و الجبائية مف مجمة المنازعات اال، ((الرقابة اإلدارية والقضائية يي مجاؿ المنازعة الضريبية ، ))ميحمد بوغالب -5

 .18ص ، 2007، مطبعة األمنية، المغرب، الندوة الجيوية السادسة، خالؿ اجتيادات المجمس األعمى
6
-AIME Charles et MARC Rochedy, droit fiscal 2017, 15

e
édition, Dalloz, Paris, 2017, p 295.  
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ىذا اإلجراء نظرا لكونو يجنب  نيج اإلدارة الضريبية الجزائريةلذلؾ ال نرى مانعا مف 
ييتـ التصيحيح مف ...( ب تكممة الشكوى طم، ستدعاءاءات ) االالمكمؼ واإلدارة عديد اإلجر 

 أبدا.ميو ال توجد شكوى مريوضة ق بؿ مفتش الضرائب ماسؾ الممؼ الجبائي لممكمؼ ، وع
 لتشريع الجزائري دون المغربي .في اجماعية الالشكوى اقبول  -0

أف تكوف الشكاوى مف قانوف اإلجراءات الجبائية الفقرة األولى  22استمزمت المادة 
 .ثناءاستوأوردت عمييا ، عامةة يردية كقاعدة يالضريبأماـ اإلدارة  دمةالمق
المتمثؿ يي ا، أو معنوي ايرد ابد أف تخص  الشكوى شخص وايحد سواء أكاف شخص يال

لكف يجوز لممكمفيف الذيف تلفرض ، ىذا بيحسب األصؿ، صميحة يي التظمـصايحب الصفة والم
 وكذا، يف تكوف يحصصيـ غير مفرزةثة الذعمييـ الضريبة جماعيا كما ىو يحاؿ الور 

وال تقبؿ الشكوى  ،1األعضاء الذيف ينتموف إلى شركات األشخاص تقديـ شكوى جماعية 
 .ّرع المغربيالجماعية ويقا لما سار عميو المش

 : آثار تقديم التظمم.ثانيا
 إمكانية تصحيح الشكوى المعيبة .-9
 في التشريع الجبائي الجزائري . - أ

توجيو رسالة موصى يي يحالة اتصاليا بشكوى معيبة بإدارة الضرائب  ألـز المشرع      
المعني باألمر لتكممة ممؼ الشكوى وتقديـ المكمؼ بالضريبة عمييا مع إشعار باالستالـ إلى 
اعتبارا مف (يوما 30)اد ثالثيف وقابمة لدعـ نزاعو يي ميع، كؿ وثيقة ثبوتية مذكورة مف طريو

                                                           
 .R*197-1يحسب المادة، المرجع السابؽ، ة الفرنسيةالشرط مستورد يحرييا مف  مدونة اإلجراءات الجبائي ىذا - 1

" Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, peuvent formuler une 

réclamation collective : 

a) Les contribuables imposes collectivement ;  

b) Les membres des sociétés de personnes…" 
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(أياـ عند ارتباط الشكوى 08ويي أجؿ ثمانية )، 1طمبو بالوعاء تاريخ االستالـ لّما يتصؿ 
 .2بالتيحصيؿ الجبائي

وبيذا يحايظ المشرع عمى يحقوؽ المكمؼ وجّنبو ريض الشكوى لسبب يمكف تداركو خالؿ     
وتوقؼ بذلؾ ، يحسب اليحالة، ( أياـ08( يـو إضايية عمى ميعاد تقديـ الشكوى أو )30مدة) 

، يي الطعف إلى غاية الرد مف قبؿ اإلدارة بقبوؿ أو ريض الشكوى 3مواعيد التيحقيؽ والبت 
خالؿ الميعاد المضاؼ تقوـ اإلدارة بتبميغ جوابو ناقصا رد المكمؼ أو كاف  لكف إذا تعذر

العيوب تمك تصحيح حول مدى إمكانية لذا يثار تساؤل .المكمؼ قرار الريض لعدـ القبوؿ
 ؟.أخرى ثانية مّرة 
عدـ التقّيد و االلتزاـ بالشكميات والبيانات المشروطة يي الشكوى يمكف ،  يي يحقيقة األمر    

قانوف مف  04يقرة  83إذ تنص المادة ، أف تصيحح أثناء المريحمة القضائية عدا التوقيع
يمكن أن ُتغطى ، باستثناء عدم التوقيع عمى الشكوى األولية:"أّنوعمى اإلجراءات الجبائية 

 "....ضة الموجية إلى المحكمة اإلدارية العيوب الشكمية في العري
 موقف المشرع الجبائي المغربي .-ب

ئة( ضمف المدونة تقديـ مطالبة منقوصة أو خاط)يذه اليحالةلـ يتطّرؽ المشرع المغربي ل
لكف القضاء وّضح المسألة يبّيف أّف عدـ اشتماؿ المطالبة عمى ىذه ، العامة لمضرائب

ويعتبر الريض نيائيا يي يحالة ، ؼ المصالح الضريبيةالبيانات يفضي إلى ريضيا مف طر 

                                                           
 المرجع السابؽ .ج، ؽ إ ج ، الفقرة األخيرة 73المادة انظر  -1

 .المرجع نفسو ، 1مكرر 153انظر المادة  -2
، 66:"... ال تسري اآلجال المنصوص عمييا في المادتين يقرة أخيرة، المرجع نفسو .التي تنص عمى  73انظر المادة  -3

 إاّل اعتبارا من استالم اإلدارة لجواب المكمف بالضريبة ". 66
 . التحقيق في الشكاوى وأجل البت"وردت تيحت القسـ الخامس اليحامؿ لعنواف :  " 76 المادة -
 . الشكاوى الخاضعة الختصاص اإلدارة المركزية "جاءت تيحت القسـ السادس بعنواف : " 77المادة  -
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انصراـ األجؿ القانوني لتقديميا، غير أّنو يمكف تصيحيح النقائص التي تشوب شكؿ المطالبة 
 . 1طالما أّف األجؿ قائـ أو تقديـ مطالبة جديدة مف ق بؿ الممـز أو مف ينوب عنو

ف مف زاوية عمى المشرع المقار  إذف المشّرع الجزائري كاف مويؽ ومتفوؽ ىذه المّرة  
ألّف المتظمـ ال يرغب يي تيحقيؽ امتياز ، تويير اليحماية لمطرؼ الضعيؼ يي عالقة المديونية
 .2بقدر ما يطالب بيحقوقو يي مواجية اإلدارة الضريبية 

 حد من السمطة التقديرية لإلدارة في القانون الجزائري دون المغربي.الإرجاء الدفع:  -0
لتظمـ أماـ اإلدارة الضريبية المختصة ال ييحوؿ دوف تنفيذ مضموف القرار إّف تقديـ ا
عامة عمال بالقاعدة المعروية يي التعامؿ مع المرايؽ العمومية :" الديع ثـ األصمي كقاعدة 

تعميؽ لكف يجوز تقديـ طمب تأجيؿ تنفيذ ميحتوى القرار الجبائي عف طريؽ ، 3االسترداد" 
 235، قانوف اإلجراءات الجبائية الجزائري 74) المادة الشكوى لى غاية الفصؿ يي الديع إ

يكوف تمقائي وال  يال4إذ يمثؿ شكال مف أشكاؿ وقؼ المتابعة  مدونة الضرائب المغربية(،
و بعد تقديـ الشكوى أشريطة تقديـ طمب متزامف يتيحقؽ يي كؿ مبمغ الضريبة المتنازع بشأنيا 

 .يا تقدر اإلدارة مدى كفايتيا وتقديـ ضمانات يحيال، وقبؿ البت يييا
إجراءت المتابعة  تباشريعند توصؿ اإلدارة إلى أّف الضمانات المقّدمة غير كايية 

 .أو الغمؽ أو البيع بالتدريج   اليحجزعف طريؽ اتباع عممية لتيحصيؿ يحقوقيا 

                                                           
الجبائية مف خالؿ ، مجمة المنازعات االنتخابية و ((ضوابط المطالبة أماـ اإلدارة الضريبية ، ))كوني عبد الجميؿ  -1

 . 220، ص 2007، الندوة الجيوية السادسة، مطبعة األمنية، المغرب، اجتيادات المجمس األعمى
2-TROTABAS Lois et COTTERET Jean- Marie, Droit fiscal général, 4

eme
edition, Dalloz 

,Paris, 1980, p 115. 
 ، المرجع السابؽ .جؽ إ ج ، 74انظر المادة  -3
 ، المرجع السابؽ.ـ ـ ع ض، أخيرةيقرة  235ادة الم-  

، 2003، بالمنازعات الضريبية، عدد خاص، مجمة مجمس الدولة، ((إرجاء ديع الضريبة  ))، مريحـو ميحمد اليحبيب - 4
 .53ص ، الجزائر
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لكف المشّرع الجزائري قطع الطريؽ أماـ اإلدارة الضريبية يي إعماؿ ىذه السمطة بصورة 
إذ مّيز بيف الشكوى ، لقبوؿ طمبو بذلؾ النسبة التي يمكف لممكمؼ أف يديعيا ميحدداطمقة م

عف طريؽ تقديـ ضمانات ، التيحصيؿ الجبائيتمؾ المتصمة بالفرض الضريبي و المتعمقة ب
( بالمائة 10لألولى وعشرة )مف مبمغ الضريبة المتنازع بشأنيا ( بالمائة 30نسبة ثالثيف )ب

 اإلدارةطرؼ مف  1ؿ ديع اليحقوؽ الباقية إلى غاية صدور القرار النزاعيلمثانية مع تأجي
عند شكوى التيحصيؿ، (شيرا 36)ستة وثالثوف  ولمدةالضريبية والفاصؿ يي شكوى األساس 

اشترط تقديـ ضمانات كايية ويتح المجاؿ أماـ يحيث المشّرع المغربي ما اتجو إليو عكس 
 قديرية يي قبوؿ  التأجيؿ مف عدمو. اإلدارة الضريبية إلعماؿ سمطتيا الت

المشرع مف يحيث ضمانات المكمؼ بالضريبة الجزائري ىو ما سار عميو  مف وما يعزز    
إذ أعفى المكمؼ الذي ينازع اإلدراة مف تقديـ أية ضمانات أو ديع ، ضبط عالقتو مع اإلدارة

ي المزدوج و ، وذلؾ يي يحالتيف عمى سبيؿ اليحصر ىي :يحالة الفرض الضريب°/° 30نسبة 
 ( .مف قانوف اإلجراءات الجبائية الجزائري  أخيرة يقرة 74يحالة ورود خطأ مادي ) المادة 

 تقديم التظمم . جراءات الالحقة عمىالمطمب الثاني : اإل
ار بشأنيا أف تيحقؽ يتعيف عمى اإلدارة الضريبية عند قبوليا الشكوى وقبؿ اتخاذ أي قر 

تظمـ واتخاذ القرار اإلداري الفاصؿ يي النزاع القائـ بيف متعرؼ عمى صيحة طمبات المليييا 
يتـ البت يييا مف يا ومضمونالشكوى  ةناء وبالنظر لطبيعلكف استث، الطرييف كأصؿ عاـ

كيحالة الخطأ يي يحساب دوف تيحقيؽ وبيحث مسبؽ تبعا لمسمطة التقديرية لإلدارة الضريبية 
 .مثال  الضريبة
شرات والتعميمات الداخمية الصادرة مف وزارة المالية نظرا  لخمو مختمؼ النصوص والنو 

جراءاتو سواء يي الجزائر أو المغرب ستقت صر دراستنا عمى مف أي يحكـ يتضمف التيحقيؽ وا 
:" يتم أّنو عمىمف قانوف اإلجراءات الجبائية  01يقرة  76تنص المادة إذ ، اإلشارة إليو يقط

                                                           
1

- GHANEMI Arezki, Op cit, p 166. 
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يقرة  235، كما تنص المادة "ت الضريبة النظر في الشكاوى من قبل المصمحة التي أعدّ 
يتولى الوزير المكمف بالمالية أو الشخص المفوض " أّنو:أخيرة مف مدونة الضرائب عمى 

 من لدنو ليذا الغرض البت في المطالبة بعد البحث الذي تقوم بو المصمحة المختصة " .
المكمؼ تقـو بتسميـ ما يجدر اإلشارة إليو أّف اإلدارة الجبائية عند تسمميا الشكوى و 

ضرائب بطمب تأجيؿ ص ليتـ بعدىا إخطار قابض الوتسجؿ يي سجؿ مخصّ ، 1وصؿ بذلؾ 
د الديع إف ولج 

ـّ تقوـ2 ، الجية المعنية بدراسة الشكوى مف النايحيتيف المظيرية والموضوعية ، ث
ط يتـ التيحقيؽ مع المكمؼ بطمب توضييحات وتبريرات منو أو التنقؿ لمكاف مزاولة النشال

باستدعاء المشتكي أو أو تقـو  تمؼ الدياتر الميحاسبيةلممارسة الرقابة عمى مداخميو يي مخ
 .ة توضيح طمباتو الواردة بالتظمـ يالمساف أبمغ مف القمـوكيمو القانوني إلى اإلدارة بلغي

المفتشيات يي إطار وى المديريات الوالئية لمضرائب و دد تيحدد عمى مستويي ىذا الصّ 
القات مع المواطنيف أياـ خاصة الستقباليـ وىذا ما يسمح بتبادؿ وجيات النظر تنظيـ الع

، ليتـ عمى إثر 3واليحوار بيف اإلدارة والمكمؼ ييتمكف ىذا األخير مف توضيح صيحة طمباتو
ىذه التيحريات البت يي الشكاوى المريوعة أماـ اإلدارة )يرع أوؿ( عف طريؽ إصدار قرار 

 يرع ثاف(.وىذا ما سنفصؿ ييو تباعا.يييا بالريض أو القبوؿ) 
 
 

                                                           
بذلك إلى المكمف  يسمم وصل، الشكاوى إلى ...يجب أن توجو :" أّنو عمى المرجع السابؽ ، جؽ إ ج  71المادة  - 1

 .بالضريبة "
جميع ، يجب عمى المؤسسات التابعة لمديرية إيداع لدى ىذه الييئة: " المرجع نفسو ، الفقرة األولى 172المادة  -

 الشكاوى ...ويسمم وصل لممكمفين بالضريبة " .
 .38ص ، رجع السابؽالم، منازعات الضرائب المباشرة يي الجزائر، يريجة يحسيف -2
تخصص: قانوف ، مذكرة مقّدمة لنيؿ شيادة الماجستير يي القانوف، ة يي المواد اإلداريةيالمنازعات الضريب، خرشي إلياـ -3

 .50، ص 2004، سطيؼ، يحات عباسجامعة ير ، عاـ
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 في الشكوى . بت:الالفرع األول 
 .الجية المختصة بالبت في التظممأوال:

إّنما تتعداه يي القانوف الجزائري  تنيحصر سمطة البت  يي شخص المدير الوالئي ال 
أّما  ،1إلى رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري لمضرائب ومدير المؤسسات الكبيرة

المغربي ييتولى الوزير المكمؼ بالمالية أو الشخص المفوض مف لدنو ليذا  القانوفيي 
 . 2الغرض البت يي المطالبة التي يقّدميا المكمؼ

 في القانون الجزائري.-9
 مديرية المؤّسسات الكبرى . -أ

، مكمفة 3 2003استيحدث المشرع الجزائري ىذه الييئة بموجب قانوف المالية لسنة 
المديرية 4:مديريات يرعية مف بينيا (05)يي خمس تنظـ كما المكمفيف ممفات كبار بتسيير 

تيحضير الممفات النزاعية المتعمقة و  ؛فيحص الشكاوى والطعوفبالفرعية لممنازعات وتكمؼ 
تبميغ وكذا  بالقضايا المقدمة لمييئات القضائية المختصة مع ييحص الممفات ومتابعتيا ؛

 .القرارات واألمر بصرييا 
                                                           

لمراكز الجوارية يبت رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء ا:" ج، المرجع السابؽ عمى ؽ إ ج02يقرة 76المادة تنص  - 1
 الختصاص المدير الوالئي لمضرائب" . لمضرائب في الشكاوى التابعة الختصاص كل منيم ...عندما تكون الشكوى تابعة

 ..." . يبت مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوىعمى : " المرجع نفسو، ، 05يقرة 172المادة تنص  - 
 المرجع السابؽ .ـ ع ض ـ، ، 235المادة  -2
بيف موظفي اإلدارات القائمة عمى الربط والتيحصيؿ وبيف يي الشكاوى تـ توزيع الفصؿ يالتشريع الفرنسي يي لإلشارة   - 

التظمـ اإلداري يي ضوء آراء الفقو  ، خيري الوكيؿ ميحمد إبراىيـ.انظر : ))  موظفي اإلدارات المختصة بقبوؿ التظمـ
 ((. 245، ص 2012، ة العربية، مصرد ط، دار النيض، وأيحكاـ القضاء

ج ر ج ج ، 2003يتضمف قانوف المالية لسنة ، 2002ديسمبر  24، مؤرخ يي 11-02، قانوف رقـ 60المادة  انظر  -3
 . 2002ديسمبر  25مؤرخ يي ، 86عدد 

ييحدد المصالح الخارجية لإلدارة ، 2009يبراير  21مؤرخ يي ، قرار وزاري مشترؾ، 24إلى  02المواد مف انظر  -4
 . 2009مارس  29، مؤرخ يي 20ج ر ج ج عدد ، ائية وصاليحياتياالجب
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ثـ إّف إنشاء ، تتواجد ىذه المديرية يحاليا يي كؿ مف الجزائر العاصمة ووىراف وقسنطينة
ت الوالئية ىذه المديرية راجع لرغبة المشرع الجزائري يي تخفيؼ الضغط عمى المديريا

المؤسسات التابعة ليذه المديرية تتمركز يي  ونظرا لكوف معظـ لمضرائب ىذا مف جية،
فاءات المادية والبشرية يي تسيير الممفات الجبائية ليذه المؤسسات الجنوب أيف تقؿ الك

 الضخمة مف جية أخرى. 
تـ تيحديد اختصاص ىذه الييئة ويؽ معيار نوعي عمودي لنوع مف المؤسسات وقد 

باإلضاية إلى معيار آخر مادي مف خاللو يتـ توزيع صاليحية البت يي ، الميحددة يحصرا
تشاري الممـز الصادر عف المديرية العامة لمضرائب الموجودة الشكاوى بناء عمى الرأي االس

 عمى مستوى وزارة المالية .
مف قانوف اإلجراءات الجبائية  160ويقا لممادة إذف المؤسسات التابعة ليذه المديرية 

 تتمثؿ يي :
ت العاممة يي ميداف الميحروقاالمشكمة بقّوة القانوف أو يعميا، األشخاص المعنوية أو تجمعات-

عميو التشريع المتعمؽ بالميحروقات،وكذا النشاطات وكذا الشركات التابعة ليا كما ينص 
 ؛المميحقةبيا

ظاـ الجبائي لشركات رؤوس شركات رؤوس األمواؿ وشركات األشخاص التي اختارت الن-
 ؛األمواؿ

 تجمعات الشركات المشكمة بقوة القانوف أو يعميا ؛-
يي التجمعات األجنبية وكذا الشركات األجنبية التي  الشركات المقيمة بالجزائر العضوة-

 ليست ليا إقامة مينية بالجزائر .
تختص مديرية المؤسسات الكبرى يي الشكاوى التي ال تفوؽ مبالغيا اإلجمالية مف كما

 دج(.300.000.000والغرامات ثالثمائة مميوف دينار)  اليحقوؽ
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الميحتج عمييا المبمغ المذكور أعاله  مبالغ الضرائب والغرامات ويي يحالة ما إذا ياقت
 .1استمـز المشرع عمى ىذه المؤسسات األخذ بالرأي الممـز المطابؽ لممديرية العامة لمضرائب

وما يجدر اإلشارة إليو أف مدير المؤسسات الكبيرة يمكف أف يفّوض صاليحياتو يي البت 
 .2يي الشكاوى المطرويحة لألعواف الخاضعيف لسمطتو

 الوالئية لمضرائب .المديرية  -ب
عمى 3( مديريات يرعية 05ألؼ مف خمس)إّف الييكؿ الذي تقـو عميو ىذه المديرية يت    
تكمؼ بضماف معالجة االيحتجاجات المقدمة برسـ سيا المديرية الفرعية لممنازعات رأ
وتبميغ القرارات المتخذة واألمر بصرؼ اإللغاءات ريحمتيف اإلداريتيف لمطعف النزاعي،الم
مع تشكيؿ ، لتخفيضات الممنويحة زيادة عمى ذلؾ مراجعة طمبات استرجاع الديع المسبؽوا

 ة.ممفات إيداع التظممات أو طعوف االستئناؼ وتبميغ القرارات المتخذ
كما ، مجالو اإلقميمييفصؿ المدير الوالئي لمضرائب يي شكاوى المكمفيف التابعيف لو

دوف األخذ بالرأي  -ؽ إ ج  79و 77خالفة مف المواد بمفيوـ الم -يختص بالبت
عندما تكوف الشكاوى موضوع النزاع تقدر بمبمغ ) مديرية المنازعات( لإلدارة المركزية4الموايؽ

ف مميوف دج( وال يتعدى مائة وخمسي20.000.000إجمالي يتجاوز عشريف مميوف دينار )
ة مديري) المركزية يحالة األخذ بالرأي المطابؽ لإلدارةأّما ، دج( 150.000.000دينار  )

                                                           
 .السابؽ  المرجعؽ إ ج ج،  ،05يقرة  172المادة - 1
 المرجع نفسو. ،06يقرة  172المادة  -2
 المرجع السابؽ .، قرار وزاري مشترؾ، الفصؿ الخامس - 3
، أّما يي يحالة تقديـ الشكوى Avis conforme))بالنسبة لمديرية المؤسسات الكبرى يسميو المشرع الرأي المطابؽ  -4

ييذا األخير يلعد رأي استشاري غير ، لإلدارة المركزية Avis conforme))لممدير الوالئي لمضرائب يسميو بالرأي الموايؽ 
المشرع  يعمى، لكف التطبيؽ يأخذ بإلزامية الرأييف الموايؽ والمطابؽ، ممـز عمى العكس مف الرأي المطابؽ الذي يعد ممزما

 .طميحات واتباع الّدقة يي اعتمادىاإذف تويحيد المص
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تكوف كؿ شكوى نزاعية يتجاوز مبمغيا مائة وخمسيف مميوف لمنازعات(ا
 دج(.150.000.000دينار)

و يي البت يي الشكاوى النزاعية كما يمكف لممدير الوالئي لمضرائب تفويض سمطت
 .1ؽ إ ج 78تفويض التوقيع( إلى األعواف الموضوعيف تيحت سمطتو يحسب المادة )
 ركز الضرائب .رئيس م -ت

ويمقى ،2003مف قانوف المالية لسنة  59 بمقتضى المادةاستيحداث ىذه الييئة تـ 
وكاف ، إنشاء مراكز الضرائب دعما مف طرؼ خبراء صندوؽ النقد الدولي والبنؾ العالمي

 .2متوقعا تعميميا منذ انشائيا
المصميحة 3ىاوتوجد عمى مستوا مصالح رئيسية وقباضة (03ة)مركز يي ثالثيذا الينظم

ب وناتج عف يرض تكمؼ بدراسة كؿ طعف نزاعي يوجو لمركز الضرائ الرئيسية لممنازعات
يختص بممفات المكمفيف ، كما قررىا المركزو غرامات أو عقوبات أضرائب أو زيادات 

 .4بالضريبة مف اليحجـ المتوسط وكذا الميف اليحرة
يتمثؿ ىذا األخير يي ، ماديويعقد اختصاص مدير المركز ويقا لمعيار جغرايي وآخر 

 اليحاالت اآلتية :

                                                           
المشرع غير منظـ يي ترتيب األيحكاـ المتعمقة باختصاص وتفويض المدير الوالئي لسمطة الفصؿ يي الشكاوى  - 1

، ؽ إ ج 79و 78يتناوؿ االختصاص ثـ التفويض لكنو قاـ بالعكس بموجب أيحكاـ المادتيف أف يالمفروض ، النزاعية
لكف مضمونو يتناوؿ  " تفويض المدير الوالئي لسمطتو "ييحمؿ عنواف إلضاية إلى أّف القسـ السابع مف القانوف الجبائي با

أيحكاـ تتعمؽ بتفويض المدير الوالئي لمضرائب إلى جانب تفويض كؿ مف رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري 
 فيف بالضريبة .لمضرائب لسمطة البت يي الشكاوى المقدمة مف المكم

درجة دكتوراه دولة  أطرويحة لنيؿ، (2004 -1992قتصادي ) نظاـ الضريبي وتيحديات اإلصالح االال، بوزيدة يحميد - 2
 .85ص ، 2006، جامعة الجزائر، قتصاديةيي العمـو اال

 المرجع السابؽ .، قرار وزاري مشترؾ، الفصؿ السادس - 3
 . 07ص ، 2010، الجزائر، ميثاؽ المكمؼ بالضريبة يحقوقكـ وواجباتكـ، رائبالمديرية العامة لمض، وزارة المالية- 4
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 .1د ج (   50.000.000ف دينار )القضايا التي يقؿ  مبمغيا عف خمسيف مميو  -
تفويض صاليحية البت يي الشكاوى المقدمة مف المكمفيف بالضريبة أو ممثمييـ يحالة  -

 لصالح األعواف الموضوعيف تيحت إ ْمرتو .
 المركز الجواري لمضرائب . -ث

يي انشغاالت صغار المكمفيف بالضريبة اإلىتماـ بليتولى ىذا المركز المشرع  ثاستيحد
مصالح رئيسية  (03ة)مف ثالثويتكوف ، 20072بموجب قانوف المالية لسنة  2006سنة 

تكمؼ بدراسة الطعوف النزاعية  التي  المصميحة الرئيسية لممنازعات3كما توجد  وقباضة
 رات اإللغاء أو التخفيض المقررة .رؼ لقراوتتكفؿ بإجراء التبميغ وعممية الص

بتسيير الممفات الجبائية لممكمفيف يي النظاـ اليحقيقي تتعمؽ ي، عنصاليحيات المركز أّما
أو يساوي مبمغيا قؿ ي،كما يبت أيضا يي الشكاوى التي 4يحسب رقـ األعماؿ الميحدد قانونا 

 ( .دج 20.000.000ريف مميوف دينار )عف عش
كز الجواري لمضرائب ما يسري عمى مركز الضرائب مف يحيث و يسري عمى المر 

تـ باسـ المدير الوالئي وعميو الفصؿ يي الشكاوى ي، تفويض ميمة البت وكذا صفة التقاضي
 لمضرائب.

 حصر الجية المختصة بالفصل في المفتش المختص في القانون المغربي .-0
مى المستوى المركزي ع 1991بعد إعادة ىيكمة المديرية العامة لمضرائب سنة        
أصبيحت كؿ المديريات الجيوية تتوير عمى ثالث مصالح رئيسية ىي : مصميحة ، والجيوي

                                                           
 ، المرجع السابؽ .جؽ إ ج ، 77المادة - 1
عدد  ج جج ر ، 2007يتضمف قانوف المالية لسنة ، 2006سبتمبر  26مؤرخ يي ، 24 -06قانوف رقـ ، 42المادة  -2

 . 2006ديسمبر  27، مؤرخ يي 85
 سابؽ .ار الوزاري المشترؾ، المرجع البع، القر الفصؿ السا - 3
 .21ص ، المرجع السابؽ، بوزيدة يحميد - 4
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ويي إطار سياسة عدـ التمركز اإلداري أصبيحت المصالح ، التيحقيؽ والمنازعات، الوعاء
الجيوية مختصة بالتيحقيؽ واتخاذ القرارات يي الشكاوى النزاعية التي ال تتجاوز بشأنيا مف 

صدر قرار لوزير المالية وعمى إثر ذلؾ ، يث التخفيض أو االسقاط الكمي سقفا معينايح
واإلقتصاد جاء لتفويض بعض مف سمطة ىذا األخير إلى بعض مرؤوسيو بخصوص النظر 

عية التظممات النزاعية ميحددا سقفا معينا لكؿ يئة بيحسب ما إذا كاف األمر يتعمؽ ضيي و 
د ـ (   50000وىو سقؼ ميحدد بيف مبمغ خمسيف ألؼ )، باإللغاء التمقائي أو التخفيض

 .1لممدير الجيوي  ـ( د 40000لرئيس مصميحة الوعاء ومبمغ أربعيف ألؼ )
وعميو، يإف التيحقيؽ يي التظمـ وتيحضير القرار الواجب اتخاذه يبقى مف اختصاص       

، قائع المنازعةالمفتش التابع لمصميحة المنازعات الجيوية،الذي يتضمف عرضا مختصرا لو 
ثـ يريعو إلى ، وماليحظاتو بخصوص ما ورد يي الشكوى المسبقة ويختمو برأيو المعمؿ

صدار القرار المناسب   .2رؤسائو قصد المصادقة عميو وا 
مقارنة بما مويؽ إلى يحد ما المشرع الجزائري عمى ىذا الصعيد وعميو نخمص إلى أف 

يحقيؽ تيحصيؿ جبائي شبو مثالي لمضريبة نوف الجبائي المغربي بغية تىو سائد يي القا
إاّل أّنو يعاب عمى ىذه اإلجراءات أّف اإلدارة الضريبية خصما ، وسرعة البت يي الشكاوى

 وبيذه الوضعية)تعدد جيات الفصؿ(ال يمكف أف تتيحدد المسؤوليات،، ويحكما يي ذات الوقت
رئاسية البت يي الشكاوى القانوف المغربي إذ تتولى السمطة ال ما ذىب إليو  عمى خالؼىذا 
 قرار ذاتو.الجية التي أصدرت ال توليس

 
 

                                                           
المرجع القانوف الضريبي المغربي : دراسة تيحميمة نقدية،  شكيري ميحمد، -.54ليحرش كريـ، المرجع السابؽ، ص  -1

 .55.54المرجع السابؽ، ص ص، الثيعاللي عبد القادر -.569.568السابؽ، ص ص
 .57ص سابؽ،  مرجع كريـ، ليحرش -2
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 : مواعيد البت في الشكوى .ثانيا
ب المشرع الجزائري بموجب قانوف اإلجراءات الجبائية لممدير الوالئي لمضرائمنح 

بمواعيد معينة يي يحاالت وأقرف ىذا االختصاص صاليحية واسعة لمبت يي التظممات 
لضرائب ومدونة امدونة يقد خّوؿ ىذا االختصاص بموجب  لمغربيالمشرع اأّما ، ميحددة

لموزير المكمؼ بالمالية أو مف يفّوضو ليذا اإلجراء وعمؿ عمى ضبطو بآجاؿ تيحصيؿ ال
 ومواعيد معينة.

الشكوى ليا عالقة بمادة الوعاء أـ تكوف  بيف آجاؿ البت  عندما تكوف مّيز المشرع وقد 
 القانونيف الجزائري والمغربي. ي يي كؿ مفليا اتصاؿ باالستخالص الضريب

لدى المشرع الجزائري مقارنة بنظيره المغربي  في الشكوى  الفصلميعاد طول وتعدد  -1
 .األساس  عند النزاع في

يتـ الفصؿ يييا ، بعد التيحقيؽ والبيحث يييا، عندما تتصؿ الشكوى بالمطرح الضريبي     
، وىذا ما 1قدـ أماميا الطعف ونوع الضريبة يي مواعيد مختمفة وتختمؼ بالنظر لمجية التي ي

مف قانوف اإلجراءات  05يقرة  172 و76المادتيف سار المشرع الجزائري ويقا لمقتضيات 
مضرائب أو مدير المؤسسات الكبرى فيما يتعمؽ بالشكاوى الموجية لممدير الوالئي لي، الجبائية

الميعاد بالنسبة  ىذا يمددو ، ستالميااعتبارا مف تاريخ اأشير ( 06يتـ البت يييا خالؿ ستة )
اعتبارا مف تاريخ أشير (08)لمشكاوى التي تتطمب الرأي المطابؽ لإلدارة المركزية إلى ثمانية 

الشكاوى التي تستقبؿ مف أّما  أو مدير المؤسسات الكبرى. تسمميا مف ق بؿ المدير الوالئي
تـ الفصؿ يييا يي ميعاد طرؼ رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري لمضرائب ي

بالنسبة ( 02)شيريف تقميص الميعاد إلى ليتـ مف تاريخ استالميا اشير ابتداء ( 04أربعة )
                                                           

، ليس ىناؾ أي سبب قانوني يجعؿ المشرع يمّيز بيف أنواع الفرض الضريبي يي يحسابو آجاؿ البت يي الشكوى - 1
باإلضاية إلى أّنو أجؿ قصير نوعا ما ) ىناؾ تداخؿ بيف آجاؿ التيحقيؽ والبت يي الشكوى وىو غير واضح ( يحيث يصؿ 

 ليحاالت األخرى .إلى نصؼ الميعاد الميحدد لمضرائب يي ا
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لنظاـ الضريبة الجزايية الويحيدة لمشكاوى المقدمة مف طرؼ المكمفيف بالضريبة التابعيف 
 اعتبارا مف نفس التاريخ.

دِّد ميعاد الفص      الموالية أشير ( 03ثالثة )بؿ يي الشكوى أّما يي القانوف المغربي يقد يحل
 .مف مدونة الضرائب  05يقرة  235يحسب المادة  يالتاريخ تقديم

( 08مقدر بثمانية ) ةناليحظ بأف ميعاد البت مف طرؼ اإلدارة المركزية الجزائري، إذف    
أّف كما نسجؿ ب.وىي أقؿ مف نصؼ المدة، ( أشير يقط03أشير ويي المممكة مقدر بثالثة )

اد التيحقيؽ والبيحث والتيحري يي الشكوى غير ميحددة بميعاد مف طرؼ المشرع الجزائري ميع
نجده يضيؼ إلى إذ وىو نفس النيج الذي سار عميو المشرع الفرنسي ، والمغربي عمى السواء

قبؿ انقضاء -إمكانية طمب مدير الضرائب  ( الخاصة بالفصؿ يي الشكاية 06) ستة أشير
( 03والذي ال يمكف أف يفوؽ ثالثة )، متى قّدر ضرورتو لمفصؿ أجال إضاييا-ىذه المدة 

مع أّف  –األجؿ ىذا ( أشيروبعد انقضاء 09أي تسعة )، 1أشير مع تبميغ المكمؼ بذلؾ
يمكف لممكمؼ الطعف مباشرة أماـ الجية القضائية  –صمت اإلدارة يدؿ عمى الريض الضمني

 .2المختصة
لتيحري يي الشكاية الة ل ما تتطمبو عممية البيحث واوقد وّيؽ المشرع الفرنسي يي ىذه اليح

إضاية إلى الوقت الذي تستغرقو عممية  إيحالة الشكوى إلى جيات التيحقيؽ  ،مف ترو  و ثبات

                                                           
1
-Art 198*-10, C P F, Op  cit : "… statue sur les reclamations dans le délai de six mois 

suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, 

avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai 

complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision.Ce délai 

Complémentaire ne peut, toutefois, exceeder trios mois…" . 
2

- LAMBERT Marie, ZANATTA Candice, Op.cit, p 65 . 
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لبت يي الشكوى ولكف ىناؾ جانب سمبي يي ىذا اإلجراء يتمثؿ يي إطالة مّدة ا، المختصة
 .1( أشير إضايية 03بثالثة )

لنصوص المنظمة لمواعيد الفصؿ يي الشكوى المسبقة نتوصؿ مختمؼ البعد استقرائنا 
 إليو إلى تعدد وتنوع وطوؿ مواعيد الفصؿ يي الشكوى لدى المشرع الوطني مقارنة بما ذىب

 جعؿ الميعاد مويحد وقصير نوعا ما يحماية ليحقوؽ المكمفيف بالضريبة.إذ المشرع المغربي 
 المغربي في مادة التحصيل . تعدد مواعيد الفصل لدى المشرع الجزائري دون-0
ّف الشكاوى المتصمة بالتيحصيؿ تلرسؿ إلى ىيئتيف إداريتيف يقط عمى خالؼ ارتباط النزاع إ

، لكف يي القانوف المغربي ومدير المؤسسات الكبرىبالوعاء الجبائي تتمثالف يي المدير الوالئي
 المكمؼ بالتيحصيؿ. تلريع  االيحتجاجات إلى رئيس اإلدارة التي ينتمي إلييا الميحاسب

كؿ يحسب مجاؿ لمضرائب ومدير المؤسسات الكبرى،وعميو يبت المدير الوالئي 
( ابتداء 02اختصاصو، ييما يتعمؽ باالعتراض عمى إجراءات المتابعة يي غضوف شيريف )

( 01ويفصالف يي أجؿ شير وايحد)، ؽ إ ج( 1مكرر  153)ـ مف تاريخ تقديـ الشكوى
 مف نفس القانوف(. 154) ـ ب استرداد األشياء الميحجوزةابتداء مف تاريخ تقديـ طم

( يوما الموالي لتاريخ عمميا 60ستيف )صدار القرار بإجؿ ويي المغرب يحّدد المشرع أ
 ـ ع ت د ع (.120يي مادة التيحصيؿ)ـبالشكوى المقّدمة مف ق بؿ المكمفيف بالضريبة 

ميعاد الفصؿ يي ما يتعمؽ بيي شرع الجزائري خمؽ نوع مف التمييزوعميو نجد بأّف الم
الشكوى بيف االعتراض عمى التدابير الشكمية أو الموضوعية التي تتبعيا اإلدارة الضريبية 

                                                           
خرشي ألياـ -.75المرجع السابؽ، ص يي التشريع الجزائري، لمريحمة اإلدارية راجع يحايد ياطمة، النزاع الضريبي أثناء ا -1

 .275، المرجع السابؽ ، ص 
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ضاية إلى ،إوتخص استرداد األشياء الميحجوزة وبيف اليحالة التي يعترض بشأنيا المكمؼ 
 .1ة الوعاءاختالؼ جيات االستقباؿ  والفصؿ يي الشكوى المتعمقة  بالتيحصيؿ عنيا يي ماد

الصريح عين انتظار جواب اإلدارة : ىل يت لكف السؤاؿ الذي يطرح يي ىذا الصدد ىو
، القضائيةالمدة المعينة الستصدار القرار الضمني لرفع الدعوى انتياء شأن الشكوى أو ب

 ؟ .المحددة قانونا أم يمكن رفعيا ولو قبل انصرام مدة البت في الشكوى المسبقة 
داخؿ قضائية اعتبرت أّنو يمكف ريع دعوى ، دوف سواىا، ية المغربيةالميحاكـ اإلدار 

ماداـ أّف اإلدارة بإمكانيا أف تجيب عف الشكوى أثناء المريحمة ، األجؿ الميحدد لمجواب والطعف
عمى أف تبت الميحكمة بعد انصراـ جواب ، داـ أّف اإلدارة لـ يميحقيا أي ضرر القضائية وما

 .2اإلدارة أو بعد جوابيا
 القرار الفاصل في التظمم . : فرع الثاني ال

ة تلصدر يبناء عمى المعطيات القانونية واإلدارية والميحاسبية المتويرة لدى اإلدارة الضريب
، ادة الوعاء أـ بمادة الديع الجبائيسواء تعمؽ بم، الجية المخّولة قانونا بالبت يي االيحتجاج

 . بالقبوؿ الكمي أو الجزئي أو عدـ القبوؿ الكمي
 صدور القرار.أوال: 
قد بقرار صة مستوييا لجميع الشروط يتـ الفصؿ ييو بعد تقديـ التظمـ أماـ الجية المخت    

ييسترد  المكمؼ عمى إثر ، يتضمف تخفيضا جزئيا أو كميا لمضريبة المتنازع بشأنيا ) القبوؿ(
 .دوف وجو يحؽ المبالغ المالية التي تـ ديعيا  القرارذلؾ 

                                                           
، إّنما اعتمد يي توزيع )طبيعة المنازعة تفرض ذلؾ(لـ يأخذ المشرع الجزائري بالمعيار المادي يي مادة التيحصيؿ  - 1

قميمي يي ذاتالصاليحيات بيف المدير الوالئي لمضرائب ومدير المؤسسات الكبرى عمى  الوقت، يمـ  معيار نوعي وا 
ؿ) وال نرى سببا  ، صاليحية يي مادة التيحصيؿ ةالمشرع( لرئيس مركز الضرائب ولرئيس المركز الجواري لمضرائب أييخوِّ

 قانونيا يبرر ىذا الطرح طالما أّف جميع الشكاوى المقدِّمة لكمتا المصميحتيف يبت يييا باسـ المدير الوالئي لمضرائب . 
 .82، 81ؽ، ص ص المرجع الساب، جيري نجيب -2

-IDER Zouhair, Op cit, p151. 
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يإذا كاف ، اأو ضمني اريض سواء كاف ىذا الريض صرييحاليصدر قرار يتضمف  قدو كما     
ال يحتى يتمكف المكمؼ مف تقديـ ديوعو إف أراد با ومعمّ مسبّ  القرار صريح يستوجب أف يكوف
سواء أماـ لجاف الطعف اإلدارية أو أماـ الجية القضائية ، مواصمة الطعف الستيفاء يحقو

 تأويالت . لقرار دقيقة وواضيحة وال تيحمؿ أّيةارات اإذ البد أف تكوف عب، المختصة
ولقد تناوؿ المشرع الجزائري مسألة تسبيب القرار الصادر عف اإلدارة الضريبية عمى 

 .1ييلعاب عميو ىذا الطرح، النقيض مف نظيره المغربي الذي لـ ينص عمى ىذا اإلجراء الياـ
يتعمؽ بتسبيب القرار المتضمف لكف ورغـ أىميتو إاّل أّف الوضع السائد يي يرنسا 

واستثنى ضرورة ، الريض تسبيبا كاييا يسمح بموجبو لممكمؼ بتقديـ ديوعو أماـ القضاء
التسبيب يي يحاالت االستعجاؿ المطمقة واليحاالت التي توجب يييا القوانيف عدـ اإليشاء أو 

 .2النشر إعماال لمبدأ السّرية
ضمف قانوف اإلجراءات الجبائية  عمى ، دوف المغربي، ولـ ينص المشرع الجزائري

وعدـ رّدىا عمى الشخص  الموقؼ الذي تتبعو اإلدارة الضريبية والذي يخص سكوتيا
) إمكانية وجود عيوب  يي 3عدا يحالة ارتباط التظمـ بموضوع التيحصيؿ الجبائي، المتظمـ

بمثابة اعتبره و  الشكؿ أو المضموف أو بالنسبة لميحالة المتعمقة باسترداد األشياء الميحجوزة(
 .ريض ضمني

وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد بأف يحالة سكوت اإلدارة قد عالجيا المشرع يي المادة 
 .4لطمبات المكمؼ بالضريبةؽ إ ـ إ واعتبره عمى ىذا األساس ريض ضمني  830

                                                           

 ج، المرجع السابؽ .ؽ إ ج ، 1مكرر  153والفقرة الخامسة  77 تيفالمادانظر 1 - 
 المرجع السابؽ .ـ،  ـ ت دع  120، المادة ـ الفقرة الثالثة ـ ع  ض  235المادة انظر  -  

 .250ص ، المرجع السابؽ، خيري الوكيؿ ميحمد إبراىيـ - 2
 سابؽ .المرجع ج، الؽ إ ج ، الفقرة الثالثة  1مكرر  153المادة انظر  -3

 ..." .ُيعد سكوت الجية اإلدارية المتظمم أماميا عن الّرد خالل الميعاد بمثابة قرار بالرفض   " -4
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إذف سواء أصدرت اإلدارة الضريبية قرارا بالريض التاـ أو الناقص أو يحتى يحالة عدـ 
ىا عمى المكمؼ بعد انقضاء آجاؿ الفصؿ يي الشكوى يالمكمؼ مخّير بيف االقتناع ردِّ 

 .القضائي  بأسباب الريض وتسديد الضريبة أو متابعة الطعف
وعميو يمكف أف ، ما تجدر اإلشارة إليو أّف المشرع لـ يقرف إجراء التبميغ بمواعيد ميحددة

كاف عمى المشرع لذا ، ر قانونا لمبت يي التظمـالمقر  ات الميعادىذا التدبير قبؿ أو بعد يو يتـ 
تضيع مصالح و دارة الضريبية يي ذلؾ تبميغ يحتى ال تتماطؿ اإلأف يضع مواعيد لم
إضاية إلى عدـ توقيع الجزاء عمى الجية المكمفة قانونا بالفصؿ يي  ، المتظمـ)يو ات الكسب(

يي اليحالة المخال فة)صدور القرار الشكوى  يي يحالة التزاميا الصمت و يحالة عدـ تبميغ القرار 
 .القبوؿ( أو بالريض

مجرد خطاب سياسي مف المشرع قد  تبقى  التبميغ (، الصمت، الفصؿييذه التدابير )
عماال لنوع مف المساواة بيف المكمؼ بالضريبة ، ال يجد مجالو الصيحيح والسميـ لمتطبيؽ وا 

أ العدالة االجتماعية كاف يلفترض واإلدارة الضريبية يي المراكز القانونية وتجسيدا لمبد
بالمشرع إلزاـ اإلدارة بالرد عمى المكمؼ مع توقيع الجزاء يي يحالة الصمت وذلؾ باعتبار 

وبيذا يلصبح ، يحالة صمتيا قبوؿ كمي لطمبات المشتكي بدال مف تفسير ذلؾ بالريض الكمي
 اإلطالؽ وال يلستياف بيا.التظمـ اإلجباري لو مف القيمة والجّدية كما تعتبر أىـ  ضمانة عمى 

والطعن فييا إلزامي وحاسم من دونو يفقد ، كيف لضريبة تتمّيز بخاصية اإلجبارية
إن كان ليا ُمقتضى، نتيجتو ال تشتمل عمى التسبيب الكافي الوافي كما ، المكمف حقوقو

ن دو، يمكن لإلدارة الضريبية التزام الصمت الذي ُيقابمو رفض كمي ضمني لطمبات المكمف
 .!! ىذا كلتطبيق جزاء في مقابل 

لذا يحفاظا عمى يحقوؽ المكمؼ بالضريبة كاف عمى المشرع الجزائري والمغربي اليحدو 
يحدو المشرع الفرنسي مف يحيث تسبيب القرار تسبيبا كاييا وليس يقط ذكر أرقاـ وبيانات 
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بيب كما ذكرنا مع التطرؽ  لميحاالت التي يمكف أف يلستثنى يييا التس، المناشير والتعميمات
 سابقا .

مف ىذا المنطمؽ نبيف بأّف القرار الفاصؿ يي الشكوى الملقدمة مف ق بؿ المكمؼ أو ممثمو 
ليس لو أثر يي مواجية الغير باعتباره قرار يردي متعمؽ بشخص المكمؼ سواء كاف شخص 

و  طبيعي أو اعتباري .وىذا األثر النسبي لمقرار الضريبي ال يقؼ عند يحد األشخاص بؿ
 .1يمتد كذلؾ إلى موضوع الشكوى

يحيث أّف ، وبالفعؿ يتضح نوع مف عدـ التوازف بيف اإلدارة الضريبية والمكمؼ بالضريبة
عمى العكس مف ذلؾ ، اإلدارة ليست ممزمة يي جميع األيحواؿ باإلجابة عمى التظمـ اإلداري

، النزاع أماـ القضاءيإف المكمؼ بالضريبة واجب عميو سموؾ إجراء الشكوى المسبقة قبؿ ريع 
باإلضاية إلى أّف المشرع قد خّوؿ ليا إمكانية تيحصيؿ الديف الضريبي يحتى ولو لـ يتـ 

 الجواب عمى الشكوى .
لذلؾ يالمنطؽ السميـ يقتضي أف ال تكوف الشكوى المسبقة إلزامية قبؿ سموؾ المريحمة 

إذ ، 2المضروب ليا القضائية مادامت اإلدارة غير ممزمة بالبت يي النزاع داخؿ األجؿ
أعطاىا المشرع يحؽ الريض لممرة الثانية بعد منيحيا يحؽ ريض ماليحظات المكمؼ بالضريبة 

 مرة األولى .ابة الجبائية ) إعادة التقييـ( يي العند الرد عمى نتائج الرق
 مصير القرار المتضمن الرفض .ثانيا: 
الشكوى بصورة صرييحة أو اإلدارة الضريبية ليا صاليحية الفصؿ يي ، كما ذكرنا سابقا     

وعميو يثار تساؤل ىنا يتعمق باإلجراء الذي يتوجب عمى المكمف القيام بو في ظل ، ضمنية
عدا ، ىل يعتبر قرار اإلدارة نيائي وال يجوز الطعن فيوو  رفض اإلدارة الضريبية طمباتو ؟

                                                           
 .231ص، المرجع السابؽ، خيري الوكيؿ ميحمد إبراىيـ- 1
، مجمة الميحاكـ المغربية، ((أي توازف بيف سمطة اإلدارة ويحقوؽ الممـز مشروع المدونة العامة لمضرائب: ))، نتؾ ميحمدأ -2

 .101ص ، 2007يناير /يبراير ، المغرب النجاح الجديدة، ، 106عدد 



الباب األول       الفصل األول :المراقبة الجبائية سبب رئيس للشكوى المسبقة  
 في التشريع الجزائري والمق ارن .

 

22 
 

خمق  أم، الطعن أمام الجية القضائية المختصة تجسيدا لمبدأ حق المجوء إلى القضاء
تتخذ قراراتيا بعيدا عن تدخل اإلدارة  -المشرع جيات أخرى مستقمة  عن اإلدارة الضريبية 

 الضريبية ؟ أي ال  تخضع بذلك لرقابة اإلدارة الضريبية إّنما ُتراقب فقط من طرف  القضاء
 ؟.يمكن الطعن أماميا

 يبالنسبة لمجزائر، نلميِّز ىنا بيف ما ىو سائد يي القانوف الجزائري والقانوف المغربي
يمكف الطعف أماـ لجاف الطعف اإلدارية كما يمكف الطعف لدى الميحكمة اإلدارية المختصة 

سموؾ الطريؽ  يتـ أّما يي المغرب، ذلؾ باعتبارىا آخر مريحمة يمجا إلييا المديف بالديع، بعده
ة تدخؿ القضائي عف طريؽ الطعف أماـ الميحكمة اإلدارية المختصة مباشرة ما داـ أف ليحظ
ويي كؿ  المجاف سابقة عمى صدور قرار التيحصيؿ كما عميو الوضع يي التشريع التونسي.

النزاع وتبرأ ذمتو عمى ىذا األساس اتجاه  اليحاالت يمكف لممكمؼ تسديد الضريبة وقطع دابر
 .الخزينة العمومية

سـ يحاالتظمـ أماـ اإلدارة الضريبية وعمى الرغـ مف أّنو إجراء ومسار إجباري إذف 
وكونو ضمانة ىامة لممكمؼ بالضريبة يسمح المشرع مف خاللو يتح ، لممرور لألدوار الاّليحقة

وار ييما بيف طريي النزاع يخّصو بعض مف الفعالية  انطالقا مف إاّل أّنو يي نظرنا ، باب اليح 
ا عدـ ذكر الدور الذي يمعبو المدير الوالئي لمضرائب مف يحيث تقديـ الشكوى والبت يييا وكذ

زيادة عمى ذلؾ عدـ توقيع أي  الجية التي تتولى عممية التيحقيؽ يييا وميعاد ىذا اإلجراء،
جزاء عمى الجية المختصة بالفصؿ يي الشكوى ييما يخص إصدار القرار مف عدمو وتبميغو 

 لمسبؿ الموالية .ما يجعؿ ىذه المريحمة يي نظر المكمؼ مجرد تأشيرة الزمة لممرور 
 

 



 
 :الفصل الثاني  

التظلم االختياري أمام لجان  
الطعن اإلدارية في التشريع  

الجزائري والمغربي  
 .والتونسي
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في الثاني :التظمم االختياري أمام لجان الطعن اإلدارية  فصلال
 .جزائري والمغربي والتونسيالتشريع ال

ييدف  القانون إلى إخضاع نشاط بعض الجيات اإلدارية من بينيا اإلدارة الضريبية 
تتنوع إذ ، 1لرقابة متنوعة ومتعاقبة ُبغية التوصل إلى حل النزاع بأسرع الطرق وأيسرىا 

بمعنى أنو بعد المرور بالشكوى األولية يمكن  جيات الطعن وتتعاقب في المادة الضريبية
وارتباطو الطعن أمام لجان إدارية قبل رفع المنازعة أمام القضاء اعتبارا لخصوصية النزاع 

من جية أخرى . كما ال وحقوق الخزينة العمومية من جية، بالوضع االقتصادي لمطاعن 
لى المجنة بعد رفع دعوى أمام الجية القضائية المختصة لكون المرحمة يجوز رفع الطعن إ

القضائية آخر محطة يصل إلييا الطرفين المتخاصمين بعد اتباع الطعن المجاني والشكوى 
 المسبقة اإللزامية .

، تشريعات الدول المغاربية أبقت عمى الحمول اإلدارية الوّديةفإّن  ومن ىذا المنطمق
لمفصل في النزاع الذي يدور بين اإلدارة الضريبية والمكمف  2اإلجبارية منيااالختيارية ال 

بالضريبة نتيجة خطأ في الحساب و/أو في الوعاء الضريبي و/أو حالة وقوع المكمف ضحية 
وذلك عن طريق ، غبن في االستفادة من األحكام التشريعية والتنظيمية التي تقر لو حقوق ما

 ية المختصة.الطعن لدى المجان اإلدار 
                                                           

 . 234ص ، المرجع السابق، خيري الوكيل محمد إبراىيم - 1
يمكن ...لممكمف الذي لم يرض بالقرار المتخذ بشأن عمى أّنو:" المرجع السابق ، ق إ ج ج، 01فقرة  80المادة - 2

 شكواه...المجوء إلى لجنة الطعن المختصة ...".
مع إخبارىم بأّن ليم أن يطعنوا في األسس أمام المجنة عمى :"... م ع ض م، المرجع السابق، 2البند 221 المادة -  

 وطنية ..." .المحمية أو أمام المجنة ال
المجنة الوطنية لممصالحة تتولى  أحدثت لدى مصالح الجبايةعمى :" المرجع السابقت، م ح إ ج ، 117الفصل  -  

 إبداء الرأي في ممفات المراجعة الجبائية األولية أو المعمقة المعروضة عمييا ..." .
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إاّل أّنو ال يمكن  ، وعمى الرغم من اعتبار المشرع الطعن أمام ىذه المجان إجراء اختياري
طالما تعمل ىذه الييئات عمى تقريب ُوجيات ، بذلك التقميل من أىمية ىذا السبيل في الطعن

عادة النظر في النزاع القائم بينيما  المتنازعين بين الطرفينفيما النظر  مع ، ن جيةمىذا 1وا 
السمطة بنوع من االستقاللية والحياد في اتخاذ قراراتيا بعيدا عن  ىذه المجان افتراض تمتع

 الضريبية التي أصدرت القرار المطعون فيو من جية أخرى . يةاإلدار 

تّم رفع  -في الجزائر – 2006حيث وحسب اإلحصائيات المتوفرة لدينا فإّنو في سنة 
من مجموع °/°  18.21طعن مرتبط بالوعاء الضريبي أمام المجان ما يعادل  1532

طعن  1691وأّن المجان عالجت حوالي ، الشكاوى المسبقة والمرفوعة أمام اإلدارة الضريبية
وعممت عمى ، حسب الطمبات التي يتقّدم بيا المكمف بالضريبة°/° 41.36وفصمت بنسبة 

 .2°/° 48,26طعن ما يعادل  14022الطعون المتراكمة في تمك السنة إلى حوالي تخفيض 

عاتيم عمى لجان متخصصة از نّن تخويل المكمفين بالضريبة إمكانية عرض وعميو فإ
)دون اإلدارة ( كان نتيجة حتمية النعدام المساواة بين المكمفين واإلدارة الضريبية بالنظر ِلما 

وما يتمّيز بو القانون الجبائي من طابع ، المكمفينمن مراكز تتمتع بو من مركز أسمى 
باإلضافة إلى أّن المشرع كانت غايتو ، السمطة العامة بشكل أكبر بكثير من القانون اإلداري

وعمى ىذا األساس نّظم ، من وراء إنشاء ىذه الّمجان التخفيف من مبدأ إجبارية الضريبة
 .3ة والمكمفين بدفعيا لمخزينة العامةتعاون بين اإلدارة التي تفرض الضريب

مكرر  81و  81و  80وقد نّظم المشرع الجزائري الطعن أمام المجان بموجب المواد 
ىذه المجان أصبحت موجودة اآلن عمى ثالثة مستويات ، من قانون اإلجراءات الجبائية

                                                           
 .130ص ، المرجع السابق، خيري عثمان فريز فرج عبد العال -1

2
 - GHANEMI Arezki, Op cit, p172. 

3
- GILTARD Daniel, Commissions administrative juris classeur fiscal :Fascicule fiscal impôt 

direct, traité n°10, édition  Techniques, Paris, 1991, p02 . 
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قا ) منذ بعدما كانت ساب1 2016الوالئي والجيوي والمركزي بموجب قانون المالية لسنة 
( متواجدة عمى ثالث مستويات مع اختالف المستوى الموجودة فيو 2016إلى غاية  1997

ويتم الطعن أمام ىاتو المجان بشروط  مسبقة أىميا ، 2المركزي والوالئي وعمى مستوى الدائرة 
رفع شكوى أولية أمام اإلدارة الضريبية التي أسست الضريبة وقبل رفع الطعن أمام الجية 

ويتم عند ارتباط المنازعة بالوعاء فقط نظرا إلعطاء المشّرع اإلدارة حق ، ائية المختصةالقض
صدارىا  رفض مالحظات المكمف بالضريبة التي يبدييا بشأن نتائج إعادة التقييم الوجاىي وا 
تبعا لذلك جداول تحصيميا بصورة أحادية ضاربة بذلك نتائج الحوار والتشاور مع المكمف 

 .عرض الحائط

من  226و 225وبنفس الكيفية نظّم المشّرع المغربي لجان الطعن بموجب المواد 
إاّل أّنيا متواجدة عمى مستويين فقط المحمي والمركزي مع ضرورة  ،المدونة العامة لمضرائب

اإلشارة إلى أّنو يتم عرض النزاع أمام ىذه المجان  بخصوص مادة الوعاء فقط دون 
من نفس القانون، إذ  2بند  221من مدونة الضرائب و 2بند  220لتحصيل تطبيقا لممواد ا

مع إخبارىم بأّن ىذا األساس سيصير نيائيا إذا لم تنصان عمى التوالي عمى أّنو :"...
؛ يقّدموا طعنا في ذلك أمام المجنة المحمية لتقدير الضريبة أو أمام المجنة الوطنية ...."

                                                           
، ج 2016المتضمن قانون المالية لسنة ، 2015ديسمبر  30مؤرخ في ، 18 -15قانون رقم ، 28و  27انظر المواد  -1
 .2015 ديسمبر 31، مؤرخ في 72عدد  ج ج ر
من قانون المالية لسنة متض، ال1996ديسمبر  30في مؤرخ ، 31-96مر رقم أ، 31 و 30 و 29انظر المواد  -2

قانون من  302، 301، 300، المعدلة عمى التوالي لممواد 1996 ديسمبر 31مؤرخ في  85عدد ج ج ، ج ر 1997
 .، المرجع السابق الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة
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دم تقديم طعن أمام المجنة المحمية أو أمام المجنة الوطنية ال يمكن أن في حالة ع"... 
 ".1أدناه 535ينازع في الضريبة إال وفق الشروط المنصوص عمييا في المادة 

من خالل ما تقّدم نتوصل إلى نتيجة مفادىا أنو عند اتباع اإلدارة الضريبية إجراءات 
الذي لم يرض بالرأي الذي تخرج بو اإلدارة بعد  مف بالضريبةإعادة التقييم الوجاىي مع المك

وعدم موافقة اإلدارة عمى المالحظات التي يكون المكمف ، تبميغو من قبل المفتش المختص
قد أبداىا بموجب رسالة التبميغ الثانية لو حق عرض الخالف أمام لجان الطعن المختصة 

ذا اإلجراء يتوجب عميو وفي حالة عدم اتباعو ى، قبل وضع الضريبة موضع اإلستخالص
 رفع الخالف أمام السمطة اإلدارية الضريبية بعد وضع الضريبة موضع التحصيل .

إذ استحدث لجنتي المصالحة الوطنية ، وعمى ذات الشاكمة سار المشرع التونسي
من مجمة الحقوق واإلجراءات الجبائية وكذا مصالح  118و  117والجيوية بموجب الفصول 

من نفس القانون لغرض إبداء الرأي بخصوص مالحظات  113وفقا لمفصل  الموفق الجبائي
المكمف قبل وضع الضريبة موضع التنفيذ المتعمقة بالفرض التمقائي ليا  و قبل عرض 

 الخالف أمام الجية القضائية المختصة .

لجان باستقراء تشريعات الدول المغاربية )الجزائر تونس والمغرب(، نجد عّدة عميو و و      
حدثت لمبت في النزاعات الجبائية التي يمكن أن تستمر بين المكمف بالضريبة واإلدارة ستأ

ضمانة إضافية لفائدة بذلك  كونيا آليات بديمة لتسوية النزاعات الجبائية وتعدالضريبية 
ة اإلدار أعضاء وميام عن عضويا ووظيفيا المكمفين بالضريبة في شكل ىيئات مستقمة 

 ث أول(.الضريبية)مبح

                                                           
يجب عمى الخاضعين لمضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبمغ الضرائب ... أن يوجيوا :" أّنو تنص عمى و  -1

 مطالباتيم إلى مدير الضرائب ...".
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ىذه المجان التي أوجدىا المشّرع ال لشيء إاّل إلنصاف المكمف بالضريبة في حالة خطأ     
لن يتأتى ذلك إاّل إذ ، أو تعسف اإلدارة الضريبية حتى يتحقق التكافؤ بين الطرفين المتنازعين

ة طبيعة ممزمة في مواجي اتإذا كان ما تخرج بو تمك المجان اإلدارية لمطعن من آراء ذ
طعن فييا ضد الجية المصدرة ليا مع إمكانية ال )مبحث ثان(والمكمف  اإلدارة الضريبية

 .المجنة( أمام الجية القضائية المختصة )
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في التشريعات المغاربية المبحث  األول :الييئات المستقِبمة لمتظمم 
 .الثالثة 
إجراء ، عدم اإلستجابة لمشكوىفي حالة ، إّن لجوء المكمف بالضريبة إلى لجان الطعن

إذ ال يجوز تقديم طعن أمام المجان بعد المجوء إلى  ،وازي سابق عمى المجوء إلى القضاءج
ائرة لمطعن وأنشأ لجنة جديدة عمى إلى قيام المشرع بإلغاء لجنة الدوكما أشرنا سابقا ، القضاء

والمجنة المركزية لمطعن مع مستوى المديريات الجيوية لمضرائب وأبقى عمى المجنة الوالئية 
 . 2016تغيير تشكيمتيا بموجب قانون المالية لسنة 

بالرجوع إلى التشريع الجبائي الجزائري نجد بأّن المجان التي يتم الطعن أماميا في و 
 بعد صدور سند التحصيل الجبائي واستنفاذ طريق الطعنالمسائل الجبائية تدخميا يكون 

كما أّنيا تتعدد وتختمف إذ تّم تنظيم أحكاميا بموجب قانون ، أمام اإلدارة الضريبية االجباري
 . مكرر ) مطمب أول( 81، 81، 80اإلجراءات الجبائية في المواد 

حيث استحدثا مؤّسسات ، التونسي والمغربيكل من المشرع  وعمى نفس النيج  سار
قبل إصدار سند التحصيل وذلك ، ياإدارية يمكن عرض الخالف القائم بين الطرفين أمام

من مجمة الحقوق واإلجراءات  117و113وفقا ألحكام الفصمين وتبني األساس الجديد 
إجراءات لتأطير أعمال مصالح الجباية الجبائية التونسي في الباب الرابع العنون ب:" 

المغربية من المدونة العامة لمضرائب  226و  225المادة كذا ، و ومصالح االستخالص"
 (.ن.)مطمب ثا

 المطمب األول : في التشريع الجبائي الجزائري .

مرحمة اختيارية باعتبارىا لفض النزاع الجبائي بديمة عرف المشّرع لجان الطعن كآلية      
يمجأ إلييا المكمف بالضريبة بعد عرض الخالف أمام اإلدارة الضريبية عن طريق الشكوى 
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من قانون  80من المادة  03) فقرة الخالف أمام أنظار القضاء  اإللزامية المسبقة وقبل طرح
اإلجراءات الجبائية ( عندما يكون الغرض منيا الحصول عمى استدراك األخطاء المرتكبة في 
ّما االستفادة من  وعاء الضريبة أو في حسابيا أو استرجاع مبالغ مدفوعة دون وجو حق وا 

 .1من نفس القانون (  70مادة حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ) ال

جيوي ومركزي . تتولى الفصل في ، وتتواجد ىذه المجان عمى ثالث مستويات : والئي    
النقاط العالقة بين اإلدارة الضريبية والمكمف بالضريبة بخصوص الضرائب المباشرة والرسوم 

 المماثمة والرسوم عمى رقم األعمال .

بموجب  وقد عمل المشّرع عمى تحديد تشكيمتيا ) فرع أول( واختصاصاتيا )فرع ثان(    
 .مكرر من قانون اإلجراءات الجبائية  81المادة 

 التركيبة البشرية لمجان الطعن .الفرع االول : 

مكرر من قانون  81حّدد المشرع تشكيمة لجان الطعن اإلدارية بموجب المادة 
وتوخى في ذلك أن يشرك عّدة فعاليات في فرض الضريبة وتحصيميا  ،اإلجراءات الجبائية

اإلدارة أعضاء ووظائف عن تنتمي إلى إدارات وقطاعات مختمفة حتى تتميز وتستقل 
ضمان تمثيمية ولن يتحقق ذلك إاّل من خالل ، لمخروج بقرار يمفو الوضوح والحقيقة الضريبية 

ىذا ما سنتواله من خالل دراسة ، رة الضريبيةل لصوت اإلداثامالمكمفين بالضريبة كصوت م
 صفة األعضاء المشّكمة لمجنة الطعن الوالئية ) أوال( والجيوية )ثانيا( والمركزية)ثالثا(.

                                                           
، خالفا لما ذىب إليو المشرع التونسي إذ جعل المنازعة الجبائية  الجبائية تبتديء إدارية وتنتيي قضائية المنازعةي أّن أ -1

 .تبدأ إدارية وتنتيي كذلك وتتوسطيا مرحمة قضائية 
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 1أوال:لجنة الطعن الِوالئية .

عمى التركيبة في فقرتيا األولى من قانون اإلجراءات الجبائية مكرر  81تنص المادة 
التي الوالئية لجنة الطعن ، كل واليةعمى مستوى ، تُنشأ إذ ، الوالئيةلمجنة الطعن البشرية 

 تتركب من:

 رئيسا؛، محافظ حسابات يعينو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات  -
 عضو  من المجمس الشعبي الوالئي ؛ -
 ممثل  عن المديرية الوالئية المكمفة بالتجارة برتبة نائب مدير ؛ -
 الوالئية المكمفة بالصناعة برتبة نائب مدير ؛ممثل  عن المديرية  -
 ممثل عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات ؛ -
 ممثل  عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة الكائن مقّرىا بالِوالية ؛ -
 ممثمعن الغرفة الجزائرية لمفالحة الكائن مقّرىا بالوالية ؛ -
مركز الضرائب أو رئيس المركز رئيس ، حسب الحالة، المدير الوالئي لمضرائب أو -

رتبة نائب مدير أو رئيس ، عمى التوالي، الجواري لمضرائب أو ممثمييم الذين ليم
 مصمحة رئيسية .

المالحظات الُمسجمة عمى تركيبة ىذه المجنة أّنيا ثرية ومتنوعة، وما يمّيزىا أّنو يترأسيا 
، ة الحسابية الدقيقةأي أّنو شخص خبير متخصص في المواد التقني، محافظ حسابات

 باإلضافة لتمثيل المكمف من طرف عضو من  المجمس الشعبي الوالئي المنتخب  .
                                                           

، حيث استحدثت فعميا 2017لجان الطعن مباشرة في سنة تنصيب شرع في  2016بعد صدور قانون المالية لسنة  - 1
إلى أن يتم تعميميا وىران غرب ( ، والية وىران ) وىران شرقنتين بر ) وسط، شرق، غرب ( ولجلجان بوالية الجزائ ةثالث

 .عبر كل واليات الوطن 
 15صدر يوم ، منشور يتضمن تدابير متعمقة بمجان الطعن، مديرية المنازعات، المديرية العامة لمضرائب، وزارة المالية  - 
 .07، ص 02/2017/
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إاّل أّنيا ال تخمو من السمبيات  في  مواجية المكمف ، ورغم مزايا ىذه التركيبة من جية
 بالضريبة من جية أخرى وىي : 

المحاسبة في  فالخبير المحاسب متخصص ، إسناد رئاسة المجنة لخبير محاسب  -
 .والمادة الجبائيةالقانون في وليس  والمسائل التقنية 

نصف عدد األعضاء ) أربعة أعضاء( ممثمين عن اإلدارة المركزية أي ينتمون إلى  -
المشرع يضع المصمحة ومن ىنا نممس أّن ، المصالح الخارجية لموزارة )المديريات(

 .بالضريبة العامة ضمن األولويات مقارنة بالمصالح الخاّصة لممكمفين 

عضوية المدير الوالئي لمضرائب أورئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري  -
لمضرائب أو ممثمييم ضمن تشكيمة المجنة يثير الكثير من الجدل، فالمرحمة اإلدارية 

ىذا العضو( ووفق سمطاتو وامتيازاتو التي خّولو أّياىا التمييدية تتم بين يديو)
وعند الطعن من ِقبل المكمف أمام ىذه المجنة التي ُيفترض فييا االستقاللية  ، المشرع

فكيف ، والحياد عن اإلدارة الضريبية  يجد المكمف ممثل عن اإلدارة عضو بالمجنة
ذلك يتراجع  عن  بالرفض أن الشخص رفض طمباتك األولية وأصدر فييا قرار 

ىذا ُمستبعد تماما و ويناقض اتجاىاتو ؟. ويرضى ويقتنع بطمبات المكمف بالضريبة 
 وعمى اإلطالق .

إذن تركيبة ىذه المجنة متنوعة لكن معظم أعضائيا يتبعون االدارة المركزية عدا ممثل 
في اآلراء  صوت واحد ُمقابل بقية األصوات ال ُيؤّثرما يجعل ، عن المجمس الشعبي الوالئي

  يبرر ما، الطعن من حيث قبول طمبات الشاكي وىو المكمف دائما الصادرة عن لجان
 تتميز بالصفة اإلدارية البحتة .التي طبيعتيا 
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 .1لجنة الطعن الجيوية ثانيا :
مكرر من قانون اإلجراءات  81لمادة لجنة الطعن الجيوية وفقا لمفقرة الثانية من  ا تُنشأ 

 :ن األعضاء اآلتية تتشكل م، ديرية جيويةكل مالجبائية  لدى 
 ؛، رئيسا خبير محاسب يعّينو رئيس المصف الوطني لمخبراء المحاسبين -
 برتبة نائب مدير ؛، أو ممثمو، المدير الجيوي لمضرائب -
 برتبة نائب مدير ؛، ممثل  عن المديرية الجيوية لمخزينة -
 والمكمفة بالصناعة ؛  ممثل عنكل من المديرية الجيوية المكمفة بالتجارة -
 ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة وممثل عن غرفة الفالحة ؛ -
 المصف الوطني لمخبراء المحاسبين .ممثل عن  -

نفس المالحظة المسجمة ىي عدد األعضاء ثمانية و نالحظ من خالل ىذه التشكيمة أّن 
ين عن الطرف الضعيف في عمى مستوى المجنة الوالئية باإلضافة إلى عدم وجود ممثم

نظرا لكونيم )معظم االعضاء( يتبعون ، العالقة التنظيمية مع اإلدارة الضريبية عمى اإلطالق
عمى حساب المصمحة  فالمشرع حريص بشدة وثبات عمى المصمحة العامة، اإلدارة المركزية

 ،الخاصة لمطرف المجرد من أي سمطة سوى ما يضمنو لو القانون من حقوق وضمانات
المادة دون خبرتيم في باإلضافة إلى وجود مختصين في المحاسبة والجباية )خبراء ( 

وركز عمى جانب تحصيل الضريبة وحسابيا دون ، القانونية التي أغفل المشّرع أمرىا تماما
 ما ُيضفي عمى ىذه المجنة الطبيعة اإلدارية .، شرعيتيا
 
 

                                                           
، عرف مقارىا بعد . المنشور المتضمن تدابير لجان الطعنالجميورية، لكن ال تر كامل تراب ( عب09عددىا ِتسعة )  - 1

 .07ص ، المرجع السابق
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 المجنة المركزية لمطعن .ثالثا: 

المجنة عمى تركيبة قانون اإلجراءات الجبائية مكرر الفقرة الثالثة من  81تنص المادة 
)المديرية العامة لمضرائب (،والتي تتشكل  وزارة الماليةالمركزية لمطعنالمتواجدة عمى مستوى 

 :من األعضاء اآلتية
 رئيسا ؛، الوزير المكمف بالمالية أو ممثمو المفوض قانونا-
ممثل عن وزارة التجارة وكذا عضو يمثل وزارة الصناعة و  ة العدلممثل عن وزار  -

 والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
 ممثل عن المجمس الوطني لممحاسبة ؛ -
 عضوان يمثالن الغرفة الوطنية لمتجارة والصناعة وغرفة الفالحة ؛-
 مدير كبريات المؤسسات . -

المالحظة الُمشار إلييا بشأن إحصاء عدد األعضاء ىي ذاتيا بالنسبة لمجنة الوالئية 
 .( شخصيات08وىم ثمانية ) والمجنة المركزيةوالمجنة الجيوية لمطعن 

ي من نالحظ بأّن الشخصيات التي ُتكّون لجنة الطعن عمى المستوى المركزي ىكما  
المشتكي إن رأت بأّن ظمما ألحق بو وذلك تنِصف ما يجعميا ، كبار الشخصيات في الدولة

، ونسجل بالمقابل أّن معظم األعضاء من اإلدارة المركزية 1قبل توجيو إلى الجية القضائية
ما يضعف من  2باإلضافة إلى خمو المجنة من ممثمي المكمفين بدفع الضريبة عمى اإلطالق 

لجان الطعن ال يختمف عن ضمانات المكمف بالضريبة وجعمو يحس ويشعر بأّن المجوء إلى 
يا لجنة إدارية بامتياز إضافة حيث  درجة اإللزامية فقط طالما أنّ الشكوى المسبقة سوى من 

                                                           
1
-République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des Finances, Direction 

générale des impôts, Lettre D'information Mensuel, N°7, Mai 2002, p04.  
((، أعمال الممتقى الوطني الثاني النظام القانوني لمتظمم اإلداري المسبق في المنازعات الضريبية خرشي إليام، )) - 2

 . 167ص ، المرجع السابق، جامعة قالمة، : اإلجراءات الجبائيةحول
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إلى وجود عضو مدير المؤسسات الكبرى الذي فصل في الشكاية األولية ورفضيا كميا أو 
 .جزئيا أو حتى أّنو لم يرد عمييا والتزم الصمت 

 الطعن الوالئية والجيوية والمركزية.رابعا: األحكام المشتركة بين لجان 

إن اقتضت الحاجة، خبير موظف  ،الطعن اإلدارية إلى تشكيمتيا جانليمكن أن تضم 
 يكون لو صوت استشاريفال يشارك تبعا لذلك في مداوالت المجنة التي تتم في سرية تامة .

، جب أن يكونوا من جنسية جزائريةتو يو الميني يخضع أعضاء المجان لاللتزام بالسر و 
حقوقيم كامل ويتمتعون ب، ( عمى األقل25وأن ال يقل سّنيم عن خمسة وعشرين سنة )

يتم   الطعنستقالة أو إقالة أحد أعضاء لجنة من لجان ا في حالة وفاة أوكما أّنو و ، المدنية
 . 1القيام بتعيين جديد

( سنوات قابمة 03ثالث )مدة أعضاء لجان الطعن ليعّين أّما عن عيدة األعضاء ف 
قانون اإلجراءات  05فقرة  81الضريبية )المادة  دون أعضاء ممثمي اإلدارة، لمتجديد

إذن يمكن أن يبقى ىؤالء الممثمين ، الجبائية( ما يفيد بأّن عيدتيم مفتوحة ومن دون تحديد
سري حتى عمى ممثمي اإلدارة والوضع ي مدى حياتيم مادام أّن العيدة مفتوحة أماميم 

الجبائية طالما أّن عيدتيم غير محددة قانونا أي أّنيا مرتبطة بمدة بقائيم في وظيفتيم 
 .كمدراء 

ال تخِدم مبدأ تقريب اإلدارة وما يتوجب اإلشارة إليو أّن لجان الطعن الجيوية والمركزية 
قميمي عن المكمف زىا اإللجان بعيدة في حي فيي ، من المواطن بصورة شبو مطمقة

 .بالضريبة
 

                                                           
 . 07ص ، المرجع السابق، منشور تدابير المجان - 1
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 لجان الطعن الضريبية . بين معايير توزيع االختصاصالفرع الثاني : 

في توزيع الصالحيات بين المجن والنوعي اعتمد المشرع الجزائري عمى المعيار المادي 
 .1عمى المستوى المحمي والجيوي والمركزيالضريبية 

فبالنسبة لمجنة الِوالئية تُبدي رأييا حول الطمبات المتعمقة بالقضايا النزاعية التي يكون 
( 20.000.000عشرين مميون دينار ) أقل أو يساويمجموع مبالغيا من الحقوق والغرامات 

 .) الشكوى النزاعية ( رت بشأنيا قرار بالرفض الجزئي أو الكمي صدِ دج والتي سبق أن أُ 

رأييا حول الطمبات المتعمقة بالقضايا تبدي أّما فيما يخص المجنة الجيوية لمطعن 
مجموع مبالغيا من الحقوق والغرامات عشرين مميون دينار  يفوقالنزاعية التي 

( د ج والتي 70.000.000سبعين مميون دينار )يساويويقل أو ( د ج 20.000.000)
 يبية رفضا كميا أو جزئيا .سبق أن كانت محل رفض من طرف اإلدارة الضر 

 وتختص المجنة المركزية لمطعن في مادة الضرائب المباشرة وفق معيارين ىما:
 . الماديأوال: المعيار 

يفوق التي تختص المجنة المركزية لمطعن وفق معيار مادي محدد قانونا في القضايا 
( د ج وفصمت 70.000.000اإلجمالي من الحقوق والغرامات سبعين مميون دينار ) مبمغيا

 فييا اإلدارة الضريبية المختصة بالرفض الجزئي أو الكمي .
 ثانيا :المعيار النوعي .

يمس نوع معين من األشخاص المعنويين التابعين الختصاص النوعي  المعيارإّن 
من  160ن في المادة يوالمذكور ، مغ المتنازع فيومديرية المؤسسات الكبرى ميما كان المب

 .2قانون اإلجراءات الجبائية 
                                                           

 ، ق إ ج ج، المرجع السابق.الفقرة األولى 173 ، ومكرر 81 المادتين -1
 المذكورين في المطمب الثاني من المبحث الثاني من الفصل األول من الباب األول من ىذا البحث . -2
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فالمالحظة النظرية المسجمة عمى اعتماد المعيار المالي لتحديد اختصاص كل لجنة 
لكن الوضع ليس كذلك من الناحية الواقعية العممية ، يبدو بسيطا وال يثير أي إشكال ُيذكر

 .سيما عندما ينعقد االختصاص لمجنة الجيوية أو المجنة المركزية 

من خالل قيام المجان باستدعاء المكمف بالضريبة أو ممثمو القانوني ُبغية ، نبّين ذلك
بداء مالحظاتيم تجسيدا لمبدأ الوجاىية قل المكمف من فيل يا ُترى يتن، سماع أقواليم وا 

إلى مكان  ، ألجل سماع أقوالو فقط أو باألحرى لمتحقق من طمباتو، المكان الذي يقطن بو
وال ، فكل ىذه العراقيل ال تخدم مصالح المكمف، المجنة الجيوية أو المجنة المركزية ؟

فمما ال ، تشجعو عمى اتباع ىذا الطريق الذي ُيعد في نظرنا ضمانة لمحصول عمى طمباتو 
 م سماع أقوالو عن ُبعد سيما مع التطور التكنولوجي الرىيب الحاصل )نوع من التأطير(.يت

 الفرع الثالث :إجراءات التظمم أمام لجان الطعن.

فبعد تطرقنا لقواعد ، لكل مجال من المجاالت القانونية قواعده الموضوعية واإلجرائية
سبيل لدخوليا معترك العمل األصل فيما يخص لجان الطعن لمضرائب التي البد ليا من 

لذلك نتولى دراسة شروط تقديم طعن أمام ىذه المجان)أوال( وكذا النتائج ، القانوني في الميدان
 المترتبة عمى قبول الطعن أماميا )ثانيا(.

 شروط تقديم التظممأمام المجان الضريبية .أوال: 

يجب أن تتوافر ، ا مقبولةالمذكورة سابق ةلكي تكون الطعون المقدمة أمام المجان الثالث
نتوالىا بالتفصيل فييا شروط شكمية)مظيرية( وأخرى موضوعية )مرتبطة بمضمون الطعن( 

 .تباعا
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 الشروط الشكمية. -1

ُترسل الطعون من " قانون اإلجراءات الجبائية عمى : من الرابعةالفقرة  80تنص المادة       
لمقواعد الشكمية المنصوص عمييا طرف المكمفين إلى رئيس لجنة الطعن وتخضع 

 . من ىذا القانون " 75و73بالمادتين 

فمن البدييي أن تكون تحمل نفس الشروط الشكمية والموضوعية المتعمقة بالشكوى 
ني من الفصل النزاعية الُمقّدمة أمام اإلدارة الضريبية، والتي قمنا بتفصيميا في المبحث الثا

 فردية ومنفردة.، عمى ورق عادي وبدون دمغة محررةوىي :  األول من ىذا الباب 

ال يفقد حّقو قانونا في الطعن عند تخمف إحدى ع ضرورة اإلشارة إلى أّن المكمف م
 الشروط الشكمية منيا أو الموضوعية  إذ ُتطالب المجنة من المكمف بتكممة الممف .

ن اإلجراءات وىناك شروط شكمية يمكن أن ُتستنتج من خالل األحكام الواردة في قانو 
 الجبائية ىي:

 تقديم شكوى أمام اإلدارة الضريبية الُمختصة . -أ   

الفقرة األولى من قانون اإلجراءات  80إّن إلزامية ىذا الشرط يستشف من نص المادة 
يمكن، حسب الحالة لممكمف بالضريبة الذي لم يرض بالقرار المتخذ :"التي تنص الجبائية

لجنة الطعن المختصة في أجل ... ابتداء من تاريخ استالم بشأن شكواه ...المجوء إلى 
 قرار اإلدارة".

إذن ما دمنا توصمنا في السابق إلى نتيجة مفادىا أّن إصدار قرار اإلدارة وتبميغو 
إلزامي عمى الجية اإلدارية المعنية لكن من دون توقيع أي جزاء في الحالة العكسية يؤدي بنا 

ىذه الحالة في  وألنّ  ،تي تتخذ فييا اإلدارة الضريبية موقفا سمبياإلى التساؤل حول الحالة ال
 ُيعتد باإلشعار المسمم لممكمف من ِقبل اإلدارة الضريبية عند تسجيل الشكاية عمى مستواىا. 
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 عدم رفع المكمف دعوى أمام المحكمة اإلدارية .-ب

أمام المحكمة اإلدارية الّمجوء إلى لجان الطعن ال يمكن أن يتوازى مع رفع المسألة إّن 
ألّنو إذا تم رفع القضية أمام المحكمة اإلدارية فال يمكن الرجوع ، الُمختصة وال بعد ذلك

حتى ، والطعن أمام المجان اإلدارية،ألّن َطرق باب القضاء ُيعد آخر إجراء  يتَِّبُعو المكمف
وىذا ، والّصحيح يبسط ) القضاء( رقابتو عمى صحة تطبيق وتفسير النص في شكمو الّسميم

" ال التي تنص عمى : قانون اإلجراءات الجبائية  الفقرة الثالثة من 80حسب نص المادة 
 ." يمكن أن ُيرفع الطعن إلى المجنة بعد رفع دعوى أمام المحكمة اإلدارية

 احترام ميعاد تقديم الطعن.-ت

الصادر عن اإلدارة  -الكمي أو الجزئي لكي ُيقبل الطعن في القرار المتضمن الرفض     
اّل ، أمام المجنة اإلدارية المختصة البد أن يتم داخل الميعاد المحدد لو قانونا -الضريبية  وا 

 اعتبر ىذا االعتراض مرفوض شكال .

من تاريخ تسميم ( أشير ابتداء 04وقد حدّد المشرع ميعاد تقديم الطعن في أجل أربعة )
الميعاد يبدأ احتسابو من تاريخ تسميم قرار اإلدارة الضريبية وعميو يتبّين لنا أّن ، 1قرار اإلدارة 

حالة الّرد من لكن لم ينص القانون عمى حالة صمت اإلدارة الضريبية وعالج فقط ، بالرفض
 ما يجعمنا أمام عّدة مشرعين .، ِقبميا

، وبالقياس عمى حالة رفع الطعن أمام المحكمة اإلدارية في ىذه الوضعية القانونية
( يبدأ احتسابو من تاريخ انتياء أجل الفصل في الشكوى 04فالميعاد ُيقّدر ب: أربعة أشير )

                                                           
لممكمف بالضريبة الذي لم يرض بالقرار ، حسب الحالة، يمكن" :المرجع السابق ج، ق إ ج ، الفقرة األولى 80المادة - 1

من طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الوالئي لمضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس ، شكواهالمتخذ بشأن 
( أشير ابتداء من تاريخ استالم قرار 04في أجل أربعة )، المجوء إلى لجنة الطعن المختصة، المركز الجواري لمضرائب

 اإلدارة ".
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يمكن لكل ُمشتك لم يتحصل عمى الفقرة الثانية عمى: "  82إذ نص المشرع بالمادة  ، 
 77و 76اإلشعار بقرار مدير الضرائب بالوالية في اآلجال المنصوص عمييا في المادتين 

( الموالية لألجل 04لنزاع إلى المحكمة اإلدارية خالل األشير األربعة )أن يرفع ا، أعاله
 المذكور أعاله".

المالحظة الُمسجمة ىي توحيد ميعاد الطعن أمام المجان الثالث عمى مختمف 
الذي ، مستوياتيا، فميعاد الطعن أمام المجنة الِوالئية ىو ذاتو أمام المجنة الجيوية والمركزية

يفقد المكمف ىذه الضمانة االختيارية وال يبقى أمامو ِسوى الطعن  –ام العام من النظ -بفواتو
 . ةالمختص ئيةالقضاالجية أمام 

 الطعن إلى رئيس المجنة المختصة . تقديم -ث

وال يتم  2ويودع لدى أمانتيا  1أوجب القانون تقديم التظمم إلى رئيس المجنة مباشرة 
إيداعو عمى مستوى المديرية الوالئية لمضرائب، وتطبيقا لممعيار المادي الذي يخّول صالحية 
الفصل لمجنة ما دون األخرى يتم استقبالو بالنسبة لمجنة الِوالئية  من طرف محافظ الحسابات 

توى أّما عمى المس ،إرسال الطعن باسم الخبير المحاسبوعمى مستوى المجنة الجيوية يتم 
المركزي يوّجو إلى الوزير المكمف بالمالية أو ممثمو المفوض قانونا، ىذا األخير)الشخص  

 .  ) الفقو اإلداري الجبائي(المفوض( الذي تحدده النشرات الداخمية الصادرة عن وزارة المالية 
 
 
 

                                                           
" ُترسل الطعون من طرف المكمفين بالضريبة إلى السابق، تنص عمى أّنو:، المرجع جق إ ج  ، الفقرة الثالثة 80المادة - 1

 رئيس لجنة الطعون...".
 .03ص ، المرجع السابق، المنشور المتضمن تدابير لجان الطعن -2
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 الشروط الموضوعية .-2

يكون من فائدة المكمف أن يوفق بين طمبو وطبيعة الضريبة المتنازع فييا وظروف       
فُيمكن أن يعرض ، إنشاء ىذه الضريبة حيث يتعرض لألخطاء التي ارتكبتيا إدارة الضرائب

 عمى لجان الطعن اإلدارية لمضرائب الصور اآلتية : 

ذلك بإظيار األخطاء و ، أن يعرض األسباب التي دفعتو إلى رفض دفع الضريبة -
 التي ارتكبتيا إدارة الضرائب بصورة واضحة  مع تقديم وثائق اإلثبات بيذا الطعن.

إذا لم يتمكن المكمف من توضيح الخطأ الذي وقعت فيو إدارة الضرائب فإّنو  -
 . 1بإمكانو أن يوّضح العمميات التي يقوم بيا

وتقديمو ، أمام المجنة المختصةإذن تتجسد ىذه الشروط في كون المكمف ُيقّدم طعنو 
األسباب الكافية والّدالة التي تتوافق مع طبيعة الضريبة المتنازع فييا من خالل ذكره المادة 

سواء ارتبطت طمباتو بخطأ في الوعاء ، من الجدول التي أسّست عمييا الضريبة المفروضة
يبية في االستفادة من أو الحساب ) الربط الضريبي( أو عندما يغبن من طرف اإلدارة الضر 

 المقررة قانونا .المزايا الجبائية 

عرض األسباب التي جعمتو يرفض دفع الضريبة الواقعة عمى المكمف كما يستوجب 
عمى عاتقو وتبيان مبمغ التخفيض الذي يرغب فيو أو تبيان القاعدة الجبائية التي يراىا 

 مناسبة .

المجنة أّنو معيب في شكمو أو  رئيسيمكن أن يكتشف بعد تقديم الطعن ، وعميو
( 30يستدعي المكمف بالضريبة ويطمب منو تكممة الممف في غضون ثالثين)، موضوعو

وفي حالة انقضاء الميعاد ويتعذر الرد أو يكون الرد ، يوما ابتداء من تاريخ استالم الطعن

                                                           
 . 16ص ، المرجع السابق، فريجة حسين - 1
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مام القضاء الطعن أفي ىذه الحالة ال يبقى لممكمف سوى يبت رئيس المجنة بالرفض، و  اناقص
 تسديد الضريبة . االقتناع وأو 

 النتائج المترتبة عمى َقبول الطعن .ثانيا: 
بعد تقديم المكمفين لطعونيم إلى رئيس المجنة الُمختّصة وعرض األسباب التي جعمتيم 
يرفضون دفع الضريبة المفروضة عمييم وتبيان مبمغ التخفيض الذي يرغبون فيو والقاعدة 

تقوم المجنة المختصة باالطالع عمى تقارير المدير الِوالئي ، نيا مناسبةالجبائية التي يرو 
كما تّطِمع عمى المذكرات والوثائق الثبوتية المقدمة من ، لمضرائب أو مدير المؤّسسات الكبرى

وتقوم بفحص الممفات من جميع  جوانبيا لمتأكد من قابمية الفصل فييا ، الطرفين المتنازعين
ىل لكن : ، التظمم عن طريق عقد اجتماعات دورية من ِقبل ىذه الِمجانويتم الفصل في .

جان أم بمجرد تقديم الطعن ُيسدِّد المكمف الضريبة المتنازع فييا قبل صدور قرار الم
 ؟.أماميا
 . مصير الضريبة المتنازع بشأنيا -1

ريبة دفع تطبيقا لمقاعدة المذكورة سابقا ) الدفع ثم االسترداد( يتعين عمى المكمف بالض
، وال يوقف التنفيذفالطعن أمام المجان ال ُيعمِّق الدفع ، الضريبة أوال وىذا في الحالة العادية

، 1محددة بشروط  وومع ذلك خّول المشّرع لممكمف بالضريبة إمكانية طمب تأجيل الدفع وأقرن
جديد نسبة الُمستحدث فيما يخص تأجيل دفع الضريبة المتنازع حوليا ىو دفع من إاّلأّن 

 .2من الحقوق والعقوبات محل النزاع°/°( 20عشرين بالمائة )

                                                           
 الدراسة .تم تفصيميا في المطمب الثاني من المبحث الثاني من الفصل األول من ىذه  -1
الطعن ال ُيعمق الدفع ولكن يمكن لممشتكي الذي ، المرجع السابق تنص عمى :" جق إ ج ، الفقرة الثانية 80المادة  - 2

 من الحقوق والعقوبات محل النزاع " .°/° 20رفع القضية إلى لجنة الطعن ...وذلك بأن يّسدد من جديد مبمغ يساوي 
يمكن لألشخاص المعنويين الذين لم يرضيم قرار مدير كبريات المؤسسات " نفسو : ، المرجعالفقرة األولى 173المادة  -

 من الحقوق والغرامات محل االحتجاج". °/° 20حول شكاوييم ...وىذا بالدفع من جديد لمبمغ يساوي 
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من المبمغ °/° 20السؤال المطروح : ىل يتم عند رفع الطعن أمام المجنة تسديد و 
التي تّم دفعيا عند تقديم الشكوى أمام اإلدارة الضريبية °/° 30المحتج عميو باإلضافة إلى 

 ؟ .°/° 50فيصِبح بذلك المجموع 

الفقرة  74طالما أّن المشرع صريح وواضح ضمن حكم المادة  ،جابة تكون باإليجاباإل
،إذ اعتبر منح التأجيل القانوني لمدفع يتوقف عند صدور الثالثة قانون اإلجرءات الجبائية

من  80المادة  الفقرة الثانية من  وكذا، القرار النزاعي من طرف اإلدارة الضريبية الُمختّصة
 . " التسديد من جديد"نفس القانون من خالل عبارة 

وىل يتم الطعن أمام المجنة المختصة في المبمغ الجبائي بعد التخفيض الجزئي أم 
 في القيمة المبّمغة بموجب اإلنذار ؟. 

أي أّن المجنة تفصل في ؛من طرف اإلدارة الجبائيةيتم الطعن في المبمغ بعد التخفيض 
يتم الطعن في أوجو الخالف دون غيرىا إذ ، والنقاط التي لم تقبميا اإلدارة الضريبية األمور

من قانون اإلجراءات  173وفي فقرتيا األولى  80 وادموفقا لموفقا لألوضاع القانونية المقررة 
 الجبائية .

، أماميالكن لم ُيعالج المشرع حالة اتخاذ اإلدارة الضريبية موقفا سمبيا بعد تقديم التظمم 
 ففي ىذا الوضع يتم الطعن في القرار األول المتعمق بفرض الضريبة ألّنو لم يتغّير .

 سير عمل المجان اإلدارية .-2
القيام بأعماليا عن والرسوم عمى رقم األعمال تتولى لجان الطعن لمضرائب المباشرة 

المتظمم طريق عقد االجتماعات من طرف أعضائيا لغرض الفصل في طمبات الشخص 
لممكمف  تمتزم بتبميغيالذا تتولى إصدار آرائيا و ، سواء بالقبول أو الرفض الجزئي أو الكمي

 .واإلدارة الضريبية  بالضريبة
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 عقد االجتماعات .-أ
بناء عمى استدعاء من رئيسيا مرتين  ركزيةتجتمع لجنة الطعن الِوالئية والجيوية والم

ويتم تحديد ، 2( مّرة خالل سنة كاممة 24ن )و وعشر تنعقد أربعة أي 1الواحد ( في الشير02)
وال يصح اجتماع المجان إاّل بحضور أغمبية أعضائيا ، 3تاريخ االجتماع من طرف الرئيس 

كما يقوم الرئيس باستدعاء المكمفين ، 4( أعضاء عمى األقل  بما فييم الرئيس05أي خمسة )
( يوما 20تبميغيم االستدعاء قبل عشرين) لذا يتم، المعنيين أو ممثمييم من أجل سماع أقواليم

أي حق االطالع عمى الممف  والدفاع المواجية يمبدأل ايشكمتجسيد ما، 5من تاريخ االجتماع
 وتقديم تفسيرات وتبريرات لمختمف الطمبات الُمقّدمة .

أن تستمع ألقوال المدير الوالئي  -دون المجان األخرى  –لمجنة المركزية  ويمكن
عني حتى يتم تزويدىا بكل التفسيرات الاّلزمة لمعالجة القضايا محل النزاع لمضرائب الم

                                                           
 المرجع السابق.ق إ ج ج، ، مكرر 81المادة  - 1

في الجانب الذي يخص ال سيما التقديرية   إلعمال سمطتيا اإلدارة أمام عمى ترك المجال المشرع دائم الحرص  - 2
ال توجد  حالة استثنائية أو حالة الضرورة  تدفع برئيس المجنة إلى عقد أكثر من جمستين في ىنا وكأّنو ، المصمحة العامة

 الواحد. الشير 
3 - République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des Finances, Direction 

générale des impôts, Direction du contentieux, Instruction générale sur les procédures 

contentieuse, 2010, p 40. 
ما دام أّن أعضاء المجان يحضون بتعويض أو منحة لقاء الحضور أو المشاركة في أعمال المجنة التي ىم أعضاء  - 4

 بر غياب أي عضو  عن الجمسات أكثر من مّرتين في السنة يؤدي إلى تجريده من ىذه الصفة .لَم ال نعت، بيا
 ، مرجع سابق .جق إ ج ، الفقرة األخيرة  81راجع :المادة  -  
 ، المرجع نفسو .مكرر 81المادة  -5
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يتحول في ىذه الحالة  باقي أعضاء المجنة إلى مجرد وبالتالي ، التابعة الختصاصو اإلقميمي
 .1يتكفمون بتوقيع الحضور والمناقشة السطحية، حضور شكمي

المدير الوالئي لمضرائب ىو يتبّين من خالل جمسات المجنة المركزية لمطعن أّن 
فيذا الشخص ، ؟ ألّن النص واضح لماذا ،صاحب الرأي الذي يصدر باسم المجنة  حتما

يقوم بتقديم المعمومات التي يتم من خالليا البت عمى مستوى اإلدارة الضريبية ألجل الفصل 
مديرية الوالئية ما ُيخّيل لممكمف أّنو طعن أمام ال، في طمبات المكمف أمام المجنة المركزية

، التي يفترض فييا اإلستقاللية والحياد في اتخاذ قراراتيالمضرائب وليس لدى المجنة المركزية 
 .ويبقى المكمف يدور في حمقة مفرغة ما ُيفِرغ ىذا اإلجراء من محتواه 

إلى عون لديو عمى األقل رتبة  يمياوكم تأّما بالنسبة لميمة كتابة المجنة والمقرر فت
يعّينو المدير الوالئي لمضرائب أو المدير الجيوي لمضرائب بالنسبة ، مفتش مركزي لمضرائب

 لمجنة الوالئية والجيوية عمى التوالي .

 إصدار اآلراء .-ب

ُتمزم لجان الطعن بإصدار قرارىا حول الطعون المرفوعة إلييا بالقبول أو بالرفض 
فإّن ، ( أشير ابتداء من تاريخ تقديم الطعن إلى رئيس المجنة04ربعة )صراحة في أجل أ

يجوز لممكمف بالضريبة أن يرفع ، وفي ىذه الحالة، صمتيا يعتبر رفضا ضمنيا لمطعن
( أشير ابتداء من تاريخ انقضاء األجل 04دعوى إلى المحكمة اإلدارية في أجل أربعة )

 .2الممنوح لمجنة لكي تبت في الطعن

                                                           
إنياء المنازعة الضريبية الناشئة عن تطبيق القوانين الضريبية واالتفاقيات الدولية : دراسة ، رمضان صديق محمد -1

 . 238ص ، نشردون سنة ، مصر، دار النيضة العربية، مقارنة

 .، المرجع السابقجق إ ج ، الفقرة الثانية 81المادة  - 2
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لمداولة القانونية التي تجرييا المجان ُتصدر آرائيا التي ُيشترط أن تتم الموافقة بعد ا
وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ، عمييا بأغمبية األعضاء الحاضرين

( ىذه اآلراء التي يمضييا رئيس المجنة بواسطة وتُِبّمغ ) المجنة، )الجية التي فييا الرئيس(
ابتداء من تاريخ ، ( أيام10إلى المدير الوالئي لمضرائب خالل أجل )، حالةحسب ال، الكاتب

أّما فيما يخص المجنة المركزية 1ىذا بالنسبة لمجنة الوالئية والجيوية، اختتام أشغال الّمجنة
فتبّمغ اآلراء إلى المدير الوالئي لمضرائب المختص إقميميا أو إلى مدير كبريات المؤسسات 

 .2ابتداء من تاريخ اختتام أشغال الّمجنة، ( يوما20)خالل أجل عشرين 

كما يجب في حالة عدم المصادقة عمى ، و يجب أن تعمل اآلراء الصادرة عن المجان
أن تحدد مبالغ التخفيض أو اإلعفاء الذي قد ُيمنح لمشاكي، وتبّمغ التخفيضات ، تقرير اإلدارة

 نتياء اجتماع المجنة من طرف الرئيس ،أو اإلعفاءات المقررة إلى المكمف بالضريبة إثر ا
من طرف مدير ، حسب الحالة، (1)ويبمغ القرار لممكمف بالضريبة في أجل شير واحد

 .3المؤسسات الكبرى أو المدير الوالئي لمضرائب
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ق إ ج ج، المرجع السابق .، مكرر 81المادة  - 1
 نفسو.المرجع   - 2

 .الفقرة الثالثة، المرجع نفسو 81المادة  - 3
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 . والتونسي  المغربيالتشريع الجبائي : لجان الطعن في  المطمب الثاني
وما ينتج عنيا من تصحيح لمنتائج وبعد استكمال في إطار إجراءات الفحص الضريبي 

فإّن ىذا األخير ، مراحل التدابير التواجيية دون حصول اتفاق بين اإلدارة الضريبية والمكمف
التي أحدثيا المشّرع  1ط الخالف العالقة عمى أنظار المجان الضريبية امن حّقو طمب إحالة نق

يجاد تعاون وثيق بين الطرفين يإلدارة الضريبكآلية إلشراك المكمفين بالضريبة في نشاط ا ة وا 
حصر وحدد قد  المغربي  المشرع. إاّل أّن ونظام عمميا تتجمى معالميا من خالل تكوينيا ،2

تحال عمى ال كما ، 3اختصاصيا في البت في المسائل الواقعية دون المسائل القانونية 
المجان إاّل المطالبة التي يتقّدم بيا المعني باألمر والناجمة عن الرسالة التبميغية الثانية ال 

 mise enالتوصل باألمر بالتحصيل )قبل وضع جدول الضريبة موضع التحصيل 

recouvrement ) ، الحالة ىاتو يجب الركون إلى إجراءات المطالبة أمام اإلدارة دون حيث و
كما ال يمكن تقديم الطعن  ،4من المدونة العامة لمضرائب  235ة المقررة في الفصل الضريبي

                                                           
 . 577المرجع السابق، ص المغربي : دراسة تحميمة نقدية، القانون الضريبي  شكيري محمد، -1
، اميا لمبت في المنازعات الضريبية((التعريف بالمجن المحمية لتقدير الضريبة والمسطرة المتبعة أم ، ))الكرناوي إبراىيم -  

، مطبعة األمنية، الندوة الجيوية السادسة بعنوان : المنازعات اإلنتخابية والجبائية من خالل اجتيادات المجمس األعمى
 .292، ص 2007المغرب، 

 .128المرجع السابق، ص، الضمانات المسطرية لمممزم في مواجية اإلدارة الضريبية، مميح يونس - 2
 . 94،  91صابق، ص المرجع الس، الثيعاللي عبد القادر - 3

 رقم أعمال، ، : ىي تمك التي تتعمق بتقدير أسس الضريبة : ربحالمسائل الواقعية
 المصاريف الحقيقية القابمة لمخصم...إلخ.

 :البحث في أساس الضريبة وطريقة حسابيا . المسائل القانونية 
ولم يعد المفتش ) بعد اإلصالح الضريبي( يستأثر برأيو االنفرادي فيما يتعمق بطبيعة النزاع ) مسألة قانونية أو مسألة 
واقعية( وأصبحت سمطة التقدير ىذه من اختصاص لجان فرض الضريبة المعروض عمييا النزاع . لالستزادة راجع: بنبريك 

 .88عبد العمي، المرجع السابق، ص 
 .157ص ، المرجع السابق، ر عمرأزوكا -4
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في نتائج المراجعة في آن واحد أمام المحكمة المختصة وأمام المجنة المحمية لتقدير الضريبة 
.إضافة إلى  2أو أمام القضاء وأمام المجنة الوطنية لمنظر في الطعون المتعمقة بالضريبة 1

غير منظمة (commissions de conciliationقنوات لمصمح تسّمى بمجن الصمح )أّنو توجد 
تقريب وجيات نظر الطرفين  تعمل عمى3إّنما فقو اإلدارة ىو من أوجدىا  بأي نص تشريعي 

عمى مستوى إجراءات المكمفينوبالخصوص  حول التصحيحات التي أجريت عمى تصريحات
 . 4الضريبي  الفحص

بناء  بالضريبة أمر تحديد األساس الضريبي لممكمف التونسي لم يترك  المشرع لكن 
حسب ما  بعد اتباع إجراءات التقييم الوجاىي عمى التصريح المقّدم وال لإلدارة الضريبية 

إّنما خّول ميمة الفصل في الخالف لييئات أخرى ىي  ، توصمت  إليو بعد المراجعة الجبائية
 .الجيوية والوطنية  المصالحةلجان  و خطة الموفق الجبائي

 . في التشريع المغربي الضريبية لجان الطعن :الفرع األول 
 أوال : تشكيمة لجان الطعن المحمية والوطنية .

لقد توّخى المشرع من تشكيل الّمجان المنصوص عمييا في التشريع الضريبي المغربي 
بغية أن ، قطاعات مختمفة أن يشرك عّدة فعاليات في فرض الضريبة وتصحيحيا تنتمي إلى

 ،5وأن يمف القرار الضريبي بأكثر ما يمكن من العدل ، تحضى العممية الضريبية بمصداقية

                                                           
 .المرجع السابق م ع ض م، ، ىاء 225المادة  - 1
 .المرجع نفسو، 09و90فقرة  226المادة  - 2
بقدر ما ىي ضمانة لممكمف بالضريبة بقدر ما تفتح الباب أمام تكريس الفساد والمحاباة وتجاوز في نظرنا ىذه المجان  -3

 فال رقيب وال حسيب عمى اإلدارة في ىاتو الحالة . كل من مبدأي العدالة والمساواة في فرض وتحصيل الضريبة .

 .563المرجع السابق،  ص  تحميمة نقدية، القانون الضريبي المغربي : دراسة  راجع: شكيري محمد،أكثر تفصيل   -4
 .63المرجع السابق، ص ، لحرش كريم -5
، مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلداريةشنوف السعدية، ))دور المجان الضريبية في فض المنازعات الضريبية((،  -  

 .148، ص 2018عدد   خاص بالضرائب، دار السالم، المغرب، 
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 1لذلك فإّن المجنة المحمية تضم كل من: 

 قاضي رئيسا؛ -

 ممثال لعامل العمالة )الوالي( ؛ -

 رئيس المصمحة المحمية لمضرائب ؛ -

 ممثال لمخاضعين لمضريبة . -

 41وتتكون المجنة الوطنية الدائمة والتابعة مباشرة لموزير األول حسب منطوق المادة 
 2من قانون الضريبة عمى الشركات من األعضاء التاليين: 

 ( قضاة ؛ 07سبعة ) -

( موظفا ليم تأىيل في ميدان الضرائب أو المحاسبة أو القانون أو 30ثالثون ) -
 االقتصاد ؛

 ألعمال بصفتيم ممثمين لمخاضع لمضريبة .( شخص في ميدان ا100مائة ) -

 وتضم كل لجنة فرعية :، ( لجان فرعية07وتنقسم المجنة الوطنية إلى سبع )

 قاض، رئيس ؛ -

 موظفين ؛  -

 ممثمين لمخاضعين لمضريبة . -

يمكن أن تضيف الّمجنة إلييا فيما يخص كل قضية خبيرين اثنين عمى األكثر كما     
 .فقط  الخاضعين لمضريبة ويكون ليما صوت استشاري تعّينيمامن بين الموظفين أو

                                                           
 م ع ض م، المرجع السابق .، رة األولىالفق 225المادة  - 1
 المرجع نفسو .، 226المادة انظر  -2
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وقد مّيز المشرع بشأن تعيين ممثمي المكمف بالضريبة والممثمين االحتياطيين تبعا 
 إذ نجد :، لمنشاط الذي يمارسو الطاعنين في كمتا المجنتين الوطنية والمحمية

 المكمفين الذين يزاولون نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو فالحي. -
 الطعون التي تيم الخاضعين لمضريبة الذين يزاولون مينا حّرة . -

( سنوات 03و اإلقميم المعني لمدة ثالث)ين ممثمييم من طرف عامل العمالة أيتم تعيو 
من بين األشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المينية األكثر تمثيال لفروع النشاط المذكور 

التي تبتدئ خالليا ميام األعضاء المعينين في أكتوبر من السنة السابقة لمسنة  31قبل 
ذا طرأ تأخير عمى تعيين الممثمين الجدد أو حال دون ذلك عائق  وقع 1حضيرة المجنة  .وا 

وال يمكن ، 2( أشير06تمقائيا تمديد انتداب الممثمين المنتيية مياميم لفترة ال تتجاوز ستة )
 ما، 3جنة الوطنية المحمية أن يحضر اجتماع المّ جنة في الطعن أمام المّ  رَ ظَ ثل نَ مَ ألي مُ 

 إجراء االمتناع. شكلييدعم ويكّرس مبدأ الحيادكما و 

عن اإلدارة الجبائية وحيادىا في لجان الطعن الوطنية والمحمية ولقياس درجة استقاللية 
ميل اتخاذ مقرراتيا قصد تحقيق الفعالية وتجسيد األىداف المرجوة من وراء إنشائيا نقوم بتح

 ىذه التركيبة والجية المنشئة ليا كما يأتي: وتفكيك 

 :كما يمي  دعم ضمانات المكّمف بالضريبة من جانب تشكيمة ىذه الّمجانفأراد المشرع    

                                                           
 م ع ض م، المرجع السابق.، باء 225المادة   راجع- 1
 .المرجع نفسو، جيم 225المادة  انظر - 2

 .المرجع نفسو ، 226المادة انظر -3
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د واختالف صفات األعضاء فيناك ضمان تمثيمية لممكمفين بالضريبة كصوت تعد  -
معادل لصوت اإلدارة الضريبية في ىذه المجان ما يخدم حيادىا بمناسبة نظرىا في 

 .1النزاع الضريبي 

إحداث المجان المحمية عمى صعيد كل إقميم أو عمالة كما يدخل ضمن تشكيمتيا  -
يمثل السمطة المحمية الواقع مقر المجنة بدائرة  ممثل لعامل العمالة أو اإلقميم

دون  2اختصاصو وىذه الخاصية الفريدة يتميز بيا المشرع المغربي والفرنسي 
 الجزائري والتونسي .

منح المجنة الوطنية لمنظر في الطعون المتعمقة بالضريبة طابع مؤّسسة حقيقية  -
 .3وذلك بوضعيا تحت الوصاية الفعمية لموزير األول ، مستقمة عن وزارة المالية

دارة الضريبية يمكن عزيو إلى أّما ما ُيضعف ضمانات المكمف بالضريبة في مواجية اإل
 يأتي : ما

، كما يتم تحريكيا من طرف 4اعتبار ىذه المجان لجان داخمية ُتحدثيا اإلدارة الجبائية -
 إلدارية الضريبية صراحة المثول أمام المكمف الذي يجب عميو أن يطمب من السمطة ا

 

                                                           
 .129المرجع السابق، ص لمممزم في مواجية اإلدارة الضريبية،  الضمانات المسطريةمميح يونس،  -1
 .148شنوف السعدية، المرجع السابق، ص  - 

2
- Code générale des impôts, Dernière modification le:01 septembre 2017,Document généré 

le:08septembre 2017.Voir le site web: www.Legifrance.fr.Article 1650:« Dans chaque 

commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de 

septmembres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires… ».   
 .89ص، بنبريك عبد العمي، المرجع السابق -3
ُتحِدث اإلدارة لجانا محمية لتقدير الضريبة وتحدد مقارىا ودائرة المرجع السابق :"، م ع ض م، 225المادة  تنص -4

 اختصاصيا ...".

http://www.legifrance.fr/
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 .دون أن يوّجو الطمب أمام المجنة المختصة بصفة مباشرة 1المحمية أو الوطنية المجنة

التي تسمية المجنة المحمية بالمجنة المحمية  لتقدير الضريبة   المشّرع عاب عمى يُ  -
في أداء وظائفيا ما  فيد بأّنيا ال تتمتع باالستقاللية عن اإلدارة الضريبية تيمكن أن 

مام اإلدارة وكأنّنا أ، بة المفروضة عمى المكمفدام أّنيا تعمل عمى تقدير الضري
 الجبائية وليس أمام جية  محايدة.

لكن في الواقع العممي عمى المجنة أن تتقّيد بطمبات المكمف ألّنيا ال تختص بالتقدير 
ّنما تنظر في كافة أوجو الِخالف بين الطرف، أصالً  ين وال تستطيع  تقدير األرباح بما يزيد وا 

 .2عن تقدير اإلدارة إّنما تستطيع اعتماده أو تخفيضو 

، كما أّن ممثمي اإلدارة الجبائية يجمعون بين صفتي الخصم والحكم في  نفس الوقت -
كما يجعل المكمف الطرف الضعيف  3مّما ُيبعد الثقة في نفوس المكمفين بالضريبة 

وىذا ما يستوجب الدراية الكافية بالمادة الضريبية من ، رة الضرائبأمام خبرة ممثل إدا
 .4طرف ممثل المكمفين

                                                           
المجنة المحمية ...يتسمم المفتش المطالبات الموجية إلى " ، م ع ض م، المرجع السابق عمى أن :225وتردف المادة  -1

 .لتقدير الضريبة ويسمميا ليا ..."
:" ... يتسمم المفتش المطالبات الموجية إلى المجنة الوطنية لمنظر المرجع نفسه على أن ،2فقرة  226المادة تنص - 

 في الطعون المتعمقة بالضريبة ويسمميا ليا ..." .
 .وما بعدىا  578السابق، ص المرجع ، راجع: الثيعاللي عبد القادرتفصيل كثر أ  -
 .149ص، ، المرجع السابق2005لسنة  91قانون الضريبة عمى الدخل رقم  بيومي زكريا محمد، موسوعة شرح -2
 .140ص المرجع نفسو،  -3
 .65المرجع السابق، ص لحرش كريم،  - 4
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اتخاذ قرار التعيين فيما يخص المجنة ة إلى استحواذ السمطة التنفيذية في إضاف -
والحياد. كما أّن ترقيتيم  االستقاللية عنصري الوطنية دون المحمية ما يقمل من 

 .1وتدبير وضعيتيم اإلدارية ترجع لمديرية الضرائب 

رغم أّن المجنة الوطنية تابعة مباشرة لموزير األولالزالت تحتاج إلى مديرية الضرائب  -
، فيما يخص الوسائل البشرية والمادية كتوفيرالمقر وبعض وسائل العمل الضرورية

 .2نية وال وسائل لوجيستيكية كالحواسيب وغيرىافالمجنة ال تتوفر عمى أية ميزا

م عمى تأىيل في الموظفين في المجنة الوطنية ال يكونون أعضاء إاّل بعد حصولي -
يفيد التخيير وليس الجمع فيما بين "أو"  إذ أّن حرف، ....ومجال المحاسبة أ

 .محدود التخصصات المذكورة ما يجعل تأىيميم

يرتبط حياد المجنة بأن يدخل ضمن تشكيمتيا أحد  نعتقد أّنو ليس من الضروري أن -
ن كان يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدل لما ، القضاة ذلك ألن وجود القاضي وا 

يتمتع بو القضاة من نزاىة، ومن ثم يكون اإلعتماد عمى القاضي في تقرير الحياد 
ثم إّن  3ّيةمرتبطا بخبرتو وقدرتو عمى الفصل في النزاع ال يمكن تجاىل طبيعتو الفن

ىذا اإلسناد من شأنو أن يؤدي إلى بت ىؤالء في الممف مرتين إذا ُرِفع النزاع أمام 
 .4المحاكم اإلدارية

                                                           
 .602ص  المرجع السابق،القانون الضريبي المغربي : دراسة تحميمية نقدية،  شكيري محمد، -1

 المرجع نفسو. -2
والئحتو التنفيذية مقارنا بالقانون  2005لسنة  91قانون الضريبة عمى الدخل : الصادر بالقانون رقم ، رمضان صديق -3

د ، مصر، دار النيضة العربية، 2ط ، وعمى ضوء أراء الفقو وفتاوى مجمس الدولة وأحكام القضاء 1981لسنة  157رقم 
 . 238ص ، س

 .92المرجع السابق، ص ، الثيعاللي عبد القادر -4
 .323المرجع السابق، ص، الكرناوي إبراىيم  -
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 : إجراءات الطعن أمام المجان.ثانيا

دخال  عندما تقوم اإلدارة  بمراقبة وتصحيح اإلقرار الضريبي الُمقّدم من المكمف وا 
وبعد إبداء رأيو ، المكمف وفق الرسالة األولى والثانيةتعديالت وتغييرات عميو تقوم بتبميغ 

ومالحظاتو برفض األساس الجديد كميا أو جزئيا يتقّدم المكمف بعريضة توّجو إلى المفتش 
في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسمم، ىذا األخير يقوم بإحالتيا إلى الّمجنة المختصة 

الرسالة ) باإلجراءات التواجيية السابقة ة)المحمية أو الوطنية( مصحوبة بالوثائق المتعمق
 في الخالف القائم بين الطرفين .حتى تتمكن المجنة من البت األولى والثانية( 

وينعقد اختصاص المجنة المحمية متى ارتبطت العريضة المقّدمة لممفتش بالتصحيحات 
ال يتجاوز رقم  المتأتية من الدخول المينية أو عند فحص محاسبة المكمفين بالضريبة عندما

 ( ماليين درىم .10أعماليم عشرة )

وتعقد جمساتيا بمقر المحكمة االبتدائية عوض إدارة الضرائب أو مقر العمالة وذلك  
حالل عامل الثقة في أنفسيم   .1بيدف إحساس الممزمين بالطمأنينة وا 

كما تتولى الّمجنة الوطنية الفصل في الطعون المتعمقة بفحص مجموع الوضعية 
الجبائية لممكمفين بالضريبة وكذا الممفات المرتبطة بفحص المحاسبة عندما يساوي أو يفوق 

ماليين درىم، باإلضافة إلى الطعون التي لم ُتصِدر المجان المحمية  (10رقم األعمال عشرة )
 شأنيا خالل الميعاد المقرر لذلك.بلتقدير الضريبة مقررات 

 

                                                           
، و الجديد لممدونة العامة لمضرائب((أي دور لمجن الضريبية في حل المنازعات الضريبية وفق التوج ، ))الوكيمي عزيز - 1

 .23:00الساعة : ، 11/01/2018تاريخ الزيارة يوم : ، www.droitenterprise.comانظر الموقع االلكتروني  : 
 .150شنوف السعدية، المرجع السابق، ص  -  

http://www.droitenterprise.com/
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جود نظام الطعن عمى درجتين الّمجنة المحمية إذن في ىذه الحالة األخيرة نممس وُ 
 .1كدرجة ابتدائية والمجنة الوطنية كدرجة استئنافية

( أشير 03وبعد تقديم العريضة لممفتش يقوم بتسميميا لمجنة المعنية في غضون ثالثة )
وفي حالة عدم تقديميا خالل ، ابتداء من تاريخ تبميغ اإلدارة بالطعن المقّدم من قبل المكمف

ال يمكن أن تتجاوز أُسس فرض الضريبة تمك التي تم اإلقرار بيا من قبل  ىذا الميعاد،
 المكمف أو التي تم قبوليا بعد التحقيق والرقابة.

/ 30ونفس االتجاه سارت عميو المحكمة اإلدارية بوجدة في حكميا الصادر بتاريخ 
:"اإلدارة ممزمة بإحالة ممف النزاع الضريبي عمى أّن  312/2004ممف رقم  ،05/2005

 .2عمى المجنة المحمية " 

ُيجسد ىذا اإلجراء فعالية الطعن أمام الّمجان كما ُيعتبر ضمانة أساسية لممكمف 
حريصة أشد الحرص عمى مثل ىكذا حتما بالضريبة رغم أّن اإلدارة الضريبية ستكون 

 مة.إجراءات ألّنيا ال تخدم مصالح الخزينة العا

في سير أعماليا من la forme collegialeوتتَِّبع ىذه المجان النظام الجماعي 
ال تصح مداوالت المجنة إاّل إذا  إذ ،خاللتشكيل مختمط يضم ممثمي اإلدارة وممثمي الممزمين

حضرىا ثالثة أعضاء عمى األقل من بينيم الرئيس وممثل الخاضعين لمضريبة وتتداول 
، الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيو الرئيسبأغمبية األعضاء 

                                                           
 . 60ص المرجع السابق، ، الشريقي محمد - 1
أعمال الندوة ، ((ختصاص والمسطرة  والقرارات الصادرة عنياالمجنة الوطنية لمطعون الضريبية اال ))، الكاسم الحسن - 2

منشورات ، 16دفاتر المجمس األعمى عدد ، الوطنية حول موضوع : اإلشكاالت القانونية والعممية في المجال الضريبي
 .101، ص 2011، المغرب، الحمبي
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ويتم اجتماع المجنة المحمية مّرة واحدة أو مرتين أّما المجنة الفرعية لمجنة الوطنية  يمكن أن 
 تعقد العدد الاّلزم من الجمسات ) السمطة التقديرية لمجنة( .

انب يتجّسد في عدم تقييد وىذا فيو مصمحة خاصة بالمكمف بالضريبة من ىذا الج
المشرع المجان بعدد الجمسات التي ُتعقد فيمكن أن تؤجل الجمسة لغياب أحد األعضاء وليس 

( 12وذلك في حدود اثنى عشر ) القيام بالفصل فييا نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني،
 ة .شيرا ابتداء من تاريخ تقديم الطمب لمجنة المختصة  من طرف اإلدارة الضريبي

ويتعّين عمى المجان اإلدارية الضريبية التصريح بعدم اختصاصيا في المسائل التي 
ويجب أن تكون مقّرراتيا معّممة ومفّصمة سواء ، تتعمق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية

 abondonnés, maintenus,rectifiesou ))تمك التي َقِبمتيا أو التي عّدلتيا أو التي رفضتيا

في غضون أربعة من طرف مقرروا المجان وتبّمغ إلى األطراف  ،1نقع أو القانو من حيث الوا
 من مدونة الضرائب . -أ– 2بند  225تطبيقا لمفصل  ( أشير الموالية لتاريخ صدورىا04)

( شيرا لإلدارة إحالة 12وفي حالة عدم إصدار المجنة المحمية مقرّرىا خالل اثني عشر)
 ( ابتداء من تاريخ انقضاء أجل الفصل.02غضون شيران)الممف إلى المجنة الوطنية في 

من قبل المجنة المحمية إلى كتابة المجنة  الميعادذلك وفي حالة عدم تسميم الممف خالل 
ال يمكن أن تتجاوز ُأُسْس فرض الضريبة تمك التي تم اإلقرار بيا أو قبوليا من  الوطنية 

 .2طرف المكمف بالضريبة 

                                                           
 .583ص الكاسم الحسن، المرجع السابق،  -1
يوّقع جزاءات وعواقب عمى اإلدارة الضريبية نتيجة تصرفات المالحظة التي يمكن تسجيميا بيذا الشأن ىي أّن المشرع  -2

في حدوثيا، وذلك  بجعمو تماطل المجنة المحمية في إحالة ممف النزاع إلى المجنة الوطنية سببا في توقيع لم تكن سببا 
سس فرض الضريبة تمك التي تقّدم بيا المكمف بالضريبة في تصريحو أو عدم جزاءات عمى اإلدارة تتمثل في عدم تجاوز أ

تجاوز  تمك األسس التي َقِبميا بعد إعادة التقويم الوجاىي، معززا بذلك  ضمانات المكمف بالضريبة عند الطعن أمام الّمجان 
 حتى عمى حساب مصالح اإلدارة الضريبية .
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نيائي من المجان تقوم اإلدارة الجبائية من جيتيا بإصدار األمر وعِقب صدور المقرر ال
بتحصيل الضريبة المفروضة بناء عمى األسس التي حددتيا المجنة ،ويستوي في ذلك أن 

دفعت فييا  تكون ىذه األسس تتعمق بتصحيحات متعمقة بمسائل واقعية أو بمسائل قانونية
يام المكمف بإجراء الطعن في مقررات يوقف األداء ق إذ ال ،المجنة بعدم االختصاص

وال يممك الطرفين حياليا إاّل رفع المسألة أمام الجية القضائية المختصة لمفصل  ،1المجان
( 12فييا  بعد انقضاء أجل الفصل بالنسبة لمجان وليس قبل انقضاء ميعاد إثنى عشر )

 شيرا المذكور أعاله .

حاكم وأمام المجان المحمية لتقدير الضريبة فال يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام الم
 أو أمام المجنة الوطنية لمنظر في الطعون المتعمقة بالضريبة .

ىذا ما سار عميو القضاء  إذ اعتبر المطالبة القضائية من قبل اإلدارة الضريبية باطمة و 
كميا والدليل عمى ذلك ىو إقرار المحكمة اإلدارية بوجدة ىذا األمر صراحة في منطوق ح

أّن أي مطالبة بأداء الضريبة المتنازع بشأنيا قبل انتياء  وذىبت إلى، 2005الصادر سنة 
المرحمة اإلدارية أمام المجنتين المحمية والوطنية مطالبة باطمة مادامت اإلدارة حرمت الممزم 

 .2من الحقوق والضمانات المخّولة لو عمى مستوى المنازعة اإلدارية

 :الييئات في القانون التونسي .فرع الثاني ال

 .: مؤسسة الموفق الجبائيأوال 

لقد اتجيت مختمف الدول إلى إقامة إطار حماية مواز لإلطار القضائي اإلداري غالبا 
ما يتمثل في إتباع طريقة الوساطة بين األفراد واإلدارة أو بينيم وبين  القضاء قصد الوصول 

                                                           
 .106، 99ص ص بق، الثيعاللي عبد القادر، المرجع السا -1
 .102 ،101ص ص ، المرجع السابقالكاسم الحسن، - 2
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وىو ما قام بو  ،1تكون قائمة عمى العدل واإلنصاف إلى إيجاد حل بطريقة وّدية غالبا ما
المشرع التونسي عن طريق إحداث مؤسسة الموفق الجبائي لتقريب وجيات النظر فيما بين 

 الطرفين المتنازعين .

 . والميام التي ُتعنى بيااريخ ظيور ىذا النوع من المؤسساتما يدفعنا إلى  إبراز ت

 .الجبائيظيور مؤّسسة الموفق  -1

 1713ىذه الييئة ألول مّرة في السويد وسميت ب" األمبودسمان " وذلك سنة  ظيرت
أداة برلمانية ناجعة لفض النزاعات  1809منبثقة عن البرلمان حيث أصبحت بعد دستور 

ثم انتشرت الفكرة في عديد الدول منيا فرنسا التي ، 2التي قد تطرأ بين اإلدارة ومنظورييا
إذ خالفت األصل في ذلك من ، ية " لدى رئيس الجميوريةأنشأت مؤسسة " وسيط الجميور 

وسميت  4 1993.وقد أنشأت تونس ىذه الييئة سنة 3حيث الجية التي تتبعيا المؤّسسة 
لدى رئيس الجميورية تتولى النظر في شكاوى األشخاص الطبيعيين  " الموفق اإلداريب"

 والمعنويين عمى حد سواء والمتعمقة بالمشاكل اإلدارية التي تخصيم .

 

 

                                                           
 .367 ص، 1995 تونس، ، األطرش لمكتاب المختص، القانون اإلداري التونسي، بوعشبة توفيق-1
 . 172ص ، المرجع السابقجنيح محمد رضا،  - 2
 .367صالمرجع نفسو،  - 3
مؤرخ ، 35عددر ر ج ت ، يتعمق بمصالح الموفق اإلداري، 1993ماي  03مؤرخ في ، 1993لسنة  51قانون عدد  -4

 .1993ماي 11في 
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لدى رئيس  19961كما أنشأ المشّرع الجزائري مؤسسة"وسيط الجميورية"سنة 
بالنظر لالنتقادات ، وذلك 2لكن ثالث سنوات من بعد اإلنشاء تّم التخمي عنيا ، الجميورية

 .التي وّجيت ليا

ىذه المؤسسة في الدولة  التونسية )موجودة حاليا ( والجزائرية )سابقا ( . كانت قريبة 
لمنظر في المنازعات بين اإلدارة وغيرىا من  3جدا  من الصيغة التي أخذت بيا فرنسا 

 األشخاص .

الجميورية يعين صاحبيا مجرد خطة محدثة لدى رئيس ىو:" الموفق اإلداري،إذن
بأمر رئاسي من بين األعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين الذين ليم خبرة إدارية 

 .4واسعة لمدة غير محددة "

يتعمق بضبط مشموالت ىذه 5بموجب أمر 2014ظيرت مصالح الموفق الجبائي سنة و 
إدارية تتمتع بالشخصية تخذ الشكل القانوني لمؤّسسة عمومية ذات صبغة وت، المصالح

 .منو  02حسب الفصل  المعنوية واالستقالل المالي وتخضع إلشراف وزارة المالية واالقتصاد

من األمر المتعمق بضبط  10الجبائي وفقا لمقتضيات الفصل  وتتركب مصالح الموفق
 من : مشموالت مصالح الموفق الجبائي 

                                                           
، 20عدد  ج جج ر ، يتضمن تأسيس وسيط الجميورية، 1996مارس  23مؤرخ في ، 113 -96مرسوم رئاسي رقم   -1

 ) ممغى(. 1996مارس  31مؤرخ في 
عدد  ج جج ر ، مؤسسة وسيط الجميوريةيتضمن إلغاء ، 1999أوت  02مؤرخ في ، 170 -99مرسوم رئاسي رقم  - 2

 .1999أوت  04مؤرخ في ، 52

 .367ص ، سابقالمرجع ال، بوعشبة توفيق- 3

 .172ص ، سابقالمرجع الجنيح محمد رضا،  - 4
يتعمق بضبط مشموالت مصالح الموفق الجبائي وتنظيمو ، 2014سبتمبر  17مؤرخ في ، 3485أمر عدد ، 2الفصل   - 5

 .2014سبتمبر  26مؤرخ في ، 78عدد الرسمي لمجميورية التونسية اإلداري والمالي، الرائد 
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 ، خاليا لمتوفيق -

 ، والماليةوحدة الشؤون اإلدارية  -

 مكتبي االستقبال والضبط. -

 . ميام الموفق الجبائي -2

حيث ، من مجمة الحقوق واإلجراءات الجبائية دور الموفق الجبائي 113د الفصل حدّ 
يقوم بتولي النظر في العرائض الفردية الصادرة عن األشخاص الطبيعيين أو المعنويين 

م بمصالح الجباية ومصالح المتعمقة بالصعوبات التي تعترضيم  في إطار عالقتي
 االستخالص وبذل ما في وسعو لتذليل ىذه العراقيل.

مع التنويو إلى أّنو ال تقّدم العرائض أمام ىذه المؤسسة إاّل بعد استنفاذ جميع المساعي 
اإلدارية األولية والمجيودات الكافية لموصول إلى حل يرضي الطرفين المتنازعين ) اإلدارة 

ثنى من اختصاص ىذه الجية كل العرائض المتعمقة بتوظيف األداءات كما يست، والمكمف(
 والخطايا المتعمقة بمسائل صدر في شأنيا حكم قضائي.

ويجب أن تتوافر في العرائض الموجية لمموفق الجبائي مجموعة من الشروط وىي : 
أن تكون ممضاة من قبل صاحبيا أو من ينوبو وتتضمن بوضوح أطراف الخالف وطمبات 

وأن تكون معممة ومدعمة بالوثائق المثبتة لمطمبات ، عارض ومصمحتو المباشرة في الخالفال
وفي ، ئيمع بيان المساعي اإلدارية األولية التي بدليا العارض قبل التوجو إلى الموفق الجبا

 .1مقابل ذلك يمكن لمعارض االستعانة بمن يشاء أو إنابة من يوكمو 

                                                           
 ، المرجع السابق.3485أمر ، 05الفصل  - 1
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كما ، استقاللية عن مصالح الجباية ومصالح االستخالصيمارس الموفق ميامو بكل و 
، منيميمكن لو االستعانة بيم لمتحقيق في العرائض المعروضة عميو أو طمب توضيحات 

 .1وعمى ىذه األخيرة بذل العناية المطموبة لتقديم المساعدة 

رفع توصيات يمكن أن ي، إذا تبّين لمموفق الجبائي وجاىة وأحقية مضمون العريضةف
لمعالجة المسألة المطروحة وعمى ىذه األخيرة إعالم المكمف بمآل  إلى اإلدارة الجبائية
يمكن اعتباره سمطة كما ال ، غير أّنو ال يمتمك ) الموفق( سمطة تقديرية 2المساعي المبذولة 

، 3فال ُتعد توصياتو ومقترحاتو في الشكاوى المرفوعة إليو قرارات إدارية أو قضائية ، قضائية
ّنو إذا تمسكت مصمحة الضرائب بموقفيا اتجاه المكمف يمكن لمموفق رفع تقرير إلى وزير أل

 .4المالية مشفوعا باقتراحاتو 

يرفع تقريرا سنويا يتوجب عميو أن  عمى الموفق أم ال العالقة مسائل الوسواء تم عرض 
لوزير المالية يضمنو مقترحاتو وتوصياتو لمنيوض بجودة أداء مصالح الجباية واالستخالص 

 .5ودعم أسس المصالحة مع المكمفين بالضريبة 

إذن يمكن لممكمف بالضريبة أن يرفع الخالف بينو وبين اإلدارة الجبائية أمام الموفق 
اعي أو لدى مصالح الموفق اإلداري الذي يعد الجبائي الذي يتمتع باختصاص عمودي  قط

 اختصاصو أفقي شامل .

                                                           
 سابق.المرجع ال، تم ح إ ج ، 115الفصل   - 1
 .المرجع نفسو  -2
 .174ص ، السابقالمرجع ، جنيح محمد رضا  -3

 ، مرجع سابق.تم ح إ ج ، 115الفصل  - 4
 .المرجع نفسو، 116الفصل  - 5
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ُيصِدر ، وفي صورة عدم التوصل إلى حمى ُيرضي طرفي النزاع، بناء عمى ما تقّدم
 حيث يمكن ،لممكمف بالضريبة 1الوزير المكمف بالمالية قرار التوظيف اإلجباري لألداء ويبمغ

 . 2الطعن فيو أمام القضاء 

 .الجيوية والوطنية  المصالحةلجان ثانيا:

يأتي دورىا بعد ختم عممية وطنية وجيوية استحدث المشّرع التونسي لجان لممصالحة 
عالم المكمف بنتائجياالمراجعة الجبائية األولية والمراجعة  وذلك قبل إصدار قرار  ،المعّمقة وا 

 اإلخضاع  الضريبي. 

ن اإلدارة الجبائية أو بناء عمى طمب ويتم رفع المسألة أمام لجنة المصالحة بمبادرة م
كتابي معمل من المعني باألمر يقّدمو إلى المصمحة الجبائية المختصة التي بدورىا توجيو 

( يوما من تاريخ تبميغ رد مصالح الجباية عمى 15لمجنة المختصة في غضون خمسة عشر )
 .3مالحظاتو واعتراضاتو وتحفظاتو كتابيا 

يتعامل مباشرة مع ىذه المجان إّنما اإلدارة الضريبية ىي من إذن المكمف بالضريبة ال 
خّوليا المشّرع عرض ىذه الخالفات عمى المجنة سواء تمقائيا أو بناء عمى رغبة المعني 

 .باألمر
 

                                                           
عن طريق عدول  -رسالة مضمونة الوصول مع إعالم بالبموغ . -أعوان مصالح الجباية . -يتم تبميغ القرار بواسطة :  - 1

 عن طريق عدول التنفيذ .  -الخزينة .
 .31ص ، د س ن، تونس، د د ن، جيز في النزاعات اإلدارية والجبائيةالو ، : العبيدي محمدفي ذلك راجع  -
:" يصدر وزير المالية أو من فّوض لو وزير المالية في ذلك عمى المرجع السابق، ، تم ح إ ج ، 09الفصلينص  - 2

 قرارات التوظيف اإلجباري لألداء ....".

 .،  المرجع نفسو 122الفصل  - 3
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 التركيبة البشرية لمجان المصالحة. -1

 1تتركب المجنة الوطنية لممصالحة من :

 بصفة رئيس ؛، الموفق الجبائي أو من ينوبو  -

 موظفين باإلدارة العامة لمضرائب ؛ -

 موظف باإلدارة العامة لمدراسات والتشريع الجبائي ؛ -

 ممثمين لممكمف بالضريبة . -

 2أّما عن تشكيمة المجنة الجيوية لممصالحة فنجد:

 الممثل الجيوي لمموفق الجبائي ؛  -

 محقق ؛ -

 رئيس الييكل المكمف بتأطير المكاتب ؛ -

 بالضريبة .لممكمف ممثمين  -

نستنتج من خالل ىذه التشكيمة أّن ىذه المجان ال تتوافر عمى درجة كافية من الحياد 
 واالستقاللية عن اإلدارة الجبائية وذلك من خالل  ما يمي : 

 . 3نظرا إلحداثيا من طرف  المصالح الجبائية  -

عدا  ،عنيا( ممثمينة التنفيذية واإلدارة الجبائية )أّن أغمب األعضاء يتبعون السمط  -
وذلك من خالل صفتيم  لكن بالنظر لجية تعيينيم أو ، ممثمي المكمف بالضريبة

                                                           
 .م ح إ ج ت، المرجع السابق ، 118الفصل  - 1

 .، المرجع نفسو 120الفصل  -2
 ، أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر...":" عمى ، المرجع نفسو . 117تنص الفقرة األولى من الفصل  -3
 أحدثت بكل مركز جيوي لمراقبة األداءات لجنة أو أكثر ..." .المرجع نفسو :" ، 119الفصل   -
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وعزليم  فنجدىا تتم من قبل الوزير المكمف بالمالية كما أّنيم عرضة لمعزل في أي 
 وقت ما دام أّن عيدتيم مفتوحة كما يمكن أن تجدد أم ال .

بالنظر اإلدارة الضريبية خصم وحكم في ذات الوقت في مواجية الشخص المكمف  -
 .العتبار ُوجود ممثمين عنيا ضمن ىذه التشكيمة 

 ميام لجان المصالحة . -5

تختص المجنة الوطنية لممصالحة بالنظر في الممفات التي تكون المجنة الجيوية غير 
إذ ترك المشّرع  من خالل ىذا الحكم  المعيار الفاصل في توزيع  ،1مختصة بيا 

 االختصاص فيما بين المجنتين الوطنية والجيوية يكتنفو نوع من الغموض.

القواعد ال يمكن لمطرفين التمسك بيا في طعونيم  لذىاب القاضي إلى اعتبار ف 
سب النص القانوني حدا المتعمقة باالختصاص تحتاج  ليتسنى لمطرفين التمسك بيا أن يكت

 .2من الوضوح يكفي عن التأويل ومع ذلك ال ُيستبعد االختصاص باالستنتاج

وتتولى لجان المصالحة إبداء رأييا بخصوص نتائج المراجعة الجبائية بعد تبميغيا 
،لذا يجب أن يتضمن كل ورّده بالرفض عمى ما خُمصت إليو لممكمف من قبل اإلدارة الجبائية

مى لجنة المصالحة اإلعالم بنتائج المراجعة واعتراض المكمف عمييا والردود ممف ُيعرض ع
 .3المتبادلة بشأنيا مع مصالح الجباية 

كما ال يجوز لمجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرىا في الممفات وال االعتماد عمى 
ولمجنة صالحيات ، 4المحاسبة التي لم يقّدميا المكمف في الميعاد أثناء المراقبة المعمقة

                                                           
 .، م ح إ ج ت، المرجع السابق 117الفقرة الثانية من الفصل  - 1
 .256ص ، المرجع السابق، : بوعبسة وليدنقال عن ، 2009نوفمبر  09بتاريخ  39717قرار تعقيبي إداري عدد  - 2

 .سابق ت، مرجع  م ح إ ج، 123الفصل 3- 
 .المرجع نفسو - 4
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واسعة يتمتع بيا القاضي اإلداري في مطالبة اإلدارة الضريبية بالوثائق الثبوتية التي ليست 
 .1في حوزة الطاعن أماميا دون تحميل ىذا األخير تِبعات رفض اإلدارة المعنية ذلك

في األخير يتوجب التذكير بأن الطعن أمام المجان  يتم بعد صدور قرار التحصيل  
عمى خالف ما ذىب  ،رة الضريبية في التشريع الجزائريئي والطعن اإلجباري أمام اإلداالجبا

إليو كل من  التشريع المغربي والتونسي إذ جعال الطعن أمام ىذه المجان قبل وضع اإلدارة 
 الضريبية الضريبة موضع التحصيل ) قبل أن يكون ليا وجود قانوني(.

ات البمدان المغاربية الثالثة محل الدراسة من ورغم ذلك ومن خالل استقرائنا تشريع
حيث مدى درجة استقاللية لجان الطعن عضويا عن اإلدارة الضريبية توصمنا إلى أّنيا 

وىمية وخيالية ...وال تخدم إضافة إلى إمكانية اعتبارىا استقاللية ، استقاللية نسبية شكمية
الضريبية )طرف  نازع أمام اإلدارةمصالح المكمف بالضريبة نظرا لديمومة اعتقاده أّنو ي

 وقاِض في آن واحد( .

لذا ننتقل اآلن إلى بحث درجة استقاللية ىذه المجان وظيفيا من حيث دراسة طبيعة 
القرارات التي تخرج بيا تمك المجان عن طريق التركيز عمى مدى إلزاميتيا في مواجية اإلدارة 

يان بيا مقارنة بما يتمتع بو الطرف الضعيف الضريبية التي تتمتع بامتيازات وسمطات ال يست
المجرد من أية سمطة سوى ما يمنحو القانون من ضمانات وحقوق . وىذا لغرض التحقق من 
فعالية اتباع المكمف بالضريبة ىذا الطريق البديل لتسوية النزاع القائم بينو وبين اإلدارة 

بنو في اإلستفادة من حكم تشريعي الضريبية نتيجة خطأ في وعاء الضريبة أو احتسابيا أو غ
 أو تنظيمي.

 

                                                           
 .255المرجع السابق، ص، نقال عن : بوعبسة وليد، 2006جانفي  30بتاريخ  35687د قرار تعقيبي إداري عد -1
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 في مواجية الطعن لجان عمل مدى إلزامية المبحث الثاني : 

 .في التشريعات المغاربية الثالثة اإلدارة الضريبية 
إذا كان لجوء المكمف بالضريبة إلى لجان الطعن اختياري بعد صدور القرار الفاصل 

، بعد صدور سند التحصيل الضريبي في التشريع الجبائي الجزائري  وفي الشكوى المسبقة 
  حيث، من 1زاويتين  من  فإّن الوضع مغاير تماما لما ىو سائد في التشريعات المغاربية 

حيث تتدخل المجان في التشريع المغربي والتونسي قبل إصدار ، لحظة تدخل لجان الطعن
، التقييم الوجاىي شريطة موافقة المكمف بالضريبة ذلكسند التحصيل  وأثناء إجراءات إعادة 

عمى عكس التشريع الوطني الذي ، بمعنى أّن النزاع المعروض أماميا نزاع في الوعاء فقط
وبعد رفع شكوى إجبارية أمام ، جعل تدخل المجان بعديا ) بعد صدور سند االستخالص(

الوعاء أو المجان يمكن أن يكون بمناسبة بما يفيد بأن النزاع المعروض أما ، اإلدارة الضريبية
حيث ، القّوة الممزمة لعمل المجان، ىذا من جية ؛ ومن حيث  بسبب التحصيل الجبائي 

وال تخضع عمى السواء اعتبرىا المشّرع المغربي عبارة عن مقررات ممزمة لإلدارة ولممكمف 
لكن المشّرع الجزائري جعل منيا أراء غير ممزمة ، ) مطمب ثان(سوى لمرقابة القضائية 

لغائيا دون حاجة إلى المجوء إلى لإلدارة الضريبية إذ يمكنيا عدم التقيد بما يرد فييا  وا 
ن حيث اعتبار ، وسار المشّرع التونسي عمى نفس المنوال مع المشرع الجزائري مالقضاء

 . أول( )مطمبمن جية أخرى عادىا استشارية يمكن لإلدارة استبراء آأعمال المجان مجرد 

 . مينتواله بالتفصيل فيما يوىذا ما 

 

 
                                                           

 .23جبالي محمد ، المرجع السابق ، ص  - 1
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 .والتونسي حجية أراء المجان في القانون الجزائري  المطمب األول :

من شأنو أن يحقق ، اعتبار آراء المجان غير نافذة في مواجية اإلدارة الضريبيةإّن 
الصادر عن الرأي لممكمف بالضريبة ضررا متمثال في عدم جواز إقامتو لدعواه بالطعن في 

 .وأّن اتباع ىذا السبيل مجرد مضيعة لموقت  1المجنة 

وعميو، إذا أردنا أن نقيس درجة فعالية الطعون لدى المجان الضريبية  فيجب أن يكون 
فثمة غموض يتعمق بالطبيعة القانونية لرأي المجان الذي  ،2بناًء عمى مدى إلزامية قراراتيا

فضال عن معرفة الجية التي ُيرفع الطعن ضّدىا أمام المحكمة ، ليس لو طابع القرار اإلداري
 .3اإلدارية باعتبار أّن ىذه المجان ال تتمتع بالشخصية المعنوية

 الفرع األول :حجية آراء المجان في التشريع الجزائري .

 1997باستقرائنا لمختمف النصوص المنّظمة لمجان الطعن اإلدارية وتتبع أحكاميا منذ 
بخصوص القوة غير مستقر إلى يومنا ىذا نتوصل إلى نتيجة مفادىا أّن المشّرع الجزائري 

فيما بين اعتبارىا ممزمة لإلدارة نسبيا إذ ، الممزمة آلراء المجان في مواجية اإلدارة الضريبية
وقيف رأي المجان والطعن فيو أمام المحكمة اإلدارية باإللغاء إلى جعميا آراء غير يمكنيا ت

من إلغاء رأي المجنة بموجب مقرر  وذلك عن طريق تمكينيا، ممزمة لإلدارة بنص صريح 
. ونميز في ذلك بين لممطالبة بإلغائوصادر عنيا ودون حاجة إلى المجوء إلى القضاء 

 81، 81، 80) قبل تعديل المادة  2017ومرحمة  1997مرحمتين ىامتين وىي مرحمة 
 .مكرر وبعده(

                                                           
مكتبة ، المنازعات الضريبية : بين اختصاص القضاء العادي واإلداري في القوانين المصرية والفرنسيةالشامي مجدي،  -1

 .331، ص 2016مصر ، الوفاء
 .169ص ، المرجع السابقاإلداري المسبق في المنازعات الضريبية ((،  القانوني لمتظممالنظام ، ))خرشي إليام -2
 .02ص ، المرجع السابق، المنشور المتعمق بمجان الطعن  -3
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 .2017إلى غاية  1997 : الطبيعة اإللزامية النسبية ابتداء من سنةأوال

كما ذكرنا سابقا ثالث لجان لمطعن  1997لقد عرف القانون الجبائي في مرحمة 
قانون  منحو  المستوى المركزي، وىي لجنة الدائرة، الوالية، متواجدة عمى مستويات مختمفة

لإلدارة الضريبية تتمثل في تعميق تنفيذ صالحية  50و 49في مواده  1997المالية لسنة 
 رأي المجان .

...وتبمغ من قانون اإلجراءات الجبائية أّنو:"  03فقرة  81حيث جاء في المادة 
اجتماع المجنة من التخفيضات أو اإلعفاءات المقررة إلى المكمف بالضريبة إثر انتياء 

حسب الحالة، من طرف ، ويبمغ القرار لممكمف بالضريبة في أجل شير واحد، طرف الرئيس
مدير المؤسسات الكبيرة أو المدير الوالئي لمضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس 

 المركز الجواري لمضرائب ".
عندما يعتبر رأي :" أّنو  من نفس القانون 04فقرة  81لمادة إضافة إلى ذلك جاء في ا

فإّن مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الوالئي لمضرائب أو رئيس ، المجنة غير مؤسس
مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري لمضرائب يعمق تنفيذ ىذا الرأي عمى أن يبمغ 

وفي ىذه الحالة تقوم ىذه السمطات برفع طعن ضد رأي المجنة إلى المحكمة ، الشاكي بذلك
 ".1دارية في غضون الشير الموالي لتاريخ إصدار ذلك الرأي اإل

من خالل ىذين النصين يتبين بأن إدارة الضرائب ممزمة بتنفيذ آراء المجان وذلك عن 
نما ، مطمقة صورةال تتمتع بالقوة الممزمة لإلدارة بلكن ، طريق تبميغيا لممكمفين بالضريبة وا 

إذا رأى  ا من طرف المدير الوالئي لمضرائبتعميق تنفيذىبعدم مرتبطة  نسبية زاميةذات قوة إل
 .أنيا تخالف صراحة إحدى أحكام التشريع الجبائي

                                                           
( ابتداء 02، في أجل شيرين)19في مادتو  2010بعد صدور قانون المالية التكميمي لسنة  يتم الطعن في آراء المجان - 1

، ج ر ج ج 2010، يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة 2010أوت  26، مؤرخ في 01-10أمر رقم  تبميغو.من تاريخ 
 .2010أوت  29، مؤرخ في 49عدد 
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حذف صريح لنص قانوني أو غياب األساس القانوني " عني :تمخالفة القانون و 
لفرض الضريبة مثل : منح إعفاء غير منصوص عميو قانونا أو إعفاء من عْبء غير 

 .1"معفى أو مبّرر

حتى ولو لم ، فالمشرع قصد من الرأي المخالف ذلك الصادر لصالح المكمف بالضريبة
لذلك فإّن المجان لن  ،ولكنو المفيوم منو عمال وواقعا  ينص عمى ذلك صراحة في النص

 .2تقرر جديدا بل سيظل الحال كما ىو عميو قبل المجوء إلييا 

إذ ، إلزامية في مواجية اإلدارة الضريبيةوىكذا فإّن رأي لجان الطعن ال يتمتع بأية قّوة 
، يمكن ليذه األخيرة وفي أية لحظة القول بمخالفة رأي المجنة ألحد األحكام الجبائية

صدارىا قرار وقف التنفيذ وىذا ما يشكل انتقاص من الضمانات الممنوحة لممكمف ، وا 
 بالضريبة في مواجية اإلدارة الضريبية .

ّن اإلدارة الضريبية ال يمكن بأية حال أن ترفض تنفيذ رأي فمن خالل ما تقدم نستنتج أ
إلى قرار  الرأي  حيث ال يمكن تحويل ،ة مخالفتيا لمتشريع مخالفة صريحةالمجان إاّل في حال

وفي حالة ، قرار بالرفض معمل وتبّمغو لممكمفبموجبو بل يبقى مجرد رأي وُتصدر ، بالرفض
بعد المصادقة عميو من طرف اإلدارة الضريبية ويبمغ عدم مخالفة الرأي لمنص ُيصبح  قرار 

، إذ 3وىذا ما سار عميو مجمس الدولة في قرار لو يمكن الطعن فيو أمام القضاء .ال لممكمف و 
:" النزاع يخص مدى أحقية المدير الوالئي لمضرائب في إلغاء قرار لجنة ورد في حيثياتو بأنّ 

 ة والرسم عمى القيمة المضافة .الطعن لمضرائب المباشرة والرسوم المماثم
                                                           

تعميمة تتعمق ، مصمحة المنازعات، المديرية العامة لمضرائب، وزارة الماليةالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  - 1
 . 04ص ، 1997ماي  07الجزائر، ،11رقم ، بمجان الطعن

 .331المرجع السابق، ص الشامي مجدي،  -2
، قضية )ش .ع( ضد ) إدارة الجمارك والنيابة العامة(، 08/04/2010، مؤرخ في 518950قررا مجمس الدولة رقم  - 3

 .89ص ، 2012، الجزائر، 10مجمة مجمس الدولة  عدد 
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من قانون اإلجراءات الجبائية  04فقرة  81حيث أنو من الثابت قانونا بنص المادة 
أن لممدير الوالئي لمضرائب أو مدير المؤسسات الكبرى أو مدير مركز الضرائب أو مدير 

خطار المكمف  المستفيذ المركز الجواري لمضرائب الحق فقط في تعميق رأي المجنة لمطعن وا 
، بذلك، ويسعى خالل الشير الموالي لصدور القرار إلى رفع دعوى أمام المحكمة اإلدارية

 ال أن يمغي القرار من تمقاء نفسو.
حيث أّنو بذلك فالمستأنف مدير الضرائب لموالية كما أقدم باتخاذ القرار محل النزاع 

قد تجاوز اختصاصو وخالف  يكون، الذي ألغى بموجبو قرار رأي لجنة الدائرة لمطعن، ...
 بذلك القانون .

حيث أّن قضاة الدرجة األولى لما قرروا إلغاء القرار المطعون فيو كانوا قد طبقوا 
 صحيح القانون".

وفي حالة مخالفة رأي المجنة صرحة لنص معين يتعين عمى اإلدارة تبيان ذلك الخرق 
اّل رفضت طمباتيا المتعمقة بإلغاء ذلك الرأي بناء عمى ىذا األساس وىذا ما سار عميو  بدقة وا 

من قانون  301حيث أّن المادة  ...: "اإلجتياد في أكثر من مقام، إذ جاء في إحداىا 
تجيز لمديرية الضرائب عندما يصدر رأي المجنة الوالئية ويخرق القانون  الضرائب المباشرة

خرقا فادحا وقف التنفيذ ورفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية خالل شير من تاريخ النطق 
 بالرأي .
حيث أّن مدير الضرائب لم يبين الخرق الفادح لمقتضيات القانون الجبائي من   

وأّنو ال ، قرار المجنة غير مؤسس عمى سند قانوني طرف المجنة بل اكتفى بالقول بأنّ 
 المكمف بالضريبة( .ناء عمى تصريحات المستأنف عميو )يمكن إلغاء الضرائب ب

حيث بالرجوع إلى القرار المستأنف يتبّين لمجمس الدولة بأّنو قد سبب قراره بما فيو 
وأّنو قّدر الوقائع تقديرا حسنا وطبقا ، الكفاية واستند إلى النصوص القانونية المطبقة
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لمقانون مما يجعمو يصرح بتأييد القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء سيدي 
 .1بمعباس "

لعدم المرفوعة من قبل اإلدارة الضريبية صّرح فيو برفض الدعوى ، 2وفي قرار آخر 
، رتكبة من طرف المجنة"بسبب عدم توضيح اإلدارة الضريبية المخالفة الم، التأسيس

وقبمت زعم المستأنف  المستأنفة من ليا واكتفت بالقول أّن المجنة رفضت الحجج المقّدمة 
 .عميو

ّنما يدخل يرى بأّن ىذا ال يمثل  مجمس الدولةحيث أّن  خرقا لإلجراءات الجبائية وا 
 ة لمجنة مما يجعمو يصّرح برفض الدعوى لعدم التأسيس".يضمن السمطة التقدير 

في ىذه الحالة يحق لكل من المدير الوالئي لمضرائب أو رئيس مركز الضرائب ، إذن
أو رئيس المركز الجواري لمضرائب أو مدير المؤسسات الكبرى أن يوقف تنفيذ رأي المجنة 

ثم رفع ، المخالف صراحة لحكم من أحكام القانون الجبائي وتبميغ المكمف بالضريبة بذلك
مة اإلدارية المختصة لممطالبة بإلغاء رأي المجنة خالل ميعاد شير دعوى قضائية أمام المحك

 واحد ابتداء من تاريخ صدور ذلك الرأي.

الرأي " يُيخمط في عباراتو بين مصطمحالجزائري المشّرع والمالحظة المسجمة أّن 
Avis القرار" و "Décision   "  لجان الطعن عمل من فيما  ينتج  عن. 

نجده يعتمد عبارة من قانون اإلجراءات الجبائية  الثالثة والرابعة 81فحسب المادة 
 . " القرار"يأخذ بمصطمح كما "الرأي"

                                                           
، )مديرية الضرائب لوالية سيدي بمعباس ضد  المجنة 14/06/2006مؤرخ في ، 30134قرار رقم ، مجمس الدولة -1

 . 198.197ص ص ، 2006، 08عدد ، مجمة مجمس الدولة، الوالئية (
، )مديرية الضرائب لوالية بومرداس ضد المجنة 13/06/2007مؤرخ في ، 033289رقم ،  قرار مجمس الدولة - 2

 .72ص، 2009، 09الوالئية(،  مجمة مجمس الدولة، عدد 
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ىذا عمى ، أمام القضاء ممِزمة وال يمكن الطعن فيوالرأي ذو طبيعة غير فاألصل أّن 
 لشخص الذي صدر القرار ضّده النقيض من القرار الذي ُيعد تقريري و ممزم في مواجية ا

 مع إمكانية الطعن فيو أمام القضاء المختص.

 ايجعم، آرائيا صداقية في اتخاذنوع من الفعالية والمتمك المجان حتى ُيعطي المشرع و      
لكّن الواقع أّن ، عدا حالة مخالفة النص الجبائي التشريعي مخالفة صريحةتبدو نافذة وممزمة 

لذا عند الفصل في ، تطبيق الواقعي العمميالذي يضفي عمى ىذه اآلراء القوة الممزمة ىو ال
اّل ُعّد رأي  دارة الضريبية دائما موجود شكال التظممات من طرف ىذه المجان نجد توقيع اإل وا 

، الرأي الذي ُتصدره المجنة ُتمّونو اإلدارة الضريبية بمون القرار اإلداريف المجنة كأن لم يكن.
ت الكبرى ىما من يتوليان الُمصادقة عمى اآلراء فالمدير الوالئي لمضرائب أو مدير المؤسسا

مضمون الرأي يرجع لمجنة  وعميو  فإّن ، بموجب قرارات مطابقة الصادرة من طرف المجان
 أّما شكمو ومظيره فُينسب لممدير الوالئي لمضرائب أو مدير المؤسسات الكبرى .

لقياس درجة إلزامية  إضافة إلى الميدان النظري البد من االستعانة بالمجال التطبيقي
 اآلراء التي ُتصدرىا لجان الطعن لمحكم عمى مدى فعالية إجراء التظمم أماميا .

من آثار التمتع بيا حق  -ما دام أّن المجان اإلدارية ال تتمتع بالشخصية المعنويةف
ة ممكمف بالضريبة أو اإلدارة الضريبيلفإنو ال يمكن  -1التقاضي أي أّنيا تُقاِضي وتُقاَضى 

 .حقيقية بخصوص صفة التقاضي ما يثير إشكاالتدعوى ضد ما يصدر عنيا من آراء رفع 

فعن صفة المدعى عميو نجد تناقض واضح صادر من أعمى ىيئة إدارية تعمل عمى 
معدل ومتمم سنة  1996من دستور  171ممادة وفقا لتوحيد اإلجتياد القضائي في البالد 

                                                           
، يتضمن القانون المدني، انظر األمانة العامة 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75قانون رقم ، 50، 49المادة  -1

 . .www.joradp.dzلمحكومة الجزائرية  

http://www.joradp.dz/
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عن المدير الوالئي لمضرائب تارة التقاضي صفة إنكار إلى في ذلك وذىبت ، 2016
 لو بيا تارة أخرى.واإلعتراف 

فبخصوص إنكار صفتو أصدر مجمس الدولة قرارا يستبعد من خاللو صفة التقاضي 
عتباره خصما وحكما في بالنظر الوكذا  ،ه الرأي كونو يتولى رئاسة المجنةإصدار بحجة و عن

حيث أّن المستأنف عميو : " 1انية في إحدى قراراتياوىوما قضت بو الغرفة الث، ذات الوقت
تّم إعفاؤه من دفع الرسم عمى النشاط الميني والرسم عمى القيمة المضافة من طرف 
المجنة الوالئية لمضرائب، وأّن مدير الضرائب لموالية المستأنف كان عضوا ورئيسا ليا 

 عندما قّررت اإلعفاء .

وأّن المدير الوالئي لمضرائب ، من طرف مصدرهحيث أّنو ال يمكن الطعن في قرار 
وىو ما يجعل حكم ، وبالتالي ال يمكنو الطعن فيو، الطاعن بصفتو عضوا يعد مصدرا لمقرار

 قضاة المجمس صائبا يستوجب المصادقة عميو ".

تراجع االجتياد القضائي بخصوص صفة القرار  ذلكوفي تاريخ الحق عمى صدور 
:" حيث وبالفعل أّن قضاة الدرجة األولى رفضوا في الشكل ضيالمدير الوالئي في التقا

الطعن بالبطالن القرار المتخذ عن لجنة الطعن لمضرائب المباشرة المقّدم من طرف مدير 
 الضرائب بحجة أّن ىذا األخير حضر عند اتخاذ المجنة القرار، 

المالية لسنة من قانون  30وحيث أّن قضاة الدرجة األولى تجاىموا أحكام المادة 
التي تنص عمى أّنو عندما يصدر رأي المجنة مخالفا مخالفة واضحة لحكم القانون  1997
يمكن لمدير الضرائب لموالية أن يوقف تنفيذ ىذا الرأي بتحفظ وأن يعمم المكمف ، الجبائي

                                                           
ثباتيا، ، نقال عن : كوسة فضيل28/01/2002صادر بتاريخ ، 002060قرار رقم ، مجمس الدولة -1   الدعوى الضريبية وا 

 .47ص في ضوء اجتيادات مجمس الدولة، 
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وبالتالي يمكن لمدير الضرائب أن ينازع القرار المتخذ من طرف لجنة ، بالضريبة بذلك
 .1" نالطعو

إذ جاء ، 2008وسار مجمس الدولة في ذات اإلتجاه حيث أصدر قرارا آخر سنة 
ضّد قرار لجنة الطعن ميما أّن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكمف بالضريبة "فيو:

يوّجو ضّد المدير الوالئي لمضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام  كان مصدره
 .2"الضريبيةالقضاء في كل المنازعات 

وما دام أّن المدير الوالئي لمضرائب ىو صاحب الصفة في التمثيل أمام القضاء وليس 
ألّن طعن ، 3 المجنة سيؤدي حتما إلى تعطيل فعالية الطعن أمام ىذه الييئات اإلدارية

إذن اإلدارة ، المكمف بالضريبة في الرأي الصادر عن المجان ال يتم إاّل ضد اإلدارة الضريبية
عن في مواجيتيا وليس في لذا يتم الط، ي من أضفت عمى رأي المجان صبغة القرارى

 .الطعن  لجانمواجية 

عند اتباع الطريق اإلداري اإلجباري من طرف المكمف بالضريبة  وفي ىذه الحالة،
مام القضاء ىو ذاتو عند المرور بالطعن االختياري بعد الطعن أوالمجوء بعدىا مباشرة لمطعن 

اإلدارة ىي من ُتصبغ الرأي االستشاري الصادر طالما أّن اإلداري األولي اإلجباري في نظرنا 
باعتبار أّن المشرع فتح الباب و القرار إن رأت بأّنو ال يختمف عن توجياتيا، بمون عن المجان 

                                                           
 نقال عن :، 17/06/2003مؤرخ في ، 001717قرار رقم ، مجمس الدولة -1
ثباتيا في ضوء اجتيادات مجمس الدولة، المرجع السابق، ص ، كوسة فضيل -  .  47الدعوى الضريبية وا 
عدد ، مجمة مجمس الدولة، ((عن عريضة رفع الدعوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة ))، أمقران عبد العزيز -

 .19، ص 2003الجزائر، ، خاص : المنازعات الضريبية

المستأنف  ضد " قضية مديرية الضرائب لوالية باتنة، 13/02/2008مؤرخ في ، 038542قرار رقم مجمس الدولة،  -2
 . 75ص ، 2009، 09عدد عميو ) محامي("، مجمة مجمس الدولة  

 .74تصاص سميم ، المرجع السابق ، ص  - 3
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يصدر عن المجان من آراء، إذ خّوليا صالحية أصيمة لمسمطة  أماميا لبسط رقابتيا عمى ما
أصبحت تتواّلىا السمطة التنفيذية)اإلدارة( في حالة مخالفة ىذه المجان ألحكام فالقضائية 

وواضحة ما يفتح المجال لتعسفيا وخطئيا كما  قانون اإلجراءات الجبائية مخالفة صريحة
 .متيرب من دفع الضريبة يفتحو لالستعمال المكمفين طرق تدليسية ل

ا سمكو فمم يحد القضاء عمّ التقاضي بالنسبة لممكمف بالضريبة أّما من حيث صفة 
فيما بين توجيو الدعوى ضد المكمف بالضريبة تارة تضارب إذ ، بخصوص صفة المدعي

 وضد المجنة مصدرة الرأي تارة أخرى .

مجمس الدولة ثالث  فبالنسبة لعدم قبول تقديم طعن ضد المكمف بالضريبة أصدر
ما تراجع عنيا عن طريق إمكانية رفع دعوى  ، لكن سرعانقرارات تصب في ذات المنحى

 ضد المكمف بالضريبة . 

بعدم قبول طعن مدير الضرائب بالوالية في ":األول قرارالفي  1نطق مجمس الدولة  إذ
واعتبر أّن لممدير الوالئي لمضرائب الحق في ، رأي لجنة الطعن ضد المكمف بالضريبة

ّنو كان عمى و ، وليس ضد المكمف بتسديد الضريبة ضد الجية الصادر عنيا القرارالطعن  ا 
المدير الوالئي  لمضرائب أن يطعن في قرار المجنة ضد المجنة وليس ضد المستأنف عميو 

 ".يستوجب رفضيا دعواه موجية توجييا غير صحيح مّما يجعل 

مدير الضرائب الطاعن في قرار : "حيث أنّ  ثان  وىو ذات االتجاه سار عميو في قرار 
بحجة عدم ، يرفع الدعوى عمى المجنة وليس عمى المكمف بالضريبةلجنة الطعن الوالئية 

المفروضة في الضريبة وليس بشخص من أشخاص القانون إصداره قرار إبطال الزيادة 
دعوى اإللغاء قد أصدرتو المجنة الوالئية وليس المكمف  العام وأّن قرار اإلبطال موضوع

                                                           
، " قضية مديرية الضرائب لوالية البيض 15/10/2002مؤرخ في ، 004399قرار رقم ، الغرفة الثانية، مجمس الدولة -1

 . 98ص ، السابقالمرجع ، عدد خاص، مجمة مجمس الدولة، : ع ش " ضد
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مما كان يستوجب رفع دعوى إلغاء قرار لجنة الوالية ضد المجنة الوالئية وليس ، بالضريبة
تكون ضّد مصدر ّن الدعوى تتعمق بإلغاء قرار فإّن الدعوى أضد المكمف بالضريبة مادام 

إذا كان المستفيد من أشخاص القانون  وبالخصوص، القرار وليس ضّد المستفيد بالقرار
وحتى قضاة ، الخاص وشخص طبيعي مّما يجعل الدعوى غير موجية توجييا صحيحا

المجمس قد أخطأوا عندما فصموا فييا وىي موّجية ضّد المكمف بالضريبة وليس ضّد 
 .1مصدر القرار كما فعموا بقضائيم " 

أجاز لمدير الضرائب لموالية الحق شرع حيث أّن الم:" القرار الثالث ذىب إلى أّنووفي 
من قانون  301طعون طبقا ألحكام المادة مفي رفع طعن ضد رأي المجنة الوالئية ل

الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة عندما يكون النزاع متعمقا بالرأي الصادر عن لجنة 
ضد المكمف والثابت في قضية الحال أّن مدير الضرائب رفع طعنو ، الطعون الوالئية

 .2وىذا يعد خطأ في تطبيق القانون"، بالضريبة

، يتضح من حيثيات قرار مجمس الدولة أّن المدير الوالئي لمضرائب أساء توجيو الدعوى
كونو وّجو الدعوى ضد طرف غير مخاصم وليست لو صفة المدعى عميو ألّن النزاع ينصب 

با في توجيو ىذه الدعوى ضد طرف وبالتالي لم يكن صائ، ويخص رأي لجنة الطعن الوالئية
 .3أجنبي عن رأي المجنة 

ن دّل ىذا االستقرار الذي يعرفو االجتياد القضائي في أكثر من مّرة إّنما ال يدل عمى       وا 
إذ ، بأن الطعن في قرار المجنة يتم ضد المكمففي تاريخ الحق ويناقض توجياتو ثباتو ليأتي 

                                                           
، مجمة ) ب.أ( "ضد  ميزان غ" مديرية الضرائب  لوالية ، 15/04/2003، مؤرخ في 7440قرار رقم ، مجمس الدولة -1

 .89، ص 2003، 04مجمس الدولة عدد 
ثباتيا في  نقال عن : كوسة، 17/06/2003مؤرخ في ، 10563قرار رقم ، مجمس الدولة -2 فضيل، الدعوى الضريبية وا 

 .46ضوء اجتياد مجمس الدولة، المرجع السابق، ص 
ثباتيا في ضوء اجتياد مجمس الدولة، المرجع السابق، ص كوسة فضيل،   -3  .46الدعوى الضريبية وا 
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إاّل أّن توجيو ، المجنة يوجو ضّد المكمف بالضريبة الطعن القضائي في قرار:"وأقر بأن
الدعوى ضّد المجنة مع إدخال المكمف بالضريبة في الخصام ال يؤثر في موضوع القضية  

 .ومن ثّمة ال يعتبر خرقا لألشكال الجوىرية 

حيث أن مجمس الدولة وحال فصمو في استئناف مديرية الضرائب لوالية بومرداس 
ر عن الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء تيزي وزو الذي صّرح بعدم قبول قرار قضائي صادفي 

 الدعوى لسوء توجيييا .

الموضوعية أي أّنيا دعوى موجية ضد  ىمن الدعاو ىي حيث أن دعوى اإللغاء 
وأّنو ال يمكن لمغرفة اإلدارية أن تصدر قرار بعدم قبول ، قرار وليس نزاع بين أطراف

 .الدعوى لسوء توجيييا دون األمر بتصحيح اإلجراءات واألمر بإدخال الطرف المعني 

حيث أّن قضاة الدرجة األولى أساؤوا تطبيق القانون لّما صّرحوا بعدم قبول الدعوى 
أنيم لم يقوموا بتصحيح بالرغم من أّن المكمف بالضريبة كان مدخل في الخصام و 

 اإلجراءات ومنح أجل لممدعية مما يعرض قرارىم لإللغاء والتصّدي .

حيث أّن المستأنفة قد صححت اإلجراءات عمى مستوى االستئناف لكنيا أبقت عمى 
إّن اجتياد مجمس الدولة مستقر عمى أّن الدعوى في ، المجنة الوالئية كطرف في النزاع

جنة يوجو ضد المكمف بالضريبة إاّل أّن ىذا اإلجراء ال يؤثر في قضايا الطعن ضد رأي الم
 .1موضوع الدعوى كونيا دعوى إلغاء موجية ضّد مقّرر المجنة "

إضافة إلى تمكين اإلدارة الضريبية من وقف تنفيذ آراء المجان بصفة مطمقة دون  إذن،
. ويبقى بدقة دعى عميوجزاء في حالة المخالفة لم يبين المشّرع والقضاء صفة المدعي والم

                                                           
السابق، ص ، المرجع 09عدد مجمس الدولة ، مجمة 13/06/2007مؤرخ في ، 033289رقم ،  قرار مجمس الدولة -1

72. 
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دون أن يستند إلى  يسارالممكمف إثر ذلك حصنا ضعيفا تتقاذفو أيدي اإلدارة الضريبية يمينا و 
ضمانات محددة من طرف المشرع والتي تعد ضعيفة بالمقارنة مع الضمانات والسمطات 

 والمزايا الممنوحة لإلدارة الضريبية.

ويرفع بذلك لذلك كان من الضروري عمى مجمس الدولة أن يوحد اجتياده في المسألة 
المبس والغموض الذي يشوب صفة التقاضي باعتبارىا من النظام العام يثيرىا القاضي من 

من قانون  13تمقاء نفسو وفي أي مرحمة كانت عمييا الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 
 يتوّجب عمى المشّرع وضع حد ليذا الجدال إضافة إلى أّنو ،اإلجراءات المدنية واإلدارية

 .1ىذه المسألة ويسد الفراغ التشريعي القائم في  تضارببسنو نصا قانونيا يرفع ال القضائي

 .2017ابتداء من سنة الممزمة مطمقا آلراء المجان  الطبيعة غيرثانيا:

تنفيذ رأي المجان متى كان مخالفا إمكانية لإلدارة الضريبية في تعميق لقد منح المشرع 
مخالفة صريحة وخارقا خرقا فادحا ألحكام قانون اإلجراءات الجبائية والطعن فيو أمام 

وفي ظل التعديل الجذري األخير لمجان الطعن أّنو إاّل ، 1997منذ سنة  المحكمة اإلدارية
أعطى  2017انفي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من ج2 2016بموجب قانون المالية لسنة 

لإلدارة الحق في رفض الرأي الصادر عن لجان الطعن ودون خضوع سمطة اإلدارة التقديرية 
تعتبر آراء والتي تنص عمى أّنو :"  بعد تعديميا 04فقرة  81وفقا لممادة ضائية ألية رقابة ق

لساري المجان نافذة باستثناء تمك اآلراء المخالفة صراحة ألحكام القانون أو التنظيم ا
عندما يصدر رأي المجنة مخالفا صراحة ألحد أحكام القانون أو التنظيم الساري ، المفعول

                                                           
 .47فضيل ، الدعوى الضريبية ، المرجع السابق، ص   كوسة - 1
ج ج ر ، 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر  30مؤرخ في ، 18-15من قانون رقم  28انظر المادة  -2

 .2015ديسمبر  31مؤرخ في ، 72عدد ج 
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إصدار قرار ، فإّن عمى مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الوالئي لمضرائب، المفعول
 والذي يجب أن يبمغ لمشاكي".، مسبب بالرفض بشأنو

ليا خالل عشرين سنة الماضية تحت إن مسألة وقف التنفيذ التي تجرييا اإلدارة كحق 
والتي عرفت تراجعات ، الرقابة القضائية تثير العديد من اإلشكاالت من حيث صفة التقاضي

ومراجعات عديدة من قبل الجية الموحدة لإلجتياد القضائي في جميع أنحاء البالد )مجمس 
أتى المشّرع اليوم لي، الدولة( في ظل صمت المشّرع عن ىذه المسألة كما وضحنا ذلك سابقا

جاعال بذلك ضمانات المكمف بالضريبة في أدنى مستوياتيا ، ويعطل من فعالية تمك المجان
نظرا لرفع قيد الرقابة القضائية عمى قرار ، مقارنة بما تتمتع بو السمطة اإلدارية من امتيازات

ية ومن دون ف اإلدارة بكل حر إلغاء أو رفض رأي المجنة من قبميا مما يفتح المجال لتعس
المساس بمبدأ العدالة والمساواة الذي يقوم عميو أي نظام جبائي في ظل ما يتبعو من و جزاء، 

حول الجدوى والغرض والفائدة من وجود ىذه ما يؤدي بنا إلى التساؤل ،دولة القانون 
تنظيميا بيذه الكيفية المنقوصة و المجان ضمن المنظومة التشريعية الجبائية الجزائرية 

 1إجرائيا ؟.

إّن حق الرفض المطمق الذي أعطاه المشرع لإلدارة الضريبية ال ينحصر عند ىذه 
بل خّول المشّرع لإلدارة ممارسة حقيا في رفض مالحظات المكمف بالضريبة ، المرحمة فقط

أثناء إعادة تحديد األساس الجبائي، كما ليا مطمق الحرية في رفض الشكوى النزاعية 
 حنا ذلك سابقا.المسبقة كما وضّ 

 ةبناء عمى ذلك وّسع المشّرع الجزائري لإلدارة الضريبية صالحية الرفض عمى ثالث
تجعل من الطرق البديمة لفض النزاع حبر دون محتوى، إذ مّكنيا من  2مستويات متتالية

                                                           
 .16جبالي محمد، المرجع السابق، ص - 1
 .16، المرجع السابق ، ص جبالي محمد  - 2
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رفض مالحظات المكمف بالضريبة عند إعادة التقييم الوجاىي قبل صدور سند التحصيل 
مّكنيا من رفض طمبات المكمف عند البت في الشكوى المسبقة رفضا ضمنيا كما ، الجبائي

وذلك بعد ، إضافة إلى ممارسة صالحياتيا بخصوص استبعاد آراء المجان، أو صريحا
 ودون خضوعيا في ذلك لمرقابة القضائية .إصدارىا سند التحصيل الجبائي 

اإلدارة الضريبية( فوق التنفيذية )امتداد ليد  السمطة  ما يؤدي بنا إلى القول أّنو ىناك 
قراراتيا بعيدا عن  يد السمطة القضائية التي تتميز بمبدأ الحياد واإلستقاللية في اتخاذىا

إعادة نوع من التوازن والتكافؤ بين مراكز الطرفين المتنازعين، طالما أّن اإلدارة، والمكمفة ب
رفع القيد الذي كان موجود سابقا في ظل أحكام قانون المالية لسنة  2017المشرع منذ 

المتمثل في الرقابة القضائية عمى السمطة التقديرية لإلدارة ومنح  الكممة لإلدارة  1997
الباب عمى مصراعيو أمام خطئيا وتعسفيا ما يدفع بالمكمف  الضريبية وحدىا فاتحا بذلك

بالضريبة حتما إلى استعمال طمرق التوائية وتدليسية في سبيل التيرب من دفع ضرائبو 
ة يضمانة يواجو بيا اإلدارة الضريب ةحق أو أي ةطالما لم يترك لو المشّرع أي. وبشتى الطرق 

 طعن القضائي قضى عمييا بيذه الشاكمة ي الحتى الضمانة المكرسة دستوريا المتمثمة ف
 وبيذه الطريقة.

راء في الجزائر في تقدير مدى مخالفة أىاتو السمطة التقديرية الممنوحة لإلدارة الجبائية 
المتيازات اإلدارة الضريبية والذي ال نجد لو مثيل ضمن  امضافا متياز تعتبر ا ن لمقانونالمجا

 ربية التونسية والمغربية.المنظومة التشريعية لمدول المغا

إذن ال يجب أن يغّيب عن الذىن أّنو يستبعد تماما أن نجد أمام القضاء اإلداري اإلدارة 
الضريبية تحمل صفة المدعي األصمي طالما أّنيا السّيدة وىي من تقرر عمى ثالثة مستويات 

صدار سند  لتتجاوز القضاء في ذلك، وىي عند رفضيا مالحظات المكمف بالضريبة وا 
التحصيل بذلك إضافة إلى أّنو ليا صالحية رفض الشكوى المسبقة صراحة أو ضمنا وأخيرا 
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ليا حق رفض رأي المجان بكل حرية وبصورة مطمقة ودون عواقب وجزاءات ودون رقابة 
 قضائية .

إذا كان لدى المشّرع الجزائري نّية حقيقية في تحصيل جبائي مثالي لخزينة وفي نظرنا، 
الدولة في جو من التعاون والتحاور فيما بين المكمف بالضريبة واإلدارة الضريبية عميو أن 
يعيد النظر في مرحمة تدخل لجان الطعن كما كان في ظل التوجو اإلشتراكي بجعل الطعن 

تحصيل الجبائي وجعل أعماليا عبارة عن قرارات يمكن الطعن أماميا  قبل إصدار قرار ال
مع ؛ فييا قضائيا من طرف المكمف بالضريبة أو من طرف اإلدارة الجبائية عمى السواء 

إقصاء عضوية المدير الوالئي لمضرائب وكذا مدير المؤسسات الكبرى مع إمكانية اإلستعانة 
 .بيم واستشارتيم دون أن يكون ليم صوت تداولي 

 المشّرع التونسي .حجية آراء المجان عند الثاني :الفرع 

من خالل  جعل ، إّن تنظيم المشّرع التونسي لمجان الطعن بالكيفية التي ذكرناىا سابقا
تدخميا سابق عمى إصدار أمر بالتحصيل الجبائي من طرف اإلدارة الجبائية المعنية  يعمل 

مواجية السمطة اإلدارية الضريبية صاحبة عمى تعزيز ضمانات المكمف بالضريبة في 
إاّل أّن ما تخمص إليو لجان المصالحة ومصالح الموفق الجبائي ىي مجرد ، السمطة والسيادة

إذ جعل المشرع ىذا الطريق البديل  آراء استشارية ال تمزم اإلدارة الضريبية في أي شيء،
ي وجد من أجمو والمتمثل في لتسوية الخالف القائم بعيد كل البعد عن تحقيق الغرض الذ
ما يؤدي بنا إلى التساؤل عن تقريب وجيات النظر فيما بين الطرفين المتخاصمين، 

 الجدوى والفائدة المرجوة من تنظيميا بيذه الكيفية ؟.

 :الطبيعة غير الممزمة لتوصيات الموفق الجبائي.أوال 
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تتطابق مع وظيفة لجان إّن الوظيفة التي خّوليا المشّرع لمصالح الموفق الجبائي  
الطعن اإلدارية ،إذ تعمل عمى تذليل الصعوبات التي تعترض المكمفين بالضريبة في إطار 

أي أّن ، عالقتيم بمصالح الجباية واالستخالص وذلك بعد استنفاذ المساعي اإلدارية األولية
الجبائية  تدخميا يتم بعد الطعن أمام لجان المصالحة عن طريق رفع توصيات إلى اإلدارة 

لتقوم بعدىا اإلدارة ، لمعالجة المسائل العالقة بينيا وبين المكمف والتي تتثبت وجاىتيا
من  115الجبائية إبالغ مصالح الموفق الجبائي بمآل المساعي المبذولة حسب الفصل 

 مجمة الحقوق واإلجراءات الجبائية.

ئي برفع تقرير إلى وزير وعندما تتمسك اإلدارة الجبائية بموقفيا يقوم الموفق الجبا
من مجمة الحقوق واإلجراءات  115المالية مشفوعا باقتراحاتو وفقا لمفقرة األخيرة من الفصل 

 الجبائية .

إذن من خالل استقرائنا لما تسفر عنو أعمال الموفق الجبائي نتوصل إلى أّنيا تبقى 
لما يمكنيا األخذ بيا أم مجّرد توصيات لإلستئناس ال تمزم اإلدارة الجبائية في أي شيء طا

لذا يمكننا القول أّن الطعن أمام مصالح الموفق الجبائي مجّرد مضيعة لموقت والجيد ، ال
 والمال بالنسبة لممكمف بالضريبة .

 لجان المصالحة.: اإلىدار الكمي لمقوة الممزمة آلراء ثانيا 

عمى نفس المنوال مع نتائج الطعن أمام مصالح الموفق الجبائي عمل المشرع التونسي 
صبغة استشارية ال تمزم تمك اآلراء تكتسي مع اآلراء التي تخرج بيا لجان المصالحة، إذ 

تغيير طرق لذا مكن المشرع السمطة اإلدارية الضريبية من ، اإلدارة الجبائية في أي شيء
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التغيير إلى الرفع ذلك جنة ومؤيدات المكمف دون أن يؤدي عمى رأي المّ وأسس التعديل بناء 
 .1باستثناء األخطاء المادية، في المبالغ المضمنة في نتائج المراجعة

رأي المجان أم ال تقوم بتبميغ المكمف بطرق وأسس ب ذت اإلدارة الجبائيةاتخوسواء 
مى ذلك اإلعالم لدى مصالح الجباية ،وفي ىذه الحالة يمكن لو االعتراض ع2التعديل الجديدة

وعند فوات األجل  ، ( من تاريخ التبميغ30بواسطة تقديم طمب في ميعاد أقصاه ثالثين يوما )
 .3تصدر مصالح الجباية  قرار اإلخضاع ويبمغ لممكمف

بمعنى أّنيا ال تتقيد بالقانون فدورىا تقديم فتوى قانونية يمكن عمى ضوئيا اتخاذ قرار 
،أي أّن كممة الفصل تبقى بيد ىذه 4الضريبي من طرف وزير المالية أو من ينوبواإلخضاع 

ضمان عام وعائق لنجاح المصالحة وتحقيق الفاعمية والجدوى وتمك عبارة عن فيو ، الجية
 .5ىي المعادلة األزلية المعّقدة : تدعيم الضمانات ضد االنحرافات

دارية لمنزاع دون سي ختما لممرحمة اإلفي التشريع الجبائي التون ويمثل قرار التوظيف
في غالب ر اإلخضاع ُيشّكل في ذىن المكمف ويستنتج من ذلك أّن صدور قرااالتفاق بشأنو،

كما يعتبر المشّرع قرار التوظيف ، 6األحيان مرورا من النزاع اإلداري إلى النزاع القضائي
 .7اإلجباري قاعدة لمطعن القضائي وليس األمر بالتحصيل

                                                           
 .، المرجع السابق تم ح إ ج ، 124الفصل  -1
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التوظيف اإلجباري بواسطة قرار معمل يصدره المدير العام لألداءات أو رئيس ويتم 
وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز 
الجيوي لمراقبة األداءات عمى أساس النتائج التي أفضت إلييا المراقبة الجبائية ورّد المكمف 

 . 1إن توفر بالضريبة عمييا

ف األداء وجوبا في صورة عدم االتفاق بين اإلدارة الضريبية والمكمف عمى كما يوظّ 
من مجمة الحقوق واإلجراءات الجبائية  36نتائج المراجعة الجبائية المنصوص عمييا بالفصل 

 أو في صورة عدم رد المكمف كتابيا عمى اإلعالم بنتائج المراقبة الجبائية أو عمى رّد مصالح
مكرر من نفس 44و 44الجباية عمى اعتراضو عمى ىذه النتائج طبقا ألحكام الفصمين 

المجمة،كما يوظف األداء وجوبا في صورة قيام المكمف بالضريبة بإيداع التصريحات والعقود 
( يوما من تاريخ إرسال 30التي اقتضاىا القانون لتوظيف األداء في أجل أقصاه ثالثون )

 من المجمة . 10نصوص عمييا في الفصل اإلنذار بالطرق الم

لكن ، إذن يتفق التشريع الوطني مع التونسي من حيث عرض الخالف أمام لجان الطعن    
كما يتفقان من حيث  ، الكيفية التي نّظم بيا المشّرع الجزائري وقت تدخل المجان تختمف

تأخذ بيا أو تتركيا وتصدر اعتبار آراء المجان استشارية ال تمزم اإلدارة الضريبية  فميا أن 
قرار األداء . ما يجعل فعالية ودور المجان في حكم العدم،وىو ما يجعمنا نتساءل عن الحكمة 

 من وجود ىذه المجان أصال ؟.

إاّل أّن الغريب عن المشّرع الجزائري ىو ما ذىب إليو نظيره التونسي من حيث إمكانية      
ىذا اإلجراء الذي نرى بأنو ال طائل  ضيا آراء المجان،الطعن أمام اإلدارة الضريبية بعد رف

 نظرا لعدم إمكانية اإلدارة معارضة ومناقضة نفسيا.كذلك من وراءه 

                                                           
 سابق.مرجع م ح إ ج ت،  ، 50انظر الفصل  -1
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 حجية مقررات لجان الطعن الضريبية :  انيالمطمب الث
 .يالمغربالتشريع في 

الجزائري والتونسي، بالنظر لمكيفية التي ، ينيج المشّرع المغربي نيجا مماثال لنظيريو
 .كما بينا ذلك سابقا نّظم بيا إجراءات إعادة التقييم الوجاىي  بعد إجراء المراقبة الجبائية 

إاّل أّن األمر يختمف من حيث مآل ومصير رد المكمف بالضريبة عمى اقتراح تعديل 
ل المشّرع لإلدارة الضريبية سمطة ففي التشريع الجزائري خوّ ، اإلقرار بعد المراجعة الجبائية

عمى ، وحرية مطمقة في رفض مالحظات المكمف بالضريبة بصورة تحكمية دون جزاءات
خباره بأّن  عكس المشرع المغربي الذي ألزم اإلدارة بالرد عمى مالحظات المكمف بالضريبة وا 

تسمميا، مع ( يوما من تاريخ 60مالحظاتو ال تستند إلى أي أساس صحيح خالل أجل ستين)
طعنا أمام المجنة المحمية أو بشأنو إخباره بأّن األساس الجديد سيصير نيائيا إن لم يقّدم 

 ( يوما الموالية لتسمم رسالة التبميغ الثانية .30المجنة الوطنية لمطعن خالل ثالثين )
عمى قدم المساواة مع حصن وجعمو مكمف بالضريبة المشرع المغربي لمكما أعطى 

الضريبية من خالل إمكانية الطعن قضائيا في مقررات المجان الصادرة عن المجنة اإلدارة 
المحمية لتقدير الضريبة أو المجنة الوطنية لمنظر في الطعون المتعمقة بالضريبة  داخل أجل 

من  242، 225،226المادةانظر المجان )ىذه قرارات متبميغ تاريخ ( يوما التالية ل60ستين )
 لمضرائب(.المدونة العامة 
تحرر عمى الفور جداول أو قوائم إيرادات أو أوامر باالستخالص لتحصيل حيث 

الواجبات والغرامات اإلضافية والزيادات والغرامات المتعمقة بيا الناتجة عن الضرائب 
المفروضة عقب صدور مقررات المجنة المحمية لتقدير الضريبة أو المجنة الوطنية لمنظر في 

 فعال ،ما يثيرمن المدونة العامة لمضرائب( 06فقرة  220)المادة بالضريبة الطعون المتعمقة
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إشكالية حقيقية بخصوص حق طعن اإلدارة الضريبية والمكمف أمام القضاء ؛ فيل يتم ضد 
 ؟. التي تصدرىا اإلدارة الجبائية  مقررات المجان أم ضد أوامر االستخالص

ف بقابمية الطعن في مقررات المجان واستبعاد التأرجح القضائي بين اإلعتراالفرع األول: 
 ذلك.

من المدونة العامة لمضرائب نجد أنيا تنص عمى  01فقرة  242بالرجوع إلى المادة 
أن ينازعا عن طريق المحاكم في المقررات الصادرة يجوز لإلدارة ولمخاضع لمضريبة :"أّنو

لمنظر في الطعون المتعمقة عن المجان المحمية لتقدير الضريبة أو عن المجنة الوطنية 
بالضريبة وفي المقررات المتضمنة لتصريح المجان المذكورة بعدم اختصاصيا داخل أجل 

 ( يوما الموالية لتاريخ تبميغ مقررات ىذه الّمجان ".66ستين )
ذا كانت ىذه الفقرة تنص عمى الجواز في حالة عدم صدور قرار بإصدار جدول  وا 

ألّن الطعن في أوامر التحصيل ال يطرح  -أمر باإلستخالص تحصيل أو قائمة إيرادات أو
فكيف تعامل القضاء بالنسبة  –إشكاال باعتبارىا قرارات إدارية نيائية قابمة لمطعن القضائي 

لممكمفين أو إدارة الضرائب والتي يكون موضوعيا إيجابيا بخصوص إصدار جداول 
تظار صدور قرارات إدارية بالتحصيل التحصيل، فيل يجوز الطعن في مقررات المجان أم ان

 بشأنيا من طرف إدارة الضرائب لمطعن فييا ؟ .
يدعم اإلعتراف  األولفقد تأرجح القضاء المغربي بيذا الخصوص منقسما إلى اتجاىين 

ينكر ويستبعد الطعن في تمك  والثاني، بقابمية الطعن في مقررات لجان الطعن أمام القضاء
وىذا ما ، اإلدارة الجبائية فقططعن في مقررات التحصيل التي تصدرىا المقررات إّنما يؤيد ال
 نتولى تفصيمو تباعا.

 التأطير القضائي لقابمية الطعن القضائي ضد مقررات المجان. أوال:
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لقد أقر القضاء المغربي بأّن مقررات المجان تقبل الطعن أمام القضاء دون انتظار 
محكمة ،ىذا ما ذىب إليو قضاة صدور األمر بتحصيميا من طرف اإلدارة الضريبية 

حيث استقر ، لكن من جية... يمي : "  إذ جاء فيو ما، في قراراإلستئناف اإلدارية بالرباط 
لطعن في مقررات المجنة الوطنية لمنظر في الطعون المتعمقة العمل القضائي عمى جواز ا

ن كانت ال تكتسي في حد ذاتيا قّوة ممزمة إاّل أّن اإلدارة ، بالضريبة ذلك أّن ىذه المقررات وا 
فال وجود لما ، يمكنيا أن تحّوليا في أي وقت إلى أوامر قابمة لمتنفيذ المعجل بقوة القانون

 .1ر تحويل مقرر المجنة إلى أمر باالستخالص لتقديم الطعن "يمزم المكمف بالضريبة انتظا
بأّن مقررات المجان  2وفي قضية أخرى وبوقائع مماثمة اعتبر المجمس األعمى في قرار

لكن حيث إّن وىذا ما جاء فيو:"... ، تقبل الطعن القضائي قبل صدور سند التحصيل
ن النصوص القانونية المتعمقة بالضريبة العامة عمى الد خل والضريبة عمى الشركات وا 

كانت تخول الممزم ) المكمف( المنازعة في الضرائب المفروضة بواسطة أمر بالتحصيل 
عمى إثر مقرر صادر عن المجنة الوطنية الشيء الذي قد يوحي بأّن ىذا الطعن قد ال 

المذكورة إاّل أّن النصوص ، يتصور قيامو إاّل إذا وضع قرار المجنة الوطنية موضع التنفيذ
تحدد منازعة اإلدارة أمام المحاكم في مقررات المجنة الوطنية لمنظر في الطعون المتعمقة 
بالضريبة في حالة بت المجنة المذكورة بغير حق في مسائل قانونية . مما يستخمص منو 
أّن الممزم يمكنو أن يطعن في مقررات المجنة الوطنية  سواء اقتصرت عمى الجانب المادي 

 بة أم تعدت ذلك إلى البت في مسائل قانونية واألصل في الطعون ىو اإلباحة .لمضري

                                                           
. نقال عن :  330/09/09، ممف عدد 19/03/2012، مؤرخ في 1114قرار محكمة االستئناف اإلدارية، عدد   - 1

 .205، المرجع السابق، ص أزوكار عمر
، نقال عن : قصري محمد، 51764/1998، ممف عدد 07/10/1999، مؤرخ في 1191قرار المجمس األعمى عدد  -2

المتعمقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء اإلداري، منشورات المجمة المغربية لإلدارة المحمية الجبائية المنازعات 
 .306.304ص ص ، 2005والتنمية، المغرب، 
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وحيث أّن ىدف المشّرع من ىذا اإلمتياز الممنوح لمممزم بالضريبة ىو وضع توازن 
وتمكين ىذا األخير من عرض مقررات المجنة الوطنية ، بين حقوق اإلدارة وحقوق الممزم

ن كانت ال تكتسي في حد ذاتيا قوّ  ة ممزمة إاّل أّن اإلدارة يمكن أن تحّوليا في أي وقت وا 
مما يعني أّن ىذه المقررات تشكل في حد ذاتيا ، إلى أوامر قابمة لمتنفيذ بقوة القانون

تيديدا لممكمف بالضريبة وأّن من مصمحتو الطعن فييا وعدم انتظار قرار اإلدارة بشأن 
 تحويميا إلى أوامر بالتحصيل".

:" لكن حيث أّنو بالرجوع إلى تعميالت قرار آخر لمحكمة النقضوىذا ما جاء في  
القرار المطعون فيو، يتبين أّن المحكمة عممت قضاءىا فيما يخص قبول الدعوى من 
ناحية الشكل، بأّنو ال شيء في القانون يمزم المطموب ) المكمف بالضريبة( انتظار تحويل 

دامت اإلدارة في إمكانيا تحويل تمك ما ، مقرر المجنة الوطنية إلى أمر باإلستخالص
 .1المقرارات  إلى أوامر قابمة لمتنفيذ المعجل بقّوة القانون ..."

 من حيث إنكار الطعن القضائي ضد مقررات المجان.: ثانيا
إذا كان المشرع واضح بخصوص مسألة قبول الطعن في مقررات لجان الطعن أمام 

ء سار في اتجاىمغاير تماما معتبرا ما ينتج من إاّل أّن القضا، الجية القضائية المختصة
أعمال عن لجان الطعن مجرد مقررات ال ترقى إلى مرتبة القرار اإلداري الممزم، وبالتالي ال 

إّنما يتعين عمى المكمف بالضريبة انتظار تحويل مقرر ، يمكن الطعن فييا أمام القضاء
 المجنة إلى أمر باإلستخالص لمطعن فيو .

                                                           
نقال عن : أزوكار ، 1502/04/2011ممف عدد  ،16/01/2014، مؤرخ في 62/01قرار محكمة النقض  عدد  -1

 .205ص ، المرجع السابق، عمر
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حيث جاء ، 2والمحكمة اإلدارية بوجدة1ىبت إليو المحكمة اإلدارية بالرباط وىذا ما ذ 
حيث أّنو من المقرر فقيا أّن المجنة الوطنية لمنظر في الطعون في قرارىما ما يمي:" 

الضريبية كمجنة تحكيمية تعتبر من أىم الضمانات الفعمية المخولة لممكمفين وأّن الغاية 
بالضريبة ضمانة إضافية تتمثل في اختبار وتقديم نقط واقعية من إحداثيا منح الممزمين 

وحيث إّن المجنة الوطنية تمك لئن كانت ، من شأنيا أن تساعد عمى تحديد أسس الضريبة
ىيئة إدارية وعمميا ذو صبغة إدارية وتحكيمية فيي ال تصدر قرارات إدارية بمفيوم القرار 

المكمف، ذلك أّنو من المقرر فقيا وقضاءا أن  اإلداري القابل لمطعن باإللغاء في مواجية
المنازعات الجبائية تعتبر من قبيل منازعات القضاء الشامل ألّنيا ال تستيدف مقررات 
إدارية عمى غرار منازعات الشطط )تجاوز( في استعمال السمطة ولكنيا تتعمق بنشاط 

ط في استعمال السمطة وأّن ىنالك مجاالت الختصاص قاضي الشط، اإلدارة الجبائية عموما
في المادة الجبائية األولى، وتشمل المقررات العامة المتعمقة بتنظيم الضريبة أو الرسوم 

 كالقرارات ذات الصبغة العامة والدوريات التي تكتسب صبغة تنظيمية.
عماال لتمك المبادئ القانونية وتطبيقا عمى المقرر المطعون فيو يتضح أن  حيث وا 

المجنة ال يمكن اعتباره قرارا إداريا منفصال عن عممية ربط الضريبة  المقرر الصادر عن
وىو ، ،إذ يعتبر المقرر المذكور غير قابل لمفصل عن مسطرة )إجراء( فرض الضريبة

مرحمة من مراحل تأسيسيا في إطار مسطرة المراجعة عن طريق األمر بالتحصيل ىذا من 
قرار اإلداري القابل لمطعن باإللغاء لكونو جية، ومن جية أخرى فيو ال يرقى إلى درجة ال

 ال يكتسب أية صبغة تنفيذية حالة لمممزم وال يعتبر أمرا بالتحصيل ،
                                                           

مسطرة ))نقال عن : القريشي عبد الواحد،، 21/04/1990مؤرخ في ، 97/1125عدد ، حكم  المحكمة اإلدارية -1
 .25، ص 2012،  دار السالم،المغرب،  يونيو 02عدد ، مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية، ((المنازعة الضريبية

الجزء ، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية، 07/06/2000مؤرخ في ، 2000/127حكم  المحكمة اإلدارية عدد  -2
 .319، ص 2002، 16عدد ، سمسمة دالئل النسيم، الثالث
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وممخص ذلك أّن مقرر المجنة الوطنية لئن كان صادرا عن سمطة إدارية فيو ليس 
لتالي نيائيا بمفيوم قابميتو لمتنفيذ بذاتو وبشكل مباشر عمى المراكز القانونية لمطاعن وبا

 يبقى الطعن باإللغاء حولو غير مقبول ".
 الشخص الطاعن في مقررات المجان .الفرع الثاني: 

بّينا أعاله بأّن الطعن أمام القضاء يتم ضد مقررات لجان الطعن اإلدارية دون انتظار 
إاّل أّنو من حق المكمف بالضريبة ، صدور األمر بالتحصيل المترتب عنيا إلجراء ذلك

مما يسمح بطرح المسألة أمام المحكمة ، أوامر التحصيل إذا شابتيا خروقات ماالطعن في 
 اإلدارية من طرفو .

إاّل أّن األمر لم  يتوقف عند ىذا الحد من اإلختالف في اإلتجاىات القضائية بل 
تجاوزه إلى أبعد من ذلك بإثارتو إشكاال يرتبط بصفة التقاضي إذ يعترف لإلدارة بيذه الصفة 

 ويستبعدىا تارة أخرى وىذا ما سنفصمو فيما يمي.تارة 
 بالضريبة. أو المكمف الضريبية اإلدارةجان:توسيع األشخاص الطاعنين في مقررات المأوال:

، يمكن لإلدارة الضريبية والمكمف بالضريبة عمى السواء الطعن في مقررات المجان
:" وحيث بالرجوع إلى يحيث جاء في قرار لمحكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط ما يم

من المدونة العامة لمضرائب يتضح أّنيا مّيزت بين حالتين فيما  545مقتضيات المادة 
الحالة التي يترتب فييا ، يخص الطعن القضائي سواء بالنسبة لمخاضع لمضريبة أو اإلدارة

عمى المقرر النيائي لمجنة المحمية أو المجنة الوطنية لمنظر في الطعون المتعمقة 
حيث يحدد أجل الطعن القضائي في ، بالضريبة فرض واجبات ضريبية عمى الممزم

( يوما من تاريخ صدور األمر بالتحصيل أو قائمة اإليرادات أو األمر 66ستين)
ثم الحالة التي ال يترتب فييا عمى المقررين المذكورين إصدار جدول ، باإلستخالص
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( 66ص حيث يحدد أجل الطعن في ستين )تحصيل أو قائمة إيرادات أو أوامر باإلستخال
 .1يوما الموالية لتاريخ تبميغ المقرر..."

 المجان في المكمف.في األمر بالتحصيل المترتب عن مقرر حصر الشخص الطاعن ثانيا : 
لم يخّول المشّرع لإلدارة الضريبية حق الطعن إاّل ضّد مقررات المجان وليس ضّد 

حكم لممحكمة اإلدارية بالدار البيضاء حيث جاء في ، األوامر بالتحصيل الصادرة عنيا
والحكم بمشروعية ...الطمب يرمي إلى الطعن في قرار المجنة الوطنية حيث إّن :" 2أّنو

 اإلدماجات التي قام بيا المفتش والضرائب المترتبة عنيا .
من المدونة العامة لمضرائب فإّنو يجوز لممكمف  545حيث إّنو بمقتضى المادة و 

بالضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في الضرائب المفروضة عمى إثر المقررات الصادرة 
المجان المحمية لتقدير الضريبة التي أصبحت نيائية أو المجنة الوطنية لمنظر في عن 

( يوما التالي لتاريخ صدور 66، وذلك داخل أجل ستين )الطعون المتعمقة بالضريبة ...
ذا لم يترتب عمى المقرر الصادر  ،قائمة إيرادات أو أمر باإلستخالصأو  األمر بالتحصيل وا 

عن المجان المحمية أو الوطنية إصدار جدول جاز تقديم الطعن القضائي داخل أجل ستين 

                                                           
المجمة نقال عن : ، 768/11/09ممف عدد ، 08/10/2012مؤرخ في ، 3779ستئناف اإلدارية عدد قرار محكمة اال -1

 .208ص المرجع السابق، ، 16عدد ، المغربية لإلدارة المحمية والتنمية
جل الطعن في مقرر المجنة الوطنية بالنسبة لممكمف بالضريبة أسريان معتبرة  أّن : " قضت محكمة النقض خالف ذلك -

وفي حالة عدم تبميغ مقرر المجنة الوطنية لو فإّن أجل الطعن يبدأ من ، في حالة تبميغو من تاريخ وقوع واقعة التبميغ
 " . تحصيل من اإلدارة الجبائية تاريخ صدور األمر بال

، نقال عن : 1649/4/1/2011، ممف إداري عدد 11/04/2013، مؤرخ في 376قرار محكمة النقض عدد راجع :  -
 .211ص المرجع نفسو، 

، نقال 380/6/2009، ممف عدد 21/07/2010حكم المحكمة  اإلدارية بالدار البيضاء، ذكر دون رقم، مؤرخ في  -2
 .210ص عمر، المرجع السابق،  عن : أزوكار
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ويمكن أن تنازع اإلدارة عن طريق ، لمذكورة( يوما التالية لتاريخ تبميغ  مقرر المجان ا66)
 .المحاكم داخل نفس األجل في مقررات المجان سواء تعمقت بمسائل قانونية أو فعمية 

وحيث إّنو باستقراء المادة المذكورة يتبين أّن المشّرع خاطب المكمف عمى وجو 
الطعن عن طريق  حيث أجاز لو في األولى إمكانية، في الفقرتين األولى والثانيةالتحديد 

المحاكم في الضرائب المفروضة عمى إثر المقررات الصادرة عن لجان الطعن داخل أجل 
وفي الثانية أجاز لو تقديم طعنو ، ( يوما التالية لتاريخ صدور األمر بالتحصيل66ستين )

القضائي في مقررات المجان التي لم يترتب عنيا إصدار أمر باإلستخالص وذلك داخل 
وأّما الفقرة الثالثة من ، ( يوما التالية لتاريخ تبميغو بمقررات المجن المذكورة66ستين )
من المدونة العامة لمضرائب فقد خاطب المشرع اإلدارة الجبائية دون سواىا  545المادة 

وىي حالة الطعن في المقررات ، وحدد ليا حالة فريدة يمكن ليا فييا أن تمجأ إلى المحاكم
،فالمشّرع الضريبي بسبب انعدام مصمحة اإلدارة الجبائية في الطعن ...الصادرة عن المجان

والتي أصدرت األمر المجان لم يفترض أن تنازع اإلدارة  التصحيحات المؤيدة من طرف 
مما ال يدع مجاال لمشك في أّن المشّرع حصر  .بتحصيل الضرائب المترتبة عمى أساسيا
ليس في األوامر بالتحصيل الصادرة عن اإلدارة طعن اإلدارة قضائيا في قرارات المجنة و 

 ."نفسيا إثر مقرر المجنة
 

أضفى المشرع المغربي عمى مقررات لجان الطعن اإلدارية نوع من المصداقية إذن 
تتجسد من حيث قبول الطعن القضائي ضّدىا من قبل المكمف بالضريبة واإلدارة ، والحجية

وىذه الطريقة والكيفية التي نّظم بيا التشريع المغربي لجان الطعن وما ، الضريبية عمى السواء
جان( ال مثيل ليا في تشريعات الدول المغاربية . إذ تبدو )المّ تخرج بو من نتائج أعماليا  
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لم حيث ، 1كضمانات ميداة إلى المكمف أكثر مّما تظير كأجيزة لحماية مصالح الضريبة 
رة الضريبية صالحية وقف تنفيذ مقررات المجان كما ذىب إليو يترك المشّرع المغربي لإلدا

 المشّرع الجزائري ولم يجعميا مجرد آراء استشارية بصورة مطمقة كما فعل المشّرع التونسي .
إذ ، كما أّن ىذه الحجية ليست بتمك الصورة التي يذىب إلييا المشّرع الفرنسي كذلك

تتجمى في ترتيب عبء اإلثبات عمى عاتق اإلدارة جعل الفائدة من رفع الخالف أمام المجان 
) قبول الطعن أو ميما كان رأي المجنة الضريبية عند تقديم المكمف شكوى نزاعية أماميا

 .2ال(
   

إذن، باستقرائنا ألحكام التشريعات الجبائية المغاربية من حيث درجة إلزامية آراء لجان 
التشريعات األخرى السيما عمى  متقّدم كثيرا عمىالطعن نتوصل إلى أّن التشريع المغربي 

لإلدارة حرية  ةالمشرع المغربي أيحيث لم يترك ، يستميم منو أحكامو الذيو ع الفرنسي يشر تال
فإن لم تخدم مصالحيا تتبع إجراءات الطعن ، الضريبية في قبول أو رفض تمك المقرارات

 أمام الجية القضائية المختصة.

، إذ أّن اإلدارة قد ال تعترف بخطئيا، في أىمية ىذا الضمان ال يصح المبالغةكما 
لذلك كان طريق الطعن القضائي بما يتطمبو من إجراءات ىو أنجع الضمانات عمى اإلطالق 

وعن طريق الرقابة ، ، ألنو أمام القضاء ىناك ضمانات موّسعة تفيد المكمف وتنصفو3
 .ربة رفين في مراكز قانونية  متقاالقضائية يصبح الط

                                                           
 . 128ص الضمانات المسطرية لمممزم في مواجية اإلدارة الضريبية، المرجع السابق، ، مميح يونس -1

2
- Art L.192, C .P.F,Op cit : «  Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59  est 

saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve 

en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission…. ». 

 . 04ص ، ، المرجع السابق2005لسنة  91عمى الدخل رقم شرح قانون الضريبة موسوعة ، زكريا محمدبيومي  - 3
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ويبقى القضاء صّمام أمان بالنسبة لممكمف بالضريبة نظرا لقيامو عمى ضمانات موّسعة 
في مواجية اإلدارة الضريبية تجسيدا لمبدأ حياد القاضي والمواجية المكمف بالضريبة لفائدة 
 .1والدفاع

الطعن أمام الموضوع )المشرع الجزائري نستخمص مّما تقّدم بأّن الطريقة التي نّظم بيا       
المجان( تختمف عن طريقة تنظيميا عمى مستوى تشريعات جيرانو، وتتعمق بمحظة تدخل 

طعن بمجرد لى لجان الالتشريعات المقارنة تجيز المجوء إتمك  نّ إذ أ ،دارية لمطعنالمجان اإل
بة المالحظات التي يبدييا ىذا األخير حول دارة والمكمف بمناساستمرار الخالف بين اإل

عكس المشرع الجزائري الذي يعطي حق رفض  التحصيل،ة التقييم وقبل صدور سند عادإ
واستنفاذ طريق الطعن األولي النزاعي كما بّينا  صدار السند المعنيإمالحظات المكمف و 

 .ىذا من جية ، ذلك سابقا

كما نممس بأّن لجان الطعن في القانون المغربي تعرف درجة عالية من االستقاللية       
وكذا من زاوية إسناد رئاستيا إلى ، عن اإلدارة الضريبية من حيث التمثيمية الثرية والمتنوعة

صدارىا آراء ممزمة لإلدارة الضريبية فال يمكن ليا إلغائيا أو عدم اعتمادىا عمى ، قضاة وا 
أّن أغمب األعضاء إداريين ويمثمون السمطة اإلدارية س من المشّرع الجزائري بحيث نجد العك

مع عدم  ،اء اآلراء الصادرة عن لجان الطعنالضريبية واألكثر من ذلك يمكن لإلدارة إلغ
 إمكانية الطعن في قرار اإللغاء أمام القضاء المختص، من جية أخرى.

المشّرع المغربي متقّدم كثيرا مقارنة بالتشريعات أّن  نصل إلى نتيجة مفادىاإذن 
وذلك من زاوية حماية  المكمف بالضريبة في مواجية اإلدارة الضريبية، فالجزائر في ، األخرى

 ذيل ترتيب ىذه الدول من حيث درجة الحماية المقررة قانونا اعتبارا لما ذكرناه سابقا.

                                                           
1
-BOYER Alain et SCHMITT Sylvie,« la sécurité juridique et le contribuable » , actualité/ 

news, droit * société, Open édition, Paris, 2016 .Voir :  ds.hypothèses.org /1615. 
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 خالصة الباب األول.
والمغرب عمى المبدأ   ،تونس ،تقوم مختمف األنظمة الضريبية لكل من الجزائر

الذي يتقّدم بو المكمف بالضريبة حسن النية خالل مواعيد محددة ، الذاتيالتصريحي التمقائي 
قانونا ؛ إاّل أّنو وكنتيجة طبيعية لممبدأ خّول القانون لإلدارة الضريبية إمكانية التشكيك في 

والتي عمى إثرىا  تتولى عممية الرقابة الجبائية سواء عمى  ؛ تمك المعطيات والبيانات المقّدمة
مع تمتع المكمف قبل  التحقق مما ورد في تمك اإلقراراتالمكان قصد الوثائق أو في عين 

 انطالق عممية الرقابة وأثناءىا وبعدىا من ضمانات ىامة .
ومن أىم تمك الضمانات نجد إلزامية اتباع اإلدارة الضريبية إجراءات إعادة التقييم 

ي عن طريق تبميغو تتجسد في إشراك المكمف بالضريبة في تقدير الوعاء الضريب، الوجاىي
نتائج المراقبة الجبائية التي خمصت إلييا وانتظار رّده حتى يتم إصدار سند التحصيل من ب

 طرفيا.
لى ىنا يتوقف اتفاق التشريعات المغاربية حول إجراءات المراقبة حيث اختمفت في ، وا 

لإلدارة الضريبية إذ منح المشّرع الجزائري ، كيفية ممارسة إجراءات إعادة التقييم الوجاىي
صدار سند التحصيل  حّرية مطمقة في رفض مالحظات المكمف بالضريبة وبدون جزاءات وا 

خالفا  ،ي مع اإلدارة الضريبية حوار لمصموكأن الحوار الذي يجريو المكمف بالضريبة الجزائر 
ارة حرية لإلد ةإذ لم يمنح المشّرع المغربي والتونسي أي، لما ذىبت إليو تشريعات جيرانو

بل ألزميا بإخطاره بأّن لو الحق في ، الضريبية في سبيل رفض مالحظات المكمف بالضريبة
 . ويتم ذلك بعد موافقتو . إلدارية قبل إصدارىا سند التنفيذرفع الخالف أمام لجان الطعن ا

تحتل منازعات الضرائب المباشرة في مختمف األنظمة الجبائية لكل من الجزائر ، وبذلك
حيث تجمع فيما بين طرفين غير متكافئين اإلدارة الضريبية ، غرب مكانة بارزةتونس والم

المجّرد من أية سمطة عدا ما  . بسمطاتيا وامتيازاتيا والمكمف بالضريبة الطبيعي أو المعنوي
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سواء ارتبطت تمك المنازعة باألساس الضريبي أو تعمقت بشق ، القانون من حقوق لو يمنح
 التحصيل واالستخالص .

وفي سبيل خمق نوع من التوازن فيما بين الطرفين المتنازعين اتبع كل من المشرع 
لى الجزائري والمغربي التسوية اإلدارية كإجراء أولي إجباري وحاسم وسابق عمى المجوء إ

دارة الضريبية سمطة تقديرية واسعة لمفصل في تمك إلإذ منحا من خالليا ل، القضاء
 .الذي تخمى عن ىذه اآللية  عكس التشريع التونسي، المنازعات وعاءا وتحصيال

وقد اتفقت التشريعات المغاربية في منح المكمف بالضريبة حق الطعن االختياري أمام 
المجان اإلدارية مع اختالف طريقة تنظيميا وتدخميا . إذ انفرد التشريع الجبائي الجزائري في 

في حين ، المركزي(، الجيوي، ئيلوالحيث أوجدىا عمى ثالث مستويات ) ا، طريقة تنظيميا
جعميا المشرع المغربي عمى مستويين فقط )المحمي والوطني(، وأسس المشرع التونسي كل 

 من لجان المصالحة المحمية والوطنية ومؤسسة الموفق الجبائي.
إذ جعل ، ورغم ذلك إاّل أّن لحظة تدخميا تختمف في األنظمة الجبائية محل الدراسة

ائري تدخميا بعد إصدار اإلدارة الضريبية سند تحصيل الدين الجبائي بعد التشريع الجز 
عمى عكس التشريع  ،اإلجباري وقبل المجوء إلى القضاءاستنفاذ طريق الطعن األولي 

المغربي والتونسي المذين نظّما لحظة تدخميا أثناء عممية تقدير وعاء الضريبة وبعد اتباع 
 التقييم الوجاىي أي قبل وضع الضريبة موضع التحصيل. اإلدارة الضريبية إجراءات إعادة

وقد جعل كل من التشريع الجزائري والتونسي حجية آراء لجان الطعن اإلدارية منعدمة 
فعاليتيا والغرض الذي وجدت من أجمو والمتمثل من في مواجية اإلدارة الضريبية ما يعطل 

ر فا لمتشريع المغربي الذي اعتبخال، في تقريب وجيات النظر فيما بين الطرفين المتنازعين
فإن لم ترض ، مقررات إدارية ممزمة لإلدارة الضريبية والمكمف بالضريبة عمى السواء أعماليا

بيا اإلدارة أو ترى بأّنيا ال تخدم مصالحيا فميا حق الطعن أمام القضاء عمى قدم المساواة 
 .مع المكمف بالضريبة 



 الباب األول : التسوية اإلدارية لمنازعات الضرائب المباشرة .

 

271 
 

مغربي متقّدم كثيرا عمى التشريع الجزائري والتونسي من وعميو نتوصل إلى أّن المشّرع ال
فالمشّرع الجزائري فتح ، حيث تعزيز ضمانات المكمف بالضريبة في مواجية اإلدارة الضريبية

المجال أمام اإلدارة الضريبية لممارسة سمطتيا التقديرية عن طريق حق الرفض المطمق 
ما .ض الشكوى وحق رفض آراء المجانرف وبدون عواقب لمالحظات المكمف بالضريبة وحق

يؤدي بنا إلى التساؤل حول الفائدة من وراء تنظيم التسوية اإلدارية لمنازعات الضرائب 
 المكمف بالضريبة حقوق تضمن أية حماية ل التي الالتزيينية الشكمية المباشرة  بيذه الكيفية 

نظرا لمحاولة المكمف  العموميةكما ال تؤدي إلى تأمين مصالح الخزينة ، الطرف الضعيف
وجعل مشاركتو في فرضيا المفروضة دائما استعمال طرق تدليسية لمتيرب من دفع الضريبة 

 .دون أية قيمة 
 

 
 
 



  

 :الثاني  الباب  
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لمنازعات الضرائب  

 المباشرة .



 .الباب الثاني: التسوية القضائية لمنازعات الضرائب المباشرة  
 

671 
 

 الباب الثاني :

 . الضرائب المباشرة التسوية القضائية لمنازعات
مبدأ المشروعية يشكِّل الضمانة األساسية لممواطنين في مواجية السمطات ادام أّن م

فإّن القضاء يظل ىو العنصر المكمِّل ، العاّمة ويحمييم من أي تعسف أو اعتداء من جانبيا
ليذا المبدأ عن طريق مراقبة تصرفات ىذه السمطات اإلدارية ومراجعة الحساب معيا في 
مدى التزاميا بالقانون في كل ما تأمر بو وتنيي عنو حّتى بعد اإلحاطة بالقضية من جميع 

، ر حكم كاشف لمحقجوانبيا واستجماع العناصر والنتائج المتوصل إلييا بحثو إلى إصدا
ُيصبح بعد استنفاذه لطرق الطعن القانونية أو ِلفوات مواعيد ىذه الطعون ليس حكما نافذا بل 
أكثر من ىذا ُيصِبح " قاعدة القانون الواجب اإلتباع" اعتبارا لمطابع الرسمي لألحكام الذي 

 . 1يفرض عمى الجميع احتراميا والخضوع ليا 

بالنسبة ة في المنازعات الجبائية من أنجع الضمانات عد الرقابة القضائيتوعميو، 
ضّد ما قد يشوب إجراءات فرض الضريبة وتحصيميا  قيمإذ تضمن حقو ، لممكمفين بالضريبة

المكمف نفسو أمام طرف ثالث مستقل ومحايد كما يجد أمامو ويجد ، من تعسف أو خطأ
نظرا لما  الجبائية  لممنازعات يالمفيوم الحقيقىذه المرحمة لتجسد بذلك ، ضمانات موسعة

 مْ ك  ح  الو  مْ صْ خ  المل صفة إذ تح، من مكانةالمرحمة اإلدارية أثناء اإلدارة الجبائية تحضى بو 
متى كانت المنازعة لمالحظات المكمف ليا حق الرفض المطمق و كما في ذات الوقت 

 .إعادة التقييم الوجاىي إجراءات أمام لجان الطعن أو أثناء أماميا أو معروضة 
                                                           

الندوة الوطنية حول ، ((أي تطور لمقضاء االستعجالي اإلداري في مجال المنازعات الجبائية ؟ ))، التراب مصطفى - 1
، مطبعة المعارف الجديدة، 16عدد ، دفاتر المجمس األعمى، موضوع اإلشكاالت القانونية والعممية في المجال الضريبي

 .190، ص 2011، المغرب
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تّم تسجيل  2006سنة  خالل  الجزائرفإّنو في وحسب اإلحصائيات المتوفرة لدينا 
اإلحصائيات ، وحسب 1 °/°  81.78أي ما يعادل  2417قضية جبائية من أصل  1979

الطعون القضائية المرفوعة بخصوص الضرائب المباشرة خالل سنوات فإّن في المغرب 
°/° 81إلى  2003وفي °/° 80إلى  2002فقد وصمت سنة  2004و 2003و  2002

 .2°/° 80إلى  2004وخالل سنة 

ما يبرر الثقة التي يضعيا المكمف بالضريبة في الجيات القضائية في اقتضاء ىذا 
 المكمفينالقضاء بأحكامو بمثابة الدرع الذي يقي  بذلك يعدو ، حقو إن كان لو ما يبرره

 من تجاوزات اإلدارة وأخطائيا.  بالضريبة

، يمكن لممكمف 3وتجسيدا لمبدأ حق الّمجوء إلى القضاء القتضاء الحق الُمكّرس دستوريا
بالضريبة رفع الخالف القائم بينو وبين مصالح الجباية في القرار الرافض إللغاء أو تعديل 

 أمام الجية القضائية الُمختصة لمفصل فيو بعد المرور بالمرحمة اإلدارية 4اإلداري  القرار
 اإللزامية .

وى اتندرج ضمن دعإاّل أنيا ، وعمى الرغم من الطابع اإلداري لممنازعة الضريبية 
تحريك ىذه الدعوى إاّل من  فال يتم، في كل من التشريع الجزائري والتونسيالقضاء الكامل 

ر فعالة لحسم النزاع في جوىره  وأكث باعتبارىا بعد حدوث الضررالمضرور شخص طرف 
فسمطة القاضي في إطارىا تكون أوسع وأشمل إذ بإمكانو ، جدوى بالنسبة لممكمف بالضريبة

  .5متناع عنو الوقد تتعّدى إلى توجيو اإلدارة إلى ما يجب عممو أو ا، أن يغّير من الضريبة
                                                           

1
 - GHANEMI Arezki, Op cit, p173. 

2
 -SBIHI Mohammed,” Le contentieux fiscal au Maroc”,   Revue Tunisienne de fiscalité, 

N°09, Centre d’études fiscales de la  faculté de Droit de sfax, Tunis, 2009, p137. 
 المرجع السابق .، الدستور الجزائري، 158المادة راجع أحكام   -3
 المرجع السابق .، الدستور المغربي، 118الفصل انظر   - 
 المرجع السابق . ، الدستور التونسي، 108الفصل راجع  - 

4
- TROTABAS Lois et COTTERET Jean Marie, Op cit, p p  312, 313. 

 .226، 225سابق، ص ص المرجع ال، بوغالب محمد - 5
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ليست باألمر اليّين، فيو مدعو  الميدان الجبائي() الشأنإاّل أّن ميمة القاضي في ىذا 
لمتوفيق بين ضمان حقوق األفراد اتجاه إدارة الضرائب، وبين ما تقتضيو المصمحة العامة من 

 .1تمويل الخزينة العمومية

غاء ودعوى القضاء الشامل لتأرجح االختصاص بين دعوى اإلفقد ، أّما في المغرب
في المجال  بسبب تجاوز السمطة إلى قبول دعوى اإللغاء اتجو المجمس األعمىحيث 

والثانية إذا ، ة نفسول في تعمق المنازعة بمبدأ الضريباألولى تتمث، حالتين فقطالضريبي في 
تعمق األمر بقرار السمطة اإلدارية الرامي إلى استخالص رسم لصالح الجماعات المحمية 

 .2شريطة عدم وجود طعن مواز

من عالقة ثنائية الجانب إلى تمر المنازعة الجبائية  عن القضائيبموجب الطإذن و 
الذي يعتبر عالقة ثالثية تجمع فيما بين المكمف بالضريبة واإلدارة الجبائية والقاضي الجبائي 

الذي ستكون لو الكممة الحاسمة بمقتضى ما يترتب و الحمقة الميمة في صياغة ىذه العالقة 
ية  فيو الحكم الذي يعطي القاعدة الضريبية ُبعدىا الحقيقي ، 3عن قراراتو الباتَّة من ُحجِّ

ومضمونيا االجتماعي واالختصاصي بين ما ىو مقرر تشريعا وبين ما ُيفرزه التطبيق 
                                                           

تحقيق التوازن بين حقوق الممزم وواجباتو في الميدان الجبائي ((، أعمال )) دور القضاء اإلداري في ، السباعي محمد - 1
، مطبعة 16دفاتر المجمس األعمى عدد ، الندوة الوطنية حول موضوع اإلشكاليات القانونية والعممية في المجال الضريبي

 .83، ص 2011، المغرب، المعارف الجديدة
 .224سابق، ص مرجع بوغالب محمد،  - 
 .89ريم، المرجع السابق، ص لحرش ك - 

، منشورات ((المحاكم اإلدارية والصعوبات المثارة عمى مستوى التطبيق في ميدان المنازعات الجبائية))، التراب مصطفى -2
بعنوان المنازعات الجبائية في ظل المحاكم  04سمسمة مواضيع الساعة رقم  ، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية

 . 82، ص 1996، المغرب، اإلدارية
ية المنظم من طرف الجمعية التونس ، ممتقى القاضي الجبائي((ىيكمة القضاء الجبائي اإلداري  ))، الفندري خميل - 3

 . 02ص  ، 2002جانفي  04و 03، تونس، لمقانون الجبائي
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ر في قرارات اإلدارة الضريبية ظإعادة النعن طريق 1العممي عمى مستوى العمل اإلداري 
نصاف المكمف و إزالة الشعور باإلجحاف الذي يدّ و  عي أنو لحق بو من قبل اإلدارة ا 

 .2الضريبية

والبد من اإلشارة إلى أّن الدعوى الضريبية محل الدراسة ليست حكرا عمى المكمف 
بل يجوز إلدارة الضرائب  المجوء إلى القضاء المختص لمنازعة المكمف أو ، بالضريبة وحده

ة الفقو الجبائي أّن المنازعة الضريبية منازعة إدارية بحسب يويرى غالبكما  .3الّمجان 
طبيعتيا ما دامت تتضمن طعنا عمى قرارات نيائية وبالتالي تكتسب ىذه الصفة من طبيعتيا 

 .4وليس بنص القانون 

جراءات ىذه المرحمة من مراحل المنازعة الضريبية  وقد  اىتم المشّرع بتنظيم أحكام وا 
، 5محل المقارنة  ةضمن األحكام المنظّمة لإلجراءات الجبائية في الدول المغاربية الثالث

وحّفيا بشروط منيا ما يتصل بالجانب الشكمي لمعريضة ومنيا ما يتعمق بالميعاد وأخرى 
لكن السؤال المطروح : هل تتمّيز هذه اإلجراءات  .ي لمطعنترتبط بالشق الموضوع

وهل تعرف ، قوانين الدول محل الدراسة سيما شرط االختصاص النوعيفي  والشروط
 ؟.) الفصل األول( .خصوصية مقارنة بما سائد في القواعد العامة 

لجميع الشروط المقررة يتم السير في الدعوى تبعا لذلك عن  اوبتقديم الطعن مستوفي
طريق إمكانية قيام قاضي الموضوع بالتحقيق واالستقصاء لموصول إلى حلّْ في شأن 

                                                           
جامعة الحسن ، الدراسات المعمقة رسالة لنيل درجة، أمام القضاء اإلداريمنازعات الوعاء الضريبي ، البقالي نجيب - 1

 .303، ص 2008 -2007المغرب، ، ار البيضاءالثاني، الد
 .15د س ن، ص ، األردن، دار المناىج، إدارة المنازعات الضريبية، أبو كرش شريف مصباح - 2
 . 27، صالمرجع السابق، كوسة فضيل - 3
 . 128، ص لمرجع السابقا، مجديالشامي  - 4
 . المرجع السابق ، ق إ ج ج ، 91حتى المادة  82من المادة  - 5
 المرجع السابق .، م ع ض م، 243و  242المادة  -  
 المرجع السابق .، م ح إ ج ت ، 69حتى الفصل  53الفصل انظر  -  
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الطعن في واإلدارة الضريبية عمى السواء يمكن لممكمف بالضريبة إذ ، المنازعة القائمة أمامو
الدرجة األولى القرار القضائي الصادر عن محكمة الطعن في  يذلك الحل المتوصل إليو أ

لمبدأ التقاضي تجسيدا األعمى درجة القضائية االستئناف والنقض أمام الجية  بواسطة إجراء 
أو عن طريق الطعن في األحكام والقرارات واألوامر التي  مكرس دستورياعمى درجتين ال

التماس أو ، المعارضة ن طريق عتنظرىا ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيو 
اعتراض الغير الخارج عن أو عن طريق ، ي والتفسيرالخطأ الماد أو ،إعادة النظر
  )الفصل الثاني(.الخصومة  

 

 نتواله بالتفصيل تباعًا.ما ىذا و 

 

 
 



 :ولاألالفصل  
والية المحاكم اإلدارية على  
منازعات الضرائب المباشرة  

الجزائري    في التشريعين
 والمغربي دون التونسي .
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والية المحاكم اإلدارية عمى منازعات الضرائب  الفصل األول :
 المباشرة في التشريعين الجزائري والمغربي دون التونسي .

الدعوى الضريبية ىي السمطة التي خّوليا القانوف لممكمؼ بالضريبة لإلتجاء إّف  
طبيعة إجرائية ، وىي ذات في وجود مشروعية الّديف الضريبي لمقضاء المختص بغية الفصؿ

وبذلؾ تمثؿ الدعوى ، فضال عف وجود الجية اإلدارية كأحد أطراؼ النزاع لوجود قرار إداري
الضريبية مجموع اإلجراءات المخّولة قانونا لممكمؼ بالضريبة أماـ القضاء المختص قصد 

ـّ إقرارىا مف قبؿ اإلدارة الضريبية  .1 الحصوؿ عمى تخفيض كمي أو جزئي لضريبة ت

يا تتميز الدخوؿ في تفاصيؿ إجراءات الدعوى الضريبية يستحسف التذكير بأنّ وقبؿ 
 :بخصائص معينة وىي كونيا

 .ة الجبائية مف حيث وقتيا وتعقدىاإجراءات كتابية: وىي منسجمة مع طبيعة الماد -

إجراءات تواجيية: تمثؿ في تبادؿ المذكرات بيف المتقاضيف وجواز اإلطالع عمى  -
 تندات التي يتكوف منيا الممؼ .الوثائؽ والمس

إجراءات تفتيشية: أي أّف أطراؼ الدعوى ىـ الذيف يتكفموف بسير اإلجراءات عف  -
فالقاضي ىو قاضي مقرر ال يتدخؿ إاّل في نياية العممية ليقرر في ، طريؽ تبادؿ المذكرات

 .2موضوع النازلة 

                                                           
 .46.45المرجع السابؽ،  ص ص ، الشامي مجدي - 1
 .14فريجة حسيف، المرجع السابؽ، ص -  
 .73المرجع السابؽ، ص ، جيري نجيب -  

المجمة المغربية لمدراسات واإلستشارات الفوركي مصطفى، )) خصوصيات المسطرة القضائية في المادة الضريبة ((،  -2
 .147، ص 2015 ، دار اآلفاؽ العربية، المغرب، 06عدد، القانونية
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مف  ميما كاف موضوعيازيادة عمى الشروط الخاصة الواجب توافرىا في أي دعوى ف
رغـ ما تثيره صفة التقاضي مف إشكاالت عممية وقانونية  1صفة التقاضي ومصمحة وأىمية 

سبؽ وأف تـّ دراستيا 
كّميا( يمكف  ط  شكمية وموضوعية بتخّمفيا )ليسشرو إاّل أّنو  توجد  ،2

أف بش النوعي شرط يتعمؽ بالجية التي ينعقد ليا االختصاصنيا مف بي، رفض الدعوىتأف 
الدراسة مف ىذا موضوع نظرا لوجود اختالؼ فيما بيف الدوؿ  المنازعات الجبائية المباشرة 

 الجانب .)مبحث أوؿ(.

تقديـ العريضة مستوفية لشروطيا القانونية الشكمية والموضوعية يتوّلى في حالة و 
أو باعتماده عمى اشرة مبالقاضي الجبائي التحقيؽ فييا باستعماؿ سُمطاتو التحقيقية الذاتية 

األعواف المساعدة لو بصورة غير مباشرة ألجؿ الوصوؿ إلى حؿ مطابؽ لمشرعية القانونية 
 والمسائؿ الواقعية .)مبحث ثاِف( .

 

                                                           
 المرجع السابؽ .، الجزائريقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  13راجع شرط الصفة والمصمحة واألىمية حسب المادة  -1
سبتمبر  28مؤرخ في ، 1.74.447ظيير شريؼ بمثابة قانوف رقـ  .))مف قانوف المسطرة المدنية المغربي 1الفصؿ  - 

 .((1974سبتمبر 30، مؤرخ في مكرر 3230 ـ ـ عدد ج ر، عمى نص قانوف المسطرة المدنية يتضمف المصادقة 1974
بالنسبة  لمشخص الطبيعي و مف القانوف المدني  40مادة وفقا لم سنة كاممة 19حددت األىمية في القانوف الجزائري ب  - 

 المرجع السابؽ.، مف نفس القانوف  بالنسبة لمشخص المعنوي 50، 49 المادتيف
قانوف عدد ))  . مف مجمة االلتزامات والعقود 07سنة كاممة حسب الفصؿ  18 بفي القانوف التونسي حددت األىمية و  - 

يتعمؽ بالمصادقة عمى إعادة تنظيـ بعض أحكاـ مجمة االلتزامات والعقود ، 2005أوت  15مؤرخ في ، 2005لسنة  87
 .(( 2005أوت  26مؤرخ في ، 68عدد 

مف  03التي أحاؿ إلييا الفصؿ مف مدونة األسرة  209مادة طبقا لم سنة كاممة  18حددت في القانوف المغربي ب  -
تعمؽ بتنفيذ ي، 2004فبراير  03صادر في ، 1.22.04ظيير شريؼ رقـ السابؽ . )) المرجع، قانوف االلتزامات والعقود

 .(( 2004 فبراير  05بتاريخ ، 5184عدد  ـ ـ  ج ر، بمثابة مدونة األسرة 03.70قانوف رقـ 
 راجع المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ مف ىذه الدراسة . - 2
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 المبحث األول :شروط قبول الدعوى الضريبية .
يرى الفقو أّف القانوف الضريبي كالقانوف الجنائي، استثناء وقيد عمى حرية الفرد في 

ومف ثـ فإّف لو ذاتية خاصة في التطبيؽ وفي التفسير وأّف تطبيؽ القانوف ، العمؿ والتممؾ
الخاص عمى المعامالت الضريبية مف شأنو أف يفقد القانوف الجبائي ذاتيتو وخصوصياتو 

الجزائري التونسي والمغربي ال  ةلإلختالؼ في الغايات واألىداؼ إاّل أف التشريعات الثالث
فكثيرا ما يؤدي غموض النصوص الضريبية وصعوبة فيميا إلى ، قاعدةتكرس ىذه ال

االعتماد عمى قواعد القانوف الخاص باعتباره الشريعة العامة وىذا يتنافى مع مبدأ دستورية 
 .1الضريبة 

وباستقرائنا تشريعات الدوؿ المغاربية نتوصؿ إلى نتيجة مفادىا أّف كؿ مف المشرع 
ا نفسييما أي عناء بخصوص الدعوى الجبائية بالنص عمى المغربي والتونسي لـ يكمف

إذ عمال عمى اإلحالة إلى النصوص التي تمثؿ ، أحكاميا ضمف النصوص المرتبطة بالجباية
الشريعة العامة في اإلجراءات ) قانوف المسطرة المدنية وقانوف االلتزامات والعقود في المغرب 

دنية والتجارية في تونس( ما يدؿ عمى عدـ تميز ومجمة اإللتزامات والعقود والمرافعات الم
عكس المشرع الجزائري الذي خص المنازعة ، المنازعة الجبائية بأي خصوصية تذكر

 الجبائية بنصوص استثنائية عف القواعد العامة .

تبّيف لنا أّف  الجية التي تتولى دراسة ىذا النوع مف الممفات تنحصر في جية يلذا 
إاّل  أّف المشّرع التونسي خالؼ ىذا  دوف القضاء العادي) مطمب أوؿ(،القضاء اإلداري  

                                                           
منشورات المجمة المغربية ، ((خصوصيات العمؿ القضائي في المنازعات الجبائية بالمغرب  ))، عبد الرحماف أبميال - 1

، المغرب، بعنواف المنازعات الجبائية في ظؿ المحاكـ اإلدارية 04سمسمة مواضيع الساعة رقـ  ، لإلدارة المحمية والتنمية
 .58، ص 1996
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الطرح وذلؾ بجعؿ القضاء العادي صاحب الِوالية العامة في مختمؼ المسائؿ الجبائية)قاض 
 األصؿ والموضوع( والقضاء اإلداري كقاضي تعقيب ) قضاء القانوف(.

الضريبية  صالحية اإلدارة إضافة إلى أّف طرح دعوى أماـ الجية القضائية ليس مف
، إّنما يمكف لممكمؼ بالضريبة تقديـ طعف مستوفي جممة مف الشروط الشكمية يطالب فحسب

المكمؼ في أغمب المنازعات الجبائية يحمؿ فلذا . يو رفع الخطأ أو الظمـ الذي لحقوف
 )مطمب ثاف( .القوي المدعى عميومركز صفة المدعي الضعيؼ واإلدارة في بالضريبة 

 مسائل االختصاص . المطمب األول:

إّف اختصاص القاضي اإلداري بالمنازعة الضريبية يتحقؽ بالنظر إلى طبيعة المادة في 
لكف اختمفت الدوؿ في األخذ  ، حد ذاتيا وأطرافيا وال حاجة لنص القانوف عمى ذلؾ كأصؿ

 بيذا المعيار) العضوي والموضوعي( .

الفصؿ في المنازعة الجبائية لمقضاء العادي كما  ةتشريعات مف خّولت صالحيفمف ال 
ىو الوضع في السويد ومنيا مف أنشأ قضاء مستقؿ وخاص بالمنازعات الجبائية كما ىو 

واليمف  2و مصر 1عميو الوضع في ألمانيا اليوناف والبرتغاؿ وكذا الواليات المتحدة األمريكية 
سبانيا وبريطانيا3 الضريبي مف ذاتية واستقالؿ عف باقي فروع  نظرا لما يتمتع بو القانوف 4وا 

 القانوف األخرى.

                                                           
1
- BELTRAME Pierre et MEHL Lucien, Techniques, Politiques et institutions Fiscales 

comparés, PUF, Paris,1997, p595. 
 . 167،166المرجع السابؽ،ص ص ، في ربط وتحصيؿ الضرائببيومي محمد زكريا، المنازعات الضريبية  - 2

، العدد الثالث ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية  والقانونية، ((الدعوى الضريبية في سورية ))، إدلبي منى - 3
 .36ص ، 2011، سوريا، 27المجمد 

4
 - LACOMTE Didier, « La dualité de compétence en matière de contentieux fiscal », Revue 

Tunisienne de Fiscalité, N°9, centre d’études fiscales, Faculté de droit de Sfax, Tunis, 2009, p 

76. 
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إضافة إلى أّف ىناؾ مف البمداف مف عِمؿ عمى توزيع االختصاص بيف الجيازيف 
إذ نجد بأّف الضرائب المباشرة  والرسـو ، القضائييف العادي واإلداري كما ىو سائد في فرنسا

أّما الطعوف المتعمقة ، اء اإلدارييختص بالبت في منازعاتيا القض عمى رقـ األعماؿ
بالضرائب غير المباشرة األخرى والضرائب المشابية ليا تندرج ضمف صالحيات القضاء 

التوزيع في الصالحيات ال يقـو عمى مبدأ محدد مع ضرورة اإلشارة إلى أّف ىذا   . 1العادي
 .2يسير وفقو 

فنجد أّف القانوف المغربي أّما بخصوص بمداف المغرب العربي الثالثة محؿ الدراسة 
عكس ما ذىب إليو ، والجزائري خّوال لمقضاء اإلداري صالحية الفصؿ في المنازعات الجبائية

المشّرع التونسي إذ شتّت الفصؿ في المنازعة  الضريبية بيف قضاء الموضوع في قاعدة 
 مباشرة .اليـر والقضاء اإلداري في قمة اليـر ميما كاف نوع الضريبة مباشرة أو غير 

 الفرع األول: االختصاص النوعي .
يتفؽ التشريع الجبائي الوطني مع التشريع المغربي في ذات المجاؿ حوؿ اإلختصاص 

إذ نجد في التشريع ، رغـ اإلختالؼ حوؿ طبيعتيا، النوعي لمنازعات الضرائب المباشرة
فقد ذكرنا بأّنيا يمكف أف التونسي وى القضاء الكامؿ أّما في التشريع امف دعأّنيا الوطني 

 .اإللغاء تكوف مف دعاوى 

                                                           
1
منو .لالستزادة بيذا  65المادة   (loi du 22 frimaire ) فريميير 22االختصاص تـّ بموجب قانوف مبدأ توزيع  - 

 : راجع كؿ مف الخصوص 
- TROTABAS Lois et COTTERET Jean Marie,droit fiscal,  Op cit, p 247. 

- LUC ALBERT –Jean, LUC Saidj, Finances  Publiques, 6
e
 édition, Dalloz, Paris, 2009, 

p126.  

- AIME Charles et MARC Rochedy, Op cit, p 295.   

- GILLES Bachelier , Le Contentieux Fiscal, Ouvrage Collectif, LITEC,Paris, 1994, p54. 
2
- BACCOUCHE Néji,"le contentieux fiscal aujourd’hui", Revue Tunisienne de Fiscalité N°9, 

centre d’études fiscales, Faculté de droit de Sfax, Tunis, 2009,  p14.  
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التشريع الجزائري  في ة الضريبيةألعمال اإلدار  قاضي طبيعي :القاضي اإلداري: أوال
 .والمغربي دون التونسي 

 بالنسبة لمتشريع الجزائري .-1
كاف يعقد االختصاص في مجاؿ المنازعات الجبائية لمغرفة اإلدارية بالمجالس  لقد      

فبالرجوع إلى ، حاكـ اإلداريةلممبعد ذلؾ تـّ تخويؿ اإلختصاص لي، 2008قبؿ سنة القضائية 
فقرة ثالثة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد بأّف المحاكـ اإلدارية  801حكـ المادة 

وىو األمر الذي سار عميو ، يا المخّولة ليا بموجب نصوص خاصةتختص في القضا
المشّرع إذ نص صراحة في القانوف المتعمؽ باإلجراءات الجبائية بموجب مقتضيات المادة 

 الفقرة األولى منو  عمى انعقاد المحاكـ اإلدارية لمفصؿ في القضايا والمسائؿ الجبائية. 82
اري بالمادة الجبائية يتمّيز بالطابع الشمولي أي إذف نالحظ بأّف اختصاص القضاء اإلد

فالقضاء المختص بدراسة المسائؿ المتعمقة  ، مف دوف تمييز فيما بيف أنواع الفرض الضريبي
نازعة الضرائب المباشرة في في الجزائر ىو ذاتو في موغير المباشرة بالضرائب المباشرة 

 .فرنسا
 موقف المشّرع المغربي .-2

مف المدونة العامة لمضرائب لـ يحّدد المشّرع  243، 242في المغرب ووفقا لممادتيف 
المرتبطة بمادة الوعاء الضريبي دوف الجياز القضائي الذي يتولى الفصؿ في المواد الجبائية 

عمى التوالي  افإذ تنص .عباراتيا بصفة عاّمة فضفاضة وغامضة حيث وردت ، التحصيؿ
رات النيائية في المقرّ  عن طريق المحاكممخاضع لمضريبة أن ُينازعا ليجوز لإلدارة و :"

 ". المحكمة المختصةإلى  ..." إذا لم يقبل، "لمجان
أّما عند ارتباط المنازعة الجبائية بمادة االستخالص فقد حّدد المشّرع الجية القضائية 

التي مف مدّونة تحصيؿ الديوف العمومية  141المادة والمتمثمة في المحكمة اإلدارية حسب 
 ..." .المحاكم اإلدارية عمى  ...ُتعرض النزاعات التي قد تنشأ :" أّنو  تنص عمى
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أصبحت ىذه األخيرة ىي صاحبة الوالية  1 1993وبعد إنشاء المحاكـ اإلدارية سنة 
كدرجة سواء ارتبطت باألساس أو االستخالص العامة لمنظر في المنازعات الضريبية 

ة ات التي كانت تمارسيا المحاكـ العاديصورثت المحاكـ اإلدارية اإلختصاوبذلؾ ، ابتدائية
انطالقا مف ذلؾ ال نشؾ أّف النص يحمؿ عمى و ، 2في المنازعات المرتبطة بالوعاء

المختمفة سواء المباشرة اختصاص المحكمة اإلدارية البت في المنازعات في مجاؿ الضرائب 
 .3أو غير المباشرة ولو أغفؿ النص تناوليا

 اختصاص المحاكم العادية في التشريع التونسي.:  اثاني
دعاوى المرتبطة بأصؿ األداء مجمة الالمف  53تشمؿ منازعات األساس حسب الفصؿ

أو أصؿ  الدعاوى المتصمة بقاعدةيا ويقصد ب، مف ذات المجمة 54ر إلييا بالفصؿ اشوالم
األداء الدعاوى التي يمكف في إطارىا لممكمؼ بالضريبة مناقشة وجود الديف الجبائي الذي 

  :4مف نفس المجمة الدعاوى المتعمقة ب 54وتتمثؿ حسب الفصؿ  تزعمو اإلدارة مف عدمو
                                                           

المحدث بموجبو  90.41يتعمؽ بتنفيذ القانوف رقـ  1993سبتمبر  10صادر في ، 1.91.225ظيير شريؼ رقـ  -1
 . 03/11/1993بتاريخ  4227عدد  ـ ـ  ج ر، محاكـ إدارية

المشّرع المغربي الجية التي تختص نوعيا بالمسائؿ الجبائية بباب كامؿ يتمثؿ في  الباب الخامس وذلؾ في  إذ خّص  -2
المحاكم اإلدارية  ": عمى أفّ تنص منو  08مف قانوف المحكمة اإلدارية إضافة إلى المادة   36حتى المادة  28المواد مف 

 ...." بتحصيل... والضرائب  المتعمقة...تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص 
منشورات ، ((اإلشكالية التي يطرحيا قانوف المحاكـ اإلدارية في مجاؿ المنازعات الجبائية  ))الجامعي عبد الرحيـ،  -3

في ظؿ المحاكـ  بعنواف المنازعات الجبائية 04سمسمة مواضيع الساعة رقـ ، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية
 .66.65ص ص  1996، المغرب، اإلدارية

، تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائية، 03عدد  مجمة القضاء والتشريع، ((نزاعات األساس ))، عبيدة سممى -4
 وما بعدىا . 48ص ، 2011مارس 

، ص 2007، تونس، لمكتاب المختصمجمع األطرش ، د ط، الجزء الثاني، الورفمي أحمد، دراسات في قانوف الجباية -
 وما بعدىا . 127

-AYADI Habib, Les procédures fiscales de contrôle et de contentieux, Novaprint, Op cit, p 

235 et ss. 
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 اإلعتراض عمى قرار التوظيؼ اإلجباري .  -
 .دعوى االسترجاع  -
 التقديري.دعوى االعتراض عمى سحب النظاـ  -

بأف ييدؼ ، كما يشمؿ النزاع في االستخالص النزاع في صحة السند التنفيذي شكال    
كما يعد خمو بطاقة اإللزاـ مف ، الطعف إلى إبطاؿ السند بوصفو سند استخالص جبري

 .1المصادقة عميو عيبا جوىريا يبطميا 

ف يدعي المعترض أّف ويشمؿ أيضا الطعف في صحة ونفاذ السند التنفيذي موضوعا كأ    
الّديف موضوع السند التنفيذي قد انقضى بالوفاء أو بالتقادـ أو بالطرح وال يمكنو أف يتمسؾ 

، مف مجمة المحاسبة العمومية 39ؿ سب الفصحقاصة الّف القانوف منع عميو ذلؾ بالم
انقضاء الديف فالمديف ىنا ال ينازع في أصؿ الديف وال في صحة السند التنفيذي إّنما يدعي 

 الموضوع . ابما يجعؿ السند فاقد

ادي واآلخر ويقـو النظاـ القضائي التونسي عمى وجود جيازيف قضائييف أحدىما ع
تدائيا في بالنوعي لممحاكـ المدنية بالنظر اند اإلختصاص إاّل أّنو يسإداري بيياكؿ منفصمة 

وقد بّيف المشّرع بدقة كافية الجية التي يتـ رفع الطعف الجبائي  منازعات األساس الضريبي .
مف مجمة اإلجراءات الجبائية عند اتصاؿ المنازعة بمادة  54أماميا ضمف أحكاـ الفصؿ 

مف مجمة المحاسبة العمومية عند ارتباط الخالؼ  27وكذا الفصؿ 2الوعاء الجبائي 

                                                           
: الوسائؿ والضمانات في القانوف التونسي والقانوف المقارف، د  عبد اهلل، االستخالص الجبري في المادة الجبائية ىاللي - 1
 وما بعدىا .337 ص ، 2008، تونس، د د ف، ط

عتراض عمى قرارات بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعمقة باال  المحاكم االبتدائيةتختص التي تنص عمى : "  - 2
 التوظيف اإلجباري لألداء ...".
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خصوص الوعاء والمحكمة بتدائية العادية بتتمّثؿ في المحكمة االو  ،1باالستخالص الضريبي
 ستئنافية في مادة التحصيؿ.العادية اال

 وليساضيع الجباية لجية لقضاء العادي المشّرع صالحية الفصؿ في مو خّوؿ إذف 
واألكثر مف ذلؾ جعؿ االعتراض عمى  مسائؿ ، القضاء اإلداري مف حيث الموضوع

بذلؾ بطاقة دفع الضريبة بمثابة سند جاعال االستخالص بمثابة استئناؼ حكـ ابتدائي 
خّوؿ المشرع ميمة الرقابة عمى تطبيؽ قاضي ، كما 2القضائيتنفيذي إداري يقوـ مقاـ الحكـ 

 3) قاضي التعقيب(األصؿ لمنص تطبيقا سميما لمجياز اإلداري ممثال في المحكمة اإلدارية
 .4" اإلدارية الدنيا المحاكملتكوف ىذه األخيرة بمثابة "

ويكمف الداعي مف وراء إسناد ىذه المنازعات إلى المحاكـ العدلية ) العادية( في حرص 
كما يجعؿ الفصؿ فييا سريعا وحاسما  5المشّرع عمى تقريب القضاء مف المكمؼ بالضريبة

                                                           
عتراض عمى النسخة المستخرجة من بالنظر في الدعاوى المتعمقة باال محاكم االستئنافتختص  "...:نص عمى ي - 1

 جدول التحصيل ..." .
ديسمبر ، السنة الثامنة، 168/169عدد ، األخبار القانونيةالقانوف :مجمة ، ((ستخالص نزاعات اال )) ،الخميري جماؿ -2

 .130ص، 2013
يتم تعقيب القرارات الصادرة عن محكمة االستئناف ...طبقا لإلجراءات :" المرجع السابؽ ، تـ ح إ ج ، 69الفصؿ  -3

 المنصوص عمييا بالقانون األساسي لممحكمة اإلدارية ...".
مركز النشر الجامعي، ، لثةالطبعة الثا، ، القضاء اإلداري وفقو المرافعات اإلدارية في تونسعياض بف عاشور -4

مف عيوب توزيع المنازعات الجبائية عمى جيازي القضاء أّف قضاة التعقيب سيكونوف مف بيف و   .98، ص 2006،تونس
القضاة الذيف لـ يسبؽ ليـ القضاء في األصؿ في حيف أّف قضاة التعقيب) النقض( يفترض أف تتوفر فييـ تجربة طويمة 

راءة في المنظومة الجبائية ))ق، ناجيالبكوش )) قضاة القانوف.راجع :  اضمف محاكـ األصؿ ليصبحوا مؤىميف ليكونو 
 ((. 46ص، 2007، تونس، الحقوؽ صفاقس كمية 14عدد ، مجمة دراسات قانونية، ((اليـو

 .06ص، المرجع السابؽ، الفندري خميؿ -5
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،ونظرا العتبار ىيكمة المحكمة اإلدارية ال تسمح بتحقيؽ 1األمر الذي يزيد في تحقيؽ العدالة 
 .2العتبار عدـ وجود دوائر ابتدائية جيوية عمى صعيد الواقع ىذا الغرض 

جديد( الذي خّص المحكمة اإلدارية بالنظر ) 02ىذا الوضع استثناء مف الفصؿ ويمثؿ 
كما يقطع االتجاه الذي يفيد أّف القاضي اإلداري أصبح القاضي  3في جميع النزاعات اإلدارية

 .4الطبيعي لإلدارة 
وجود أكثر مف كتمة اختصاص تؤدي إلى انعقاد اختصاص  وبناء عمى ذلؾ نالحظ
بحيث لـ يقع اختيار المشّرع عمى إسنادىا ) المنازعة الجبائية( ، أكثر مف جية قضائية واحدة

التعقيد السائد في توزيع الصالحيات بيف الجيازيف ف ،5إلى أحد الجيازيف القضائييف
وال يخدـ بذلؾ حقوؽ المكمؼ  6سالقضائييف في فرنسا أىوف منو عف السائد في تون

 .7المستثمر
ذلؾ أّف المشّرع ، تنظيـ القضاء الجبائي اإلداري ىذا ما يبرر الخصوصية التي يعرفياو 

لـ يتوخ التبسيط في تحديد االختصاص القضائي ومف وراءه تحديد اإلجراءات القضائية 

                                                           
 .182ص ، المرجع السابؽ، 2005لسنة  91موسوعة شرح قانوف الضريبة عمى الدخؿ رقـ  زكريا محمد، بيومي  -1
 .06ص، سابؽالمرجع ال، خميؿ الفندري -2
 06 -2الرائد الرسمي الصادر في ، يتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية 1972مؤرخ في أوؿ جواف ، 1972لسنة  40قانوف عدد  -3

عدد ر ر ج ت ، 2002فيفري  04مؤرخ في ، 2002لسنة 11منقح  ومتمـ بموجب قانوف أساسي عدد ، 1972جواف 
 .2002فيفري  05مؤرخ في ، 11

 .149ص ، المرجع السابؽ، العياري كماؿ -4
 .03ص ، سابؽمرجع ، الفندري خميؿ -5
تونس، جويمية ، 07عدد ، مجمة القضاء والتشريع)) تطور حؽ التقاضي الجبائي منذ االستقالؿ ((، ، ىاللي عبد اهلل - 

 وما بعدىا . 21ص ، 2007
6
-BACCOUCHE Néji,Op  cit, p 14. 

7
- KRAIEM Sami, "Le Ministre D'avocat dans le Contentieux fiscal", Revue Tunisienne de 

Fiscalité, N°5, centre d’études fiscales, Faculté de droit de Sfax, Tunis, 2007, p 59 . 



والية المحاكم اإلدارية على منازعات  ل األول: الفص        الباب الثاني   
 الضرائب المباشرة في التشريعين الجزائري والمغربي دون التونسي .

 

2:3 
 

، إّنما كاف توزيع االختصاص بالنظر في المنازعات الجبائية معقد إضافة إلى ما المتبعة
 .1تتسـ بو المادة مف تعقيد 

لذلؾ ، 2واألكثر مف ذلؾ فقد انشطر الفقو بيف مؤيد ومعارض لما ذىب إليو مشرعيـ 
إيجاد حؿ لضماف أكبر قدر ممكف مف التوازف بيف المكمؼ عميو أف يسعى إلى البد 

بإيجاد أرضية سميمة لمتوفيؽ بيف المصمحتيف بما يحقؽ  ة العامةة ومصمحة الخزينبالضريب
ويرفع بذلؾ التضارب والغموض الذي ال ،  3الصالح العاـ ويحفظ التوازف بيف الخاص والعاـ 

 .مف وراءهطائؿ ال 

                                                           
اإلدارية أماـ الجيات القضائية: دراسة لمتشريعات التونسية المتعمقة بالنزاعات الجبائية  النزاعات الجبائية، الفندري خميؿ - 1

 .14، ص 2016، تونس، مجمع األطرش لمكتاب المختص، مدعمة بفقو قضاء المحكمة اإلدارية
القضائييف في مادة تضاربت آراء الفقو الجبائي التونسي بيف مؤيد ورافض ىذا الخمط في الصالحيات بيف كال الجيازيف  -2

 .والتقنية تتسـ بالتعقيد 

 يبرّرون ما ذىبوا إليو من خالل انطالق فقياء القانون العياري كمال وعمى رأسيم األستاذ "صحاب االتجاه المؤيد أ "
العام دائما من الفصل المطمق بين القانونين العام والخاص وأّن النظر في المادة الجبائية ال يستوجب فقط اإللمام 

متشعب  فالنزاع الجبائي حسبيم. بالقانون العام إّنما يتحقق ذلك عند اإللمام أوال بجميع فروع القانون الخاص 
، التجاري، الجنائي وكذلك اطالع واسع عمى القانون المدني، الدستوري، ويستوجب معرفة كبيرة بالقانون اإلداري

المحاسبي. لذلك كل فصل بين القانونين العام والخاص إّنما ىو من قبيل الوىم  ويكاد أصحاب ىذا ، االقتصادي
وعميو يكون بذلك القاضي العادي ، ( أفضل من القاضي اإلداريالعدلي القاضي العادي ) الموقف يجزمون بأّن إلمام

 ((.150المرجع السابؽ، ص ، .))العياري كماؿ  أكثر تأىيال
 ما ذىب ل ألستاذ "ناجي البكوش" بينما ينطمق أصحاب الرأي الُمعارض وعمى رأسيم عميد القانون الجبائي التونسي ا

 BACCOUCHE))الفصل ضد اإلدارة وفي مواد جبائية يجيميا إليو المشرع من خالل عدم تعود القضاء العادي

Néji, Op cit, p 15 )). . وبيذا يخمق لدينا اجتياد قضائي جبائي متعارض ومتناقض حتما 

 ((LACOMTE Didier, Op cit, p 75 ss.)) 

جانفي  04و 03يومي ، القاضي الجبائي ممتقى، ((معضمة اإلثبات في نزاعات التوظيؼ اإلجباري  ))، البرجي سفياف -3
 . 02ص ، تونس، المنظـ مف طرؼ الجمعية التونسية لمقانوف الجبائي، 2002
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نستنتج مف خالؿ ما تقدـ أّف مسألة االختصاص النوعي في التشريع الجبائي التونسي 
وقد وّفؽ المشّرع الجزائري  تماما عّما ىو سائد في التشريع الجزائري والمغربي .تختمؼ 

بإسناده اختصاص الفصؿ في القضايا والمنازعات الجبائية لمقضاء اإلداري نظرا ِلما تفرضو 
ورد يست (ع الفرنسي خاصة وأّنو )المشّرعطبيعة المادة ولـ يتأثر في ذلؾ بما ذىب إليو المشرّ 

 .نصوصو

  . الفرع الثاني : اتفاق التشريعات الثالث حول االختصاص اإلقميمي 

يقصد باإلختصاص المحمي توزيع القضايا جغرافيا بيف محاكـ الطبقة الواحدة عمى 
أساس الموقع أو المكاف ، فقواعده ىي التي تحدد المنازعات الداخمة في الدائرة اإلقميمية لكؿ 

ختصاص المحمي ألف قواعده تبنى في الغالب عمى محكمة . مف ىنا جاءت تسميتو باإل
ومفاد ذلؾ ، 1اعتبارات محمية أو إقميمية كموطف الخصـو أو محؿ األمواؿ موضوع المنازعة

أف يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف 
ويتحقؽ ىذا المبدأ أماـ ُمختمؼ الجيات القضائية كقاعدة ، المدعى عميو الحقيقي أو المختار

 .2عامة 

 3في نظر الفقو القانوني في الحاالت اآلتية: يكوف شرط اختيار الموطف و 

 ؛طنو بمكتب محاميو مو  طاعفاختيار ال -

 .مى اختيار الموطف بعنواف الموقع طرؼ وكيؿ قرينة عطعف مف تقديـ  -

                                                           
 . 105.104المرجع السابؽ، ص ص، لحرش كريـ - 1
 ج، المرجع السابؽ . ؽ إ ـ إ 37المادة انظر  - 2
 المرجع السابؽ .، ـؽ ـ ـ ، 27لفصؿ راجع ا  -  

3
- GILLES   Noel, Op cit, p 391.  
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تمّيز اإلجراءات الجبائية عف غيرىا مف المواد األخرى ونظرا لمطبيعة الخاصة التي 
خّص المشرع الجزائري والمغربي قواعد االختصاص المحمي الُمطبقة أماـ المحاكـ اإلدارية 

 بأحكاـ متمّيزة عف بقية  القواعد التي تضبط وتحكـ المازعات اإلدارية بصورة عاّمة .

لدعاوى وجوبا في ترفع اإلدارية وامف قانوف اإلجراءات المدنية  804فحسب المادة 
اصيا مكاف فرض الضريبة الرسـو أماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختص مادة الضرائب أو

 .أو الرسـ

مف قانوف المسطرة المدنية الذي أحالت إليو المادة  28وبناء عمى مقتضيات الفصؿ 
أّف الدعاوى إذ ، التحصيؿمف مدونة  141وكذا الفصؿ مف قانوف المحكمة اإلدارية  10

 وقد حّدد.كاف الذي يجب فيو تأدية الضريبة المتعمقة بالضرائب المباشرة ُترفع أماـ محكمة الم
 . 2عددىا ومقارىا 11 مادتو في 1قانوف المتعمؽ بإحداث المحاكـ اإلداريةال

وتختص المحكمة االبتدائية التي توجد بدائرتيا المصمحة الجبائية المتعيدة بالممؼ في 
، ومحكمة 3مادة الوعاءبالجبائية اإلجراءات مف مجمة  55التشريع التونسي حسب الفصؿ 

 .4في اإلستخالص  بطاقة الدفع االصادرة عنيالقباضة ي يوجد بدائرتيا مكتب االستئناؼ الت

                                                           
عدد  ـ ـ ج ر ، إحداث المحاكـ اإلدارية ومقار نفوذىا، 1993نوفمبر  03الصادر في ، 2.92.59مرسـو رقـ  - 1

 . 1993نوفمبر 17، مؤرخ في 4229
 -فاس -الدار البيضاء -الرباط –بالمغرب وىي : وجدة  تيةمقارىا بالمدف اآل حددت( محاكـ و 07سبعة)عددىا   -2

 مراكش . وعندما يكوف تنازع اإلختصاص بيف عّدة محاكـ إدارية تختص بو المحكمة اإلدارية بالرباط. –أكادير  -مكناس
 .106المرجع السابؽ، ص ، راجع : لحرش كريـ

التي توجد بدائرتيا المصمحة الجبائية المتعيدة ...ُترفع الدعوى ضد مصالح الجباية لدى " ينص عمى :الذي   -3
 .بالممف ..."

 المرجع السابؽ .، ــ ت د ع ، 27الفصؿ انظر  -4
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يتعمؽ  55قضائييف في ىذه المسألة فمنيـ مف اعتبر الفصؿ  وقد ظير اتجاىيف
بتحديد االختصاص الترابي لممحاكـ االبتدائية بخصوص النزاعات المتعمقة بقرار األساس 

ومنيـ مف 1الضريبي وليس بتحديد الجية اإلدارية التي تممؾ صفة التمثيؿ أماـ القضاء 
مف  55الفصؿ إاّل أّف .2لتقاضي أماـ المحاكـ اعتبره يتعمؽ بالجية اإلدارية التي ليا صفة ا

 .3مجمة اإلجراءات الجبائية  يتعمؽ بالمحكمة المختصة ترابيا حسب اإلدارة العامة لألداءات 

ويعد االختصاص المحمي كاالختصاص النوعي مف النظاـ العاـ يثيره الخصوـ 
لمتشريع الجزائري  عمييا الدعوى بالنسبةكانت مرحمة  ةوالقاضي مف تمقاء نفسو في أي

، لذا يجب 4دوف المغربي الذي يعتبر اإلختصاص المحمي ليس مف النظاـ العاـ ، والتونسي
عمى األطراؼ الدفع بعدـ اإلختصاص المحمي قبؿ أي دفع أو دفاع وال يمكف إثارة ىذا الدفع 

المحكمة كما يجب عمى مثير الدفع أف يبيف ، في اإلستئناؼ إاّل بالنسبة لألحكاـ الغيابية
اّل كاف الدفع  غير  ـ في الدفع بعد توىو ما يوجب عمييا أف تب، مقبوؿاإلدارية المختصة وا 

و إذا قضت بعدـ اختصاصيا أـ مستقؿ أو مع الحكـ في الجوىر، االختصاص المحمي بحك

                                                           
، 262ص ص  المرجع السابؽ،، بوعبسة وليد :نقال عف .2009ماي  25، بتاريخ 37009عدد  قرار تعقيبي إداري، -1

263. 
 المرجع نفسو .، 2008جانفي  14بتاريخ  ،36987عدد ، قرار تعقيبي إداريانظر  - 
 . 262المرجع نفسو، ص ، 2008أفريؿ  07بتاريخ ، 37522عدد ، قرار تعقيبي إداري -2
الجزء الرابع ، اإلجراءات أماـ المحكمة االبتدائية، دليؿ المراقبة والنزاع الجبائي، اإلدارة العامة لألداءات، وزارة المالية -3

 .57ص ، د س، تونس
انطالقا مف مبدأ حسف النية وعدـ التناقض في المادة اإلجرائية لغاية اإلضرار بالخصـ فإّنو ال يحؽ لإلدارة الجبائية  - 4

،))التوظيؼ اإلجباري  التمسؾ بطمب رفض الطعف شكال بسبب قيامو لدى محكمة غير مختصة .))انظر: الورفمي أحمد
 ((.269، ص 2003، تونس، في القانوف الجبائيدراسات  سمسمة الخبير:، لألداء : ما الجديد؟((
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لممؼ إلى المحكمة اإلدارية المختصة التي تكوف اإلحالة إلييا بقّوة القانوف االمحمي وجو 
 .1وبدوف غرامات 

 .شروط تقديم العريضة المطمب  الثاني:

يتـ رفع الدعوى الضريبية أماـ الجية القضائية المختصة إقميميا ونوعيا بعريضة 
.فالمدعى عميو في الغالب  افتتاحية مف طرؼ المكمؼ بالضريبة أو مف قبؿ اإلدارة الضريبية

ىي اإلدارة الضريبية أّما المدعي فيو شخص خاص ضعيؼ يحاوؿ حماية مصمحتو 
 .2الشيء الذي يجعؿ الشخص العاـ في موقع قوة مقارنة مع الشخص الخاص ، الخاصة

 مغربي.دون الالجزائري والتونسي  المدعى عميو في التشريعتحديد الفرع األول : 
ة ليس ِحكرا عمى المكمؼ الدعوى القضائية في مادة الضرائب المباشر إّف مباشرة 

 قضاء.أماـ ال تقديـ عريضة افتتاحيةمف ، فقد مّكف المشّرع اإلدارة الضريبية بالضريبة

 .:اإلدارة الضريبية حصرا أوال: في التشريع الجبائي الجزائري 

ويتضح  ،3إّف اإلدارة الضريبية ليست ممزمة بالّمجوء إلى القضاء لإلعتراؼ بحقوقيا 
مف قانوف  154و 1مكرر  153و 82مكرر و  81 وادالم وصنصخالؿ ذلؾ مف 

مف قبؿ كمة اإلدارية ضد المكمؼ رفع دعوى أماـ المحيستبعد  وأنّ أي ، اإلجراءات الجبائية
وطالما أّف ، الضريبي إصدار القرار اإلداري موضوع اإلخضاعطالما أّنيا مف تتولى اإلدارة 

القانوف مّدد سمطة اإلدارة الضريبية حتى أماـ المجاف إذ يمكف لإلدارة تعديؿ قرار المجاف 
                                                           

، مطبعة طوب بريس، 17و 16سمسمة الالمركزية واإلدارة المحمية  العدد ، اإلداري المغربي القضاء، لحرش كريـ -1
 .97،ص1997، المغرب

ص ،  2009، الجزائر، 09عدد ، مجمة مجمس الدولة، ((الطابع التحقيقي لإلثبات في المواد اإلدارية ))، محمد بدراف -2
13 . 

، ص 2010، الجزائر، دار ىومة، إشكالية تنفيذ اإلدارة لمقرارات القضائية اإلدارية : دراسة مقارنة، بف صاولة شفيقة - 3
90. 
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لة ألّنيا ألكف مف دوف تحديد وتدقيؽ في المساإلختيارية وبّيف حاالت اتباع ذلؾ اإلجراء 
تبقى الحالة الوحيدة التي يمكف فييا لإلدارة  والييئات .تمس بمصداقية نشاط وعمؿ تمؾ 

الضريبية تقديـ طعف لكف ضد المجاف وىو في حالة عدـ مخالفة المجاف لنص تنظيمي أو 
 .1 لمصمحتوبتيا في طمبات المكمؼ بالضريبة بموجب رأي و تشريعي بصورة صريحة 

فإّف المشّرع ، خاصة وعمى الرغـ مف أىمية دور المحامي في القضاء الجبائي بصفة
راحؿ النزاع أعفى إدارة الجباية مف المجوء إلى خدمات المحامي خالؿ مختمؼ أطوار وم

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  828و 827 دتيف ضمف الما2الجبائي  بصفة صريحة
أو  الذي ينص عمى إعفاء األشخاص المعنوية العامة مف التمثيؿ الوجوبي بمحاـ في اإلدعاء

 ممثمييـ.األشخاص مف طرؼ ع العرائض باسـ ىؤالء يالدفاع أو التدخؿ وتوق
وعميو، يشارؾ في عممية تحديد الوعاء الضريبي واالستخالص جيازاف إدارياف 

ومديرية الخزينة العمومية ، ديرية الضرائب بتقسيماتيامىما ، بالتبعية لوزارة المالية يخضعاف
المديريتيف أي قاسـ مشترؾ سوى أّنو ينتيي عمؿ جياز الوعاء يبدأ وال يقـو بيف ، بقباضاتيا

وىو ما يطرح في الواقع العممي تنازعا بيف القوانيف المنظمة لعمؿ ، عمؿ جياز التحصيؿ
 .3الجيازيف حيف منازعة المكمؼ في مقدار الضريبة

                                                           
1
 - YELLES CHAOUCHE Bachir, (( Le juge fiscal en Algérie)), Revue Tunisienne de 

Fiscalité, N°09, Centre d’études fiscales de la  faculté de Droit de sfax, Tunis,  2009, p 110 . 
مركز الدراسات الجبائية بكمية ، المجمة التونسية لمجباية، ((نظاـ إنابة المحامي في القضاء الجبائي ))، كرّيـ سامي -2

 وما بعدىا. 57، ص 2006، تونس، 05الحقوؽ بصفاقس، عدد 
، الجزء األوؿ، المنازعات الجبائية : طرؽ استخالص الضرائب المباشرة والمنازعات فييا، األمراني زنطار الحسف - 3

 .14، ص 1996 ، المغرب، مطبعة دار النشر المغربية
واإلشكاالت المطروحة في  البجدايني حياة، قواعد التقاضي في المادة الضريبية : دراسة نماذج مف المنازعات الجبائية -  

، منشورات مجمة الحقوؽ المغربية سمسمة " دراسات قضائية، الميداف العممي خالؿ مراحؿ الوعاء والتصفية والتحصيؿ
 .113ص  ، 2010، المغرب، اإلصدار الثالث
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اء في يعد المدير الوالئي لمضرائب صاحب حؽ التمثيؿ أماـ القض، وترتيبا عمى ذلؾ
كما  يعتبر قابض  . 1جميع منازعات الضرائب المباشرة المرتبطة بالوعاء الضريبي 

الضرائب  صاحب الصفة في التمثيؿ بالنسبة لمختمؼ المنازعات المتصمة باالستخالص 
 .2سواء ارتبطت باالعتراض عمى شكؿ إجراء المتابعة أو اعتراض عمى التحصيؿ الجبري 

 .: اإلدارة الضريبية حصراالتونسيثانيا: موقف القانون 

يمكف لإلدارة القياـ بالتخفيض أو الرفع في نتائج المراجعة الجبائية ألجؿ تدارؾ 
أو في حالة حصوليا عمى معمومات لـ يسبؽ لإلدارة األساس األخطاء المادية المتعمقة بقرار 

 .3االبتدائية لممطالبة بذلؾففي ىذه الحالة يمكف لإلدارة  رفع دعوى أماـ المحكمة ، عمـ بيا

أماـ القضاء وفقا  ي األخرى معفاة مف التمثيؿ بمحاـواإلدارة الضريبية التونسية أيضا ى
تعفى من مساعدة المحامي وزارة ) جديد( مف قانوف المحكمة اإلدارية:"... 33الفصؿ 
ة اإلجراءات مف مجمالفقرة الثانية  57فصؿ"،وكذا الفي مادة النزاعات الجبائية ، المالية

يمثل اإلدارة خالل سير الدعوى أعوانيا المؤىمين لذلك دون توكيل خاص :" الجبائية 
 لمغرض".

في إدارة الجباية  لمحكمة االبتدائية ضدّ يتـ عرض المنازعة أماـ ا، ذلؾعمى با وترتي
ترفع الدعوى ضد مصالح : " مجمة اإلجراءات الجبائية 55حسب الفصؿ مادة الوعاء 

                                                           
 .75ص، المرجع السابؽ، 09مجمة عدد  ،2008فيفري  13مؤرخ في ، 038542رقـ قرار ، مجمس الدولة -1
.غ (، مؤرخ في : )ـمصفي مؤسسة استصالح   ، بمدية سكيكدة )ضد(20288قرار رقـ ، مجمس الدولة -2

  .67، ص2005، ، الجزائر7عدد ، ، مجمة مجمس الدولة12/07/2005

يمثؿ اإلدارة الجبائية الفرنسية أماـ القضاء في جميع المنازعات الجبائية )وعاءا وتحصيال( الوزير المكمؼ بالمالية و  -
 مف قانوف اإلجراءات الجبائية.   R *200-18حسب المادة 

 ، المرجع السابؽ .تـ ح إ ج ، 46الفصؿ  -3
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لكف بخصوص مادة التحصيؿ يتـ تمثيؿ إدارة الضرائب مف طرؼ الموظؼ الذي  .الجباية"
 .1قاـ بالتوقيع عمى بطاقات الدفع واإللزاـ ويتمثؿ في قابض المالية 

 .المجان  : اإلدارة الضريبية أوالقانون المغربي موقف ثالثا:

يمكف لإلدارة الضريبية تقديـ دعوى أماـ المحكمة اإلدارية المختصة ترابيا لمطعف في 
 .2القرارات الصادرة عف المجنة المحمية أو قرارات المجنة الوطنية 

بخصوص ، الجزائري والتونسيو المشرع المغربي مقارنة بنظيريو،النيج سار عميونفس 
ىو وما يبرر قولنا ، يمأماـ القضاء بواسطة محاالتمثيؿ  إعفاء اإلدارة الضريبية مف وجوب

 تمثل مديرية أمام القضاء:" ي ينص عمىذلضرائب المدونة امف  244في الفصؿ ما ورد 
.ويمثؿ اإلدارة أماـ القضاء مدير الضرائب في "عينو ص الذي يبمدير الضرائب أو الشخ...

مف مدونة  244مادة الوعاء والخازف العاـ في مادة التحصيؿ الجبائي وفقا لمفصميف 
 .المدنية  مف المسطرة 5  –515وكذا الفصؿتحصيؿ ال

 الفرع الثاني : الشروط المرتبطة بالمكمف بالضريبة .

بالضريبة حؽ المجوء أماـ القضاء قصد متابعة إذا كاف القانوف قد منح لممكمؼ      
فإّف ىذا الحؽ ال يقبؿ إاّل مف طرؼ المكمؼ الذي فرضت عميو ، اإلجراءات التنازعية

عمى اعتبار أّنو ال يصح التقاضي إاّل مف طرؼ الشخص الذي لو صفة ، الضريبة شخصيا
 .بية تباعاومصمحة وأىمية لذلؾ  . سنحاوؿ دراسة ىذه الشروط في الدوؿ المغار 

 

 

                                                           
 . 150، المرجع السابؽ، الخميري  جماؿ - 1
 المرجع السابؽ .، ــ ع ض ، 242المادة  -2
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 .الصفة والمصمحة واألىمية  أوال:

 في القانون الجزائري .-1

المصمحة ىي الفائدة العممية المشروعة المرجو تحقيقيا وحمايتيا بالمجوء إلى القضاء       
ويشترط اف تكوف شخصية ومباشرة وأف تكوف قائمة  2، فال دعوى مف دوف مصمحة 1

 .3وحالة
سواء تـ رفع ، بالنسبة لمصفة والمصمحة تندمجاف في القضايا اإلدارية والجبائية      

المنازعات الجبائية مف طرؼ المكمؼ ذاتو أو بواسطة المحامي . وعميو يكتسب المدعي في 
 .ىذه الحالة صفة التقاضي بموجب النص القانوني أو بصفة تمقائية 

ونمّيز ىنا بيف ، ي يتمتع بأىمية الوجوب الكاممةوالبد أف ُترفع الدعوى مف المكمؼ الذ
 أىمية المكمؼ بالضريبة كونو شخصا طبيعيا وكذا باعتباره شخصا معنويا .

( 19ُيشترط بموغو تسعة عشرة )، وبالنسبة ألىمية تقاضي المكمؼ الشخص الطبيعي
االعتباري ، وفيما يخص أىمية الشخص 4سنة كاممة وقت رفع الدعوى في التشريع الجزائري

 .5التمثيؿلذا فإّف الدعوى تستوجب أف يتـ رفعيا ممف لو الصفة في ، فيي شرط قائـ ضمنيا

 

 

                                                           
عدد ، الدولة مجمة مجمس، ((المنازعة اإلدارية في الجزائر : تطورىا وخصائصيا : دراسة تطبيقية))، نويري عبد العزيز -1
 . 38ص ، 2006، الجزائر، 8
 . 78ص، المرجع السابؽ، أحمد محيو -2
ثباتيا في ضوء اجتيادات مجمس الدعوى ، كوسة فضيؿ -3  .38ص ، المرجع السابؽ ، الدولةالضريبية وا 
 المرجع السابؽ .، جؽ ـ  40والمادة ؽ إ ـ إ ج  13المادة  انظر -4

 . 519، 518ص ص ، المرجع السابؽ، بوعشبة توفيؽ -5
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 في القانون التونسي .-2

إذ ،1مف بيف اإلجراءات الخصوصية لرفع الدعوى الجبائية نجد الصفة والمصمحة
:" ترفع اإلجراءات الجبائية الذي ينص عمىمف مجمة  55عمى أحكاـ الفصؿ اف تتأسس

".ويتدعـ ىذا اإلجراء )المكمف(طالب باألداء بواسطة عريضة كتابية يحررىا الم ...الدعوى 
مف حيث  بفقو القضاء مف حيث تحديد صفة المدعي وعدـ قابمية الدعوى الجبائية لمتوسع

 2األطراؼ.

مقارنة باستثناء شرط األىمية في القانوف التونسي الذي يتمّيز بشيء مف المرونة ، ذلؾ
فاألىمية ليست إاّل مجّرد شرط انعقاد الخصومة فإذا كاف ىذا العنصر ، بالمصمحة والصفة

 ةثمانيبة حدده المشّرع ي. وسف األىم3مختؿ يجوز صراحة تالفي الخمؿ أثناء نشر القضية

                                                           
1

 - AYADI Habib, Les procédures fiscales de contrôle et de contentieux,  Op cit, p 396 . 

حيث ال يصح العمل بالقاعدة القاضية بأن يسوغ المجوء عند الحاجة إلى النص  )) :أّنو إذ أقّرت المحكمة اإلدارية -2
ضرورة أن توظيف األداء ال يقبل مدلول الدعوى المدنية بمعناه ، العام بقدر ما ال يتعارض مع أحكام النص الخاص

اليا ومنيا اإلدخال بطمب من أحد الواسع وبالتالي فيو ال يخضع لإلجراءات المدنية والتجارية بكامل أصوليا وأحو 
بل أّن ، األطراف المتنازعة الذي ييدف أساسا إلى جعل الحكم المنتظر صدوره منسجما عمى الشخص الواقع إدخالو

 يقبل التوسع توظيف األداء إّنما ىو إجراء محدود في جميع مراحمو باعتباره منحصرا بين اإلدارة والمطموب باألداء ال
جويمية  10، مؤرخ في 96قضية عدد ، ))قرار تعقيبي إداري .((مقصود بعممية توظيف األداء ليشمل غير من ىو

 ((. 92المرجع السابؽ، ص  ، اإلدارية أماـ الجيات القضائيةالنزاعات الجبائية  نقال عف : الفنذري خميؿ،، 1980
، تونس، د د ف، ختصاص: األحكاـ العامة واالالتعميؽ عمى قانوف المرافعات المدنية والتجارية ، الغزواني نور الديف - 3

 .177.176ص ص ، 1996
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وُتعد شروط )الصفة والمصمحة، األىمية( قبوؿ رفع الدعوى مف النظاـ ، سنة1(18عشرة )
 .2العاـ يثيرىا القاضي تمقائيا ويتمسؾ بيا الخصـو في أي طور مف أطوار التقاضي 

 موقف المشرع المغربي .-3

المشرع الجزائري مف حيث الصفة والمصمحة مع انتيج المشّرع المغربي نفس النيج 
 . 3(18عشرة سنة ) ةف األىمية بثمانيلكف حّدد س، واألىمية

المراوحة بين و وجوب توكيل محام في التشريعين الجزائري والمغربي  :إنابة المحامي ثانيا: 
 الوجوبية واإلختيارية في القانون التونسي .

قاعدة قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى مف  825المادة نص المشرع الجزائري في 
تحت طائمة عدـ  المكمؼ ( أماـ المحكمة اإلدارية بمحاـ الطاعف ) المدعيوجوبية تمثيؿ 

مف قانوف المحكمة  03 قبوؿ العريضة وىو المنحى الذي اتبعو المشّرع المغربي في المادة 
وب يوقعو محاـ مسجؿ في حيث ترفع القضايا إلى المحكمة اإلدارية بمقاؿ مكتاإلدارية 
 .4 الجدوؿ

                                                           
 السابؽ. المرجع، مف مجمة االلتزامات والعقود 07 الفصؿ -1
يتعمؽ بإدراج مجمة المرافعات المدنية  1959أكتوبر  05مؤرخ في ، 1959لسنة  130قانوف عدد ، 19 الفصؿ -2

 . 1956نوفمبر  13و  10 -06 -03مؤرخ في ، 56عدد ، الرائد الرسمي، والتجارية
 المرجع السابؽ.، مف مدونة األسرة 209المادة  -3
عمى ِخالؼ المعموؿ بو في التشريع الجبائي الفرنسي حيث أّف رفع الدعوى أماـ القاضي الجبائي ال يشترط في ىذا  -4

 وفقا لممادة  (وتحصيالا الضريبية ) وعاءمنازعات شأنيا إنابة محامي  فيكوف بذلؾ إجراء اختياري في مختمؼ ال

-  R*202- 2, LPF, Op cit : "…Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère 

d'un avocat "      .  

 .الفرنسيعادي سواء التي ىي مف ىيكؿ القضاء اإلداري أو ال 

   ((  RICHER ) D(, Op cit, p 95 et ss-)) 
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عف التشريعات السابقة واعتمد معيار مالي يبيف الحد فقد حاد المشّرع التونسي أّما       
تجاوز مبمغ متى اإلنابة وجوبية  فجعؿ  ،يؿ المكمؼالفاصؿ بيف الوجوبية وعدميا في تمث

( فيما يتعمؽ بمنازعات د ت 25.000ع الضريبي خمسة وعشريف ألؼ دينار)اإلخضا
 .األساس

وبمفيوـ المخالفة فإف تمثيؿ المدعي بمحامي مسألة اختيارية إذا قّؿ مبمغ الفرض     
 الجبائية .اإلجراءات مف مجمة  57حسب الفصؿ  خمسة وعشريف ألؼ دينارعف الضريبي 

القضايا جميع جعؿ مسألة إنابة المحامي اختيارية في وتجدر اإلشارة إلى أف المشرع      
 مف مجمة 2فصؿ وفقا لملذلؾ دوف وضع معيار مالي المتعمقة بمنازعات التحصيؿ 

 المحاسبة.
تعقيد مادة الجباية يخمؽ نوع مف عدـ التكافؤ بيف  مف خالؿ ما تقّدـ نخمص إلى أفّ 

وبيف ممثمي اإلدارة الضريبية ، المكمؼ بالضريبة الذي قّمما يكوف ممما بتقنيات ىذه المادة
ليـ مف الخبرة والمعرفة بالقانوف الجبائي ما يكفي لتدعيـ موقؼ اإلدارة أماـ القاضي  الذيف

يكوف أغمب األحياف فتدخؿ المحامي ليس ىو الحؿ إلشكالية عدـ التكافؤ بؿ في ، الجبائي
أو خبير في المحاسبة أنفع مف المجوء إلى خدمات  المكمؼ إلى مستشاره الجبائي لجوء

 المحامي.
 . عريضة : آجال تقديم الالثالفرع الث

إف حؽ المكمؼ بالضريبة في ممارسة الدعىوى القضائية مشروط باحتراـ اآلجاؿ القانونية    
وىو نفس ، فإذا أخّؿ بيا ترتب عف ذلؾ سقوط ىذا الحؽ، التي تفرضيا القوانيف الضريبية

اإلدارة أو المجاف الضريبية المصير الذي تعرفو الدعوى التي يرفعيا المكمؼ قبؿ تبميغو قرار 
التشريع مع ما ىو سائد في عمى النقيض ، في كؿ مف التشريع الجبائي الجزائري والمغربي

الدعوى المرفوضة شكال النقضاء ميعاد تقديميا يمكف تداركيا عف طريؽ حيث أف التونسي 
 . يتـ دراستيا الحقا. الطعف أماـ لجاف خاصة بيذا الغرض

 



والية المحاكم اإلدارية على منازعات  ل األول: الفص        الباب الثاني   
 الضرائب المباشرة في التشريعين الجزائري والمغربي دون التونسي .

 

315 
 

 . الجبائي الجزائري في القانونأوال: 
( أشير ابتداء مف يـو استالـ اشعار التبميغ أو مف 04ترفع الدعوى خالؿ أربعة )     

انقضاء ميعاد الفصؿ في الشكوى وعدـ جواب اإلدارة فيما يخص الدعاوى المتعمقة بالوعاء 
( ابتداء مف تاريخ 02وفي غضوف شيريف )، ؽ إ ج 02فقرة  82الضريبي  حسب المادة 

ميغ قرار اإلدارة أو ابتداء مف انقضاء أجؿ البت في الشكوى األولية وصمت اإلدارة بشأف تب
القضايا المتعمقة بمادة التحصيؿ الجبائي)االعتراض عمى شكؿ المتابعة أو عمى التحصيؿ 

( ابتداء إّما مف انقضاء 01وفي ميعاد شير) .ج مكرر ؽ إ ج  153الجبري ( وفقا لممادة 
ما مف إبالغ قرار المدير في .شير واحد( لإلدارة لمدير الضرائب لمبت )وح األجؿ الممن وا 

 .1مف نفس القانوف  154حالة المطالبة باسترداد األشياء الحجوزة  وفقا لممادة 

                                                           
مف قانوف اإلجرءات المدنية  831مع اإلشارة إلى حرماف المكمؼ بالضريبة مف اإلستفادة مف الحكـ الوارد بالمادة  -1

إاّل إذا أشير إليو في ، أعاله 829ال يحتج بأجل الطعن المنصوص عميو في المادة واإلدارية التي تنص عمى أنو :" 
 تبميغ القرار المطعون فيو ". 

( أشير يسري مف تاريخ التبميغ 04ىو ميعاد رفع الدعوى والمحدد ب أربعة ) 829المنصوص عميو في المادة والميعاد    
 أو مف تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي .، الشخصي بنسخة مف القرار اإلداري الفردي

 خالؿ ما تقدـ نستنتج  حالتيف ىما : مف
أشير  04داري إلى ميعاد أربعة أشير : ىنا يمكف لإلدارة اإلحتجاج بمرور ميعاد حالة اإلشارة في تبميغ القرار اإل -

 ومآليا عدـ القبوؿ شكال.
حالة عدـ ذكر ميعاد رفع الدعوى في تبميغ القرار اإلداري : في ىذه الحالة الميعاد مفتوح أماـ الطاعف وال يحده  -

 ِسوى السقوط بالتقادـ .
ذا كاف اليـو األخير مف األجؿ ، يـو التبميغ أو التبميغ الرسمي ويـو انقضاء األجؿفال يحسب ، وتحتسب اآلجاؿ كاممة وا 

 .ؽ إ ـ إ  مف 405ليس يـو عمؿ كميا أو جزئي يمدد األجؿ إلى أوؿ يـو عمؿ موالي  وفقا لممادة 
ية إدارية غير مختصة ئ: الطعن أمام جية قضافي الحاالت اآلتية ، إ ـ إ مف ؽ 832الطعف  حسب المادة  وتنقطع آجاؿ

 القوة القاىرة أو الحادث المفاجئ.؛ وفاة المدعي أو تغير أىميتو ؛ طمب المساعدة القضائية ؛   
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وقد حدّد المشّرع الفرنسي مّدة رفع الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية في أجؿ شيريف 
سواء أماـ القضاء العادي أو أماـ القضاء  1رة(  ابتداء مف تاريخ تبميغ قرار اإلدا02)

 .2اإلداري
ُترفض الدعوى شكال في حالة تقديميا خارج الميعاد القانوني المحدد ليا أو قبؿ ، وعميو

 Prématurée) 3 انتياء أجؿ البت الممنوح لإلدارة لمفصؿ في الشكوى )دعوى سابقة ألوانيا
ويفقد بذلؾ ، التي ال يمكف تصحيحياأو بسبب تخمؼ إحدى الشروط الشكمية األخرى 

 إف كاف ليا مقتضى.، المكمؼ بالضريبة ضمانة أساسية القتضاء حقوقو

 . في القانون الجبائي المغربيثانيا: 

مف  242( يوما الموالية لتبميغ قرار الّمجاف وفقا لممادة 60ترفع الدعوى في ميعاد ستيف )    
حالة عدـ جواب المكمؼ بالضريبة عمى  ( يوما في 30وفي غضوف ثالثيف ) ـ ع ض .

وفيما يخص ميعاد الطعف  .نفس القانوف  مف 243تصحيح األساس الضريبي حسب المادة 
مف قانوف المحاكـ اإلدارية والمادتيف  28المتعمقة بإجراءات التحصيؿ فتحدد حسب المادة 

 ( يوما تحتسب مف :30)بثالثيف تحصيؿ المف مدونة  121و 120

 تبميغ مقرر اإلدارة جوابا عمى شكوى المكمؼ  بالضريبة .مف تاريخ  -
ة لتاريخ ( يوما الموالي60) والمحددلإلدارة الممنوح  مف تاريخ انقضاء أجؿ الرد -

 .توصميا بالشكوى المسبقة

                                                           
1
-art  R*199-1, CPF, Op cit :" L'action doit être introduite devant le tribunal competent 

dans le délai de deux mois à partir du jour de la  réception de l'avis par lequel 

l'administration notifie au contribuable la decision prisesur la réclamation…". 
2-DEBBASCH Charles, RICCI   Jean  -  claude, Op cit, p789. 

كاف ىذا الوضع ) تقديـ دعوى سابقة ألوانيا ( مقبوؿ لدى القضاء المغربي في فترة زمنية معينة ثـ تراجع عنيا .ألكثر  - 3
 .393تفصيؿ راجع : األبيض بوبكر، المرجع السابؽ، ص
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الجزائري يعتبر اآلجاؿ المتعمقة باإلجراءات الضريبية كاممة مثؿ والمشرع المغربي      
ذا صادفت اآلجاؿ بحيث ال يعتبر في  الحساب اليـو األوؿ مف األجؿ ويوـ حموؿ األجؿ . وا 

المحددة ليذه اإلجراءات يـو عيد أو عطمة قانوني يتـ إرجاء حموؿ األجؿ إلى اليـو األوؿ 
 512ئب والمادةمف المدونة العامة لمضرا 245مف أياـ العمؿ الموالية  وفقا ألحكاـ المادة 

 .المدنية  مف قانوف المسطرة

 موقف المشرع التونسي .  ثالثا:

( يوما مف تاريخ تبميغ قرار اإلدارة المتعمؽ 60يتـ الطعف في غضوف ميعاد ستوف )    
مف ـ  55وفقا لمفصؿ ، باإلخضاع الضريبي أو مف تاريخ أجؿ الرد عمى مطمب اإلسترجاع

اإللزاـ أو ( يوما ابتداء مف تاريخ تبميغ بطاقة 90ح إ ج . وفي ميعاد أقصاه تسعوف )
 مف ـ ـ ع . 27حسب الفصؿ ، النسخة الُمستخرجة مف جدوؿ التحصيؿ

وقد ساير المشّرع التونسي نظيريو، الجزائري والمغربي، مف حيث قاعدة احتساب      
الميعاد أنو ينطمؽ مف اليـو الموالي لمتبميغ ويمدد إلى أوؿ يـو عمؿ ليس ببعيد إذا صادؼ 

 مف مجمة اإللتزامات والعقود . 140،143يقا ألحكاـ الفصميف اليـو األخير يـو عطمة تطب

و الجزائري يلـ يسمكو نظير  امتفرداتبع طريقا  المشّرع التونسيأف وما يجدر اإلشارة إليو 
يتمثؿ في إمكانية عرض الخالؼ بمبادرة مف المكمؼ بالضريبة أو مف طرؼ  و المغربي

ىذه األخيرة ، اإلدارة الضريبية أماـ لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيؼ اإلجباري لألداء
في عرائض المكمفيف بالضريبة المتعمقة بالتماس إعادة النظر في قرارات  إبداء الرأيتتولى 

يصدر بشأنيا حكـ في األصؿ النقضاء أجؿ االعتراض داء التي لـ التوظيؼ اإلجباري لأل
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شريطة أف تقّدـ العريضة في أجؿ أقصاه موفى  شكال عمييا عمييا أو لرفض االعتراض
 .1السنة الخامسة الموالية لمسنة التي تـ خالليا تبميغ القرار إلى المكمؼ بالضريبة  

ضمانة أساسية لممكمؼ بالضريبة ويجنبو  شكؿفألوؿ وىمة يتبيف أّف ىذا اإلجراء ي
 لكف بالتمعف جيدا في إجراءات الطعف وطبيعة ما ُتصِدره المجنة وعمى أي، ضياع حقوقو

فتمتد ، مستوى توجد نفيـ بأّف اإلدارة الضريبية ليا ُسمطة ال ُيستياف بيا في المادة الضريبية
اإلدارة تبقى تمتاز وتتمّيز عف و فوعمي، سُمطاتيا وامتيازاتيا حتى بعد المرحمة القضائية

 الطرؼ الضعيؼ بوصفيا الطرؼ والقاضي  في ذات الوقت .

 .لمعريضة : الشروط الموضوعية الرابع  الفرع

القضاء اإلداري ىي الحصص الضريبية التي يجوز لممدعي االعتراض عمييا أماـ  إفّ 
إذ ينظر القاضي عند ، القضاءتمؾ الواردة في الطمبات األولية السابقة عمى المجوء إلى 

عمييا التشريع  مدى مراعاة جممة مف القواعد التي نصعمى طالعو عمى ممؼ القضية ا
 .الجبائي أـ ال 

 

                                                           
بحيث توّجو ، وقد ُأحِدثت ىذه المجنة عمى مستوى وزارة المالية ، المرجع السابؽ .تـ ح إ ج ، 127راجع الفصؿ  -1

، المستشار القانوني لوزارة الماليةبصفة رئيس ، بالمحكمة اإلدارية وتتألؼ مف:مستشار، الطمبات إلى الوزير المكمؼ بالمالية
ويمكف دعوة المكمؼ بالضريبة  ممثميف عف ىيئة الخبراء المحاسبيف .، موظفيف بوزارة المالية ليما رتبة مدير إدارة مركزية

كما يمكف لمجنة أف تطمب توضيحات أو معطيات مف مصالح الجباية بخصوص الممفات المعروضة ، وقصد االستماع إلي
 عمييا .

كما اعتبر ، وما تجدر اإلشارة إليو أّف آراء المجنة غير ممزمة وال يمكف االحتجاج بيا أماـ اإلدارة الضريبية أو أماـ القضاء
 . فرض اإلجباري لمضريبة غير قابمة لالعتراض أو لمطعفالقانوف مقررات سحب أو تعديؿ القرار المتعمؽ بال

 



والية المحاكم اإلدارية على منازعات  ل األول: الفص        الباب الثاني   
 الضرائب المباشرة في التشريعين الجزائري والمغربي دون التونسي .

 

319 
 

التظمم األولي  في التشريعين  موضوع ذاتو  ىو أوال :أن يكون القرار المطعون فيو قضاء
 .الجزائري والمغربي دون التونسي 

إف مجموعة اإلجراءات األولية تمعب دورا أساسيا في حصر النزاع المعروض عمى 
ألف االحتجاج عمى القرار اإلداري المسبؽ ىو العمؿ ، 1القاضي حياؿ الضريبة المتنازع فييا 

2الذي يربط النزاع
"c'est  l'acte qui lie Le contentieux ". . 

مف قانوف  25لمطمب القضائي وفقا لممادة  أخذ المشّرع الجزائري بالمفيـو الواسعوقد 
اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تنص عمى:" يتحدد موضوع النزاع باالدعاءات التي يقّدميا 

 الخصـو في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الّرد..." .

فّ و  يبرر عدـ قبوؿ  3القضائيالمستقر و المتعارؼ عميو أف مبدأ ثبات الطمب  ا 
ني األوجو الجديدة تكوف مقبولة شريطة استنادىا إلى نفس السبب القانو  أفّ الطمبات الجديدة و 

إذ يمكف أف يثيرىا ، فيي التي تكوف مقبولة 4مف النظاـ العاـ لألوجو األصمية ما عدا األوجو
 القاضي أو الخصـو في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى .

                                                           
1

- HALOUI   Khalil,  Op cit, p 181. 
 . 36ص، المرجع السابؽ ، نويري عبد العزيز -2
 .21ص ، المرجع السابؽ، كريبي زوبيدة - 

-ESCLASSAN Marie-Christine, Op cit, p111 
يفيد بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة عمى النزاع األصمي سواء تعمقت ىذه العناصر بالوقائع أصبح المبدأ و ىذا  تطورلقد  -3

 لى إعفاء الخصـو مف رفع دعوى جديدة .إأـ بالقانوف أو باألشخاص إلدخاؿ مرونة كافية عمى النزاع وتؤدي بذلؾ 
، التحكيـ –التنفيذ  -دارية : الخصومة  الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإل، صقر نبيؿ :راجع لالستزادة   - 

 . 20 .19ص ص   ، 2008، الجزائر، دار اليدى
...النظر في المطاعن القانونية التي سبق التمسك المرجع السابؽ :" ، قانوف المحكمة اإلدارية، )جديد( 72الفصؿ  -4

 . متعمقا بالنظام العام ..."لدى حاكم األصل إاّل إذا كان المطعن المثار ألول مّرة أمام التعقيب  بيا
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أماـ إدارة الضرائب وفقا  المكمؼ بالضريبة ممـز بتقديـ شكوى ة وفي المنازعة الجبائي
مف المدونة  المدونة  120مف قانوف اإلجراءات الجبائية وكذا الفصؿ  153، 70لممادة 

 مف المدونة العامة لمضرائب في مادة الوعاء . 235العامة لمتحصيؿ والمادة 

 رار صادر بشأف استدراؾفي ىذه الحالة ال يجوز لممكمؼ الذي طعف مثال في قف
شكميات التحصيؿ أو المتابعة أف يغّير طمبو األصمي أماـ القضاء كأف يتـ الطعف 

أي أّف التظمـ كاف لو عالقة بالتحصيؿ ، بخصوص استدراؾ أخطاء في الحساب الضريبي
والطعف أماـ القضاء مختمؼ تماما نظرا الرتباطو بالوعاء الضريبي. فالشكوى األولية ىي 1
 .2 ي تحدد موضوع  النزاع أماـ القضاءالت

، فاختالؼ مضموف عريضة الدعوى عف مضموف الشكاية يؤدي إلى عدـ قبوؿ الدعوى
ولمقاضي الجبائي أف يقـو بالتمييز بيف الطمبات الجديدة في عريضة الدعوى وتمؾ الموجودة 

 .3في الشكاية إعماال لمسمطة التقديرية التي يتمتع بيا 

يجوز لممكمؼ االعتراض عمى حصص ضريبية في حدود التخفيضات الممتمسة ، لذلؾ
في البداية بتقديمو طمبات جديدة )في التظمـ األولي أماـ اإلدارة أو أماـ المجاف المحمية أو 
الوطنية، حسب الحالة في التشريع الجبائي الجزائري ونظيره المغربي( شريطة أف يعّبر عف 

 .4الفتتاحية لمدعوى ذلؾ  صراحة في العريضة ا

                                                           
 تتصؿ المنازعة بالتحصيؿ الجبائي  يفيد ذلؾ بأّف المكمؼ بالضريبة قد اعترؼ بوعائيا .لّما  -1

2
 - EL KESRI (A),Op cit, p187.  

، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه العمـو في الحقوؽ، شيعاوي وفاء، األحكاـ اإلجرائية الخاصة بالدعوى الجبائية -3
 .77، ص 2009/2010السنة الجامعية ، الجزائر، جامعة بسكرة، تخصص: قانوف األعماؿ

 .، المرجع السابؽ جؽ إ ج ، 03الفقرة  83المادة   -4
 ، المرجع السابؽ .ـؽ ـ ـ ، 113الفصؿ  - 
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بقوليا : " غير أّنو وفي حدود  الجزائرية  ىذا ما أكدتو أيضا المديرية العامة لمضرائبو 
إذا ما تـ النص عمييا  قرينة جديدةيمكنكـ االستدالؿ بكؿ ، التخفيض المطالب بو أوليا

 . 1صراحة في عريضتكـ االفتتاحية لمدعوى " 

الواردة في المادة المذكورة أعاله ناجمة عف "  ديدة جالطمبات " البالتالي فإف عبارة و 
 Conclusions »خطأ في الترجمة إذ أف المشرع استعمؿ في النص الفرنسي عبارة: 

nouvelles »  ولـ يستعمؿ عبارة .«  Demandes nouvelles » 

المتمتع عمى القاضي الضريبي الجديدة و ليس الطمبات الجديدة و و بالتالي رأينا األوجو 
مالو الجديدة و األوجو الجديدة عند إع بسمطة التقدير التمييز فيما يعرض عميو بيف الطمبات

 .  2 إجراءات التحقيؽ في العريضة 

ترؾ السمطة التقديرية لمقاضي في قبوؿ الطمبات اإلضافية  3لكف المشّرع المغربي 
وأىـ الحاالت التي استقر عمييا ، وتقدير ما إذا كاف يترتب عمييا ضرر بدفاع المدعى عميو

 4الفقو والقضاء بشأف قبوؿ الطمبات اإلضافية ىي : 

إذا كاف ييدؼ المدعي مف خالؿ الطمب اإلضافي إلى تصحيح الطمب األصمي أو   -
 تعديؿ موضوعو لمواجية ظروؼ طرأت أو تبّينت بعد رفع الدعوى؛

                                                           
، التطبيقي لممكمؼ بالضريبة الدليؿ، المديرية العامة لمضرائب، وزارة المالية، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

 .111ص ، 2010، الجزائر، منشورات الساحؿ
 .36ص ، المرجع السابؽ ، أمقراف عبد العزيز -2 

 سابؽ .مرجع ، ؽ ـ ـ ـ ، 113راجع الفصؿ  - 3
، واالجتماعيةكمية العمـو القانونية واالقتصادية ، محاضرات في قانوف المسطرة المدنية محّينة، أخريؼ عبد الحميد -4

 .31و 30، ص ص 2011/2012السنة الدراسية : ، المغرب، جامعة فاس
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صمي أو مترتبا عميو أو الحالة التي يكوف فييا الطمب اإلضافي مكمال لمطمب األ  -
 متصال بو اتصاال ال يقبؿ التجزئة ؛

الحالة التي يكوف فييا الطمب اإلضافي متضمنا إضافة أو تغيير في سبب الدعوى   -
 مع بقاء موضوع الطمب األصمي عمى حالو ؛

 الحالة التي يريد فييا المدعي طمب إجراء إضافي .  -

بؿ ، بة ال يمكنو تغيير طمبو األصمي كميامف خالؿ ما تقّدـ نستنتج أّف المكمؼ بالضري
 . 1يمكف  تقديـ أوجو جديدة في حاالت محّددة شريطة بقائو) الطمب األصمي( عمى حالو 

ىذا في حالة تقديـ المكمؼ مقترحات جديدة . لكف في حالة تقديـ اإلدارة مقترحات  
، أي ال يمكنيا جديدة يمكف لممكمؼ بالضريبة قبوليا وبالتالي تسحب مف ضمف طمباتيا

 .2اإلضافة ولكف يمكف ليا السحب 

وما تجدر اإلشارة إليو أّف ىذا النوع مف المرونة في تقديـ طمبات جديدة في إطار 
التي ال يجوز  مادة الوعاء دوف مادة التحصيؿالطمب األصمي يمكف إعماليا بخصوص 

الفقرة األخيرة مف قانوف  154بموجبيا تقديـ طمبات جديدة تابعة لمطمب األصمي وفقا لممادة 

                                                           
1

 - PERROTIN Frédérique,”Principe de l’estoppel: une fin de non-recevoir en matière de 

contentieux fiscal”, Revue de Finances Publiques,  N° 94, Paris le: 12/05/2010, p04. 
غير )، 15ص ، الجزائر، لإلدارةالوطنية مقّدمة لطمبة  المدرسة ، محاضرات في مادة المنازعات الجبائية، بساعد عمي -2

 . (منشورة
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مف مدونة تحصيؿ الديوف العمومية وتقابميما المادة  120والفصؿ 1اإلجراءات الجبائية 
R*281 -5   الفرنسي  اب اإلجراءات الجبائيةتمن ك

2
 . 

لمقّدمة أماـ اإلدارة الضريبية تعمؿ عمى تجميد فالشكوى اإلجبارية األولية ا 
(Cristallisé)  النزاع مف حيث التبريرات والوثائؽ الثبوتية أو التصريح بالوقائع غير تمؾ

 .3المقدمة أماـ السمطة اإلدارية كأدلة 

نخمص إلى أّف الوضع عند المشّرع الجزائري والمغربي ذاتو حيث يتماثؿ إلى حد 
يختمؼ مع المشّرع التونسي الذي تخمو نصوصو التشريعية الموضوعية )مجمة لكنو ، التماثؿ

الضريبة عمى دخؿ األشخاص الطبيعييف والضريبة عمى الشركات ( واإلجرائية ) مجمة 
ما يسمح لممكمؼ ، الحقوؽ واإلجراءات الجبائية( مف المرحمة اإلدارية التنازعية اإلجبارية

لذلؾ الذي تحضى بو اإلدارة الضريبية مف حيث تقديـ  بالضريبة أف يكوف في مركز مساوِ 
عمى النقيض تماما في حالة إجبارية الشكوى ، مختمؼ الوسائؿ الثبوتية أماـ القاضي مباشرة

 التي مف شأنيا تجميد مجمؿ النزاع قبؿ عرضو عمى القضاء .

أماـ محاكـ فييا إضافة إلى أّف المنازعة الجبائية المرتبطة باالستخالص يتـ الطعف 
مصالح التحصيؿ درجة مف درجات التقاضي في المادة الضريبية حسب  االستئناؼ وكأفّ 

وىذا يتعارض تماما مع التشريعات ، 4مف مجمة المحاسبة العمومية التونسية  27المادة 
 الدوؿ المقارنة محؿ البحث.

                                                           
"... تبت المحكمة اإلدارية حصريا ووفقا لمتبريرات المقّدمة لمدير الضرائب وال يرخص لممحتج التي تنص عمى : - 1

 .لطمبو أو تصريح بوقائع غير تمك المعروضة في طمبو"بتقديم وثائق ثبوتية أخرى غير تمك المدعمة 
2  - “Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au 

chef de service… » .       

 
3

- PERROTIN Frédériqu , Op  cit, p06. 

 .رنا ىذا الوضع بنظرية الوزير القاضي يذكّ  - 4
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محؿ لكف الوضع يختمؼ في التشريعات المقارنة مثؿ التشريع الفرنسي مف حيث 
فال يمثؿ القرار المتخذ بشأف الشكوى المسبقة مف طرؼ مصالح اإلدارة الجبائية ، المنازعة

بؿ يتـ الطعف أماـ القضاء في قرار اإلخضاع في حد ذاتو )في القرار ، محال لممنازعة
 .1األصمي وليس في القرار بعد المراجعة اإلدارية ( 

 الضريبة.ع الدعوى عمى تسديد مبمغ أثر رفثانيا :

ة آثار منيا ما يتعمؽ بتسديد مبمغ الحقوؽ عدّ القضاء يترتب عمى رفع الدعوى أماـ 
إذ ، اتوالعقوبات والحقوؽ الزائدة وجميع الممحق تحصيؿ الغراماتومنيا ما يرتبط بالرئيسية 

لغاية صدور القرار  لدعوى إّنما يوقؼ تنفيذ الغراماتبمجرد رفع اال توقؼ الحقوؽ تمقائيا 
 . 2لقضائي الفاصؿ في الموضوع  حسب ما ىو سائد في الجزائر ا

فقد جعؿ جميع الغرامات والمصاريؼ والتعويضات  ،أّما بخصوص نظيره المغربي
 .3يوقؼ تنفيذىا إلى غاية استنفاذ قرار اإلدانة طرؽ الطعف العادية ) المعارضة واالستئناؼ( 

لـ يمّيز بيف الغرامات والمبالغ األساسية وبالرجوع إلى التشريع التونسي نجد أّف المشرع 
 . 4بمجرد رفع الدعوى تي ال يمكف توقيفيا تمقائيا وال، في التحصيؿ

 

                                                           

 
1- GILLES  Noel, Op cit, p 565. 

، فقيية وقضائية مقارنة، ستعجاؿ اإلداري : دراسة قانونيةالمنتقى في قضاء مجمس اال، آث ممويا لحسيف بف الشيخ - 2
 .272ص ، 2008، الجزائر، دار ىومة، الطبعة الثانية

 المرجع السابؽ. ، ـ ت د ع ـ، فقرة أولى 134راجع المادة  - 3
 المرجع السابؽ .، تـ ح إ ج ، 52الفصؿ  - 4
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الغ التي يقّرىا في حكمو فالقاضي الجبائي يصبح اآلمر بالتحصيؿ فيما يخص المب
أّنو ، لذلؾ فإّف رفع الدعوى ال يوقؼ تسديد الضريبة المتنازع بشأنيا كمبدأ غير 1القضائي

 بالضريبة أف يرجئ دفع المبمغ الرئيسي المحتج عميو استثناء.يمكف لممديف 

 مبمغ الضريبة المتنازع بشأنيا .دفع القاعدة: -1

تسديد المبمغ الرئيسي لمحقوؽ المحتج عمييا و أف مجرد ممـز بالمكمؼ بالضريبة إّف 
المشروعية وامتياز  فقرينة، عف القضائي ال يعمؽ تسديد المبمغ المتنازع حولو كأصؿالط

األولوية يسمحاف بالتنفيذ الفوري لمقرار اإلداري رغـ أّنو محؿ طعف قضائي و المجوء لتنفيذه 
 ولو كاف غير مشروع .

وميما كاف األمر فالذي ييـ اإلدارة ىو مراقبة القاضي لممشروعية والتي ال تكوف إاّل  
ظار نتيجة معارضتو التي تكوف قد وفي مثؿ ىذه الظروؼ عمى المكمؼ بالضريبة انت، الحقا

 السترجاع أموالو التي يمكف أف ُتدفع بغير وجو حؽ. 2فقدت كؿ فائدتيا 

مف مدّونة تحصيؿ الديوف  2فقرة  124وقد نّص المشّرع المغربي في حكـ المادة       
العمومية عمى أّنو ال يحؽ ألي سمطة عمومية أو إدارية أف توقؼ أو تؤجؿ تحصيؿ 

تحت طائمة إثارة مسؤوليتيا ، والرسـو والديوف األخرى أو تعرقؿ سيره العاديالضرائب 
الشخصية المالية . ما ُيفيدنا بأّف اإلدارة الضريبية  تتمتع بُسُمطات ال مثيؿ ليا ويبّرر أثر 
الطعف القضائي المنعدـ عمى تجسيد وتنفيذ القرار اإلداري  سواء بصورة وّدية أو جبرية كما 

 سابقا.ذكرنا ذلؾ 

                                                           
 . 16ص ، ؽسابالمرجع ال، بساعد عمي  - 1
 .96المرجع السابؽ، ص ، بف صاولة  شفيقة - 2
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لكف، ىذه القاعدة يرد عمييا استثناء يتمثؿ في إمكانية وقؼ تنفيذ القرار الصادر عف السمطة 
 .طمب يمكف قبولو أو ال  اإلدارية لكف شريطة تدّخؿ المكمؼ بالضريبة بناء عمى

 إرجاء الدفع كاستثناء .  -2
الجزائري والمغربي عمى السواء تقديـ طمب يرمي مف خاللو  بالضريبةيمكف لممكمؼ 

وعدـ المساس بأصؿ الحؽ مع توفر حالة  1إلى وقؼ التنفيذ شريطة تقديـ ضمانات حقيقية
وذلؾ بموجب دعوى استعجالية مستقمة عف دعوى الموضوع ، وجّدية  المنازعة االستعجاؿ 

وترفع أماـ قاضي ، الة االستعجاؿمكتممة الشروط مف  عدـ المساس بأصؿ الحؽ وتوفر ح
وىو مف الشروط ، دوف الجزائري3إاّل أّف شرط الجّدية يشترطو القضاء المغربي .2الموضوع 

 الخاصة لمدعوى الجبائية االستعجالية .  

                                                           
 المرجع السابؽ.، ــ ع ض  ، 242المادة  -: حسب ضمانات كافية والجزائري تقديـ  يشترط المشّرع المغربي  - 1
 .المرجع السابؽ ، ـ ت د ع ـ ، 118والمادة  -  
 المرجع السابؽ .، جؽ  إ ج  ، 03الفقرة  82المادة  - 

2
 - ALBERT  Jean-  Luc, SAIDJ  Luc, Op cit, p 129.    

 المرجع السابؽ . ، ؽ إ ج ج، 948والمادة ، 922حتى  ـ 917، 834المادة  راجع  -
 المرجع السابؽ .، قانوف المحكمة اإلدارية المغربية، 19المادة  - 
  المرجع السابؽ .، ؽ ـ ـ ـ ، 152 149والمادة  - 

المرجع ، بساعد عميانظر محاضرات األستاذ :  -:ال يمكف إيقاؼ تحصيؿ الضريبة المقطوعة مف المنبع . مالحظة   
 .54المرجع السابؽ، ص ، عبيدة سممى - .17ص ، السابؽ

نقال . 2001-4-1528عدد  ممؼ، 2002-01-03، صادر بتاريخ 10قرار الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى عدد  - 3
  .143المرجع السابؽ، ص  ، في القانوف المغربي المنازعات الضريبية، رش كريـلحعف : 

الندوة الجيوية ، ((إيقاؼ التنفيذ في استخالص الديف الضريبي أماـ القضاء المستعجؿ ))، الفاسي الفيري سموى - 
، 2007، المغرب، مطبعة األمنية، مف خالؿ اجتيادات المجمس األعمى السادسة بعنواف : المنازعات اإلنتخابية والجبائية

  .350.349ص ص



والية المحاكم اإلدارية على منازعات  ل األول: الفص        الباب الثاني   
 الضرائب المباشرة في التشريعين الجزائري والمغربي دون التونسي .

 

327 
 

أّما مجمة الحقوؽ واإلجراءات الجبائية التونسية فقد تناولت مسألة وقؼ قرار اإلخضاع 
مف المبمغ الرئيسي أو تقديـ ضماف بنكي ب °/° 10فع عشرة الضريبي كاستثناء شريطة د

( يوما مف تاريخ 60مف نفس المبمغ وذلؾ في ميعاد ستيف )°/° 15خمسة عشر 
 ، منيا 52ألحكاـ الفصؿ وفقا التبميغ،ويسري توقيؼ التنفيذ إلى تاريخ تبميغ الحكـ االبتدائي 

وىذا معناه أّف طمب التأجيؿ ُيقّدـ لإلدارة الجبائية ويستمر إلى غاية صدور حكـ ابتدائي في 
 المسألة.

وُيستثنى مف توقيؼ التنفيذ الخطايا اإلدارية والغرامات والرسـو والتكاليؼ الزائدة وىذا 
حكـ عكس ما ىو سائد في القانوف الجزائري إذ يتـ تحصيؿ الغرامات المستحقة بعد صدور 

مف مدونة  132 و131 تيفع في القانوف المغربي وفقا لممادنيائي كما ىو عميو الوض
 التحصيؿ.

المالحظة المسّجمة عمى الضمانات التي يقّدميا المكّمؼ بالضريبة لتأجيؿ التنفيذ 
والمتمّثمة في الكفاالت البنكية تثير إشكاال  نظرا لكوف جّؿ الكفاالت ال يتجاوز عمرىا سنة 

 كفاالت أخرى ال تتعدى شير إلى ثالثة أشير .  وىناؾ

، وقد لوحظ أّف بعض األوامر القضائية ال تنتبو أو ال تأخذ بعيف اإلعتبار ىذه المسألة
إذ أّف ىذه األوامر تقضي بوقؼ التنفيذ إلى غاية صدور الحكـ النيائي في دعوى الموضوع 

 . 1الذي يتطّمب صدوره مّدة  أطوؿ بكثير مف مّدة الكفالة 

وعميو فمف خالؿ ما تقّدـ ) تأجيؿ تحصيؿ الغرامات( نستنتج أّف المشّرع الجزائري قد 
وذلؾ فيو فائدة لممكمؼ بالضريبة نظرا لعدـ زيادة ، ُوفِّؽ في ىذا الطرح مقارنة بنظيره التونسي

                                                           
، أعماؿ ((مف المدّونة العامة لمضرائب 242وقؼ تنفيذ تحصيؿ الديف الضريبي عمى ضوء المادة  ))بنعزي محمد،  - 1

مطبعة ، 16عدد دفاتر المجمس األعمى ، الندوة الوطنية حوؿ موضوع اإلشكاليات القانونية والعممية في المجاؿ الضريبي
 .196، ص 2011، المغرب، المعارؼ الجديدة
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إثقاؿ كاىمو ماديا إلى غاية صدور حكـ نيائي في المنازعة مف خالؿ ترؾ مسألة تحصيؿ 
وُوفؽ كذلؾ عمى نطيريو  الغرامات والرسـو اإلضافية إلى غاية صدور حكـ قضائي نيائي .

االستعجالية لوقؼ التنفيذ الذي خمقو المغربي مف حيث عدـ اشتراط الجدية في المنازعة 
 القضاء المغربي .

اكتماؿ الشروط الشكمية والموضوعية لمعريضة االفتتاحية لمدعوى وقبوليا  دإذف وبع
وىذا ما شكال يتبع القاضي بشأنيا سمطات تحققية واسعة لموصوؿ إلى الحقيقة الفعمية .

 نفصمو تباعا .
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الدعوى الضريبية في التشريع الجزائري سير المبحث الثاني : 
 والمغربي والتونسي .

كنسخة مف القرار اإلداري أو مف جدوؿ اإلشعار ، بعد إرفاؽ العريضة بالوثائؽ الاّلزمة
يسمـ كاتب الضبط وصال بإيداع   الضريبي أو وصؿ إيداع شكوى أماـ اإلدارة الضريبية ...

يداع مع عمييا ختـ  كتابة الضبط وتاريخ اإل العريضة ونسخة منيا لممكمؼ بالضريبة يوضع
ارية بالنسبة لممغرب والجزائر( اإلدثـ يحيؿ رئيس الجية القضائية ) بياف الوثائؽ المرفقة 

محافظ الدولة لمدفاع عف الحؽ بالنسبة لتونس( الممؼ إلى  أو األستئنافية العادية االبتدائية)
لى ا فيذا األخير  مطالب ، ذلؾلقاضي المقرر كوالقانوف وال يشارؾ في إصدار القرار وا 

خالؿ سير الدعوى ببسط رقابتو عمى كافة معطيات النزاع الجبائي مف الناحيتيف األصمية 
 .1واإلجرائية كما نظميا المشّرع

دعي تدخؿ القاضي لمنظر فييا تػستمنازعة كؿ دعػوى قضائية مبػعثيا وبناءا عميو فإّف 
أي ، والواقعية  يتـ تجميع كؿ األعماؿ القانونيةة المرافعة مرحم خالؿو ، و البت فييا بحكـ

 مطمب أوؿ(ابتداء مف تقديـ )القواعد التي يتـ بموجبيا التحقيؽ في المنازعة  مختمؼ
 قفاؿ المرافعة.العريضة االفتتاحية لمدعوى إلى تقرير إ

 وعميو فالضمانات التي يراىف عمييا المكمؼ بالضريبة بشكؿ كبير في المرحمة
القضائية تتعمؽ بالصالحيات  والسمطات الواسعة التي يتمتع بيا القاضي في فض 

حيث يقوـ بتصحيح األوضاع ، 2المنازعات الجبائية وخاصة في إطار دعوى القضاء الكامؿ
والعمؿ عمى  الواقعية والقانونية المختمة عف طريؽ محاولة اإلجتياد لسد الفراغ التشريعي

                                                           
 .30ص ، المرجع السابؽ، وفاء الجمؿ الشريؼ -1
مجمة المنارة لمدراسات القانونية ))ضمانات الممـز خالؿ المرحمة القضائية لفض النزاع الجبائي ((، ، الحسوني نور الديف -2

 . 63ص ، 2018دار السالـ،  المغرب، ، بالضرائبعدد خاص ، واإلدارية
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طبقا إلرادة المشرع عمى ضوء مبادئ قانونية تتمثؿ في الجنوح  تطبيؽ النصوص القانونية
لغاء عبء  إلى التفسير الضيؽ لمقانوف الجبائي في مواجية المكمؼ وتفسير الشؾ لصالحو وا 

لزاميا بإثبات الواقعة ، إثبات صحة سموؾ إجراءات فرض الضريبة وتصحيح وعائيا وا 
قرار القواعد العامة التي  تحكـ كؿ نزاع ضريبي وىي عدـ رجعية القانوف المنشئة لمضريبة وا 

الضريبي وال ضريبة إال بنص مع استكماؿ ذلؾ بالدور اإليجابي لمقاضي اإلداري في حؿ 
النزاع عف طريؽ التكميؼ بإصالح اإلجراء واإلثبات واستنفاذ جميع إجراءات التحقيؽ 

 .1واإلثبات

في البحث عف  دور ىاـمجاؿ المنازعة الضريبية  في  لمقاضي اإلداريعميو و 
وىو تنصب عمى الحد الفاصؿ بيف مفيـو القانونية و مفيـو المالئمة تو إذ أف رقاب ، 2الحقيقة

 لمضريبة  و تنطبؽ المالئمة بالمفيـو القانوني عمى نطاؽ التقديرات التي ال تخضع، جد دقيؽ
و عمى ضوء ما ىو عميو واقع النصوص و االجتياد القضائي لرقابة تجاوز السمطة أي أف 

 .3 دارة القاضيالخط الفاصؿ بيف القانونية و بيف المالئمة ىو مف فعؿ و نتيجة إل

خشية استغالؿ الطرؼ الممتاز الخمؿ في التوازف بينو وبيف المديف   و، ترتيبا لذلؾو 
اإلدارة بفضؿ امتيازاتيا وسمطاتيا في الغالب موقؼ المدعى عميو وقوؼ  حالة – تعسفيا

فيو الَمُعوْؽ  4ووقوؼ الفرد المدعي موقؼ أصعب مف حيث اإلثبات مقارنة باإلدارة الضريبية
                                                           

 .70ص ، المرجع السابؽ، قصري محمد - 1
2
- KOUROGHLI Mokded, «  Les contrôle juridictionnel exercé par les juridictions 

administratives sur l’action de l’administration », Revue du Conseil d’Etat, N° 3, Alger, 

2003,pp 12-13. "  Le juge administratif a un rôle inquisitoire qui tend a rééquilibrer le 

procès entre des parties inégales, c’est pourquoi le juge administratif est un juge 

directeur de la procédure qui cherché la vérité par voie d’enquête "   
 .
 

، 2002 الجزائر، ،1، عدد مجمة مجمس الدولة، ((رقابة القاضي اإلداري عمى السمطة التقديرية لإلدارة))، فريدةأبركاف  - 3
 .44ص 

 .08ص ، المرجع السابؽ ، في ربط وتحصيؿ الضرائبالمنازعات الضريبية ، بيومي زكريا محمد - 4
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تدخؿ المشرع و منح القاضي  -1بعبء اإلثبات ) مطمب ثاف( لكونيا باشرت تنفيذ قرارىا 
اإلداري سمطات واسعة اليدؼ مف ورائيا  اإلشراؼ عمى سير المنازعة اإلدارية عف طريؽ 

وتقسيـ وتوزيع عبء اإلثبات فيما بيف الطرفيف وتجاوز مبدأ" البينة عمى األمر بإجراء تحقيؽ 
 اعا.مف ادعى" المعموؿ بيا في القواعد العامة . وىذا ما سنتولى تفصيمو تب

 رحمة التحقيق في الدعوى اإلدارية الضريبية .األول: مالمطمب 
التوازف بيف الطرفيف تكريسا لمبدأ ضماف  لمتحقيؽ ىدؼ جوىري يتمثؿ في ضماف 

إجراءات سميمة و صحيحة و استمرار سير المرفؽ العاـ و حماية حقوؽ األفراد و 
بموجبو تولى التحقيقية  الذي يىداؼ أنشأ نظاـ اإلجراءات لتحقيؽ ىذه األو مصالحيـ، 

 .2وفقو القاضي اإلداري تسيير المنازعة اإلدارية 
، دىا بالنظر لطبيعتيا التقنية الفنيةالضريبية وتشعبيا وتعق ونظرا لخصوصية المادة

إضافة إلى تشتت األحكاـ التي تضبطيا بيف أكثر مف قانوف، والتعديالت السنوية التي تمحؽ 
رنة باألحكاـ اإلجرائية األخرى أحكاـ ال تعرؼ الثبات واإلستقرار مقافيي ، بيا كؿ سنة

ناىيؾ عف عوامؿ أخرى مرتبطة بالقاضي اإلداري في ، اإلداري ...(، المرافعات، المدنية)
حد ذاتو  مف بينيا عدـ تمقي القضاة تكوينا متخصصا في المادة اإلدارية عامة والجبائية 

سائؿ تحقيقية جاىزة مف داخؿ القانوف الجبائي كاإلعتماد خاصة ما يؤدي بيـ إلى اتباع و 
عمى المستندات والوثائؽ المحاسبية والتصريحات أو اإلعتماد عمى وسائؿ غير جاىزة 

وفي ىاتيف الحالتيف ، كاإلستعانة بالخبرة  وما تثيره مف اإلشكاليات ألجؿ البت في المنازعة
 بي لمتحقيؽ في منازعات الضرائب المباشرة.يتغير دور القاضي مف دور إيجابي إلى دور سم

 

                                                           
 .98المرجع السابؽ، ص ، بف صاولة شفيقة - 1

 .41، 40ص، ص 2005، ر، شرح وجيز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية، دار الخمدونية، الجزائطاىري حسيف - 2
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 الفرع األول : اإلجراءات العامة لمتحقيق.
إف إجراءات التحقيؽ في الدعاوى الضريبية إلى غاية صدور أحكاـ فييا ال تخرج عف 
اإلجراءات المتبعة في سائر المنازعات اإلدارية باستثناء بعض اإلجراءات الخاصة 

اإلجراءات الفاحصة أو التحقيقية مف يا نوع أي أنّ ، الجبائي التشريعالمنصوص عمييا في 
التي يتمتع مف خالليا القاضي بدور توجييي لمدعوى مع ضرورة الكتابة و الحضورية و 

 .   1 العمنية، و بروز دور المستشار المقرر و النيابة العامة 
 . الصمح في المادة الضريبيةأوال:  مدى إمكانية إعمال 

عقد ُينيي بو الطرفان نزاعا عمى أّنو :" ج مف ؽ ـ  459ح  حسب المادة يعّرؼ الصم
وذلك بأن يتنازل كل منيما عمى وجو التبادل عن ، قائما أو يتوقيان بو نزاعا محتمال

ال يممؾ المتخاصماف توجيو بالنسبة لمصمح في المادة اإلدارية إذ يختمؼ الوضع .لكف 2حقو"
 . 3التصالح القائـ خارج الدائرة القضائية غير منتج ألثرطالما أّف بؿ لمقاضي ذلؾ دعواىـ،

فيناؾ ، وقد اختمفت التشريعات الجبائية المغاربية في إمكانية إعماؿ الصمح مف عدمو
مف استبعد الصمح في المادة الجبائية كما سار عميو الوضع في الجزائر ومنيا مف جعؿ 

وجوبي 4 2014الصمح إجراء اختياري بعدما كاف قبؿ صدور قانوف المالية التكميمي لسنة 
وبتفحصنا لمختمؼ النصوص القانونية الخاّصة ،ىو ما ذىب إليو المشرع  التونسيو 

ال مة في المممكة المغربية) ؽ ـ ـ( و كذا تمؾ التي تمّثؿ الشريعة العاباإلجراءات الجبائية 

                                                           
 .109ص ، المرجع السابؽ ،سميـ صاصت -1
 .119ص ، المرجع السابؽ، القانوف المدني، 459المادة  -2

 .56ص، 2008، الجزائردار ىومة، ، الطبعة الثانيةالصمح في المادة اإلدارية، ، بف صاولة شفيقة -3

راجع : ، 2014المتعمؽ بقانوف المالية  التكميمي لسنة ، 2014أوت  19مؤرخ في ، 54قانوف عدد ، 37انظر الفصؿ  -4
 موقع منشورات المطبعة الرسمية لمجميورية التونسية .
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ة ما يبّيف اإلختالؼ الشكمي ال الموضوعي بيف ينممس أثرا إلجراء الصمح في المادة الضريب
 التشريع الجبائي المغربي والجزائري مف ىذه الناحية .

 .التشريع الجزائرياستبعاد الصمح  في -1
مف ؽ إ ـ إ إجراء الصمح مف طرؼ الجيات  974إلى المادة  970أجازت المادة 

ويتـ القياـ ، القضائية اإلدارية في مادة القضاء الكامؿ وفي أية مرحمة تكوف عمييا الخصومة
، بو بسعي مف الطرفيف المتخاصميف أو بمبادرة مف رئيس تشكيمة الحكـ بعد موافقة الخصـو

يأمر بتسوية  و ايحّرر القاضي بذلؾ محضر وفي حالة ما إذا تـ االتفاؽ عمى الصمح 
الِخالؼ وغمؽ الممؼ ويعتبر ذلؾ الحكـ غير قابؿ ألي طريؽ مف طرؽ الطعف العادية وغير 

 العادية .
 إالّ ، 1وقد تضاربت آراء الفقو بشأف الصمح فمنيـ مف يقر بوجوده ومنيـ مف ينفي ذلؾ

 عممية شكمية تبقى مجرد لكفالمحاكـ الصمح في مادة الضرائب معموؿ بو عمى مستوى  أفّ 
                                                           

الصمح باعتبارىا مستمدة مف أي أّف ىناؾ دعاوى ال يجوز فييا :  وجود الصمح في المادة الضريبيةعدـ رأي يقر ب -1
، ، الصمح في المنازعات اإلدارية و في القوانيف األخرىالعيش فضيؿ))منازعات الضرائبا مثؿ: القوانيف التنظيمية لي

وبالتالي ال يمكف إلدارة الضرائب أف تتصالح بما يمس بديوف الخزينة ، ((78، ص د سمنشورات بغدادي، الجزائر، 
 . ((22، المرجع السابؽ، صعبد العزيز أمقراف))العمومية 

إاّل أّنو ىناؾ اتجاه آخر يرى بأنو تخضع المادة الضريبية وفؽ نصوص خاّصة إلى إجراءات التصالح .وعميو يمكننا أف  -
الصمح  ،بف صاولة شفيقة)) انقوؿ أف المشرع الجزائري قد أجاز بطريقة غير مباشرة الصمح في المسائؿ الضريبية عػموم

وسبب التصالح يرجع إلى أّف المشّرع تكّفؿ بمختمؼ الجوانب التي تمّكف  .(( 72ص، المرجع السابؽ ، المادة اإلداريةفي 
المكمؼ بالضريبة مف االستفادة مف الظروؼ المالئمة ذات الصمة بإمكانية المكمؼ بالضريبة مف ديونو الجبائية مثؿ: 

أمزياف ))النزاعيالمجاف اإلدارية لمطعف ، التظمـ اإلداري المسبؽ، زمني لمتسديدالحصوؿ عمى جدوؿ ، التأجيؿ القانوني لمدفع
تخصص : قانوف ، أطروحة مقّدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في العمـو القانونية، أخالقية القوانيف الضريبية الجزائرية، عزيز
يجوز االتفاؽ عمى و  (( 233ص  ،2012/2013السنة الدراسية : ، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، عماؿاأل

د ، لبناف، إحياء لمتراث العربي، الجزء الخامس، الوسيط في شرح القانوف المدني ، السنيوري عبد الرزاؽ أحمد ))تقسيطيا 
 .(( 559، س
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أف أمواؿ ألف إدارة الضرائب غالبا ما ترفض محاولة الصمح بش، خصوصا في مادة الضرائب
ذاىبة  1نجد ما يبرّر رأينا مف خالؿ  تذكير المديرية العامة لمضرائب أعوانياإذ . الخزينة 

، فإّنو ال مجال لممصالحة العموميةما دامت المسألة تتعمق بمصالح الخزينة إلى أّنو : "
دون ية االستجابة الستدعاءات القاضي غير أّنو يجب مع ذلك عمى المصالح الضريب

 . 2االلتزام بأي شيء "

معنى ذلؾ أّف االتفاؽ المبـر سوؼ ، ألّنو إذا أخدنا بجواز التصالح في المادة الضريبية
الضريبة والتي ُتعد مف القواعد يحؿ محؿ القواعد الموضوعية واإلجرائية التي فرضيا قانوف 

اآلمرة التي تتعمؽ بالنظاـ العاـ والتي ال يجوز مخالفتيا أو التنازؿ عنيا ال مف طرؼ اإلدارة 
 . 3وال مف طرؼ القضاء 

ضاعإذف يفيد ىذا التوجو تفريغ ىذا اإلجراء مف محتواه  الوقت بالنسبة لممكمؼ  ةوا 
 . 4( إضعاؼ عزيمة المتقاضي )المكّمؼ بالضريبة اتجاه اإلدارة في نحويؤكد كما  بالضريبة 

 في التشريع التونسي . من وجوبية الصمح إلى الجواز -2

كانت عممية إجراء  2014قبؿ أوت ف، بمرحمتيفمّر إجراء الصمح في المادة الضريبية 
بموجب قانوف المالية التكميمي ذلؾ بعد المشرع الصمح إجبارية ثـ سرعاف ما تراجع عنيا 

مف  61و 60تيفحيث قاـ بإلغاء الماد، ليجعميا إجراء جوازي وىذا ىو األصؿ ؾ السنةلتم

                                                           
 .22ص ، المرجع السابؽ ، أمقراف عبد العزيز -1

2
- " S'agissant des intérêts  du trésor, il ne peut y avoir de conciliation, toutefois les 

services devenant répondre a la convocation du magistrat sans pour autant s'engager ".  

voir : République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des Finances, Direction 

générale des impôts, Direction du contentieux, L'instructions sur  les procédures contentieuses 

, 2000, p79 . 
 .233ص ، المرجع السابؽ، القوانيف الضريبية الجزائريةأخالقية ، أمزياف عزيز - 3

 .99المرجع السابؽ، ص ، اإلدارة لمقرارات  القضائية اإلدارية : دراسة مقارنة إشكالية تنفيذ، بف صاولة شفيقة - 4
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بدال مف  صمح مكرر التي تجيز المجوء إلى ال 65الجبائية وأضاؼ المادة اإلجراءات مجمة 
 وجوبو .

وجوبية وتعتبر مف اإلجراءات األساسية  أّف المرحمة الصمحية المحاكـ وقد اعتبرت       
التي تبطؿ األحكاـ مف أجؿ عدـ احتراميا أو تجاوزىا ولو مع  تنازؿ  األطراؼ عنيا لدسامة 
موضوع المحاولة الصمحية التي تنطمؽ بمحاولة صمحية وتختتـ تقريرية بحوصمة الممؼ مف 

 .1القاضي المقرر إعدادا لمبت فيو

تنظيـ الطور الصمحي تنظيما مف حيث مجمة الجبائية مؾ الوقت لوقد كاف الفضؿ في ذل     
ىو حماية حؽ الدفاع عبر تمكيف  األوؿدقيقا وتأطير إجراءاتو وفقا ليدفيف أساسيف : 

المكمؼ بالضريبة مف االستعانة خالؿ الجمسة الصمحية بمف يراه أو إنابة وكيؿ عنو لمغرض 
ىو نجاعة ىذا اإلجراء إذ حدد المشّرع  ثانيال ـ ح إ ج ( . أّما  02فقرة  60) الفصؿ 
( يوما بداية 90مف ـ ح إ ج المدة الزمنية التي يستغرقيا ىذا اإلجراء بتسعيف ) 61بالفصؿ 

( يوما بقرار يصدره رئيس 30ويمكف التمديد في ىذا األجؿ بثالثيف )مف تاريخ أوؿ جمسة 
لـ يجز تأخير  60كما أّف الفصؿ  ،عمى طمب معمؿ مف القاضي المقرر المحكمة بناء

الجمسة الصمحية في صورة عدـ حضور المكمؼ بالضريبة أو ممثؿ اإلدارة الضريبية إاّل مّرة 
 .2"حتى ال ينقمب الطور الصمحي إلى وسيمة إلطالة أمد المنازعةواحدة وذلؾ " 

 
                                                           

 . 89.88المرجع السابؽ، ص ص، سممى عبيدة - 1
 . 105ص ، النزاعات الجبائية ...، المرجع السابؽ، الفندري خميؿ -  

- AYADI Habib, Les procédures fiscales de contrôle et de contentieux,  Op cit, p 406. 
، مركز الدراسات القانونية والقضائية، 03عدد  مجمة القضاء والتشريع، ((اإلختبار في المادة الجبائية  ))، كموف سميـ - 2

 . 28ص ، 2011مارس ، تونس
 .91مرجع سابؽ، ص ، عبيدة سممى - 
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 .التحقيقية لمقاضي اإلداريثانيا :السمطات 

تتمّيز إجراءات التحقيؽ في المنازعة الضريبية بالطابع الحضوري حيث يقـو المحضر  
بعد تقييدىا ، ـ بمجرد انطالؽ الخصومةبتبميغ األوراؽ لمخصو القضائي أو كتابة الضبط 

عمى مستوى أمانة الضبط فتحمؿ طابع الرسمّية ويتـ جدولتياوذلؾ تحت إشراؼ القاضي 
و يحدد اآلجاؿ و يػخطر بيا  كؿ إجراء ىالطابع الكتابي عم ىذا األخير و يفرضالمقّرر 

 .1فرصػة االستعداد لمّرد و الجواب ضمف آجاؿ معقولةاألطراؼ مع منحػيـ 

أف يبقى مكتوؼ األيدي حياؿ الدعوى بؿ سيستعمؿ  2ال يمكف لمقاضي اإلداريلذا 
 ى و لو أف يتخذالدعو وثيقة يراىا مجدية في  ةيطمب أيسمطاتو مف أجؿ البحث عف الحقيقة و 

 ألف االلتزاـ الممقى عمى عاتقو والمتمثؿ 3 كافة التدابير التحقيقية ذات الفائدة إلظيار الحقيقة

 

 

                                                           
 .47ص ، المرجع السابؽ، طاىري حسيف -1
إاّل أّف االجتياد ، نسيوعمى الرغـ مف اختصاص القاضي العادي نوعيا في المنازعة الضريبية في القانوف التو  - 2

والذي ذىب إلى اعتبار إجراء الفصؿ فييا )المنازعة الضريبية( يتـ وفؽ مبادئ القضاء اإلداري  مف حالة في أكثر القضائي
، ما القاضي اإلداريالدور الذي يتمتع بو  القاضي العادي لو نفس .))( le recoupement) يتميز بطبيعتو االستقصائية

 . انظر : يكمف في المصطمحات فقططبيعة الجية سواء إدارية أـ عادية يفيد بأّف االختالؼ الحاصؿ في 
TROTABAS Lois et COTTERET Jean Marie, Droit fiscal, Op cit, p 252.- 

يجاد "وعميو فيي ،  تفرض عمى قاضي الموضوع توجيو عمل التحقيق وفق ما يراه ضروريا الستقصاء الحقيقة والبحث وا 
، 2009جويمية  06بتاريخ ، 38214عدد ، قرار تعقيبي إداري)) ." لمنزاعات الجبائية المعروضة أماموالحمول المالئمة 

 و ص 251ص ، المرجع السابؽ، وليد : بوعبسةنقال عف ، 2009فيفري  28، بتاريخ 38178قرار تعقيبي إداري عدد 
 .عمى التوالي (( 274

 
 .48ص ، مرجع سابؽ، طاىري حسيف - راجع كؿ مف: -3

-  TROTABAS Lois et COTTERET Jean Marie, Droit fiscal, Op cit, p 253 . 
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اّل عّد ناكرا لمعدالة . 1في الفصؿ في المنازعة الضريبية يتطمب منو ذلؾ    وا 

مر كتابة أو شفاىة بما يراه مالئما وضروريا إلبراز الحقيقة و إاّل عد أولمقاضي أف ي
وذلؾ ما جاء في قرار لمغرفة اإلدارية بالمحكمة ، مشوبا بعيب عدـ الصحة القانونيةعممو 

من المقرر قانونا أن الطاعن الذي يبرر استحالة عمى أنو :" 2 06/06/1987العميا بتاريخ 
وكذا في حالة عدم ، اإلداري المطعون فيو يعفى من تقديموحصولو عمى نسخة من القرار 

سعي الق وفي إطار السمطات المخولة لو ومن المقرر أيضا أن عمى القاضي المحق، تبميغو
ومن ثم فإن القضاء بخالف ىذين المبدئين يعيب ، لجعل اإلدارة تقدم الوثيقة محل النزاع

 القانونية . القرار بعدم الصحة
القضائي رفض عريضة المتقاضي عمى الحالة المقدمة بيا  حيث أن المجمس

اعتمادا عمى مؤداه أن ىذا األخير وبالرغم من إعذاره المرات العديدة بتقديم قرار التقدير 
حيث أن المعنية تتمسك بكونيا لم ، التمقائي الصادر بعد التدقيق الضريبي فإنو لم يستجب

ني معمول بو فإن الطاعن و أنو وحسب مبدأ قانحيث ، تبمغ البتة بالوثيقة اآلنفة الذكر
الذي يبرر استحالة حصولو عمى نسخة من القرار المطعون فيو يعفى من تقديميا وكذا 

 في حالة عدم تبميغو  بو يعفى من تقديمو .

                                                           
 .13ص ، سابؽالمرجع ال، بدراف مراد -1
آث ممويا لحسيف بف )) ، صفة طرفي المنازعة المذاف ليسا متساوييفيرجع إلى إّف سبب جعؿ التحقيؽ إجراءا إلزاميا  - 

في ذلؾ  لمقاضيو ، ((42، ص 2009، الجزائر، دار ىومة، الطبعة السادسة، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية، شيخ
عادة التساوي بيف أطراؼ النزاع اتدخمي ادور  المبادئ ، شييوب مسعود)) . في الدعوى لممساىمة في البحث عف الدليؿ وا 

 ،ديواف المطبوعات الجامعية، األوؿالجزء ، العامة لممنازعات اإلدارية : األنظمة القضائية المقارنة والمنازعات اإلدارية
 .(( 109.108، ص ص1998، الجزائر

، قضية ) ش . أ . ـ .و( ضد : مديريتي الضرائب 06/06/1987مؤرخ في ، 54003رقـ ، العميا ةقرار المحكم -2
 .198، ص 1990، الجزائر، 03القضائية عدد  المجمة، المباشرة وغير المباشرة لوالية وىراف
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حيث أّنو كان يتعين عمى القاضي المحقق وفي إطار السمطات التي يتوفر عمييا 
 يقة محل النزاع .السعي لجعل اإلدارة تقدم الوث

حيث أّنو يعد من النظام العام الوجو المأخوذ من أن المحكمة التي ترفض الطمبات 
 عمى الحالة المقدمة بيا لم تستنفذ سمطاتيا القضائية .

ا سبق أن القرا ر المطعون فيو مشوب بعيب عدم الصحة حيث يستخمص ممّ 
 القانونية ويستوجب اإللغاء".

لمقرر وعند انتياء التحيقيؽ في القضية تصبح مييئة لمفصؿ فييا، ُيرسؿ  القاضي ا 
( لتقديـ الجزائر والمفوض الممكي بالمغربمحافظ الدولة ب) الممؼ إلى النيابة العامة

واحد  (1) في أجؿ شير 1التماساتيا بعد دراسة الممؼ مف طرفو في المسألة المعروضة عميو
، ويتضمف تقريره عرضا عف الوقائع والقانوف واألوجو المثارة ورأيو مف تاريخ استالمو الممؼ

 . 2 حوؿ كؿ مسألة مطروحة  والحموؿ المقترحة لمفصؿ في المنازعة ويختتـ بطمبات محددة

 

                                                           
 المرجع السابؽ . ، ؽ إ ـ إ، 846انظر المادة  - 1
 .رة مف ـ ـ ـ ت،المرجع السابؽ الفقرة األخي 251الفصؿ  -
 المرجع السابؽ .، ؽ ـ ـ، 02الفقرة  55الفصؿ  -
الضريبية وال يمكف إثارتو إاّل مف قبؿ اإلدارة ، ع ىذا اإلجراء لمحفاظ عمى مصالح الدولة عندما يقع مقاضاتياوقد شرِّ  - 

وبالتالي فإّف عرض الممؼ عمى النيابة العامة مف عدمو يكوف حقا مكتسبا لإلدارة دوف ، طالما مّتعيا القانوف بتمؾ الحماية
 . غيرىا طالما أّنيا الوحيدة التي ليا مصمحة في ذلؾ

نقال عف: ، 2009نوفمبر  23و  209أكتوبر 31، بتاريخ 38278و 38275، 38346عدد  تعقيبي قرارانظر:  - 
 .275، 274ص ص ، المرجع السابؽ، بوعبسة وليد

 .سابؽ مرجع ، ؽ إ ـ إ، مف 900تى المادة ح 897راجع المادة مف  - 2
 سابؽ . مرجع   ، ـ ـ ـ ت، 91حتى الفصؿ  87 الفصؿ  -  
 المرجع السابؽ.، قانوف المحاكـ اإلدارية المغربية، 05المادة  -  
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دون لخاصة في التشريع الجبائي الجزائري والتونسي إجراءات التحقيق االفرع الثاني:
 المغربي

بوسائؿ التحقيؽ العامة التي تسري عمى لـ يكتؼ المشرّع الجزائري ونظيره التونسي 
بؿ خّوال لمقاضي المختص وسائؿ تحقيؽ ، مختمؼ القضايا في المادة اإلدارية بوجو عاـ

وىو ، خاصة بالمادة الضريبية ضمف النصوص القانونية التي تحكـ اإلجراءات الجبائية
و معموؿ فمـ يخرج عف ما ىالمغربي ع ر مشأّما ال ،1النيج الذي سار عميو المشّرع الفرنسي 

مسطرة قانوف المنصوص عمييا في القواعد العامة )مف وسائؿ بو في القضايا اإلدارية 
إعماؿ سمطتو التقديرية في اختيار الوسيمة المالئمة لمتحقيؽ المدنية(، ولمقاضي في ذلؾ 

 زعة .المنا يقصد البت ف

في  تي يجوز األمر بيا مف طرؼ القضاءفإجراءات التحقيؽ الخاصة الوحيدة ال
وفقا ألحكاـ المادة  : مراجعة التحقيؽ والخبرةالتشريع الجزائري في مجاؿ الضرائب المباشرة

أّما إجراءات التحقيؽ  ؛ 20162بعد تعديميا سنة منو  86وفقرة أولى مف ؽ إ ج  85
مجمة مف  62مفصؿ وفقا لالتونسي فتقتصر عمى الخبرة فقط  التشريعالخاصة في 

 .نتولى تفصيميا فيما يأتيؽ.الحقو 

 .أو التحقيق المضاد في التشريع الجزائري  مراجعة التحقيقأوال :

وذلؾ في حالة ما ، لقاضي اإلداريمر بإجراء مراجعة التحقيؽ مف طرؼ اتتـ عممية األ
، المعروضة أماموفي تشكيؿ قناعتو لمفصؿ في المنازعة الضريبية  المجوء إليو مفيدإذا رأى 

الذي قاـ بالمراقبة  العوف  يتولى ىذه العممية عوف مف أعواف اإلدارة الضريبية  غيرإذ 
                                                           

1  -  Art  R*200 09 ـــ à  Art R* 200- 15, CPF, Op cit . 
 29مؤرخ في ، 77ج ر عدد ، 2017يتضمف قانوف المالية لسنة ، 2016ديسمبر  28مؤرخ في  ،14-16 قانوف رقـ - 2

 .2016ديسمبر 
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، فالمفتش الذي قاـ بالتحقيؽ األوؿ ال يمكف البتة أف يعارض اداألولى تعزيزا لمبدأ الحي
لمراقبة قبؿ إصدار جدوؿ لمحاضر الناتجة عف ااستنتاجاتو ومالحظاتو في تحرير ا

ضمانا لحقو في الدفاع  كما تتـ ىذه العممية بحضور المكمؼ بالضريبة، التحصيؿ
 .والمواجية

مف قانوف اإلجراءات الجبائية تحديد ميمة  03فقرة  85كما ويتـ وفقا لحكـ المادة 
حكـ يصدر مف طرؼ القاضي  بواسطةوذلؾ العوف والمّدة التي يجب خالليا إجراء التحقيؽ 

 اإلداري .

شكميات وال غبار عمييا ال بد أف تراعى لكي تتـ عممية مراجعة التحقيؽ سميمة ، وعميو
ي أو وكيمو عممية حضور المشتكتتمثؿ في و ، جري التحقيؽ المضاديُ ذي مف قبؿ العوف ال1

تقرير  بمراجعة التحقيؽتحرير العوف المكمؼ و ، احتراـ مبدأ المواجيةأي مراجعة التحقيؽ 
ره و كذا مالحظات الشاكي ونتائج عمى رأي العوف الذي حر التقرير احتواء مع ضرورة  بذلؾ

  .ضبطاللدى كتابة  إيداع التقريرالمدير الوالئي يتولى لالمراقبة التي توصؿ إلييا 

                                                           

في حالة عدـ مراعاة اإلدارة الضريبية شكميات إخطار المكمؼ بالضريبة لحضور إجراءات مراجعة التحقيؽ تبطؿ  - 1
 . اإلجراءات التي خالفت القانوف 

وحيث أن المستأنف يستند في طمبو إلى إلغاء : "  20/09/2005صادر بتاريخ لو ىذا ما أقره مجمس الدولة في قرار  
القرار المستأنف عمى انعدام التعميل منازعا التحقيق الضريبي الذي قامت بو المجنة المختمطة وكذا مراجعة التحقيق الذي 

ع وذلك ألنيا تمت في غيابو ودون اإلطال 07/04/2001قام بو عون إدارة الضرائب تنفيذا لمقرار التمييدي المؤرخ في 
 ؛عمى وثائقو المحاسبية 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة فإنو يتعين أن يجرى  340/03وحيث أنو بالرجوع إلى المادة       
 التحقيق المضاد المأمور بو قضائيا في حضور المكمف بالضريبة الذي يبدي مالحظاتو التي تدون بمحضر المحقق .

رير المرفق بالممف أن عممية التحقيق المضاد تمت في غياب المستأنف أي دون سماع وحيث أنو ثابت من التق     
: كوسة نقال عف  ،20/09/2005بتاريخ ، 021651قرار رقـ  ، مجمس  الدولة ))مالحظاتو خرقا لمبدأ " الحضوري ..."

ثباتيا في  ضوء اجتيادات  مجمس الدولةالدعوى  الضريبية ، فضيؿ  .(( 156، 155المرجع السابؽ، ص ص ، وا 
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" مالحظة تتعمؽ بعبارة " مراجعة التحقيؽ" الواردة  أمقران عبد العزيزوقد أثار األستاذ " 
التحقيؽ المضاد أو " ويأمؿ استبداليا وتغييرىا بعبارة   ، المذكورة 03فقرة  85بنص المادة 

contre vérificationحتى تتماشى مضموف الفقرة مع عبارة   " التدقيؽ المضاد
1
. 

الجباية  بإعادة عمميات االحتساب ُيعد وبناء عمى ما تقّدـ يتبّيف أّف تكميؼ أعواف إدارة 
عمى أف المحكمة المختصة لـ تكف مقتنعة بقرار بما يدؿ  كمة قبؿ إعالنوكشفا عف قرار المح

 .2اإلخضاع في كاممو أو في جزء منو 
 الثالث.المغاربية في التشريعات النظام القانوني لمخبرة القضائية ثانيا :
وسيمة استقرائية تمتجيء إلييا المحكمة المتعيدة بالنزاع في :"الخبرة عمى أّنياتعرؼ      

، الدعوىفي سبيل استجالء أو ضبط مسائل فنية يكون ليا تأثير حاسم عمى وجو الفصل 
و فني بميمة تمقي أو توضيح أو تقدير أو أوبموجب الخبرة تعيد المحكمة إلى مختص 

بشأنيا عمى وجو الفصل في التثبت من عناصر ومعطيات واقعية غامضة أو متنازع 
 .3" القضية

                                                           
 .40ص، المرجع السابؽ، أمقراف عبد العزيز - 1
-16عدد   مجمة  القانوف : األخبار القانونية((،  في نزاعات األساس في القانوف الجبائي االثبات ))، العياري كماؿ - 2

 .190، ص 2007جانفي ، تونس، 17
 .877،ص 2004، مصر، المكتب الجامعي الحديث، د ط، اإلثباتالوسيط في شرح قانوف ، طمبة أنور - 3
 .142، ص 2010 الجزائر، ، ةدار ىوم، الطبعة السادسة، الخبرة القضائية اسكندر محمد توفيؽ، -  
عدد  مجمة المحكمة العميا))الخبرة القضائية في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية : دراسة مقارنة((، ، محساس سفياف -  
 .33ص ، 2014الجزائر، ، 02
العدد ، منشورات السمسمة المغربية لمعمـو والتقنيات الضريبية، جماني السعدية، الخبرة القضائية في المادة الضريبية -  

  .58.57، ص ص 2014، المغرب، ، مطبعة األمنيةالخامس
-KOSSENTINI Mohamed,” L’expertise dans le contentieux fiscal”, Revue Tunisienne de la 

Fiscalité, N°9, centre d’études fiscales, Faculté de droit de Sfax, Tunis, 2009,  p 301. 
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مف  125المادة  ولقد عّرؼ المشّرع الجزائري الخبرة بناء عمى المعيار الغائي بموجب
تيدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنّية أو عممية محضة :" ؽ إ ـ إ كما يمي 

 لمقاضي".
قيق الذي ىو من عمل عادي لمتحأّما المحكمة العميا فقد عرفت الخبرة بأّنيا :"  
وأّنو يحق لكل جية قضائية األمر بإجرائيا عمال بالمبدأ الذي يخّول مكتبو المجوء ، القانون

 . 1إلى كافة الوسائل الكفيمة بتنويرىم في إطار ما ليس ممنوع قانونا " 

تمقائيا أو بناء عمى يعيد بو القاضي  2التحقيؽتعميؽ فيي إذف إجراء مف إجراءات 
كؿ شخص طبيعي أو  وىو ،يسمى الخبير إلى شخص متخصصطمب األطراؼ أو أحدىما 

                                                           
 .45ص  ،2002الجزائر،، 1عدد ، مجمة مجمس الدولة، ((الخبرة في المجاؿ اإلداري  ))، كوروغمي مقداد - 1
إجراء من عمى أّنيا : "  03/07/2003في  في قرار صادر عرفتيافقد  أّما الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بالمغرب  -

إجراءات التحقيق يمجأ إلييا القاضي لموقوف عمى العناصر التقنية من ذوي المعرفة من خبراء وأخصائيين كل حسب 
 الحسم فييااختصاصو دون البحث في القضايا القانونية التي يستقل القضاء بالنظر فييا والذي يرجع لو وحده سمطة 

، المرجع Maroc.comwww.Jurisprudانظر الموقع : ، 2003جويمية  03قرار المحكمة اإلدارية الصادر في )) ".

 .السابق ((
مرحمة تحقيق الدعوى اإلختبار) الخبرة( من الوسائل اإلستقرائية اليامة في " و :وقد عرفو فقو القضاء التونسي بأنّ  -

المدنية تمتجيء إلييا المحكمة من تمقاء نفسيا أو بطمب من الخصوم في نزاع معين إذا أرادت ضبط مسائل فنية 
نقال ، 34،ص 1994الصادرة  النشرية، 1994نوفمبر  09مؤرخ في ، 33874تعقيب مدني عدد  )) ".بواسطة أىل الخبرة

 ((.12ص ، المرجع السابؽ، موف سميـ: كعف 
ؽ إ ج  01فقرة  85أف المشرع الجزائري نص عمى ذلؾ صراحة في المادة بدليؿ ،  تعد الخبرة مف وسائؿ  اإلثباتال - 2

 66حتى 59في الفصوؿ مف ، والمشرع المغربي أدرجيا ضمف الفرع الثاني مف الباب الثالث تحت عنواف إجراءات التحقيؽ
مف ـ ـ ـ ت  وتبنتو محكمة التعقيب التي  86د أكد ذلؾ في المادة قالتونسي فأّما المشّرع ، مف قانوف المسطرة المدنية

ّنما طريقة فنية تمتجيء إلييا المحكمة عندما تحتاج إلى بياف وضبط أمور ، اعتبرت أف االختبار )الخبرة(ليس وسيمة إثبات وا 
ص ، 1989النشرية ، 1989مارس  23، مؤرخ في 16811فنية تساعدىا عمى البت في النزاع )) قرار تعقيبي مدني عدد 

كاألردني والمصري  ، (( . في حيف أّف بعض التشريعات المقارنة 13ص ، المرجع السابؽ، . نقال عف: كموف سميـ 147
 . ((03ص ، المرجع السابؽ، جماني السعدية))تعتبرىا دليؿ إثبات  . راجع بيذا الخصوص : 

http://www.jurisprudmaroc.com/
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، ىذه األخيرة 1ومسجؿ في قائمة الخبراء القضائييف  ري تتوافر فيو شروط محددة قانونااعتبا
حتى يتسنى لو الوقوؼ عمى تكويف قناعتو حوؿ المنازعة  التي توافؽ عمييا الوزارة الوصية

 .المعروضة أمامو  

وذلؾ ، فإف الخبرة ىي وسيمة التحقيؽ األكثر استعماال، والمالحظ في الدعوى الضريبية
بحيث يصبح أمر إجرائيا في بعض الحاالت ضروريا حينما يتعمؽ ، لطبيعة النزاعراجع 

أو حينما ، حوؿ قيمتو مواقؼ طرفي النزاع ضاربتاألمر بتقويـ عقار أو أصؿ تجاري ت
يتعمؽ األمر بمنازعة عمى إثر فحص جبائي لممحاسبة  يصعب معو لمقاضي استيعاب 

بحيث يمجأ ىذا األخير إلى األمر  .مزاعـ األطراؼ حوؿ نظامية المحاسبة وقّوتيا الثبوتية 
أو خبرة محاسبية في الحالة  بإجراء خبرة عقارية في الحالة األولى مف خالؿ إجراء معاينة

ط التي ستشمميا الخبرة وتكوف مسائؿ تقنية تتعمؽ بوقائع مادية ال االثانية مع تحديد النق
 . 2عالقة ليا بالقانوف

نستنتج أّف المشّرع الجزائري والتونسي جعال مف الخبرة وسيمة تحقيؽ خاصة في ، إذف
دا ما تطرؽ ع ئيأحكاـ ضمف التشريع الجبابالمادة الجبائية أّما المشّرع المغربي لـ يخصيا 

كما أجاز ضمف ، تحصيؿالمدونة  02فقرة 95ضرائب والمادة المدونة مف  242لو في المادة
أثناء عرض النزاع عمى المجاف ضرائب المف مدونة  03فقرة  226داؿ و  225المادة 

                                                           
يحدد شروط ، 1995أكتوبر  10مؤرخ في ، 310 – 95مف مرسـو تنفيذي رقـ  08إلى المادة  المادة  02مف  - 1

أكتوبر  15مؤرخ في ، 60د ج ر ج ج عد، التسجيؿ في قوائـ الخبراء القضائييف وكيفياتو و يحدد حقوقيـ وواجباتيـ
1995. 

الصادر بموجبو األمر التنفيذي بمقتضى ، المتعمؽ بالخبراء القضائييف، 45 -00قانوف رقـ ، وما بعده 06الفصؿ  -  
  . 2001يوليو  19مؤرخ في ، 4918ج ر ـ ـ عدد ، 2001يونيو 22بتاريخ  1 -01 -126الظيير الشريؼ رقـ 

مؤرخ ، 59ر ر ج ت عدد، ، يتعمؽ  بالخبراء العدلييف4::2جواف  34مؤرخ ، 72قانوف رقـ ، وما بعده 15الفصؿ   -  
 . 4::2جواف  :3في 

 .119ص ، المرجع السابؽ، المغربي : دراسة تحميمية نقدية القانوف الضريبي، شكيري محمد - 2
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الخبرة لكف ، إضافة خبير أو خبيريف موظفيف أو غير موظفيف ليما صوت استشاري
 القضائية تخضع في تنظيميا لمقواعد العامة المنصوص عمييا في قانوف المسطرة المدنية .

تشريعات دوؿ الجوار نممس بأّف طبيعة الخبرة تختمؼ مف حيث كونيا وباستقرائنا 
فالقانونيف الجزائري والمغربي اتبعا نفس المنواؿ بجعؿ مسألة إجراء ، اختيارية أو إجبارية

في حيف اعتبرىا المشرع التونسي إجبارية عندما تتعمؽ بتقدير ، طبيعة اختيارية الخبرة ذات
القيمة التجارية لمعقارات والحقوؽ العقارية واألصوؿ التجارية المحالة بالنسبة إلى النزاعات 

كما جعميا  ، المتعمقة برسـو التسجيؿ أو بالضريبة عمى الدخؿ بعنواف القيمة الزائدة العقارية
وعميو كيف يتم تعيين الخبير مف ـ ح إ ج . 62ية فيما عدا ذلؾ وفقا لحكـ الفصؿ اختيار 
 وما ىي إجراءات الخبرة في التشريع الجزائري والمقارن ؟.، ورده

 تعيين الخبير .-1

وال يتقّيد ، أو المبدئيا القاضي في بحثو عف الحقيقة حر في المجوء إلى الخبرة    
غير أف مف ، يكف ىناؾ نص قانوني يمزمو بالمجوء إلييابطمبات األطراؼ في ذلؾ، ما لـ 

ليس لكف، .1واجبو تحديد ميمة الخبير في المسائؿ الفنية التي ليا عالقة بموضوع القضية 
لمقاضي عمى العمـو اختصاص تقني الستقصاء الحقائؽ في جميع المجاالت فمو قدرة 

خص مختص ليذه الميمة التي وعميو يمكف لمقاضي االستعانة بش، قانونية وليست تقنية
إضافة إلى ذلؾ ىناؾ أكثر ، 2تتطمب معارؼ خاصة والتي مف شأنيا أف تحؿ مكاف الدفوع 

مف مبرر يدفع القاضي لمجوء إلى الخبرة في بعض القضايا الجبائية المعروضة عميو مف 
وكذا صعوبة فيـ واستيعاب بعض وسائؿ اإلثبات المقّدمة ، تعقد وتشعب المادة الجبائية بينيا

                                                           
أطروحة لنيؿ  ، اإلثبات في المادة الجبائية بالمغرب بيف القواعد العامة وخصوصيات المادة، أبميال عبد الرحماف - 1

 .236ص ، 2007-2006، الجامعيةالسنة ، المغرب، جامعة الدار البيضاء، دكتوراه دولة في القانوف
2  -  DEBBASCH Charles, RICCI   Jean  - Claude, Op cit, p 451. 
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باإلضافة إلى كثرة الممفات خاصة الوثائؽ المحاسبية نظرا الحتوائيا عمى أمور تقنية.
، 1المعروضة عمى القاضي وعدـ وجود وقت كاؼ مف أجؿ البحث بنفسو في األمور الفنِّيَّة 

الضريبية  التي تحتكر الوثائؽ ولف ة ولعّؿ أىـ مبرر يكمف في كوف التعامؿ مع  اإلدار 
 . 2تقّدميا طواعية لمقضاء

عمى مسألة تعييف الخبير وتحديد ميامو بدقة مف طرؼ  ةحيث اتفقت التشريعات الثالث      
خبراء إف  ةالقاضي، وتتـ الخبرة وفقا لمتشريع الجزائري والتونسي عمى يد خبير واحد أو ثالث

عدـ طمب األطراؼ ذلؾ يستعيف القاضي بخبير واحد  لكف في حالة، طمب األطراؼ ذلؾ
 ـ ـ ـ ت . 102الفصؿ ، ؽ إ ج 02فقرة  86فقط حسب المادة 

بيذا نستخمص خاصيتاف جميتاف لمخبرة في مجاؿ الضرائب المباشرة مف المقتضيات و      
المحكمة تستخمص األولى مف تعييف ثالثة خبراء فإف الخبير الذي تعينو  المشار إلييا أعاله

تستخمص الثانية مف أنو عند تعييف الخبراء  الذي يتولى تسيير عمميات الخبرة واإلدارية ىو 
شريطة تسبيب التقارير  3 واحد مشتركا أو عدة تقارير مستقمة  االثالثة فإنيـ يحرروف تقرير 
خبرة ويفيد ذلؾ بأّف الخبرة ذات طابع كتابي فال يمكف أف تتـ ال، في حالة اختالؼ آرائيـ

حسب ، دوف غيره التونسي والجزائري، لكف أجاز المشّرع المغربي ذلؾ، شفاىة كقاعدة
 تقديـ تقرير شفوي .وتتـ عف طريؽ مف قانوف المسطرة المدنية  60الفصؿ 

                                                           
أعماؿ الندوة الوطنية حوؿ موضوع اإلشكاالت ، ((خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية  ))، أبميال عبد الرحماف - 1

 .110ص ، 2011، المغرب، منشورات الحمبي، 16عدد دفاتر المجمس األعمى ، القانونية والعممية في المجاؿ الضريبي

أعماؿ الندوة الوطنية حوؿ موضوع ، ((اإلشكاالت المرتبطة بالخبرة القضائية في المجاؿ الضريبي  ))، بودالي عزيز - 2
، 2011، المغرب، منشورات الحمبي، 16دفاتر المجمس األعمى عدد ، اإلشكاالت القانونية والعممية في المجاؿ الضريبي

 .291ص 
 .53.52ص ص ، المرجع السابؽ، كوروغمي مقداد - 3
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كما ال يجوز تعيينيـ كخبراء الموظفوف الذيف شاركوا في تأسيس الضريبة المعترض       
ا رأيا في القضية المتنازع فييا أو الذيف تـ توكيميـ مف قبؿ وال األشخاص الذيف أبدو ، عمييا

 . ج ؽ إ ج 03فقرة  86أحد الطرفيف أثناء التحقيؽ وفقا لممادة 

و ينبغي تسييرىا الخبير الذي تعينو المحكمة يتولى ، وبخصوص إجراءات القياـ بالخبرة
تحت طائمة ، فيياقبؿ وعند الشروع مراعاة جممة مف الشكميات و اإلجراءات في ذلؾ 

أو استدعاء األطراؼ المعنية وكذا  تحديد يوـ و ساعة إجراء الخبرة في الُبطالف، وتتمثؿ 
إعداد تقارير خبرة إما مشتركة بيف الخبراء أو منفردة لتختتـ بالخبرة لحضور عممية وكالئيـ 

عمميات  تحرير محضر حوؿمع  مكانية اإلطالع عمييامع إو إيداعيا بكتابة ضبط المحكمة 
يداعو بكتابة ضبط المحكمة مع التقرير  الخبرة مف طرؼ عوف إداري مرفؽ برأيو  .وا 

في رأينا ىذا اإلجراء )إعداد و ، ه إاّل في القانوف الجزائري فقطفيذا الشرط األخير ال نجد
طالما أّف ىذا العوف مف مصمحة الضرائب ويعمؿ تحت ، محضر الخبرة( ليس لو أية فعالية

وبالتالي فإّف الرأي الذي سيقّدمو سيكوف ال محالة ، الرئاسية لممدير الوالئي لمضرائبالسمطة 
ذا قمنا العكس يقودنا التساؤل بخصوص التقارير التي ، في غير صالح المكمؼ بالضريبة وا 

ومف األجدر االلتزاـ بما ورد ضمف قانوف اإلجراءات  ما الفائدة منيا ؟ . يعّدىا الخبراء
 .1المتمثؿ في تسجيؿ الخبير مالحظات الخصـو  138دارية في المادة المدنية واإل

 

                                                           
 .82المرجع السابؽ، ص ، المنازعات الجبائية، أمزياف عزيز - 1
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الخبير في الدعوى القضائية مساعدا لمقاضي ويقتصر دوره عمى إبداء الرأي وبذلؾ يعد 
المفروض أف تكوف ىذه  مف و ، 2مرتبطة باألسئمة التي يطمبيا القاضي فقط 1في مسألة فنّية

 .3يصؿ إلييا الممؼ التي  المسألة  التي يجب أف يشتغؿ عمييا الخبير ىي المرحمة األخيرة 

يسمـ تقريره إلى الجية القضائية ىؿ تعتبر ميمتو قد انتيت فعندما ينيي الخبير عممو و 
ينتو ي عذلؾ ألنو يمكف استدعاؤه مف طرؼ الجية القضائية الت، في الواقع األمر ال ،؟

لتحصؿ منو عمى اإليضاحات الاّلزمة والمعمومات اإلضافية حسب القانوف المغربي 
دوف الجزائري الذي تعامؿ مع الخبرة غير السميمة أو الناقصة معاممة خاصة في ، 4والتونسي

حيث مّكف بذلؾ المحكمة ، مف قانوف اإلجراءات الجبائية 86المسائؿ الضريبية وفقا لممادة 
 مف أف تأمر بإجراء خبرة جديدة تكميمية تتـ بنفس اإلجراءات والشروط المذكورة أعاله . 

وىذا الوضع السائد في قانوف اإلجراءات الجبائية الجزائري ال يخِدـ مصالح المكمؼ 
المكمؼ  فيؤدي ذلؾ حتما إلى إثقاؿ كاىؿ، بالضريبة اعتبارا مّف لجوء القاضي لخبرة جديدة

فِمـ ال ُيبؽ المشّرع األصؿ الوارد في قانوف اإلجراءات المدنية  بالضريبة بأجور الخبراء.
باعتباره يتطابؽ مع ما ىو سائد في  -واإلدارية دوف تجاوزه عبر قانوف اإلجراءات الجبائية 

 .؟ 5إ  إ ـؽ مف  141في المادة  -تشريعات الدوؿ المغاربية ويخدـ مصالح المكمؼ 

 
                                                           

ص ، 2007 ، الجزائر، دار ىومة، الخبرة القضائية في مادة المنازعات اإلدارية، تراعي نعيمة، ىنوني نصر الديف - 1
36. 

2 -  PEISER) G(, Op cit, p 91. 

 .116المرجع السابؽ، ص، في المادة الضريبية ((خصوصيات الخبرة )) ، أبميال عبد الرحماف - 3
 المرجع السابؽ .، ـ ؽ ـ ـ، 63الفصؿ  - 4
 المرجع السابؽ.، ـ ـ ـ ت، 112الفصؿ   -  
يأمر باستكمال التحقيق أو بحضور الخبير أمامو ليتمقى منو اإليضاحات والمعمومات  :"...أنالتي تنص عمى  - 5

 الضرورية".
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 رد الخبير .-2

 رد خبير المحكمةالطرفيف سواء المكمؼ بالضريبة أو إدارة الضرائب طمب  يحؽ لكال 
راءات المتعمقة بيذا ينبغي مراعاة جممة مف اإلجىذه الحالة و في ، أو خبير الطرؼ اآلخر

 ابتداء أياـ (8 ثمانية) في ميعاد 1يو طمب معمؿ إلى المحكمة المختصة توجالطمب و ىي 
د بداية إجراء الخبرة عمى األكثر في مف تاريخ استالـ الطرؼ لتبميغ اسـ الخبير أو عن

أياـ مف تاريخ العمـ بتعييف الخبير في  (5 خمسة ) وفي أجؿ أقصاه ، القانوف الجزائري
إلى تحديد المشرع المغربي أجؿ لإلجابة عمى الطمب وىو ضافة إ، والمغربيالقانوف التونسي 

ويفصؿ القاضي في الطمب بحكـ نيائي بات ، طمب الرد أياـ مف تاريخ تقديـ ةخمس (50)
أماـ الجية القضائية اآلمرة بتعيينو وقبؿ إنجاز الميمة  ويجب رد الخبير .عمى وجو التعجيؿ 

ثارة مسألة الرد عمى الجية القضائية في ، المسندة لو وال ينبغي انتظار صدور القرار وا 
 . 2االستئناؼ 

 

 

                                                           
المرجع ، ؽ إ ـ إ، 133، 132المادة  وألكثر تفصيؿ راجع أحكاـ المواد  : عدد المشّرع حاالت تجريح الخبير وأسبابيا - 1

 السابؽ . 
 ، المرجع السابؽ .ـؽ ـ ـ  62الفصؿ  -  
 المرجع السابؽ.، ـ ـ ـ ت، 108و 96 الفصالف  انظر -  

قد استأنفت مديرية الضرائب لوالية سيدي بمعباس قرارا صادؽ عمى تقرير خبرة ضريبية حرره  خبير عقاري مثيرا ألوؿ ف -2
الحسابية أنو وبالنسبة لكون السيد...خبير عقاري ليس مؤىال لمقيام بالخبرة مرة مسألة عدـ اختصاص الخبير في حيف " 

مما يجعل ىذا الدفع ، فإّن ىذا الدفع جاء متأخرا وكان عمى المستأنف أن يقوم برده حسب األوضاع واإلجراءات القانونية
أمقراف نقال عف : ، 2001فيفري 19مؤرخ في ، الغرفة الرابعة، 163903قرار  رقـ ، مجمس الدولة )).  بدوره غير سديد"

 .((42ص ، المرجع السابؽ، عبد العزيز
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 الجبائية . منازعاتفي الحاجة القاضي لتقرير الخبير مدى -3

الثابت قانونا أف  صالحيات الخبير تقتصر عمى تقديـ الرأي أو االستشارة في المسائؿ 
، بمعنى لممحكمة أف تأخذ بو أو تعدؿ عنو، الفنّية دوف المسائؿ القانونية الواردة في الدعاوى

لكف أغمب الميتميف الحظوا بأف ، ا أف تعتمده بعد تعديموكما ليا أف تعتمده جزئيا أو كميا ولي
األحكاـ القضائية الجبائية اجريت بشأنيا خبرة يتـ فييا البت باعتماد تقرير الخبير  بأف أغم

فعدـ التمييز مف قبؿ القاضي بخصوص المسائؿ  .1برمتو ال مجرد االستئناس بو فقط 
قد يجعؿ دور القاضي في مراقبة حسف تطبيؽ القانونية والواقعية وتركيا برمتيا لمخبير 

 . 2القانوف دورا ثانويا

بدييي في مختمؼ خبرة مف قبؿ القضاء أصبح تدبير  إذف نخمص إلى أّف األمر بإجراء
، وميمة القاضي إعادة األمور إلى نصابيا والرقابة عمى أعماؿ اإلدارة 3المسائؿ الجبائية 

فتقرير الخبير يساىـ مساىمة ، ر  الخبير وليس القاضيلكف واقعيا يقـو بيذا الدو ، الجبائية
 الرقابة القضائية فقط في األمور تنحصر و ، كبيرة جدا في وضع  حموؿ  لممنازعات  الجبائية

                                                           
 . 637المرجع السابؽ، ص ، المغربي : دراسة تحميمية نقديةالقانوف الضريبي ، شكيري محمد -1
 .151ص ، المرجع السابؽ، الثيعاللي عبد القادر - 
 -مدى حاجة القاضي اإلداري  لمخبرة في المنازعات الجبائية مف منظور التشريع والقضاء: الجزائر)) ، حايد فاطمة - 

عدد ، جيجؿ -كمية الحقوؽ والعمـو السياسية جامعة محمد الصديؽ بف يحي ، مجمة أبحاث قانونية وسياسية، ((المغرب
 وما بعدىا . 385ص ، 2018الجزائر، جواف ، 06

 .115ص ، المرجع السابؽ، في المادة الضريبية (( خصوصيات الخبرة))، أبميال عبد الرحماف - 2
ديواف المطبوعات ، الجزء الثاني، المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائرينظاـ اإلثبات في ، محمد مرواف- 3

 .  404، ص 1999، الجزائر، الجامعية
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اإلجرائية القانونية دوف مناقشة مضموف  تقرير الخبير واألخذ بو كما ىو واعتباره كاؼ 
لمبت في المنازعة لدور الحقيقي والفعاؿ لمخبير اإلداري وا، ما يبرر الدور السمبي لمقاضي 1

فالخبرة إجراء ترقيعي قضى عمى ، وليسوا خبراء محاسبيف جبائييف يف محاسب اءر مع أّنو خب
 القضاة.

 المطمب الثاني :اإلثبات في دعوى منازعات الضرائب المباشرة

 .في التشريع الجزائري والمقارن  

شرعية تسمح وترمي إلى مطابقة الحقيقة القضائية اإلثبات في النطاؽ القانوني تقنية 
لذلؾ فإّف اإلثبات في القانوف قد تحّوؿ مف شكؿ مف أشكاؿ المعرفة إلى ، مع الحقيقة الواقعية

وعميو فإّف قصور اإلثبات القانوني عف إدراؾ الحقيقة يعني ، وسيمة مف وسائؿ تحقيؽ العدؿ
 .2قصوره عف تحقيؽ العدالة 

                                                           
صادق ... أّن ىذا القرار قد  عندما صادق كمية عمى الخبرة"... . بشكؿ مطمؽرة نأخذ أمثمة بخصوص اعتماد الخب  -1

  ...."  عمى تقرير خبرة
 .  79ص ، المرجع السابؽ، مجمة مجمس الدولة عدد خاص، 25/02/2003، مؤرخ في 006526قرار رقـ راجع  -
 . 125ص ، المرجع السابؽ، سايس جماؿ -
.... لذا ارتأت ، تقرير الخبير جاء مستوفيا لكل الشروط الشكمية والموضوعيةحكـ المحكمة اإلدارية بالرباط : "  -

 " .ببطالن الضريبة فيما زاد عن تقدير الخبيروالحكم عمى ىذا التقرير المصادقة 
لغاء الضريبة  المصادقةارتأت معو المحكمة ... كـ المحكمة  اإلدارية مكناس : "ح - فيما زاد عمى عمييا ) الخبرة ( وا 

 ".خالصة الخبير
 بالموقع :، منشور ((الخبرة القضائية ودورىا في حؿ المنازعات الجبائية ))بوتخريط نعيمة،: انظر))-

www.marocdroit.com ،  :  . 10:00الساعة عمى  15/05/2016يـو

جانفي 30، تونس، أعماؿ دورة دراسية بالمعيد األعمى لمقضاء، ((النزاع الجبائي أماـ المحاكـ ))، العياري كماؿ -2
 .38ص ، 2003

http://www.marocdroit.com/


والية المحاكم اإلدارية على منازعات  ل األول: الفص        الباب الثاني   
 الضرائب المباشرة في التشريعين الجزائري والمغربي دون التونسي .

 

351 
 

ألنو ، في دعوى المنازعة الضريبية أىميتو مف ارتباطو بالنظاـ العاـويستمد اإلثبات 
، العنصر الكفيؿ بجعؿ المواطنيف متساويف أماـ األعباء الضريبية لتحقيؽ عدالة ضريبية

لفيـ ضوابط  والوسيمة الفعالة لفؾ الطبيعة المعقدة لمنظاـ الضريبي والتيسير عمى القاضي
تحديد عبء اإلثبات والوسائؿ المتاحة لطرفي المنازعة مف خالؿ ، العمميات الضريبية

 . 1الضريبية لمدفاع عف موقفو وتأكيده في مواجية الطرؼ اآلخر

 . اإلثبات الفرع األول : عبء

لـ يفرد التشريع الجبائي الجزائري والمغربي نصوص خاصة باإلثبات في المنازعات 
القواعد العامة  المتعارؼ عمييا في المادة  الجبائية  ما يؤدي إلى اتباع األحكاـ الواردة في

مف ؽ إ ع الذي يؤكد عمى إثبات الحؽ عمى مدعيو " البينة عمى  399ؽ ـ والفصؿ  323
وعميو  فإّف عبء اإلثبات يتحّممو مف يّدعي خالؼ الظاىر أصال أو الظاىر  مف ادعى" .

ة األشياء والثاني فاألوؿ كاف ظاىرا بحسب أصمو أي حسب طبيع، عرضا أو الظاىر فرضا
والثالث ما افترض المشّرع ظيوره بناء عمى قرينة ، ما ظير بدليؿ ُأقيـ عميو ِخالفا لألصؿ

 . 2قانونية

أّما في التشريع الجبائي التونسي فإف توزيع عبء اإلثبات في نزاع األساس الضريبي 
تحميؿ  ، وأساسيا3مف ـ ح إ ج  65يستجيب إلى قاعدة خصوصية وردت بأحكاـ الفصؿ 

المكمؼ بالضريبة  عبء إثبات إدعاءاتو استنادا إلى أف قرينة الشرعية التي يتحمى بيا قرار 
                                                           

 .114ص لحرش كريـ، المرجع السابؽ،  - 1
أعماؿ الندوة الوطنية حوؿ موضوع اإلشكاالت القانونية ،((ثبات في النزاعات الضريبية اإل))، البوعمري بوشعيب - 2

 .105، ص 2011، المغرب، منشورات الحمبي، 16دفاتر المجمس األعمى عدد ، والعممية في المجاؿ الضريبي
ال يمكن لممطالب باألداء الذي صدر في شأنو قرار عمى  أّنو : " المرجع السابؽ ، ـ ح إ ج ت، 65ينص الفصؿ   - 3

توظيف إجباري لألداء الحصول عمى اإلعفاء أو التخفيض من األداء الموظف عميو إاّل إذا أقام الدليل عمى صحة 
 تصاريحو وموارده الحقيقية أو عمى شطط األداء الموظف عميو". 
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وىو ما ، التوظيؼ اإلجباري تزيح قرينة حسف النية والنزاىة التي يتمتع بيا التصريح الجبائي
صريح يفترض أف اإلدارة الجبائية أثبتت بصورة مسّبقة عدـ صّحة أو عدـ كفاية ما ورد بالت

 .1الجبائي عند مرحمة المراقبة الجبائية 

لكف نجد بأّف خصوصية النزاع الجبائي التي تضع المصمحة العامة في مواجية 
.إذ تتمتع اإلدارة الجبائية بعّدة امتيازات ىاّمة في 2مصالح األفراد قد انعكست عمى اإلثبات 

ف طريؽ منحيا جممة مف مجاؿ اإلثبات تتمثؿ في إعداد وسائؿ اإلثبات بصفة ُمسبقة ع
عداد إثباتيا قبؿ انطالؽ الدعوى  ؿ ليا فرصة البحث عف المعمومة وا  الحقوؽ التي تخوِّ

فحؽ اإلطالع والزيارة وحؽ الحجز وحؽ االستعانة بالقّوة العامة كّميا حقوؽ تنفرد ، الجبائية
 .3 بيا اإلدارة وتمّكنيا مف اإلعداد المسبؽ لوسائؿ اإلثبات الضرورية لمدعوى

لكف لو طّبقنا قاعدة : "البّينة عمى مف ادعى " لإلثبات في المسائؿ الجبائية ألّدى ذلؾ 
إذ سيؤدي ذلؾ إلى تزايد ، حتما إلى حياد المكمؼ بالضريبة عف مبدأ النزاىة في النزاع

طالما أّف المدعي في أغمب القضايا الجبائية يتمثؿ في المكمؼ ، 4أعماؿ التحايؿ الجبائي
 بالضريبة دوف اإلدارة الضريبية التي تكوف في معظـ المسائؿ في مركز المدعى عميو .

مف ىذا المنطمؽ يصعب تطبيؽ ىذه القاعدة  نظرا النعداـ التوازف بيف طرفي المنازعة 
والمكمؼ الطرؼ الضعيؼ داخؿ ، أي اإلدارة وما تتوفر عميو مف اإلمكانيات، الضريبية

وزه مف إمكانيات. فالمدعي ال يقع عميو اإلثبات بصورة آلية العالقة الضريبية وما يع

                                                           
 .107ص ، المرجع السابؽ، إلدارية أماـ الجيات القضائيةالجبائية االنزاعات ، الفندري خميؿ - 1
 .07ص ، المرجع السابؽ، وفاء الجمؿ الشريؼ - 2
 . 04ص، المرجع السابؽ، البرجي سفياف - 3
 .15ص ، سابؽمرجع ، وفاء الجمؿ الشريؼ - 4
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أوتوماتيكية بمجرد تقديمو العريضة إّنما تتـ عممية تقاسـ وتوزيع عبء اإلثبات بيف المكمؼ 
 .1واإلدارة 

ونستدؿ عمى ذلؾ بما ، وقد استبعد القضاء الجزائري إعماؿ قاعدة البينة عمى مف ادعى
:" حيث أّن إذ جاء فيو 2 21/12/2004ذىب إليو مجمس الدولة في قرار صادر بتاريخ 

القرار المستأنف أفاد المستأنف عميو بتخفيض مستندا في تسبيبو عمى مبدأ البينة عمى 
 من ادعى جاعال عبء اإلثبات عمى عاتق إدارة الضرائب .

نون الضرائب المباشرة فإنو متى ثبت نقص في من قا 187حيث ولكن تطبيقا لممادة 
التصريح أي إخالل بالمكمف بالضريبة بإلزامو بالتصريح بجميع مشترياتو يجوز إلدارة 
الضرائب في حالة عدم تقديم المكمف بالضريبة لممعمومات والوثائق المطموبة اتخاذ الفرض 

 ق المكمف بالضريبة ". التمقائي لمضريبة الذي يترتب عنو جعل عبء اإلثبات عمى عات
وعمى نفس النيج سارت المحكمة اإلدارية التونسية في قرار ليا صادر بتاريخ 

مف ـ ح إ ج قبؿ أف تثبت   65إذ اعتبرت بأنو ال مجاؿ لتطبيؽ الفصؿ ، 25/02/2013
:" حيث استقر عمل ىذه و جاء فيو، اإلدارة رقـ المعامالت الصحيح لممكمؼ بالضريبة

عتبار أّن عبء إثبات قاعدة األداء محمول عمى اإلدارة الضريبية باعتبارىا المحكمة عمى ا
ىي التي تسعى إلى إثبات عدم صحة تصريح المطالب بالضريبة ) المكمف( لتحل محّمو 

                                                           
إذا كان "  : أّنو حيث قضى، 27/04/1997ر بتاريخ القرار الصادبموجب في ىذا اإلتجاه سار القضاء الجزائري  -  1

فإّن إدارة الضرائب ممزمة ىي األخرى بنفس ، المكمف بالضريبة ممزما باإلثبات بالدليل المثبت لرقم األعمال المصرح بو
ات الرقم المصرح بو كما ىو ( مرّ 10اإللزام في حالة رفع رقم األعمال المصرح بو خاصة إذا كان ىذا الرفع يفوق عشر )

 الحال . الحال في قضية
حيث أنو في ىذه الحالة بالتحديد بوضعيم عبء اإلثبات عمى عاتق المكمف بالضريبة وحده فإّن قضاة الدرجة 

مؤرخ ، 116250قرار المحكمة العميا رقـ ))".األولى يكونون قد أساؤا تفسير وقائع الدعوى وبيذا يستوجب قرارىم اإللغاء
 .((غير منشور ) القرص المضغوط( ، 27/04/1997في 

ثباتيا الضريبية الدعوى ، كوسة فضيؿ - 2  .190المرجع السابؽ، ص، في ضوء اجتيادات مجمس الدولةوا 
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في إثبات حقيقة وعاء الضريبة المستوجبة استنادا إلى جميع القرائن القانونية والفعمية 
اإلثبات  بءوعندىا يحمل ع، ن مجمة الضريبةم 43و 42المنصوص عمييا بالفصمين 

عمى المطالب بالضريبة الذي يتوجب عميو حينئد إثبات الخطأ أو التعسف فيما توصمت 
 .1إأليو اإلدارة أو إقامة الدليل عمى موارده الحقيقية " 

وقد ارتأى القضاء المغربي عدـ التطبيؽ الصاـر لقاعدة إلقاء عبء اإلثبات عمى 
:" ذىب ما يمي  07/12/1990حيث ورد في حكـ لممحكمة اإلدارية بسال بتاريخ ، المدعي

الفقو واإلجماع القضائي إلى توزيع عبء اإلثبات بين اإلدارة الضريبية والممزم ولو كان 
 .2ذلك يخالف من حيث الظاىر القاعدة القائمة بأن عبء اإلثبات يقع عمى المدعي " 

فقد تعرض  قواعد خاصة باإلثبات في المادة الضريبية وأماـ القصور المتمثؿ في تواجد
اإلدارة  حيث تـّ اعتبار، النقدإلى  ةالعامىذا المبدأ العاـ الذي يؤطر اإلثبات في القواعد 

الضريبية  ىي المدعي الحقيقي ونتيجة لذلؾ يقع عمييا أصال عبء اإلثبات ألنيا ليست 
ئنة بقيمة  الضريبة بؿ وحتى باعتبارىا دا ـو  المقصود في القانوف الخاص دائنة بالمفي
رض عمييا إثبات ما تدعيو مف وجود التزاـ في ذمة الممـز مدعيا كاف أو مدعى في، المستحقة

عميو ألنيا تتوفر عمى الوسائؿ التي تثبت األسس المدعى بيا نظرا لسمطاتيا المتعددة في 
ومف تـ يقع عبء اإلثبات عمييا أصال لسيادة األمف والطمأنينة لدى أفراد ، المراقبة والتحري

 .3المجتمع وحمايتيـ مف إساءة استعماؿ السمطة 
 

                                                           
 .336ص ، المرجع السابؽ، : بوعبسة وليدنقال عف ، 2006ديسمبر  25بتاريخ ، 36330 دتعقيبي إداري عد قرار - 1
الجبائية اإلدارية النزاعات ، نقال عف : الفندري خميؿ، 2013فيفري  25بتاريخ ، 213525قرار تعقيبي إداري عدد  -  

 .108المرجع السابؽ، ص ، أماـ الجيات القضائية
 .90البجدايني حياة، المرجع السابؽ، ص - 2
 .418المرجع السابؽ، ص  ، في ربط وتحصيؿ الضريبةالمنازعات الضريبية ، حمد زكريابيومي م - 3
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 الفرع الثاني : وسائل اإلثبات .
لـ يخص المنازعة الجبائية بوسائؿ إثبات  ةالتشريع الجبائي لمدوؿ المغاربية الثالث إفّ 
ظاـ العامة إضافة إلى وسائؿ اإلثبات الجاىزة مف داخؿ النتخضع في ذلؾ لمقواعد إذ ، معينة

 ينيا لموصوؿ إلى الحقيقة .فيما بولمقاضي المفاضمة ، الضريبي
 أوال : وسائل اإلثبات الجاىزة.

المستندات والمحاضر الناتجة عف الرقابة ويتعمؽ األمر ىنا باإلثبات عف طريؽ 
 نتناوليا بشئ مف التفصيؿ تباعا.الجبائية والمعاينة والتحقيؽ المحاسبي . 

 محضر المعاينة .-1
يقـو اإلثبات في المنازعة الضريبية عمى البحث في مختمؼ المعامالت بإجراء عمميات 

بحيث يحرر أعواف إدارة الضرائب المؤىميف محاضرا بالميمة التي ، أو معاينات ميدانية
 .1بائية سواء تعمقت بمعاينات ميدانية أو رقابة ج، أسندت إلييـ

وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تمارس اإلدارة الجبائية ىذا النوع مف الرقابة عندما توجد قرائف       
ترخص لألعواف الذيف ليـ رتبة مفتش بالمعاينة في حيث ، تدؿ عمى  ممارسات تدليسية

جميع المحالت قصد البحث والحصوؿ وحجز كؿ المستندات والوثائؽ والدعائـ أو العناصر 
التي مف شأنيا أف تبّرر التصرفات اليادفة إلى التممص مف الوعاء والمراقبة ودفع  المادية

 .2الضريبة
وتتميز ىذه المحاضر بقوة ثبوتية وحجية مطمقة ال يمكف الطعف فييا إاّل عف طريؽ 

 23/11/204در بتاريخ وىذا ما قضى بو مجمس الدولة بموجب قرار صا، 3الطعف بالتزوير
                                                           

ثباتيا في ضوء اجتيادات مجمس الدولةالدعوى  ، فضيؿ كوسة - 1  .148المرجع السابؽ، ص  ، الضريبية وا 
 المرجع السابؽ .، جؽ إ ج ، 34راجع المادة   - 2
الطبعة ، متابعة وقمع الجرائـ الجمركية، بوسقيعة أحسف، المنازعات الجمركية : تعريؼ وتصنيؼ الجرائـ الجمركية - 3

 .158، ص 2009الجزائر، ، دار ىومة، بعةالرا
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 اإلى أوراق الممف يتضح أّن المستأنف كان فعال محل تسوية بناء حيث بالرجوع:" قضى
 ة الضرائب بعد معاينتيم لغمق محلعمى محضر معاينة معد من طرف مصالح إدار 

 .المستأنف
عمال المستأنف كأساس لفرض الرسم عمى النشاط التجاري أوحيث أّنو لتحديد رقم 

 1998نف الخاص بسنة أمديرية الضرائب عمى تصريح المست والصناعي استندت
فضال عمى محضر المعاينة سالف ، المتضمن لمبمغ المخزون المتبقي في السنة المذكورة

 الذكر المثبت الستيالك المخزون .
، ...يخص مدى استيالك المخزون  وحيث أّن المشكل المطروح من طرف المستأنف

البة بإجراء خبرة لمتحقق من وجوده، ولكن عجز المستأنف إذ أنو ينكر ذلك مكتفيا المط
ال يمكن معو استبعاد  98/99عمى تقديم ما يثبت عدم استيالكو لممخزون خالل سنتي 

كما ال ، محضر المعاينة باعتباره قرينة عمى عدم وجود المخزون ماديا بمحل المستأنف
تدابير التحقيق في المنازعات مر بإجراء خبرة كونيا مجرد تدبير من ألا يمكن معيا
يمجا إلييا بعد إثبات المكمف بالضريبة بأن الضريبة مبالغ فييا وذلك في حالة  الضريبية

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  187المادة  ام فرض التمقائي لمضريبة طبقا ألحكال
يكون قد أصاب  المماثمة .وحيث أّن القرار المستأنف بقضائو رفض الدعوى لعدم التأسيس

 .1في تطبيق القانون ويتعين تأييده "

                                                           
ثباتيا  كوسة فضيؿ،الدعوى نقال عف :، 23/11/2004صادر بتاريخ ، 013680رقـ قرار ، مجمس الدولة - 1 الضريبية وا 

 .152.151ص ص، السابؽالمرجع ، في ضوء اجتيادات مجمس الدولة
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 04/2010/ 26 : تاريخبوىو ذات الموقؼ الذي اتبعو فقو القضاء التونسي في قرار       
لئن لم يتضمن محضر المعاينة إعترافا من المطالب باألداء ) المكمف( بتاريخ جاء فيو:" 

  .1 لمخالفة عدم التصريح بالوجود"إنطالق ممارستو لمنشاط فإّنو لم ينكر إرتكابو 
المحاضر وثائؽ تمؾ معتبرا في المغرب اإلجتياد القضائي نفس المنحى سار عميو و 
:" حيث إّن إلى 20/09/2006صادر بتاريخ قرار المجمس األعمى في ذىب إليو إذ ، رسمية

وثيقة رسمية محضر التسميم المنجز من طرف عون اإلدارة الجبائية المكمف بالتبميغ يعتبر 
 .2" لّزورال يطعن فيما تضمنتو من بيانات إاّل با

                                                           
 318ص ،المرجع السابؽ، بوعبسة وليدنقال عف ، 2010أفريؿ  26صادر بتاريخ ، 310140قرار تعقيبي إداري عدد  - 1
. 
ال مأخذ عمى محكمة الموضوع إن تولت التخفيض في جاء فيو أّنو :" ، 2003ماي  26وفي قرار آخر  صادر في  -  

في اليوم لسببين إثنين، أوليما أن اإلدارة لم تقدم ما يدعم ادعائيا المبني عمى اعتبار  06إلى  20عدد الفحوص من 
وثانييما أّنو وقع ، خاصة وأنيا لم تقّدم محضر المعاينة الذي إدعت أنيا قامت بيا 20في اليوم ىوأن عدد الفحوص 

فحوص في اليوم من طرف اإلدارة بالنسبة لنفس الشخص وذلك خالل مراجعة مبسطة تعرض ليا وشممت  06إعتماد 
 بمناسبة المراقبة المبسطة بمثابة الحجةسنوات سابقة ويعتبر تمسك المعقب ضده بتطبيق عدد العيادات المتفق عميو 

القانونية في اإلثبات خاصة وأن اإلدارة لم تستجب لمحكم التحضيري الذي طمبت بموجبو المحكمة منيا اإلدالء بتقرير 
 359ص  ، المرجع نفسو، 2003ماي  26مؤرخ في ، 33623قرار تعقيبي إداري عدد   .))المراقبة ومحضر المعاينة "

 )).                
اإلثبات في المادة الجبائية بالمغرب بيف بد الرحماف، أبميال ع :نقال عف ، 20/09/2006بتاريخ ، 746قرار رقـ  -2

 . 258المرجع السابؽ، ص ، القواعد العامة وخصوصيات المادة
مسممة من الطبيب لئن كان المستأنف قد أدلى بشيادة " :يقضي بأّنو  08/10/2008صادر بتاريخ آخر قرار  وفي  -

تفيد توقفو عن الذبح بالمجزرة العمومية فال تنفي عنو بيع تمك المادة التي عاينت  19/03/1997البيطري مؤرخة في 
أثبتت فييا أن  12/01/2001المصالح الجبائية ممارستيا بواسطة أحد أعوانيا التي حررت محضرا بشأنيا بتاريخ 

 20دقيقة استقبل فييا  20ع بثمن السوق بالتقسيط وبالجممة وأّنو في مّدة المستأنف يبيع بمحل سكناه مادة الخمي
زبونا  تكمفت بيم زوجتو، وأّن المستأنف لم يدل بما يخالف ما جاء في المحضر المذكور مما يبقي الفرض الضريبي 

  : عوقمانظر ال،((ت الضريبية بيف التحقيؽ واإلثباتالمنازعا))لعسري جواد،ا.))قائما عمى أساس"

www.maghress.com ، 11:00الساعة ، 18/10/2015بتاريخ .)) 

http://www.maghress.com/
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 محضر المراقبة الجبائية .-2
مف قانوف  18يجد حؽ الرقابة عمى الوثائؽ الممنوح لإلدارة أساسو في نص المادة     

مف  16ضرائب المغربية وكذا الفصؿ المدونة مف  214بائية الجزائري والمادة اإلجراءات الج
ستوى مكاتب اإلدارة وال يتطمب ىذا الشكؿ مف الرقابة يتـ عمى م، الجبائية التونسيةمجمة ال
ات والوثائؽ التي تدخالت خارجية  ويتـ عف طريؽ مقارنة تصريحات المكمؼ مع المعموم أي

مف الغير الذي تعامؿ مع سمطاتيا تحصمت عمييا بموجب تكوف قد والتي بحوزة اإلدارة 
تسعى مف ورائيا إذ ، مف الوسائؿ اليامة في االثباتالرقابة الجبائية محاضر وتعد  .المكمؼ

يتحقؽ التحصيؿ الفعمي لموارد حتى  الجبائيلمتشريع اإلدارة الضريبية التطبيؽ الميداني 
والمحافظة عمى الحقوؽ العامة لممجتمع  في إطار جممة مف الضمانات ، الخزينة العمومية

، أّما إذا احترمت إدارة الضرائب جميع 1 نتائج المراقبة برمتياالتي بإغفاليا تبطؿ  القانونية

                                                           
حيث أّن المنازعة الضريبية :"  17/06/2003ىذا ما سار عميو اإلجتياد القضائي الجزائري في قرار صادر بتاريخ  - 1

التمس المستأنف عميو إلغاءىا بسبب خرق ، محاسبتو الحالية تخص ضرائب فرضت عمى المستأنف عميو بعد مراقبة
 إدارة الضرائب لإلجراءات خالل عممية المراقبة .

المؤرخ في  96/1305وحيث أنو يتبين من خالل تقرير الخبير )ب.م( أّنو فعال بموجب اإلشعار رقم     
انتياء ىذه المراجعة وّجو لو تبميغ وعند ، أخطر المستأنف بعممية التحقيق إلجراء مراجعة محاسبية 31/08/1996

عن نشاطو المزاول بمحمية التجاريين لبيع الحمويات والمرطبات األول كائن بشارع  03/12/1996بالزيادات بتاريخ 
 والثاني الكائن بحي الميناديا بعنابة ...، الثورة بعنابة

لم يشمل سوى المحل التجاري الكائن  وحيث أن الخمل المبين من طرف الخبير يتمثل في أن اإلشعار بالمراجعة
بساحة الثورة الذي تمسك بشأنو محاسبة مستقمة ولو ممف ضريبي مستقل ويتبع إلى مفتشية الضرائب مميزة عما ىو 

 كما أن اإلشعار بالمراجعة لم يحدد الفترة المعنية بالمراجعة .، الشأن بالنسبة لممحل الثاني الكائن بحي الميناديا
من قانون الضرائب المباشرة يتعين القول أن المراجعة الخاصة بالمحل الثاني الكائن  190/03طبيقا لممادة وحيث أّنو ت 

قرار  .)) ويتعين بالتالي المصادقة عمى التخفيض المقّدر ب ... كنتيجة لبطالن إجراء المراقبة "، بحي الميناديا باطمة
ثباتيا في ضوء الدعوى ، نقال عف: كوسة فضيؿ، 17/06/2003بتاريخ ، 008753مجمس الدولة رقـ  الضريبية وا 

 ((.165ص ، المرجع السابؽ، اجتيادات مجمس الدولة
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الشكميات المرتبطة بسمطة المراقبة فإّف المحاضر التي يحررىا أعوانيا تعد وسيمة مف وسائؿ 
ليو مجمس الدولة إلمفصؿ في المنازعة وىذا ما ذىب  اإلثبات وليا مف القوة الثبوتية ما يكفي

حيث يتبين من حيث جاء فيو :" ، 24/01/2006بتاريخ الجزائري بموجب قرار صادر 
بعد ثبوت وجود  1997إلى 1994الوثائق المرفقة بالممف أن التقييم الجبائي لسنوات 

وذلك بناء عمى معمومات تحصمت عمييا إدارة ، نقص بين تصريحات الشركة ومقبوضاتيا
 .ك القرض الشعبي الجزائريرجي وبنالبنك الجزائري الخا، الضرائب من بنك التنمية المحمية

حيث أّن الشركة المستأنف عمييا لم تقّدم أدلة تناقض النقائص التي الحظتيا إدارة 
 ... إلى ... وضة المستحقة من باستثناء المبالغ المقب، الضرائب

عمى وثائق ا إعادة التقييم الجبائي جاء بناء أنّ ، حيث يستخمص مما ذكر أعاله
 190) المادة ي يجعمو جاء وفقا لمقانون ذاألمر ال، المستأنف عمييااقضيا رسمية لم تن
 ق ض م رم(.

عن   18/10/2004حيث يتعين تبعا لذلك إلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 
الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء قالمة وفصال من جديد القضاء برفض الدعوى لعدم 

 . 1التأسيس "
عدـ إثبات المكمؼ خرؽ إجراءات المراقبة الضريبية مناطا لعدـ إلغاء  شّكؿيكما   

...وحيث أّن نتائجيا وىذا ما قضى بو حكـ المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء المغربية: " 
وذلك بعدم تقديم ، فيا رضائيا مع إدارة الضرائبدعية فوتت عمى نفسيا فرصة فض خالالم

ب ولم تثبت لممحكمة ادعاءاتيا في شأن خرق مسطرة الوثائق الضرورية لمفتش الضرائ
 . 2مما يكون الدفع معو في غير محمو ..."، المراقبة الضريبية

                                                           
ثباتيا في الدعوى ، كوسة فضيؿنقال عف: ، 01/2006/ 24بتاريخ ، 025035قرار مجمس الدولة عدد  -1 الضريبية وا 

 .162ص ، المرجع السابؽ، ضوء اجتيادات مجمس الدولة
 .93المرجع السابؽ، ص ، : البجدايني حياةنقال عف، 1998نوفمبر  11صادر بتاريخ ، 434رقـ حكـ  -2
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وىو ذات المسعى الذي اتجيت إليو المحكمة اإلدارية التونسية في قرار ليا صادر 
حصاء العمال ...:"يقضي بأّنو  13/11/2006تاريخ ب وقاموا بجرد المعدات والمواد وا 

الموجودين ورفع رقمي عدادي الكيرباء والغاز ثم قامت اإلدارة إثر ذلك بتوجيو إعالم 
بمراقبة الوضعية الجبائية إلى المعقب وذلك بتاريخ... حرر عمى إثره محضر معاينة ثانية 

لموجودة دون تسجيل أسماء ابتاريخ ... قامت خاللو بتعداد اآلالت والمعدات والمواد 
...قامت اإلدارة بتبميغ ، وفي يوم زوىويات العمال ودون رفع رقمي عدادي الكيرباء والغا

عدد ... إلى المطالب بالضريبة لتعممو بالعناصر المعتمدة لضبط أسس الضرائب  التعديل
يا من واألداءات الواجب عميو تسديدىا معتمدة في ذلك عمى بعض العناصر التي استقت

المعاينة المجراة بتاريخ ... وىي تمك المتعمقة بعدد األجراء وبرقمي عداد الكيرباء وعداد 
الغاز فيتضح مما سبق أّن اإلدارة عمدت إلى إخضاع المطالب بالضريبة إلى أحد إجراءات 
المراجعة المعمقة والمتمثل في المعاينة وذلك دون إعالمو مسبقا بانطالق عممية المراقبة 

من مجمة الضريبة  63و ما يعتبر خرقا لميثاق المكمف بالضريبة المشار إليو بالفصل وى
 .1"بطاليا لقرار التوظيف عمى نحو تكون معو المجنة محقة في إ

 ثانيا: وسائل اإلثبات العادية.
ونظرا لكف ، المحاسبيةغير الوسائؿ ، يمكف اإلثبات عف طريؽ الوسائؿ العامة لإلثبات   

دوف  –، فقد استبعد المشرع المغربي والتونسيلمنازعة الجبائية ذات طابع كتابيالعتبار ا
 مف مجاؿ وسائؿاليميف الحاسمة والمتممة وشيادة الشيود بنص صريح  -نظيرىما الجزائري

 
 

                                                           
 .336 بوعبسة وليد، المرجع السابؽ، ص:نقال عف ، 2006نوفمبر  13مؤرخ في ، 35787قرار تعقيبي إداري عدد  - 1
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 بسبب خصوصية المادة وطبيعة األطراؼ المتنازعة. 1اإلثبات المعتمدة في المادة الجبائية 
 اإلثبات بالكتابة .  -1

تجاج بجميع الوثائؽ والمستندات حالضريبة أو اإلدارة الضريبية اإليمكف لممكمؼ ب
 02و01فقرة  66فمف المعمـو أّف التصريحات المكتوبة وفقا ألحكاـ المادة ، العرفية والرسمية

إ ج مف ـ ح  02وما بعدىا مف ـ ع ض المغربية والفصؿ  78مف ؽ إ ج الجزائري والمادة 
التونسية تصب في مجرى السندات العرفية والرسمية والمرتبطة باإلقرارات والتصريحات 

يير النشاط وتغيير مكاف الضريبية سواء تصريح بالوجود أو تصريح بالمداخيؿ أو تبميغ بتغ
يأخذ بيا القاضي عمى أساس وسائؿ إثبات في الدعوى الضريبية المرفوعة  ،وعميو .اإلقامة
 . 2أمامو 

                                                           
  ، المرجع السابؽت، ـ ح إ ج 64 الفصؿ - 1
 . مف ـ إ ع ت،  المرجع السابؽ 427 الفصؿ انظر  -  
 .، ؽ إ ع ـ، المرجع السابؽ447الفصؿانظر  -  
وال تقبل ، ال يمكن لمقاضي أن يقضي باليمينمف  ـ ع ض ـ، المرجع السابؽ، عمى :"  104حيث تنص المادة  - 

 ع ".وكذلك كيفما كانت أىمية النزا، شيادة الشيود إاّل إذا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية

حيث أّنو يحق لممكمف :"  20/09/2005ىذا ما قضى بو مجمس الدولة الجزائري في أحد قراراتو الصادرة بتاريخ  -2
بالضريبة اإلستفادة من التخفيضات المنصوص عمييا قانونا بشرط تقديم بيان بالتكاليف الواجب خصميا من دخمو، 

كشف يبين ألقاب المستفيدين وأسماءىم وعناوينيم وطبيعة السند ويبرر البيان المبالغ المدفوعة لغير المستخدمين 
 المثبت لمّدين وتاريخو .

حيث أّن المستأنفة تؤكد عمى أّن المكمف بالضريبة عندما طمبت منو اإلدارة تقديم التبريرات أجاب دون تقديم  
أي دليل واكتفى بتقديم شيكات ال يمكن اعتمادىا كدليل ... مما يجعل مجمس الدولة يصرح بإلغاء القرار والفصل من 

من  17ضريبة يخضع لنظام الربح الحقيقي طبقا لممادة جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس خاصة وأن المكمف بال
صادر بتاريخ ، 019861قرار مجمس الدولة رقـ  .)) "قانون الضرائب المباشرة وممزم بالتصريح وتقديم التبريرات 

ثباتيا في ضوء اجتيادات مجمس الدولةالدعوى ، : كوسة فضيؿنقال عف  ،20/09/2005 ، لسابؽالمرجع ا، الضريبية وا 
 ((. 213، 212 ص ص
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  الكتابة الرسمية .-أ
ويمحؽ بيا وصؼ الرسمية دوف ، ورقة الرسمية حجة بكؿ ما جاء فييا مف تصريحاتلم

، التي ال تكوف حجة بما فييا قبؿ االقرار بيا، عمى نقيض الورقة العرفية، حاجة لإلقرار بيا
ألحكاـ المادة وفقا لـ يطعف فييا بالتزوير  ما، وتثبت الحجية لمورقة الرسمية ألطرافيا والغير

 ع ـ. مف ؽ إ 414و الفصؿ ت مف ؽ إ ع  442والفصؿ  ج مف ؽ ـ 324
القضاء عكس ما ذىب إليو ، الجزائري  والمغربيىذا ما سار عميو اإلجتياد القضائي 

 .1التونسي مف حيث اعتبار ما يرد في اإلقرارات الضريبية قرينة بسيطة قابمة لمدحض 
                                                           

الخاصة بنشاط المحل حيث أّن النزاع  يتعمق بالضريبة ":في إحدى قراراتو بو مجمس الدولة الجزائريىذا ما قضى  - 1
 .ميو والذي أجره لممدخل في الخصامالذي كان يستغمو المستأنف ع مطعم وحانة(التجاري )

 المستأجر بدفع الضرائب الممقاة عمى عاتق المؤجر.برم عقدا توثيقيا مع المؤجر يتعيد فيو أحيث أّن المستأجر 
 حيث أن العقد شريعة المتعاقدين يتعين تنفيذه كما جاءت نصوصو.

 تراجع عن أداء واجبو. حيث أّن الممتزم ) المدخل في الخصام(
من ديون ويقاضي حيث أّنو والحال ىذه فإّنو يتعين عمى المستأجر المكمف بالضريبة أن يدفع لمضرائب ما عميو        

المدفوع لمضرائب عمى أساس أنو إثراء بال سبب وتطبيقا لمعقد  المتعاقد اآلخر أمام القضاء المدني السترجاع المبمغ
، 007864قرار مجمس الدولة رقـ  ".))التوثيقي بينيما مما يتعين معو إلغاء القرار المستأنف ومن جديد رفض الدعوى 

ثباتيا في ضوء اجتيادات مجمس الدولة الدعوى، : كوسة فضيؿعف  نقال، 20/05/2003صادر بتاريخ  ، الضريبية وا 
  ((.217المرجع السابؽ، ص 

عدم إدالء المدعية بتصريح إلدارة :" جاء فيو  نفس المنحى في حكـ في المغربالمحكمة اإلدارية بوجدة وقد نحت  - 
الضرائب يؤكد توقف نشاطيا موضوع الفرض الضريبي يجعل الفرض صحيحا وأّن الشيادة اإلدارية التي تثبت توقف 

كـ رقـ ح.))" النشاط تقوم مقام التصريح المسبق لدى إدارة الضرائب بحصول ىذه الواقعة حتى يمكنيا ترتيب األثر عنيا 
، المرجع في المادة الضريبية ((  خصوصيات الخبرة)) ، أبميال عبد الرحمافنقال عف : ، 25/10/2009بتاريخ ، 616

 (( 415السابؽ، ص 
باألداء منطمقا لمراجعة وضعيتو  لئن تعد الوثائق المحاسبية الممسوكة من المطالببموجب قرار صادر:"   وفي تونس  -

قرينة الصحة والمصداقية المعترف أن الجبائية فإّنو ال يمكن الوقوف بصفة مطمقة من صحة البيانات الواردة بيا ضرورة 
ذلك أّن إدارة الجباية تتمتع بصالحيات  قرينة بسيطة قابمة لمدحضبيا لمتصريح المودع من قبل المطالب باألداء ىي 

واسعة في إطار سير المراجعة المعمقة عموما ومراجعة المحاسبة بصفة خاصة إذ أجاز ليا المشّرع ممارسة حق 
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 العرفية.المحررات  -ب
أكثر مف أشخاص القانوف الخاص تتضمف  العرفي كؿ ورقة يحررىا شخص أوالمحرر 

وتظؿ الورقة ، التزامات أو حقوؽ والتزامات متقابمة تشيد عمى الصادرة منو بما تضمنتو
 .عرفية حتى ولو تدخؿ في تحريرىا موظؼ عاـ 

ريخ ويعتبر المحرر العرفي دليال كامال وحجة عمى الغير متى كاف موقعا وثابت التا
 450ويقابمو الفصؿ  ـ  مف قانوف إ ع 425المطابقة  لمفصؿ ج ؽ ـ  328حسب المادة 
 .1 ت مف ـ إ ع 

وىذا ما تبناه ، ولممحررات اإللكترونية نفس الحجية التي تتمتع بيا المحررات األخرى
ينتج اإلثبات بالكتابة من التي تنص عمى :" مكرر ؽ ـ  323المشرع الجزائري في المادة 

                                                                                                                                                                                     

رشادات ومؤيدات بغية التأكد من صحة تصاريح المطالب باألداء  ..//.. اإلطالع وحق الزيارة وحق طمب توضيحات وا 
أسس األداء بشكل صحيح ومطابق لمواقع وذلك مقابل إقرار جممة من الضمانات لفائدة المطالب والتوصل إلى تحديد 

بالضريبة من شأنيا أن تقيد سمطات اإلدارة في ىذا المجال توقيا لإلفراط المحتمل في استعمال ىذه الصالحيات وتفاديا 
، 2009ديسمبر  21، مؤرخ في 39846عدد قرار تعقيبي إداري )) ." لخطر توظيف أداءات مشطة وبعيدة عن الواقع

 ((.25ص ، المرجع السابؽ، بسة وليد: بوعنقال عف 
حيث أّن عمى المكمف بالضريبة :"17/02/2004صادر بتاريخ  لو في قرار الجزائريمجمس الدولة وىذا ما قضى بو  - 1

تقّدم بعقد توثيقي يتضمن اعتراف بدين إثبات القرض الذي استفاد بو في السنة الجبائية المعنية .حيث أّن المستأنف 
إلثبات وقوع قرض  10/01/1994كما تقدم المستأنف بعقد عرفي مؤرخ في ... مبمغا ماليا 07/02/1994مؤرخ في 
 . 1994في سنة 

 328ال يعتد بو لعدم احتوائو عمى تاريخ ثابت وإلبرامو خرقا لممادة  10/01/1994حيث أّن العقد العرفي المؤرخ في 
 07/02حيث بالنسبة لمعقد التوثيقي الذي يثبت مضمون العقد العرفي المذكور حرر بتاريخ  القانون المدني .من 

وحيث أّنو تطبيقا لمبدأ سنوية الضريبة فإّن  المعنية بالمراجعة الضريبية . 1994أي بتاريخ الحق لسنة  1998/
، 012398قرار مجمس الدولة رقـ )) ". 1994 ال يخصم من دخل المستأنف الخاص بسنة 1998القرض المثبت سنة 

ثباتيا في ضوء اجتيادات مجمس الدولةدعوى ال، : كوسة فضيؿنقال عف ، 17/02/2004صادر بتاريخ   ، الضريبية وا 
 ((.219ص ، المرجع السابؽ

 



والية المحاكم اإلدارية على منازعات  ل األول: الفص        الباب الثاني   
 الضرائب المباشرة في التشريعين الجزائري والمغربي دون التونسي .

 

364 
 

ميما ، تسمسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفيوم
مف نفس القانوف  1رمكر  323والمادة "ذا طرق إرساليا كانت الوسيمة التي تتضمنيا وك

، يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة عمى الورق:" التي تنص
في  ىوية الشخص الذي أصدرىا وأن تكون معدة ومحفوظةمن  إمكانية التأكد بشرط

 ظروف تضمن سالمتيا".
أّما في الميداف الجبائي فقد مّكف المشرع المكمفيف مف استعماؿ المحررات اإللكترونية 

" يمكن :ي التي تنص عمىمف ؽ إج الجزائر  03رقـ  20وأساس ذلؾ المادة ، كوسيمة إثبات
المعمومات والمعطيات والمعالجات التي تساىم بصفة مباشرة أو أن تشمل المراقبة مجمل 

 غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية ".
مف  417وذلؾ وفقا لمفصؿ ، ي والتونسيوىو ذات الموقؼ الذي أخذ بو المشرع المغرب

ى دعامة تتمتع الوثيقة المحررة عمقانوف اإللتزامات والعقود المغربي إذ ينص عمى :" 
. وكذا الفصؿ الكترونية بنفس قّوة اإلثبات التي تتمتع بيا الوثيقة المحررة عمى الورق "

الوثيقة االلكترونية ىي الوثيقة مف مجمة اإللتزامات والعقود الذي ينص عمى أّف :"  453
من مجموعة أحرف أو أي إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تمك المتبادلة عبر  المتكونة
اإلتصال تكون ذات محتوى يمكن فيمو ومحفوظة عمى حامل إلكتروني يؤمن وسائل 

كتبا غير رسمي إذا كانت  وتعد الوثيقة اإللكترونية، قراءتيا  والرجوع إلييا عند الحاجة
 محفوظة في شكميا النيائي بطريقة موثوق بيا ومدعمة بإمضاء إلكتروني".

مجمة الحقوؽ واإلجراءات الجبائية مف  09أّما في الميداف الجبائي فنجد الفصؿ 
التي تنص عمى كيفية مراقبة الوثائؽ ، مف المدونة المغربية 06فقرة  I/212التونسية والمادة

 المحاسبية المحفوظة بشكؿ إلكتروني .
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 اإلثبات بالقرائن.-2
 قرائف قانونية وقرائف قضائية .، تقسـ القرائف بصفة عامة إلى نوعيف

 . القرائن القانونية-أ
 القرائف القانونية ىي التي يستنبطيا المشّرع ويذكرىا في نص مف نصوص القانوف

وتكوف القرينة قاطعة إذا نص القانوف عمى لزـو ىذا الحكـ ، ورتب عمييا توافر حكـ معيف
وفي ، وتكوف غير قاطعة إذا أجاز القانوف إثبات ما يخالفو، بعدـ جواز اثبات ما يخالفو

 القرينة الستناد المحكمة إلييا وحدىا في إقامة قضائيا .الحالتيف تكفي 
ف أية طريقة أخرى مف طرؽ إذ أف القرينة القانونية تغني مف تقررت لمصمحتو ع 
مف ؽ ـ  337حسب المادة ، عمى أّنو يجوز نقض ىذه القرينة بالدليؿ العكسي اإلثبات
من أجل منو :"  34المادة ما ينص عميو قانوف اإلجراءات الجبائية في ىو و ، الجزائري

يمكن اإلدارة ، ممارسة حقيا في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل عمى ممارسات تدليسية
القيام  الذين ليم عمى األقل رتبة مفتش والمؤىمين قانونا ألعوانيا الجبائية أن ترخص

والوثائق بإجراءات المعاينة في كل المحالت قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات 
والدعائم أو العناصر المادية التي من شأنيا أن تبرر التصرفات اليادفة إلى التممص من 

 .ودفع الضريبة "  الوعاء والمراقبة
أّما التشريع الجبائي المغربي فقد تناوؿ النص عمى القرينة القانونية بموجب مقتضيات 

بأفعال أو وقائع  يربطيا القانونىي التي  القرينة القانونية: " ؽ إ عمف  450الفصؿ 
التصريحات التي يقضي القانون ببطالنيا بالنظر إلى مجرد صفاتيا معينة كما يمي 

أو اإللتزام الفتراض وقوعيا مخالفة ألحكامو ؛الحاالت التي ينص القانون فييا عمى أّن 
لمشئ الحجية التي يمنحيا القانون و التحمل منو ينتج في ظروف معينة كالتقادم ؛ 

 المقضي ".
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:" تعد دخوال مف ـ ع ض 30وفي التشريع الجبائي يكفي أف نستدؿ بما ورد في المادة      
مينية لتطبيق الضريبة عمى الدخل :األرباح التي يحصل عمييا األشخاص الطبيعيون من 

 ية ..." مينة تجار مزاولة 
ونفس النيج مع التشريع الجبائي الجزائري والمغربي سار التشريع التونسي إذ ينص في      

عمى القرائف القانونية كؿ ما أناطو القانوف مف الحكـ ـ إ ع مف  481، 480الفصؿ 
ة محمولة عمى التحايؿ عمى ما أبطمو القانوف لصف بتصرفات أو وقائع معينة منيا :

 ؛...أحكامو
" كما يخول : ـ ح إ ج  08بما ورد بالفصؿ  نستدؿف التشريع الخاص بالجبايةفي أّما       

ليؤالء األعوان عند توفر قرائن تتعمق بتعاطي نشاط خاضع لألداء وغير مصرح بو أو 
فييا لمعاينة بارتكاب أعمال تحيل جبائي القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحالت المظنون 

 .1"...المخالفات 
 القضائية.القرينة -ب

يقصد بالقرينة القضائية استنباط أمر مجيوؿ لواقعة ثابتة معمومة بحيث إذا كانت ىذه 
 340. إذ تنص المادة 2الواقعة محتممة أو غير ثابتة بيقيف فإّنيا ال تصمح مصدرا لإلستنباط 

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررىا القانون وال يجوز ؽ ـ عمى أف :" 
". ويقابميا  بات بيذه القرائن إاّل في األحوال التي يجيز فييا القانون اإلثبات بالبينةاإلث

                                                           
1

كونو صرح بمداخيمو  بالنسبة لسنة  طالما اكتفى المعقب باإلدعاءوىو ما أقرتو المحكمة اإلدارية التي رأت أّنو : "  - 
...دون تقديم ما من شأنو أن يدعم ذلك اإلدعاء فإّن المجنة تكون محقة في اعتباره قد أخّل بالتصريح بالنسبة ليذه 
المّدة وأّن التصريح بالنسبة لمسنوات الموالية  لمسنة المعنية باألداء ال يشّكل قرينة قّوية عمى قيامو بالتصريح بالنسبة 

نقال عف : سييؿ قدور،)) القرائف في القانوف ، 1993جواف  07مؤرخ في ، 1097.)) قرار تعقيبي عدد "  لمسنة المذكورة
 .(( 51ص ، 2006تونس، جويمية ، 48السنة ، 07العدد ، مجمة القضاء والتشريعالجبائي التونسي((، 

 وما يمييا . 327المرجع السابؽ، ص ، السنيوري عبد الرزاؽ - 2
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تحت عنواف القرائف ـ إ ع ت  مف  486وكذا الفصؿ ؽ إ ع ـ وما يميو مف  454الفصؿ  
 التي لـ يحصرىا القانوف .

اصة بصفة عامة والقضائية بصفة خالقانونية وفيما يخص الدعوى الضريبية فالقرائف 
وىذا ما ، فمف خالليا يستطيع القاضي استخداـ سمطتو اإليجابية، تمعب دورا إيجابيا فييا

وحيث أنو بالرجوع إلى :"  20/05/2003قضى بو مجمس الدولة في قرار صادر بتاريخ 
القرار المستأنف يتضح أن تاريخ تبميغ السند موضوع النزاع المعتمد من طرف قضاة 

وكان تسبيبيم لذلك ىو  20/10/1998التاريخ الوارد بالسند وىو يوم الدرجة األولى ىو 
 عدم رد المدعي.

لكن حيث أّن التبميغ في مادة الضرائب لكافة اإلجراءات السابقة عمى صدور السند 
 190،320،351أو الالحقة لو يقع عبء إثباتو عمى عاتق إدارة الضرائب طبقا لممواد 

 العامة . ض م رم وفقا لمقواعدمن قانون 
وحيث أّن باألخذ بالتاريخ المسجل عمى نسخة سند التحصيل موضوع النزاع يعتبر 

ويتعين بالتالي القول أّن دعوى المدعي مقبولة شكال لعدم إثبات ، تطبيقا خاطئا لمقانون
وقوع التبميغ في تاريخ سابق لتاريخ تسمم سند التحصيل من طرف المدعي الموافق ليوم 

11/03/2000"1. 
وفي اإلجتياد القضائي المغربي نجد بأّنو توصؿ إلى أّف دخوؿ المكمؼ بالضريبة في 

قرينة عمى عممو اليقيف باإلجراءات ، حوار مع اإلدارة الضريبية ومباشرتو إلجراءات الحقة
 إنو وخالفامايمي :"  08/03/1995إذ صدر عف المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ ، السابقة

لما ادعاه المدعي من عدم توصمو بأي إشعار من إدارة الضرائب بشأن الضريبة 

                                                           
ثباتيا في ضوء دعوى ال، : كوسة فضيؿنقال عف  ،20/05/2003بتاريخ ، 009430مجمس الدولة رقـ  -1 الضريبية وا 

 .235، ص المرجع السابؽ، اجتيادات مجمس الدولة
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المفروضة بصورة تمقائية والتي ىي موضوع الطعن فإّنو يتضح من خالل مقالو أّنو دخل 
في حوار مع إدارة الضرائب بخصوص ىذه الضريبة بدليل إقراره بكونو حضر جميع 

مى المحؿ موضوع الضريبة لمتأكد مف مدى شغمو التي أجرتيا مصمحة الضرائب عالمعاينات 
 . 1لممحؿ مف عدمو..."

 اإلقرار نوعاف قضائي وغير قضائي .: اإلقرار-3
 اإلقرار القضائي. - أ

بواقعة قانونية  مف ؽ ـ اعتراؼ الخصـ أماـ القضاء 341حسب المادة يقصد بو 
واإلقرار الحاصؿ أماـ ، مدعى بيا عميو وذلؾ أثناء السير في الدعوى المتعمقة بيا الواقعة

حسب ما ذىب  نفس أثر اإلقرار القضائي ى لوأو الصادر في دعوى أخر  جية غير مختصة
كما قد ينتج مف سكوت ، إ ع ـمف ؽ  405حسب الفصؿ  ، و 2 إليو القضاء المغربي

الفصؿ و ؽ إ ع ـ  مف  406لمفصؿ وفقا الخصـ عندما يدعوه القاضي لإلجابة ويصمت 
 .ـ إ ع ت مف 429
 اإلقرار غير القضائي.-ب

اإلقرار غير القضائي ىو ما يصدر عف الخصـ في غير مجمس القضاء وىو يخضع 
فعمى مف ، لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز لو تجزئتو واألخذ ببعضو  دوف البعض اآلخر

ولـ ينص عميو ، يّدعيو إثبات صدوره مف المقر بالظروؼ المقّررة قانونا ووفقا لمقواعد العامة
                                                           

 .90المرجع السابؽ، ص ، مفتاح كريـنقال عف: ، 1995مارس  08بتاريخ ، 9531قرار رقـ ، المحكمة اإلدارية- 1
من ق إ ع ينص عمى أّن اإلقرار القضائي يمكن أن ينتج عن  406:" من المعموم أن الفصل حيث ذىب إلى أّف  - 2

سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة لإلجابة عن الدعوى الموجية إليو فيمزم الصمت وال يطمب أجال لإلجابة 
يح الممزمة بأنيا سبق ليا أن أدلت بمجموعة من عنيا. وحيث أّن اإلدارة بعدم جوابيا عن المقال الذي يتضمن تصر 

حكـ  )).الوصوالت لمتدليل عمى أداء بعض الضرائب دون أن تنازع في ذلك الخزين العامة المطموبة في الدعوى "
الخبرة خصوصيات ))، : أبميال عبد الرحماف، نقال عف 60/10/1999مؤرخ في ، 12499عدد ، المحكمة اإلدارية بوجدة

 ((. 423ص ، المرجع السابؽ، ((في المادة الضريبية 
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ولكف أخذ بو مجمس الدولة في قرار يبيف مف خاللو أف المكمؼ بالضريبة ، المشرع الجزائري
كاف لو اتفاؽ مع إدارة الضرائب عمى الطريقة والكيفية التي يسدد بيا مبمغ الديف الجبائي 

 وذلؾ بموجب جدوؿ بدفع الحصص وأقساط في شكؿ، الذي عمى عاتقو لفائدة إدارة الضرائب
حيث أّنو يظير من خالل اإلطالع عمى الممف حيث جاء فيو أّف:" ، اعتراؼ بالديف الضريبي

أّنو وقع اتفاق بين الطرفين حول  13/10/1998الجزائي وكذا الوثيقة المؤرخة في 
تسديد قيمة الدين الجبائي حسب رزنامة الدفع عمى أقساط مما يشكل اعتراف بالدين 

 . 1الرجوع عنو والمطالبة بإعادة تقييم الضرائب المستحقة " الضريبي وال يجوز لممستأنف

التشريع الجبائي الجزائري اىتـ بالمنازعة الجبائية بصورة خاصة عمى نستخمص أّف 
غرار المشّرع التونسي دوف نظيرىما المغربي الذي أحاؿ بشأف تدابير البحث والتحقيؽ 

اعتبارا  2 يكوف قد زرع بذور فشمو وتجاوزه القانوف الذي ينحو نحو العموميةفلمقواعد العامة 
بيف فيما مف طبيعتو المعقّدة ونصوصو المشتّتة وضعؼ تكويف القضاة واختالؿ التوازف 

 .مراكز الطرفيف 
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 األحكام القضائية الصادرة في منازعاتالفصل الثاني :

 . الثالث في التشريعات المغاربيةالضرائب المباشرة  
تبادل المذكرات فيما بين و  تقديم العريضة اإلفتتاحية لمدعوىبعد قبل صدور الحكم و 

ب عمى دفوعات أي بعد أن يكون كل طرف قد استنفذ جميع وسائل دفاعو وعق  ، األطراف
حالة القضية ، الطرف اآلخر يقوم القاضي المقرر األمر بغمق باب المرافعة والمناقشة وا 

، إال  أن  حضورىما ليس ويبمغ األطراف بذلك إلى جمسة الحكم  فيياالجاىزة لمفصل 
 .ضروريا

لغير  طرف صدرألي ابتدائيا  قابال لمطعن حكما ويصدر يوم جمسة النطق بالحكم  
فالقرار القضائي الذي فصل ابتدائيا في موضوع الدعوى سواء  . أول(صالحو. ) مبحث  

بالرفض الجزئي أو الجممي يمكن الطعن فيو أمام جية مغايرة عن تمك التي فصمت فيو أوال 
يو أمام ذات الجية التي أصدرتو كما يجوز االعتراض عم، النقض(، ) االستئناف

الخطأ التماس إعادة النظر، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، تصحيح ، المعارضة)
 (.المادي ودعوى التفسير(.) مبحث ثان

"الوسائل القضائية االختيارية التي ينظميا القانون أن يا: عمى ف طرق الطعن عر  وت  
لمصمحة المحكوم عميو لالعتراض عمى الحكم الصادر ضّده بقصد إلغائو أو تعديمو أو 

وتمثل ىذه الوسائل ضمانات ىاّمة ممنوحة لممتقاضي تسمح لو باستدراك ما قد ، يدهتأي
يكون القاضي وقع فيو من خطأ في القانون أو الواقع بغية إصالحو ورفعو عن 

 .1المتضرر"
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رة في القانون  ن كانت جوازية فيي مقر  والقواعد المنظِّمة لمطعن في األحكام وا 
وذلك مراعاة لمجموعة من االعتبارات  ىدف ، عمى تعديميابنصوص آمرة ال يجوز االتفاق 

المشرِّع إلى تحقيقيا بإعطاء المحكوم عميو فرصة عرض النزاع من جديد عمى درجة أعمى 
 .1أو أمام ذات الجية مصِدرة الحكم 

الحق في الطعن بالنقض ألن  اإلستئناف يتم أمام وليس لممكمف بالضريبة الجزائري 
عمى النقيض مع ، ال يمكن الطعن باالستئناف والنقض أمام ذات الجية حيث مجمس الدولة 
محاكم إدارية استئنافية لتولي  1993استحدث سنة حيث المشر ع المغربي ما ذىب إليو 
بالنقض أمام المجمس فييا يتم الطعن  يمكن أن  التيالطعون باإلستئناف و الفصل في 

 األعمى .

أم ا في التشريع التونسي فيتم الطعن باإلستئناف أمام المحاكم العادية )العدلية( في  
إذ ، الجبائيدون التحصيل الضريبي الحكم الصادر ابتدائيا في المسائل المتعمقة باألساس 

في األمر اإلداري الصادر  يتم الطعن بشأنيا عن طريق التعقيب أمام المحكمة اإلدارية 
مقتضيات حسب ويصدر بشأنيا حكم ابتدائي نيائي  أمام قاضي اإلستئناف  مباشرة ابشأني

 كما بي نا ذلك سابقا. من مجمة تحصيل الديون العمومية  27الفصل 
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 المبحث األول : الحكم الفاصل في الدعوى والطعن فيو

 .في التشريعات المغاربية باالستئناف  
عامة والقضايا الجبائية بصفة خاصة يمعب القاضي في المنازعات اإلدارية بصفة 

، دورا إيجابيا لمبت في الدعاوى الضريبية المعروضة أمامو بناء عمى قاعدة القضاء الكامل
جاء وصدر بمبمغو كما  ظلضريبي كميا أو جزئيا أو اإلحتفابمعنى يمكن لو إسقاط المبمغ ا

مي في وزارة المالية من مركزه ىنا يتقارب مع مركز موظف ساإذ أن  ، في الو رد )الجدول(
عطاء األوامر لإلدارة واألمر بإجراء دون اآلخر .  حيث البحث والتحقيق وا 

من قانون اإلجراءات الجبائية الجزائري فإن و يبت في   89لمقتضى المادة وبالعودة 
القضايا التي ترفع أمام الجية القضائية اإلدارية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية 

ىو األمر من مجمة المرافعات المدنية والتجارية التونسي و  119الفصل كذا و ، واإلدارية
إذ يتم إحالة القضية ، المغربيمن قانون المسطرة المدنية  51الفصل بالنسبة لما جاء في 

إلى محافظ الدولة لتقديم تقريره المتضمن مستنتجاتو المكتوبة سواء من الناحية القانونية أو 
 ة .الواقعي

كما يمكنو تقديم مالحظاتو ، وبانعقاد جمسة الحكم يتمي محافظ الدولة تقريره الكتابي
أو اإلدالء بمالحظاتيم  إذ ال يمكن لمخصوم تقديم طمباتيم، الشفوية قبل غمق باب المرافعات

وتكون وجوبا بحضور كل من ، وبعدىا تتم المداوالت في السرية، بعد غمق باب المرافعات
كيمة دون حضور محافظ الدولة والخصوم ومحامييم وأمين الضبط .) مطمب قضاة التش

 أول(.
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وبعد صدور الحكم يمكن لكل طرف لم يصدر لصالحو الطعن فيو عن طريق 
اإلستئناف الذي بموجبو يتم نقل الممف من جية أدنى إلى جية أعمى منيا فاصمة في 

 . توريا المكرس دس الموضوع تطبيقا لمبدأ التقاضي عمى درجتين

أمام مجمس الدولة في التشريع الجزائري وأمام محاكم الطعن باالستئناف فيتم 
اإلستئناف اإلدارية في التشريع المغربي وأمام محاكم اإلستئناف العادية في التشريع التونسي 

 )مطمب ثان(.

 المطمب األول : الفصل في الدعوى الضريبية.

:" القرار الصادر عن محكمة يعر ف الحكم القضائي لدى الفقو اإلجرائي الحديث بأن و 
مشّكمة تشكيال صحيحا في خصومة رِفعت إلييا وفق قواعد إجرائية سواء صدر في 

 . 1موضوع الخصومة أو في شق منيا أو في مسألة متفّرعة عنيا" 

عن  موجز، لمبيانات اإللزاميةوعمى كل فإن  القرارات تصدر في جمسة عمنية  متضمنة 
وبذلك تفتح آجال ، كما يتم تبميغيا لكال الطرفين المتخاصمين، التعميل والمنطوق، الوقائع

 ومواعيد لمطعن لكل طرف لم يصدر الحكم لصالحو .

 الفرع األول : شكل ومحتوى الحكم القضائي.

من  270األصوات وفقا لممادة  يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغمبيةيجب أن 
أن تتشك ل المحكمة ، كما يجب لصحة األحكام، الجزائريقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
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( برتبة 2من بينيم رئيس ومساعدان اثنان )، ( قضاة عمى األقل03اإلدارية من ثالث )
 . 1من قانون المحاكم اإلدارية 03مستشار حسب مقتضى المادة 

إذ تعقد المحاكم اإلدارية جمساتيا وتصدر ، مر بالنسبة لمتشريع المغربيوىو نفس األ 
وىي متركبة من ثالث قضاة يساعدىم كاتب الضبط وفقا لمقتضى المادة ، أحكاميا عالنية

 من قانون المحاكم اإلدارية . 05

وىذه القاعدة تسري عمى التشريع التونسي حيث يفصل في المنازعة المعروضة بحكم 
من مجمة المرافعات المدنية  120من ثالثة قضاة بأكثرية اآلراء حسب الفصل يصدر 

 والتجارية .

يتم إلغاء القرار ، وفي حالة عدم احترام إجراءات الفصل في المنازعة بتشكيمة ثالثية
، 30/07/2001وىذا ما أخذ بو مجمس الدولة بموجب قرار صادر بتاريخ ، القضائي حتما
يتعين ، ودون اإللتفات لموجيين اآلخرين، أّنو بناء عمى الوجو األولحيث إذ جاء فيو:" 

من  144بحيث أّن نص المادة ، إلغاء القرار المستأنف ألّنو صدر بتشكيمة غير قانونية
قانون اإلجراءات المدنية يمزم الفصل عمى مستوى المجمس بثالثة أعضاء، وأّن الفصل 

المستأنف السيما وأّن اإلجتياد القضائي مستقر  بخالف ذلك يؤدي حتما إلى إلغاء القرار
 .2عمى احترام ىذه المادة ..."

تحت طائمة البطالن المثار ، كما يجب أن  تصدر األحكام القضائية بالمغة العربية
 .ون اإلجراءات المدنية واإلداريةمن قان 04قرة ف  08 مقائيا من طرف القاضي حسب المادةت
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 والبيانات اآلتية :ويجب أن يتضمن العناصر 

 أوال: الديباجة .

 :1تتضمن ديباجة الحكم المعطيات اآلتية  

 –ة الشعبية الجميورية الجزائرية الديمقراطيتتصد ر األحكام القضائية عبارة  -
 عبارةو ، في التشريع الجزائريتحت طائمة البطالن، ، باسم الشعب الجزائري

كما ، باسم جاللة الممك وفقا لمقانون في التشريع المغربي -المممكة المغربية 
 .س الجميورية في القانون التونسيتصدر األحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئي

الجية القضائية التي أصدرت الحكم، وكذا أسماء وألقاب القضاة الذين ذكر  -
مع تداولو وفصمو في القضية إضافة إلى إسم ولقب أمين الضبط الذي حضر 

 تشكيمة الحكم .

وفي حالة الشخص المعنوي تذكر ، أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منيم -
 طبيعتو وتسميتو ومقر ه اإلجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو اإلتفاقي .

 أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم . -

 اإلشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جمسة عمنية . -
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  الوقائع.ثانيا:

وخالصة ما استند عميو ، يحتوي ىذا الجزء من الحكم عمى عرض موجز لوقائع النزاع
دارة الضرائب من أدلة واقعية وحجج قانونية ، دون تعديل أو تحريف، المكمف بالضريبة وا 

وتذكر كذلك مختمف اإلجراءات التي مر ت ، ويتضمن بيانا لممسائل المعروضة لمفصل فييا
 .1دون أن يبي ن القضاة موقفيم ، خالصة ما انتيت إليو، يبيةر لدعوى الضبيا ا

 ثالثا:التسبيب.
انونية التي بنى يقصد بتسبيب األحكام القضائية بيان األسس الواقعية  والحجج الق

إذ أن و ليس عممية تمقائية تتم نتيجة ، داري حكمو في المنازعة الضريبيةعمييا القاضي اإل
بل ىو نتيجة لمعديد من األعمال اإلجرائية التي تتخذ في النزاع الضريبي ، وحيدعمل إجرائي 

فالتسبيب يتأكد في جميع أدلة النفي وأوجو الدفاع والدفوع التي أبداىا كل ، المطروح أمامو
دارة الضرائب حتى يتسنى لمقاضي اإلداري إصدار حكمو في النزاع ، من المكمف بالضريبة وا 

لبيان عقيدتو ووجية نظره القانونية حتى يكون الحكم مسببا تسبيبا ، يةبصورة واضحة وكاف
 . 2صحيحا وسميما وكافيا

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  11ويجد شرط التسبيب سنده القانوني في المادة 
:" تعمل األحكام القضائية التي تنص عمى التوالي عمىنفس القانون . من  277والمادة 
ويجب أن يسبب ، "ال يجوز النطق بالحكم إاّل بعد تسبيبو، بيا في جمسات عمنية "وينطق 

ويجب أيضا أن ، قةن يشار إلى النصوص المطبأو ، حكم من حيث الوقائع والقانونال
ويجب أن  ، وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعيم وقائع القضية وطمبات يستعرض بإيجاز

معدل ومتمم في  1996من دستور  162وكذا المادة ، يرد عمى الطمبات واألوجو المثارة"
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وينطق بيا في جمسات ، :" تعّمل األحكام القضائيةأن وإذ تنص عمى ، 2016مارس 
 عالنية...".

ىذا ، ويتوجب عمى القاضي الر د عميو، ويعتبر عدم تسبيب األحكام دفعا يثيره الخصم
:"حيث جاء فيو1 15/04/2003صادر بتاريخ  قراراتو  أحد  ما قضى بو مجمس الدولة في

أّن مديرية الضرائب لوالية المدية استأنفت القرار بيدف إلغائو عمى أساس أّنو غير مسبب 
 وغير محدد لمنصوص القانونية المطبقة وكذا الخطأ في تطبيق القانون .

حيث أّن القرار المستأنف مسبب ومعتمد لمنص القانوني الذي يؤسس الضريبة 
من قانون الضرائب مّما يجعل الدفوع غير  191برا المحاسبة مخالفة بذلك النص معت

 حيث أّنو والحال ىذه فإّنو يتعين تأييد القرار المستأنف".، مؤسسة

من دستور  125إذ تنص المادة ، وىذا ما ذىبت إليو التشريعات المغاربية المقارنة
معممة وتصدر في جمسة عمنية وفق  عمى :" تكون األحكام 2011المممكة المغربية لسنة 

من قانون المسطرة المدنية  10فقرة  50الشروط المنصوص عمييا في القانون"،  وكذا المادة 

                                                           
في ضوء فضيل، منازعات التحصيل  كوسة نقال عن:، 15/04/2003، مؤرخ في 005183م قرار مجمس الدولة رق - 1

 .152.151ص، المرجع السابق، اجتيادات مجمس الدولة
كما يعتبر عدم تسبيب القرارات اإلدارية الصادرة عن لجان الطعن اإلدارية دفعا ويتوجب عمى القاضي بالنظر لدوره   - 

: 14/02/2013وىذا ما ذىب إليو مجمس الدولة في قرار لو صادر بتاريخ ، اإليجابي مناقشتو  يقضي بأن 
تسبيب قرارات المجان، حيث يستفاد أن مديرية الضرائب رفعت ، " يجب في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة     

وذلك بمنح إسقاط ضريبي بمبمغ ... بدون أي سبب أو أساس ، دعوى إللغاء قرار لجنة الدائرة لمطعن لمخالفتو لمقانون
 قانوني .
من قانون  81حيث بالفعل بالرجوع إلى قرار لجنة الدائرة لمطعن نجد أّنو غير مسبب كما تنص عميو المادة        

اإلجراءات الجبائية ولم يذكر األسباب التي أدت بمنح إسقاط ضريبي لممستأنف عميو ) المكمف( مما يتعين إلغاء القرار 
مؤرخ في ، 075290قرار رقم ، ". )) راجع : مجمس الدولةطعن والقضاء من جديد بإلغاء قرار لجنة الدائرة لم

 ((.2013، الجزائر، 11مجمة مجمس الدولة عدد ، قضية مديرية الضرائب لوالية تممسان ضد ) ب . ر(، 14/02/2013
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". وىو ما سار عميو المشر ع التونسي  :" يجب أن تكون األحكام دائما معممةالتي تنص عمى 
 خامسا من مجمة المرافعات المدنية والتجارية . 123في المادة 

 تتمثل الدوافع التي تدعو إلى ضرورة تسبيب األحكام فيما يمي : و 

تمكين الطرف الذي صدر الحكم لغير صالحو من الطعن في الحكم قبل  -
 .1مقضي فيو باإلستئناف حيازتو قو ة األمر ال

تعزيز الثقة لدى المكمف بالضريبة واإلدارة الضريبية في الجيات القضائية  -
 الجبائية .الفاصمة في المنازعات 

جحافيم في حق الطرفين المتنازعين طالما ليم  - الحيمولة دون تعسف القضاة وا 
يجابي ومرن من جانب اإلثبات والتحقيق في المسائل الجبائية.  دور حاسم وا 

 .الحكم منطوق رابعا: 

بعد التحقيق في الممف، تكييف النزاع وتقدير وسائل اإلثبات ، يصدر القاضي اإلداري    
العتبار الضريبة المفروضة قانونية في غياب ، حكما برفض الدعوى لعدم التأسيس، المقد مة

متى ثبت لو ، الدليل حول عدم مشروعيتيا أو حكما بإلغاء الجدول الضريبي كميا أو جزئيا
إم ا من حيث إجراءات فرضيا أو من حيث كيفية تحديدىا ، أن  الضريبة غير مطابقة لمقانون

أو من حيث المساس بحق مقرر قانونا . ويقوم في ىذه الحالة بالتصريح ببطالن اإلجراءات 

                                                           
و :" يالحظ مجمس الدولة عمى ىذا الدفع أنّ  01/04/2003حيث ورد ذلك في قرار صادر عن مجمس الدولة بتاريخ  - 1

ال يستند عمى أي أساس قانوني باعتبار أن قانون اإلجراءات المدنية لم يفرق إطالقا كما يزعم المدعي بين التبميغ 
التمقائي وتبميغ األطراف وجعل من التبميغ الذي تقوم بو كتابات الضبط وثيقة ثبوتية مطمقة يعّول عمييا في حساب 

في ضوء اجتيادات الضريبي منازعات التحصيل ، كوسة فضيلنقال عن  ،  013164قرار رقم  )).." . مواعيد الطعن
 ((.152ص ، المرجع السابق ، مجمس الدولة
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وفي ىذه الحالة يحل حكم القاضي ، أو بعدم استحقاق الضريبة أو بعدم صحة المبمغ المحدد
 .1 فيوالفاصل في المنازعة محل قرار اإلدارة المنازع 

يظير من خالل منطوق الحكم موقف القاضي من النزاع الضريبي عن طريق وبذلك 
من  890" وفقا ألحكام المادة يقرر ويسبق منطوق الحكم بعبارة "، النطق بو في جمسة عمنية

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .

الطرف الذي يتحمل  المنازعة الضريبيةفي مجال  لـقرار الـقضائي الصادرد ايـحدِّ كما 
 ر الدعوى.لخبرة  و التي تكون عادة عمى خاسالمصاريف القضائية و كذا مصاريف ا

تتحمل إدارة الضرائب المصاريف القضائية و كذا مصاريف الخبرة عندما ترد دعواىا و 
: " بنصياالجزائري قانون اإلجراءات الجبائية من  2 فقـرة 98المادة عميو تنص و ىذا ما 
مجمة المرافعات من  128وكذا الفصل ، لطرف الذي ترد دعواه مصاريف الخبرة "يتحمل ا

:" كل خصم تسمط عميو الحكم يحكم عميو بأداء بنصو المدنية والتجارية التونسي 
و عمى مدونة المسطرة المدنية المغربي من  124الفصل كذا و ، "المصاريف  :" يحكم بنص 

 .بالمصاريف عمى كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية" 

حالة جعل المصاريف القضائية و كذا مصاريف الخبرة و التخفيضات ىذا ما يؤكد 
ا من الخزينة يتم تحصيميا إم  وىنا  ؛ المكتسبة لممكمف بالضريبة المحددة في القرار القضائي

صندوق الا من مت لفائدة الدولة و إم  بضرائب أو غرامات حصِّ  العامة إذا تعمق األمر
المشترك لمجماعات المحمية إذا تعمق األمر بضرائب أو رسوم تستوجب اقتطاعيا مقابل 

  مصاريف اإلدراج في حكم انعدام القيمة لفائدة ىذه الييئة .

                                                           
 .31ص ، المرجع السابق، كريبي زوبيدة - 1
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الذي ر الدعوى و كذا  مصاريف الخبرة عمى عاتق خاستقع المـصاريف القضائية 
يمكن أن يكون ىو المكمف بالضريبة و بالتالي فإنو يتحمل كذلك مصاريف الخبرة و يضع 

 المدير الوالئي لمضرائب سند تحصيل يقوم بتحصيمو قابض الضرائب.

ى جزء  من مطمبو و في ىذه قد يحصل أن يتحصل كل طرف من أطراف الدعوى عم     
القرار القضائي الصادر في ىذا الشأن يجعل المصاريف القضائية و كذا  فإن  الحالة 

مصاريف الخبرة مناصفة بينيما حسب النسب التي يحددىا القرار، و ىذا ما نصت عميو 
 2فقرة  124والفصل  ت من م م م ت 128الفصلكذا و ق إ ج ج ن فقرة أخيرة م 98المادة 

 .مم  من ق م

مف أحد عدم قبول الدعوى شكال في حالة تخجب قراره بح القاضي بمو صرِّ مكن أن ييف
ى غير الشروط الشكمية الجوىرية التي سبق ذكرىا، كما يمكن لو القضاء باعتبار الدعو 

ية و في حترام إدارة الضرائب إجراءات المراقبة الجبائمؤسسة متى ظير من التحقيق عدم ا
الضريبة المفروضة  بالضريبة إثبات أن  تيا لمقانون أو عجز المكمف حالة إثارة الدفع بمخالف

عميو تمقائيا مبالغ فييا، أو إذا انتيت الخبرة المأمور بيا إلى نفس النتائج المتوصل إلييا من 
طرف المراقبين الجبائيين، أو التصريح ببطالن إجراءات التحقيق الجبائي عند ثبوت خرق 

م رع صراحة عمى إبطاليا كجزاء لعدالمحققين إلجراء من اإلجراءات الجوىرية التي نص المش
يق أو عدم منحو أجل لتحضير كعدم إخطار المكمف بالضريبة بتاريخ إجراء التحقاحتراميا، 

 .... البيانات الواردة باإلخطار المذكورةمحاسبتو و وثائقو أو عدم إدراج 

الجبائيين قد قد يأمر القاضي بمراجعة التحقيق الجبائي إذا ثبت  أن المراقبين كما 
أو حتى في فرض ضريبة  ارتكبوا أخطاء في تحديد الوعاء أو في تقدير الضريبة المستحقة

 .غير مستحقة
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من آثار مراجعة نتائج التحقيق الجبائي إلغاء القاضي القرار المطعون فيو و إفادة و 
مف المكمف بالضريبة إما بتخفيض كمي إذا اعتبرت المراقبة غير مؤسسة بسبب مسك المك

لمحاسبة نظامية و عدم تبرير إدارة الضرائب التعديل الضريبي كما ىو مطموب منيا قانونا 
أو بتخفيض جزئي لمضريبة باستبعاد األسس المعتمدة من طرف المراقبين باألسس المقترحة 

محل القرار  ةمن طرف الخبير لحساب الضريبة الواجبة و يحل القرار القضائي في ىذه الحال
 .1  تو في مواجية إدارة الضرائب الممزمة بتنفيذهييصبح بمثابة سند تحصيل لو حجاإلداري ف

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بعض البيانات في  889كما أضافت المادة 
ويشار إلى ، اإلشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة، :" يتضمن الحكم أيضاالحكم بنصيا 

لى محافظ الدولةأّنو تّم اإلستماع إلى  وعند اإلقتضاء، إلى الخصوم ، القاضي المقرر وا 
 وكذا إلى كل شخص تّم سماعو بأمر من الرئيس ". ، وممثمييم

إذا ، وال يترتب عمى إغفال أو عدم صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكم بطالنو
اعد القانونية وفقا ثبت من وثائق ممف القضية أو من سجل الجمسات أن و تم  فعال مراعاة القو 

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 283لمقتضى المادة 

ويوقع عمى أصل الحكم رئيس المحكمة اإلدارية وأمين الضبط والقاضي المقرر وفقا 
من  12فقرة   50 والفصل الجزائري  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 278لممادة 

 فقط، وذلك . ويوقع من قبل القضاة الذين أصدروا الحكمبي قانون المسطرة المدنية المغر 
 مكرر من مجمة الحقوق واإلجراءات التونسية . 66وفقا لممادة 

 

                                                           
، 2005 الجزائر،،7، عدد مجمة مجمس الدولة، ((ب رئيسي لممنازعة الضريبيةبالمراقبة الجبائية كس ))، كريبي زوبيدة - 1

 .27ص 
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 الفرع الثاني : تبميغ الحكم وآثاره.

د تبميغو رسميا ألطرافو  وفي مواجية الغير،      يرتب الحكم الفاصل في الدعوى آثاره بمجر 
 وىذا ما سنبينو فيما يمي:

 أوال : تبميغ الحكم .

دارة الضرائب  بواسطة المحضر بعد صدور الحكم يتم تبميغو إلى المكمف بالضريبة وا 
من قانون  895و 894القضائي أو أمين الضبط في حاالت استثنائية وفقا ألحكام المادتين 

غ الرسمي :" يتم التبميتنصان عمى التولي عمى  المتان، الجزائري جراءات المدنية واإلداريةاإل
لألحكام واألوامر إلى الخصوم عن طريق محضر قضائي "." يجوز بصفة استثنائية لرئيس 

 المحكمة اإلدارية أن يأمر بتبميغ الحكم أو األمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط" .

لى المكمف بالضر  يبة في موطنو حيث يبمغ ذلك الحكم إلى اإلدارة الضريبية في مقر ىا وا 
ذا كانت شركة فيتم التبميغ في المقر الرئيسي لممارسة نشاطيا.و المختارالحقيقي أ  ، وا 

من  54إلى  50أم ا بالنسبة لمتشريع المغربي فيتم التبميغ وفقا ألحكام الفصول من 
عن طريق كاتب الضبط الذي يبمغ األطراف حاال عند ، قانون المسطرة المدنية المغربي

ذا تعذر ذلك يبمغ، صدور الحكم األطراف بواسطة إرسال رسالة عن طريق البريد  وا 
 المضمون مع اإلشعار بالتسميم.

وأن التبميغ ، مانة الضبط ىو األصلأء الجزائري أن  التبميغ عن طريق وقد اعتبر القضا
عن مجمس  وذلك بموجب قرار صادر، عن طريق المحضر القضائي ىو إجراء تكميمي

 يث من الثابت أن التبميغ عن طريق كتابة:" حجاء فيو  2002/ 08/10الدولة  في 
الضبط يشكل اإلجراء األصمي والقانوني لتبميغ القرارات الصادرة عن الجيات القضائية 

 وأّن تبميغيا عن طريق المحضر القضائي يشكل إجراءا تكميميا عند الحاجة فقط .، اإلدارية
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مع العمم أّن ، ونيومن ثّم يتعّين القول أّن اإلستئناف  جاء خارج األجل القان
 .1المستأنف لم يقّدم محضر التبميغ الذي ينازع في عدم صحتو القانونية "

 ثانيا: آثار الحكم.

يعتبر أىم أثر يرتبو تبميغ الحكم القضائي في تنفيذه، فالحكم الصادر لصالح اإلدارة 
رفع الدعوى الضريبية بإقرار الزيادة في الضريبة أو بتحصيل الغرامات التي لم تحص ل عند 

العمومية طالما بيدىا حكم مميور  ةوتم  إرجائيا فعمييا مباشرة تحصيميا لصالح الخزين
أم ا صدور الحكم لجية مصالح المكمف بالضريبة عن طريق التخفيض ، بالصيغة التنفيذية

ال  وق عت عمييا غرامات تيديدية  وفقا 2واإللغاء الضريبي فما عمى اإلدارة سوى تنفيذه وا 
إذ تنص عمى ، من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 982.981.980ام المواد ألحك

يجوز لمجية القضائية اإلدارية المطموب منيا اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا التوالي عمى :" 
أعاله أن تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعوليا "."  979و978لممادتين 

ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجية ، حكم أو قرار قضائيفي حالة عدم تنفيذ أمر أو 
ويجوز ليا تحديد أجل التنفيذ واألمر بغرامة ، القضائية المطموب منيا ذلك بتحديدىا

 تيديدية "."تكون الغرامة التيديدية مستقمة عن تعويض الضرر".

تيديدية عمى ىذا بعد أن كان قضاء مجمس الدولة مستقرا عمى عدم جواز توقيع غرامة 
 13/04/1997وىذا ما قضى بو في اجتياداتو منيا قراره الصادر بتاريخ ، الجيات اإلدارية

                                                           
الضريبي  منازعات التحصيل، : كوسة فضيلنقال عن . 08/10/2001مؤرخ في ، 012045قرار  مجمس الدولة رقم  - 1

 .155المرجع السابق، ص ، في ضوء اجتيادات مجمس الدولة
الغرامة التيديدية مجرد وسيمة قانونية قضائية لتعجيل تنفيذ التزام المدين المتقاعس خصصت لمصمحة الدائن "  - 2

ويسعى ال يمكن تحريكيا تمقائيا من المحكمة بل يجب عمى صاحب المصمحة أن يتمسك بيا ، وعميو تتعمق بالنظام العام
 ليا وفقا لما قرره القانون الحصول عمى تعويض نيائي يستطيع أن ينفذ بو عمى أموالو".

المدني وقانون اإلجراءات المدنية ون ن))الغرامة التيديدية في ظل أحكام القا، قويدري مصطفى ))في ذلك  راجع 
 .(( 64، ص 2012الجزائر، ، 01العدد ، مجمة المحكمة العميا((، واإلدارية
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أّنو ال سمطة لمقاضي عمى اإلدارة إلجبارىا عمى التنفيذ  امن المستقر قضاءإذ جاء فيو :" 
 بواسطة الغرامات التيديدية .

العامة وال أي نص يمنع الحكم فالقرار ال يذكر أي نص قانوني جاء بيذه القواعد 
عمى اإلدارة بالتعويض ألن الغرامة التيديدية ليست سوى شكل من أشكال التعويض يصرح 

 .1بيا ضّد من فّسر الدعوى والذي يرفض تنفيذ القرار القضائي المصّرح بو ضّده"

المتعمق  90/41من قانون  07أم ا في التشريع الجبائي المغربي ووفقا لمفصل 
كم اإلدارية الذي يحيل بشأنيا إلى القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية . لكن بالمحا

أو ، ليس ىناك من الوسائل اإللزامية ما يجبر اإلدارة الضريبية عمى تنفيذ األحكام القضائية
فاألمر يتطمب ، ما يجيز لكتابة ضبط المحكمة اإلدارية من المعاينة والتأكد من تنفيذ األحكام

ال  تعرض  نصا قانونيا واضحا يميل اإلدارة أجال معينا لتنفيذ األحكام القضائية النيائية وا 
 .2الموظف المسؤول اآلمر بالصرف إلى متابعات  بشأن رفضو أو تقاعسو في تنفيذىا

حيث ت ِرك األمر لمقضاء سواء ، وىو ذات الوضع السائد في التشريع الجبائي التونسي
، تناقض األحكام  وتضاربياما يؤدي إلى ، في حالة التماطل أم ال حكم بالغرامة التيديدية

" شرعية الضريبة" و " مبدأ العدالة والمساواة في بقاعدة  -المشرع( بذلك يضربوىو )
" عرض الحائط ويضع بذك المكمف في غموض ولبس إضافة إلى غموض وتعقيد دفعيا

 المادة في حد ذاتيا .

                                                           
قضية ) ب.م( ضد  ) بمدية ، 13/04/1997مؤرخ في ، 115284قرار رقم ، الغرفة اإلدارية، المحكمة العميا - 1

 .193ص ، 1998، الجزائر، 01المجمة القضائية عدد ، األغواط(
 .153المرجع السابق، ص ، لقادراالثيعاللي عبد  - 2
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مغربي نحو اختصاص القاضي اإلداري بالبت في طمب وقد اتجو القضاء اإلداري ال 
تنفيذ األحكام القضائية الصادرة اجية اإلدارة الممتنعة عن تحديد الغرامة التيديدية في مو 

 .25/09/19971وذلك بتاريخ ، ضدىا

وعميو باستقرائنا لنصوص الدول المغاربية نممس بأن  المشر ع الجزائري متقد م كثيرا عمى 
نسي والمغربي، من حيث تعزيز ضمانات المكمف بالضريبة وتكريس دولة التو ، نظيريو

المتعمق بقانون اإلجراءت المدنية  08/09عند استحداثو قانون  2008منذ  القانون 
 واإلدارية.

في مجال المنازعة الضريبية قد ال يرضي المحكمة  المختصة القرار الصادر عن  أن   إال      
إمكانية ي منيما المشرع والذي صدر لغير صالحو، إذ خول ألالمتنازعين أحد الطرفين 

الطعن باإلستئناف أمام جية مغايرة أعمى من الجية التي أصدرت الحكم المراد الطعن فيو 
عن طريق اإلستئناف إعماال لمبدأ التقاضي عمى درجيتين والمكرس دستوريا وفقا لممادة 

من 108والفصل، 2016ل ومتمم سنة دمع 1996تور الجزائري الصادر سنة من الدس 160
 . 2011من دستور المغرب لسنة  125والفصل  2014دستور تونس الصادر سنة 

 ستئناف .اإلطريق طعن بالحكم لمقابمية :  المطمب الثاني

تطبيقا لمبدأ حق التقاضي عمى درجتين المكر س دستوريا مك ن المشر ع الطرف الذي لم 
مف بالضريبة أو اإلدارة سواء كان المك، في الدعوىيرض بالقرار القضائي الفاصل 

الطعن فيو عن طريق  االستئناف  شريطة صدور القرار أو الحكم أو األمر ، الضريبية
في حالة ) اعتباره حكم حضوري القانوني أوالقضائي في حضور المدعى عميو أو ممثمو 

                                                           
" الغرامة ، : الدك خالدنقال عن ، 09/1997/ 25، مؤرخ في 134حكم  عدد ، الغرفة اإلدارية، محكمة النقض - 1

، 10/10/2016تاريخ الزيارة :  ، www.marocdroit.comالتيديدية في ضوء القانون واإلجتياد القضائي بالمغرب"، 
 .12:00الساعة : 

http://www.marocdroit.com/
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حالة صدور الحكم وفي ، (عميو  ويتغي ب عن حضور الجمساتالتبميغ الشخصي لممدعى 
ويسميو المشر ع  أمام ذات الجية التي أصدرتو 1المعارضة يتم الطعن فيو عن طريقغيابي 

 .3اإلعتراضوالتونسي  2بالتعرضالمغربي 

وعميو يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية ولو لم يقدم أي 
 .4المحكمة اإلدارية المختصةدفاع أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو األمر الصادر عن 

ويشك ل بذلك الطعن باالستئناف طريق المراجعة الطبيعي لمقرارات الصادرة عن الجيات 
القضائية المختصة وىو يسمح لجية االستئناف بوضع يدىا عمى مجمل الدعوى وأن 
تحسميا قانونيا وواقعيا من حيث مدى قانونية فرض الضريبة أو اإلجراءات المتبعة في 

 .5صيميا تح

وقد اختمفت القوانين الجبائية لمدول محل الدراسة في الجية القضائية التي يتم الطعن 
 أماميا  ما يؤكد فكرة سيادة قانون كل دولة عمى إقميميا .

جميع القرارات القضائية الصادرة ابتدائيا يتم الطعن فييا أمام   ففي القانون الجزائري
المتعمق بمجمس الدولة  01-98القانون العضوي رقم من  10مجمس الدولة حسب المادة 

:" يختص مجمس الدولة في استئناف األحكام واألوامر التي تنص عمى  6المعدل والمتمم

                                                           
 المرجع السابق. ، الجزائري قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، 955إلى المادة  953ستزادة انظر المواد من لال - 1
 المرجع السابق. ، المغربيمن قانون المسطرة المدنية  133إلى  130راجع أحكام الفصول من  - 2
 المرجع السابق.، التونسيمن مجمة المرافعات المدنية والتجارية  174إلى  168الفصول من انظر  - 3

 سابق .مرجع ، جق إ م إ ، 949انظر المادة  -4
 .86المرجع السابق، ص ، محيو أحمد -5

-TROTABAS Lois et COTTERET Jean Marie, Droit Fiscal, Op cit, p312. 
 30مؤرخ في ، 01-98يعدِّل ويتمم القانون العضوي رقم ، 2011يوليو  26مؤرخ في ، 13-11قانون عضوي رقم  - 6

 .2011أوت  03مؤرخ  في ، 43عدد  ج ج ج ر ، المتعمق باختصاصات  مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، 1998ماي 



الفصل الثاني : األحكام القضائية الصادرة في منازعات   الباب الثاني   
 .الثالث    الضرائب المباشرة في التشريعات المغاربية

 

022 
 

من  2وكذا حسب الفقرة الثانية من المادة ، الصادرة عن الجيات القضائية اإلدارية ..."
:" أحكام المحاكم نص عمى أن  التي ت1المتعمق بالمحاكم اإلدارية  02 -98القانون رقم 

و وفقا ، اإلدارية قابمة لالستئناف أمام مجمس الدولة ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك"
إمكانية الطعن في األحكام :" من قانون اإلجراءات الجبائية، حيث تنص عمى  90لممادة 

مييا في الصادرة عن الجيات القضائية أمام مجمس الدولة ضمن اإلجراءات المنصوص ع
 ."قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

وعميو يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية ولو لم يقدم أي  
 .2دفاع أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو األمر الصادر عن المحكمة اإلدارية المختصة

: فيقع االستئناف في األحكام الصادرة عن المحكمة االبتدائية  أم ا في الدولة التونسية
الواقعة بدائرتيا المحكمة االبتدائية الصادر عنيا  لدى محكمة االستئناف ) محاكم عادية(

التي تنص و ، من مجمة الحقوق واإلجراءات الجبائية 67الحكم المطعون فيو حسب الفصل 
المحكمة اإلبتدائية في الدعاوى المنصوص عمييا عمى:" يقع استئناف األحكام الصادرة عن 

كما ت رفع المنازعات ، من ىذه المجمة لدى محكمة اإلستئناف الراجع ليا النظر 54بالفصل 
المحاسبة  من مجمة 01فقرة  27المتصمة بالتحصيل أمام ذات الجية ألول مر ة تبعا لمفصل 

ظر في الدعاوى المتعمقة تختص محاكم اإلستئناف بالن:" العمومية الذي ينص عمى
باإلعتراض عمى بطاقة اإللزام أو المتعمقة باإلعتراض عمى النسخة المستخرجة من جدول 

 التحصيل " .

 

                                                           
 المرجع السابق.، يتعمق بالمحاكم اإلدارية، 02-98قانون رقم  - 1

 المرجع السابق .، جق إ م إ ، 949انظر المادة  -  2
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بالنسبة لممممكة  -ويتم الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة عن المحكمة اإلدارية 
 ا ميواستمي 2 2006التي تم استحداثيا سنة  - 1أمام محاكم االستئناف اإلدارية  - المغربية

من القانون المتعمق بمحاكم  05وفقا لممادة  -من القانون الفرنسي المشرع المغربي 
تختص محاكم االستئناف اإلدارية بالنظر في :" ما يمي  عمىاالستئناف اإلدارية التي تنص 

إذا كانت ىناك مقتضيات أوامر رؤسائيا ما عدا  استئناف أحكام المحاكم اإلدارية و
 قانونية مخالفة " .

ويتم إيداع عريضة االستئناف عمى مستوى المحكمة اإلدارية المختصة ابتدائيا وترفع 
عمال 3بعدىا عريضة االستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة االستئناف اإلدارية

توى إقميم نافيتين عمى مسبقاعدة تقريب المؤسسات من المواطن نظرا لوجود محكمتين استئ
 .المممكة المغربية ككل 

إذ تعتبر ، ويرجع ىذا التوسع في المؤسسات واألجيزة القضائية إلى أىمية ىذه المحاكم
 .4الفرصة األخيرة لممتقاضي لمدفاع عن قضاياه من الزاويتين الواقعية والقانونية

وىذا عمى النقيض تماما مع ما ىو سائد في القانون التونسي فيتم الطعن باالستئناف 
أمام جية االستئناف باعتبارىا قضاء عادي )عدلي(  والطعن بالنقض أمام المحكمة اإلدارية 

، بالوعاء الضريبي الجبائية  موضوع المنازعةاتصال حالة في باعتبارىا جية قضاء إداري 

                                                           
انظر الجدول بمقتضى المادة األولى ، بالرباط ومراكش( وعي ن مقرىما 2تم تحديد عدد المحاكم االستئنافية في اثنين ) - 1

ارىا المتعمق بتحديد عدد محاكم االستئناف اإلدارية ومق، 2006يوليو  25الصادر في ، 187.06.2من المرسوم رقم 
 .2006أوت   14مؤرخ في ، 5447عدد  م م  ج ر، ودوائر اختصاصيا

بموجبو  ثالمحد، 03.08يتعمق بتنفيذ قانون رقم ، 2006فيفري  14صادر في ، 01.06.07ظيير شريف رقم  - 2
 .490ص ، 2006فيفري  23مؤرخ في ، 5398عدد   م م  ج ر، ستئناف إداريةا محاكم

 المرجع نفسو.، 11راجع المادة  -  3
 .50، ص 2003، المغرب، التنظيم القضائي المغربي في مجمة العموم القانونية، الطالب عبد الكريم - 4
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ط موضوع الِخالف باالستخالص الجبائي فيتم رفع الدعوى ألول مر ة أمام أم ا عندما يرتب
محكمة االستئناف وىذا ي عد إىدار لدرجة من درجات التقاضي الجبائي ما يجعل السمطة 

 .بالضريبة  اإلدارية في مركز أرقى من مركز المكمف

بالتنظيم القضائي  فحبذا لو اتبع المشر ع الجزائري نيج نظيره المغربي والفرنسي وأ سوة
و لمقضاء العادي تحقيقا لمبدأ تقريب مؤسسة القضاء من المكمفين  بالضريبة .  الذي خص 

 .األول: شروط قبول االستئناف الفرع 

بحيث يبقى الثاني  إن  الطعن باالستئناف يمكن أن يكون أصميا أو فرعيا )عرضيا(، 
إذا وقع االستئناف العرضي بعد التنازل عن األصمي( ويزول بزوالو في حالة ما ببقاء األول )

إال  أن  االستئناف الفرعي غير مرتبط بأجل ِسوى أن ي رفع قبل قفل ، االستئناف األصمي
 .1جمسة المرافعة بمقتضى مذكرة كتابية تشمل عمى أسبابو

والمرتبطة بميعاد  ة ضي توافر جممة من الشروط الخاصتالطعن باالستئناف يقا أن  مك
في  القضاء  محل الطعن )الحكم القضائي( كما ينظر، و كذا باألطراف الطاعنة و الطعن

 .  شكل و محتوى العريضة االستئنافية

ة، الشروط المذكورة عدم قبول االستئناف شكال، ىذا من جيإحدى يترتب عمى تخمف و 
لو صالحية النظر في مدى تأسيس االستئناف من عدمو و  و من جية أخرى فإن القضاء

 يترتب عمى ذلك رفض الدعوى لعدم التأسيس.

 

 

                                                           
 ، المرجع السابق .مق م م ، 135راجع  الفصل  -1
 المرجع السابق.، جق إ م إ ، 951المادة انظر  - . المرجع السابق ، م م م ت، 143الفصل انظر  -  
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 الشروط الشكمية .:أوال 

ينظر القاضي المختص عند تقديم المقال في مدى توافر الشروط الشكمية في تمك 
تي يجوز حيث ىناك من البيانات الشكمية ال، العريضة وذلك قبل النظر في موضوع الدعوى

تصحيحيا بموجب عريضة تصحيحية وىناك من الشروط المظيرية التي بتجاوزىا يتم رفض 
: طرفي المنازعة ومسألة التمثيل م ن جمميا فيالدعوى شكال باعتبارىا من النظام العا

 بيانات العريضة .، الميعاد، بمحامي

 .باالستئناف  ميعاد الطعن-1

يجب رفع االستئناف ، حيث في أجل الطعنالعامة القاعدة نص  المشرع الجزائري عمى 
أن ىذا  إال  ، (2)الصادرة في مادة الضرائب في أجل شيرينالمحكمة اإلدارية قرارات  ضد  

 ستعجالية ا ما تعمق األمر باستئناف أوامر ايوما إذ 15األجل يمكن أن يخفض إلى 
 .استثناءا

سمي لألمر أو الحكم إلى المكمف يبدأ حساب أجل االستئناف من يوم التبميغ الر و 
أم ا بخصوص اإلدارة ، و اإلداريةقانون اإلجراءات المدنية من  950بالضريبة وفقا لممادة 

الجبائية فيسري األجل اعتبارا من اليوم الذي يتم فيو تبميغ المصمحة الجبائية المعنية حسب 
ألجل المتاح لرفع :" يسري اإذ تنص، قانون اإلجراءات الجبائيةمن  91نص المادة 

االستئناف أمام مجمس الدولة بالنسبة لإلدارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيو تبميغ 
 المصمحة الجبائية المعنية ".

( تبدأ من تاريخ التبميغ إلى غاية إيداع عريضة 02فإن نقطة انطالق ميعاد شيرين ) 
وىذا ما قضى بو مجمس الدولة في قراره الصادر بتاريخ ، اإلستئناف لدى كتابة الضبط

حيث أّن اإلستئناف يسري ابتداء من تبميغ القرار الصادر إلى غاية :"  28/06/1999
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تسجيل عريضة االستئناف وأّن تاريخ اإليداع بكتابة الضبط ىو وحده الذي لو قّوة اإلثبات 
من قانون  242والمادة  2فقرة 277من أجل حساب أجل االستئناف وأّنو يضم المادتين 

فإّن نقطة اإلنطالق لحساب الميعاد القانوني من أجل الفصل في صّحة ، اإلجراءات المدنية
االستئناف شكال تبدأ من تاريخ التبميغ إلى غاية إيداع عريضة االستئناف لدى كتابة 

 .1الضبط"

رسال وال التاريخ وفي حالة رفع الطعن عن طريق البريد ال يحسب األجل من يوم اإل
وىذا ما ، إن ما من يوم وصول الطعن باإلستئناف إلى كتابة الضبط، المدون عمى العريضة

 :" أّن االستئنافحيث جاء فيو، 21/07/1996عميو اإلجتياد القضائي الصادر في  استقر
، المبعوث عن طريق البريد لكتابة ضبط الجية القضائية اإلدارية قد سجل عند وصولو

ّن  وأّن التاريخ ، تاريخ الوصول ىو وحده الذي يؤخذ بعين اإلعتبار في حساب اآلجالوا 
 ى ولو صدرظرف في البريد ليس لو أي قيمة حتالوارد عمى العريضة أو تاريخ إيداع ال

 وبالتالي فمن الاّلزم إرسال الظرف مسبقا لكي يصل عن طريق البريد، عن سمطة عمومية
والمستأنف ال يمكنو اإلحتجاج بتاريخ إرسال الظرف جل لكتابة الضبط قبل انقضاء األ

 .2الموصى عميو"

( 30مشرعا البمدين المجاورين فقد حد دا ميعاد الطعن باالستئناف بأجل ثالثين )أم ا 
من مجمة الحقوق  67ت حتسب ىذه األخيرة ابتداء من تاريخ تبميغ الحكم وفقا لمفصل ، يوما

من قانون محاكم االستئناف المغربية عمى التوالي  09والمادة ، واإلجراءات الجبائية التونسية
 في حالة ارتباط المنازعة بمادة الوعاء .

                                                           
في كوسة فضيل : منازعات التحصيل نقال عن :، 28/06/1999صادر بتاريخ ، 159874الدولة رقم قرار مجمس  - 1

 . 178السابق، ص المرجع ، ضوء اجتيادات مجمس الدولةالضريبي في 
 ، القرص المضغوط ) غير منشور( .21/07/1996بتاريخ ، 143174قرار المحكمة العميا  رقم  - 2
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فاألجل ىو ذاتو ، أم ا بخصوص الطعن باالستئناف المتعمق باالعتراض عمى المتابعات
بالنسبة لالعتراض المتصل بالمطرح الضريبي في التشريع الجبائي الجزائري 

يوما في المغرب(، أم ا بالنسبة ألحكام التشريع الجبائي  30ي الجزائر ووالمغربي)شيرين ف
فقد حد د القانون الميعاد ، التونسي المتعمقة برفع الدعوى الجبائية لدى محكمة االستئناف

( يوما ابتداء من تاريخ تبميغ بطاقة اإللزام أو النسخة المستخرجة 90بأجل أقصاه تسعين )
حكمة االستئناف التي يوجد بدائرتيا المركز المحاسبي الصادرة من جدول التحصيل أمام م

من مجمة   27عنو بطاقة اإللزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل  حسب الفصل
 المحاسبة العمومية.

وبما أن  العريضة االستئنافية في التشريع الضريبي المغربي تودع عمى مستوى كتابة 
أن تتول ى ىذه األخيرة إحالتيا إلى كتابة ضبط المحكمة يجب ، ضبط المحكمة اإلدارية

 . 1( يوما ابتداء من تاريخ اإليداع15االستئنافية في أجل أقصاه خمسة عشر )

وت عد المواعيد من النظام العام يثيرىا القاضي أو الخصوم في أي مرحمة تكون عمييا  
 ناف شكال .وبفواتيا ي رفض الطعن باالستئ، الدعوى الجبائية المعروضة

وغني عن البيان أن  َفوات الميعاد في القانون التونسي عالجو المشر ع بإمكانية رفع 
التماس أمام اإلدارة الضريبية ممثمة في وزير المالية لدى لجنة إعادة النظر في قرارات 

من مجمة الحقوق  67لكن ىذا الوضع ال يسري عمى المادة ، التوظيف اإلجباري لألداء
ات الجبائية ألن  القانون حصر مسألة المجوء إلى المجنة المذكورة في حالة  انقضاء واإلجراء

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة االبتدائية دون تجاوزه في حالة الطعن أمام المحكمة 
 االستئنافية .      

                                                           
 المرجع السابق.، االستئنافيةقانون المحاكم ، األخيرةالفقرة  11المادة  انظر -  1
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فقد اختمفت ، أم ا عن إمكانية تمديد المواعيد بالنسبة لممكمفين المقيمين بالخارج
تشريعات المقارنة محل الدراسة في ذلك . إذ أن و ال مجال لتمديد الميعاد في التشريع ال

 .1من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 404الجبائي الجزائري وال مجال إلعمال المادة 

" يصح التبميغ من قانون اإلجراءات الجبائية :  02فقرة  99وذلك  تطبيقا لحكم المادة       
لمطرف حتى لو كان ىذا األخير قد اتخذ وكيال لو واختار  يإلى الموطن الحقيقالموجو 

ذا كان موطن المكمف بالضريبة خارج الجزائر يوّجو التبميغ إلى الموطن  موطنا لو عنده، وا 
من نفس القانون  04فقرة  75. و المادة المختار في الجزائر من طرف المعني ..." 

أو صاحب طعن مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا لو في :"...ويجب عمى كل مشتك بنصيا
فإن  ىذا األجل يمدد عمى ، وفي حالة وفاة المكمف بالضريبة قبل أن يقد م استئنافوالجزائر" . 

وعندىا يبدأ تاريخ سريان ميعاد تقديم طمب االستئناف وفقا ألحكام المادة ، أن يتم تبميغ الورثة
 .2إلدارية من قانون اإلجراءات المدنية وا 319

إذ ، أم ا الوضع في التشريع المغربي فيو مغاير تماما وال توجد أحكام خاصة بالميعاد     
( مرات لمصمحة األطراف الذين ليس ليم موطن 03يمدد الميعاد وتضاعف اآلجال ثالث )
وفي حالة وفاة ، من قانون المسطرة المدنية 136ل وال محل إقامة بالمممكة طبقا لمفص

المستأنف توقف آجال اإلستئناف  لصالح ورثتو وال تقع مواصمتيا من جديد إال  بعد المكمف 
( يوما التالية لتبميغ الحكم لورثة المتوفي أو ممثمييم القانونين جماعيا 15مرور خمسة عشر )

 من نفس القانون. 137وفقا لمقتضيات الفصل 

                                                           
 ( آجال ...االستئناف ...لألشخاص المقيمين خارج اإلقميم الوطني ".02:" تمدد لمدة شيرين )التي تنص عمى  - 1
ويكون ، لمورثةال يستأنف سريان األجل إاّل بعد التبميغ الرسمي ، في حالة وفاة المحكوم عميوالتي تنص عمى أن و :"  - 2

التبميغ الرسمي صحيحا إذا تّم في مسكن المتوفي ويكون التبميغ الرسمي صحيحا إذا سمم إلى الورثة جممة ودون تحديد 
 أسمائيم وصفاتيم".
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ة لممتغي ب عن البالد التونسية وسار المشر ع التونسي نفس المنحى بتمديد الميعاد بالنسب
وفي حالة  ، من مجمة المرافعات المدنية والتجارية 141( يوما وفقا لمفصل30بمدة ثالثين)

ويبدأ احتساب الميعاد من جديد لورثتو ينطمق من تاريخ التبميغ ، وفاة المستأنف ينقطع الميعاد
 من ذات المجمة . 142بالحكم االبتدائي حسب الفصل 

خالل ما تقد م أن  المواعيد المرتبطة باالستئناف تتمي ز بنوع من الصرامة  نستنتج من
ويصبح الحكم القضائي الصادر عن أول  ،1رفض االستئناف شكال  فانقضائيا يؤدي إلى

وتبعا لذلك ال يمكن الطعن فيو إال  عن طريق ، درجة نيائي حائز لقوة الشيء المقضي بو
 كان األمر ممكنا .الطعن بالنقض )جية قانون(،  إن 

 .شرط الصفة  -2

إذ تقتضي بأن يكون الحق في ىذا الطعن ، معنى ضي ق لمصفة في الطعن باالستئناف
مقتصرا عمى من كان خصما في الدعوى االبتدائية سواء حضرىا بصفتو الشخصية أو كان 

 ممثال فييا.

أجاز المشرع بنص صريح لكل من  ، فبالنسبة لممنازعات الجبائية في مادة الوعاء
كل حسب ، اإلدارة الضريبية ممثمة في المدير الوالئي لمضرائب أو مدير المؤسسات الكبرى

االستئناف ضد األحكام االبتدائية الصادرة في مجال الضرائب المباشرة ، مجال اختصاصو
تنص عمى:"  من ق إ ج  التي 91وذلك  بموجب المادة المؤسسة من قبل السمطة اإلدارية 

كل حسب ، يجوز لممدير المكمف بالمؤسسات الكبرى و المدير الوالئي لمضرائب

                                                           
نشرة ، 26/04/1992اريخ بت، المفتش القسمي لمضرائب المباشرة لوالية البميدةضد  قضية )م.أ(، 89920قرار رقم   - 1

بما أّن المستأنف معترف باستالمو التبميغ عن طريق الرسالة "جاء فيو : .171ص  الجزائر، ،1995، 47عدد القضاة 
و 102فكان عميو باالستئناف في ميمة شير طبقا لنص المواد ، الموصى عمييا مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيو

 . "استئنافو غير مقبول شكال ...وخارج ىذه اآلجال يكون  ، من قانون اإلجراءات المدنية 147
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الضرائب االستئناف ضد القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية في مجال ، اختصاصو
 عمى اختالف أنواعيا و المؤسََّسة من قبل مصمحة الضرائب".  المباشرة و الرسوم

 مالي لمضرائب أو مدير المؤسسات الكبرى مدير الوالئيال وكنتيجة طبيعية لما ذ كر فإن  
مكن أن و بالتالي ي ماأو مدعى عميي ما مدعينالصفة و المصمحة في التقاضي سواء بصفتي

 كم الصادر ابتدائيا.طمب استئناف الح مال ليفي الحكم الصادر ابتدائيا ما يخوِّ  ا طرفينكوني

صاحب حق التمثيل الوحيد أمام القضاء قابض الضرائب ىو لكن في شق التحصيل ف
 وىذا ما سار عميو االجتياد القضائي الجزائري كما بي نا ذلك سابقا.

نخمص مم ا ذكرناه أن  صاحب الصفة في االستئناف من جانب اإلدارة الضريبية يتمثل 
كل حسب مجال اختصاصو، عند ، في المدير الوالئي لمضرائب أو مدير المؤسسات الكبرى

ط المنازعة بقرار اإلخضاع أو بقابض الضرائب المختص في حالة تعمق المنازعة ارتبا
 الجبائية بجانب التحصيل .

من ق.إ.م  949المادة أجازت أم ا بخصوص الطرف الضعيف في عالقة المديونية فقد 
م أي دفاع أن لكل طرف حضر الخصومة أو أستدعي بصفة قانونية و لو لم يقدِّ و اإلدارية 

ما لم ينص القانون عمى  تئنافا ضد الحكم أو األمر الصادر عن المحكمة اإلدارية،يرفع اس
ابتدائيا كما يجوز ف بالضريبة استئناف الحكم الصادر بالتالي فإنو يجوز لممكمخالف ذلك؛ و 

ن  بخصوص مدير مركز الضرائب و مدير و كذلك الشأ، كرهكذلك لكل طرف سبق ذ
يسمح ليم الطعن دارية نون اإلجراءات المدنية و اإلكز الجواري لمضرائب فإن قاالمر 

 .حكام الصادرة ابتدائياباالستئناف ضد األ
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ونممس نفس الوضع في التشريع الجبائي المغربي حيث يتم الطعن من قبل المكمف 
بالضريبة أو من طرف الوزير المكمف بالمالية) مادة الوعاء( أو الخازن العام)ارتباط المنازعة 

 من قانون المسطرة المدنية .   515ص( وفقا لمفصل باالستخال

في جانب التحصيل دون  -لكن يختمف األمر بخصوص التشريع الجبائي التونسي 
ارتباط القرار  ، حيث يمكن رفع دعوى أمام محكمة االستئناف عند-الطعن في الوعاء
الجبائي ي رفع  اعتبارا من كون النزاع، من قبل المكمف بالضريبة فقط اإلداري بالتحصيل

ألول مر ة أمام القضاء بحكم القوة التنفيذية التي تتمتع بيا الجداول الضريبية ) الطعن يتم في 
 القرار اإلداري وليس في القرار القضائي النعدامو ( .

وبخصوص مسألة  إجبارية توكيل محامي من عدمو نجد بأن تشريعات الدول محل 
من إلزامية إجراء توكيل محامي فجعمتيا إنابة اختيارية  المقارنة قد أعفت السمطة اإلدارية

ىذا عمى النقيض ، عمى مستوى جميع  أطوار التقاضي ) قاضي الجوىر أم قاضي القانون(
مع وضعية الطرف الضعيف في عالقة المديونية إذ يتحتم عميو التمثيل بمحامي ميما كانت 

لكن يختمف الوضع  ، ريع المغربي والجزائريىذا بالنسبة لمتش، قيمة الضريبة المتنازع بشأنيا
حيث تبن ى موقفا متراوحا بين الوجوبية واالختيارية  وأعفى بذلك ، في القانون التونسي

المكمف بالضريبة من التمثيل بمحامي وجعمو تدبير اختياري في كل المسائل المرتبطة 
خمق نوع من التمييز في وذلك ألجل تبسيط إجراءات التقاضي، لكنو  باالستخالص الضريبي

المسائل المرتبطة بالوعاء الضريبي في حد ذاتو بناءا عمى معيار مادي ؛ وعميو فإذا كان 
د ت( دينار تونسي  25000مبمغ الضريبة المتنازع بموجبيا يقل عن خمسة وعشرين ألف )

ال   إنابة المحامي تكون اختيارية أم ا ما عد  االستئناف  زاد عن المبمغ المذكور فالعكس تماما وا 
 غير مقبول شكال .
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إقرار نيابة المحامي بصفة وجوبية ال يمكن تبريرىا بأن  المسألة الجبائية أمام ، إذن
القضاء ىي مسألة حسابية ومالية بل ألن  المسألة الجبائية أمام القضاء ىي مسألة إجرائية 

 .1ذا الطعن تتعمق بتحديد اختصاص المحاكم وبآجال الطعن أماميا وبإجراءات ى

 العريضة .-3

تطبق أمام جية االستئناف نفس أطوار سير الدعوى أمام محكمة أول درجة ونفس 
مكانية السرية وبوسائل اإلثبات  اإلجراءات المتبعة لدييا وخاصة تمك المتعمقة بمبدأ العمنية وا 

مكانية التصحيح وشكل العريضة االفتتاحية  لمدعوى وعبء اإلثبات وحاالت البطالن وا 
 في ىذا الجزء من الدراسة. الشروط المذكورة في الفصل األول وتدابير الصمح ...وغيرىا من

وما تجدر اإلشارة إليو أن  طالب االستئناف في القانون المغربي ي عفى من أداء الرسوم 
؛ وذلك عمى النقيض مع ما ىو معمول بو في القانونين 2القضائية عند تسجيل استئنافو 

 محل الدراسة . اآلخرين

والحكمة من جعل العريضة االستئنافية مقبولة من دون دمغة إن ما فيو تقميل من  
المصاريف القضائية الم مقاة عمى عاتق المكمف بالضريبة ما يحقق نوع من التوازن في 
المراكز القانونية بينو وبين السمطة اإلدارية التي يمكن أن تقد م أي طعن )عادي أو غير 

 من دون دفع م ستحقات الجيات القضائية .عادي( 

لذلك حبذا لو اقتدى المشر ع الجزائري بنظيره المغربي لحث المكمف عمى سموك مرحمة 
كما ، الطعن في الدرجة الثانية واألخيرة موضوعا دون شعوره بزيادة التكاليف ىذا من جية

                                                           
 .18.17المرجع السابق، ص ص، كري م سامي -  1
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أتعاب الخبير والمحامي في ي عد مبمغ الرسم زىيد مقارنة بالنفقات التي يدفعيا بخصوص 
 مختمف مراحل سير الدعوى الجبائية من جية أخرى.

كما ي شترط أن يقوم الطاعن بدعم دفوعو وادعاءاتو باألسانيد والوثائق ذات العالقة 
 بالطعن تسمى مرفقات العريضة تتمثل في :

نسخة عن الحكم االبتدائي المطعون فيو )عدا في حالة المنازعة في جانب  -
أمام  تحصيل في القانون التونسي في شترط قرار اإلدارة الضريبية نظرا لرفع الدعوى ألول مرةال

 ،درجة االستئناف(

 وصل يثبت دفع الرسم القضائي ) باستثناء المكمف بالضريبة  المغربي (. -

 لالستئناف . : الشروط الموضوعيةثانيا

باستثناء عرائض المكمفين لم يشترط المشرع في عرائض إدارة الضرائب شروط خاصة 
بالضريبة فيي تقد م في جميع الحاالت متوفرة عمى شروط مرتبطة بالحكم المطعون فيو وكذا 

 ما يتعمق بوقف التنفيذ وعدم قبول القاضي طمبات جديدة نتوالىا بشيء من التفصيل ِتَباعا.

 .صادر عن جية قضائية  أن يكون الحكم المستأنف-1

باالستئناف عمال قضائيا بمعنى  و اشترط أن يكون محل الطعناألمر قد حسم المشرع 
عمى ىذا و  ،1من اإلجراءات المحددة قانونا  قبل إصداره جممة ت  عَ بِ ت  حكم أو قرار قضائي ا

األعمال التي أجمع الفقو و القضاء عمى زيادة عمى  ئيةالَ يخرج من ىذا اإلطار األعمال الوَ 
بصفة عامة و منيا األعمال التشريعية و أعمال السيادة،  إخراجيا من إطار الرقابة القضائية

                                                           
 المرجع السابق.، جق إ م إ ، 334انظر المادة  - 1
 ، المرجع السابق. مق م م ، 134الفصل  -  
 السابق. المرجع، تم م م ت ، 130الفصل  -  



الفصل الثاني : األحكام القضائية الصادرة في منازعات   الباب الثاني   
 .الثالث    الضرائب المباشرة في التشريعات المغاربية

 

022 
 

يا في و ىناك أعمال تستثنى بالرجوع إلى طبيعتيا كما في المنازعات الجبائية فيي تدخل كمِّ 
كسمطة أي ال تستعمل فييا اإلدارة عدا تمك التي ال تظير فييا ، القاضي الجبائياختصاص 

 .1مزايا السمطة العامة و تتصرف كاألفراد 

وغني عن البيان أن  المشر ع التونسي خرج عن القاعدة واعتبر قرار السمطة اإلدارية 
المرتبط بالتحصيل يمكن الطعن فيو عن طريق االستئناف أمام محكمة االستئناف دون 

، فقرة أولى من مجمة المحاسبة العمومية( 27المرور بالدور القضائي األول )انظر الفصل 
بمعنى أن و يمكن الطعن أمام ثاني درجة في قرار إداري وليس في حكم ابتدائي مرفوق بقرار 

 إداري في القانون التونسي وبذلك فيذا الشرط ال يتحقق في مثل ىكذا حاالت . 

وبناء عمى ذلك نتوصل إلى نتيجة طبيعية مضمونيا تعزيز المركز القانوني لمسمطة 
إذ انتزع منو المشر ع أىم حق من حقوقو ، كمف بالضريبةاإلدارية في مواجية مركز الم

المكفول دستوريا أال وىو درجة من درجات التقاضي حتى ولو عاممو عمى نفس المسافة 
 . بخصوص تقديم الطمبات ألول مر ة أمام القضاء

 .صدور الحكم المستأنف ابتدائيا-2

كون إال بالرجوع إلى ىذا منطوق الحكم كمو، حيث أن فيم الحكم ال ي يقدم الطعن ضد  
المنطوق ألن القاضي يعبر عما حكم بو بألفاظ صريحة واضحة، مما يالحظ أن األحكام 

 .القطعية تقبل االستئناف دون جدال 

أما فيما يتعمق باألحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فيجب التمييز بين األحكام  
تمك األحكام التي ال تدل عمى ما تحكم بو المحكمة في أصل الدعوى و وىي التحضيرية 

التي ترمي فقط إلى إعداد القضية لمفصل فييا بحكم قطعي و التي ال تمس بحقوق و أدلة 
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األحكام التمييدية و ، ىذا من جية و مثال ىذه األحكام الحكم باستكمال التحقيق، الخصوم
يؤخذ منيا ما يدل عمى ما تحكم بو المحكمة في األحكام التي من جية أخرى وىي تمك 

أصل الموضوع و ىي تأمر قبل الفصل في الموضوع و تتعمق باإلثبات أو التحقيق و 
 .1األمثمة عمى ىذه األحكام الحكم بتحديد ميمة الخبراء 

الجزائري وكذا اإلدارية قانون اإلجراءات المدنية و من  952 المادة كل منو قد فصمت 
من مجمة المرافعات  41من قانون المسطرة المدنية المغربي وكذا الفصل 140الفصل 

في ىذه المسألة حيث ال يجوز استئناف األحكام الصادرة قبل المدنية والتجارية التونسية 
مع الحكم الفاصل في موضوع  إال   )التمييدية والتحضيرية(الفصل في الموضوع

 واحدة .وفي نفس اآلجال بعريضة  األصل( )الدعوى

وبيذا نممس بأن  التشريعات المغاربية الثالث وعمى الرغم من أن يا تستميم وتستورد 
إال  أن يا لم تتأثر بالنيج الذي أخذ ، يفرنسالقانون المختمف األحكام والنصوص القانونية من 

بو المشر ع الفرنسي في ىذا الخصوص )إمكانية الطعن في الحكم التحضيري أو التمييدي  
 قبل الحكم الفاصل في موضوع الدعوى (. حتى

 تأسيس االستئناف. النظر في-3

تتحقق بمعنى ، الطعنستئناف في األوجو المؤسس عمييا تنظر الجية المختصة باال
 ة دفوع الطرفين و طمباتيما الواردة بعريضة االستئناف.مدى جدي  من 

االستئناف سواء المستأنف أو المستأنف عميو تقديم دفوع  إذ ينبغي عمى كال طرفي
ية حول موضوع الدعوى مع تأسيسيا عمى حجج منطقية و تعزيز ىذه الدفوع بالوثائق و جد  

 المستندات الالزمة التي تمكن القاضي من بسط رقابتو حول  تأسيس االستئناف من عدمو.
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يقوم كل طرف بتقديم طمباتو إذ  رافتأسيس االستئناف بالنظر إلى طمبات األطكما يتم 
ينظر في ىذه الطمبات و حول إمكانية لالمكتوبة بموجب العريضة المقدمة لمقاضي 

ا ألول جديدة التي تقدم إلييقبول طمبات ستئناف يمكن لجية االاالستجابة ليا أم ال، كما ال 
 .1مرة  

فع عنو االستئناف من ما ر عمى االستئناف ال يطرح عمى محكمة الدرجة الثانية إال ف
قضاء محكمة أول درجة، فينقل إلييا موضوع الطمب القضائي بأطرافو و موضوعو و أسبابو 
التي أبداىا المستأنف أمام محكمة أول درجة، و يعد قبول الطمبات الجديدة في االستـئناف 

و تظمما  الدرجة األولىتجريحا لقضاء محكمة كما ي عد  إخالال بمبدأ التقاضي عمى درجتين 
 من قضائيا.

يقصد بالطمبات الجديدة تمك الطمبات التي تختمف عمى الطمبات األصمية سواء من و  
لذلك ال ي عد طمبا جديدا الطمب المترتب  حيث أطراف الدعوى، أو الموضوع أو السبب،

 مباشرة عن الطمب األصمي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أن و أسِّس أو عمل مختمفة .

سبق تقديميا أمام يم طمبات االستئناف تقدفي مرحمة قبل عمى ىذا األساس ال تو  
طمب رفع محكمة أول درجة و ال يقبل من المكمف و استبعدت أمام السمطة اإلدارية 

مقتصرا عمى طمب تخفيضيا فقط، االبتدائية الضريبة بصفة كمية إذ كان طمبو أمام المحكمة 
البة ببعض الطمبات سبق و أن تنازل عنيا صراحة أمام كما أنو ليس من حق المكمف المط

 .2  المحكمة اإلدارية
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في  -دون منازعات في الوعاء الضريبي –ولإلشارة فقط بالنسبة لمنازعات التحصيل 
في المراكز القانونية القانون التونسي نممس نوع من التساوي بين اإلدارة والمكمف بالضريبة 

عمى قدم المساواة مع السمطة اإلدارية جعل المشرع المكمف بالضريبة إذ ، من ىذا الجانب
في تقديم ما يشاء من الطمبات والوثائق الثبوتية والمستندات طالما سيقد م طعنو ألول مر ة 

 أمام القضاء االستئنافي .

)فيما عدا منازعات التحصيل  أم ا بالنسبة لمتشريع الجبائي الجزائري المغربي والتونسي
لنسبة لمقانون التونسي( في مختمف مواضيع الخالف فال يمكن تقديم طمبات جديدة أمام با

أمام قاضي قاضي االستئناف الذي يقتصر نظره لمنزاع عمى األوجو السابق إثارتيا وعرضيا 
لكن يجوز االحتجاج بمطاعن جديدة في الطور االستئنافي طالما ، الدرجة األولى كقاعدة
 .1صمي باقيا عمى حالو كان موضوع الطمب األ

غير أن و استثناء لذلك يمكن لمقاضي قبول طمبات جديدة طالما كانت تتعمق بمسائل 
وحتى إذا لم يطمبيا فيمكن لمقاضي إثارتيا من تمقاء ، من النظام العام إذا طمبيا المستأنف

 نفسو، كما ىو الشأن بالنسبة لمسائل االختصاص واآلجال والتظمم المسبق في حالة
 .2إلزاميتو

 الطعن باالستئناف.الثاني: آثار  فرعال

من أىم ما يترتب عمى رفع االستئناف عدم وقف تنفيذ الحكم المستأنف و طرح النزاع   
فمو أن يمغيو ، في أول درجة مقيد بالقرار الصادرغير إذ أن  القضاء ليفصل فيو من جديد، 

كما يجوز لمحكمة االستئناف االقتصار عمى تبني التعميل الذي اعتمدتو ، أو يصحِّحو
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محكمة الدرجة األولى شريطة أن يكون التعميل الواقع تبنيو مستساغا بالنص عمى االعتبارات 
الواقعية واألسباب القانونية التي تم عمى أساسيا اتخاذ الحكم والتي أد ت إلى تشكيل قناعة 

ئج عنيا وتطبيق القواعد القانونية عمييا بصورة ال يشوبيا القصور القاضي واستخالص النتا
و عند االقتضاء يستطيع أن يعتبر أن األسباب التي استند إلييا الحكم األول ، 1أو التناقض 

محكمة الدرجة تبين لو أن التحقيق الذي أجرتو  او لو كذلك إذ، غير كافية و غير صحيحة
حتى تتكون قناعتو ويفصل في  زمةالتكميمية تحقيقات ء أن يأمر بإجرا غير كافِ األولى 

 .النزاع بحكم يتمي ز بالجودة  المطموبة 

 تنفيذ الحكم المستأنف.آثار  :أوال 

إن  الطعن باالستئناف ليس لو أثر موقف حيث يتوجب عمى الشخص الذي خسر 
سعو  أن يبذل -سواء تمث ل في السمطة اإلدارية أو المكمف بالضريبة  -الدعوى  ما في و 

لكن ىذه القاعدة أدخل ، ألجل تنفيذ مضمون الحكم االبتدائي الفاصل في جوىر القضية
عمييا المشر ع استثناء سمح من خاللو بوقف تنفيذ الحكم األول المطعون فيو باالستئناف إلى 
حين صدور الحكم النيائي شريطة تقديم عريضة وقف التنفيذ أمام قاضي االستعجال ويكون 

 ك بشكل متزامن أو الحق عمى رفع دعوى في الموضوع .ذل

 األثر غير التوقيفي لالستئناف .القاعدة :  -1

و قانون اإلجراءات المدنية من  908قاعدة عدم الوقوف جاء بيا نص المادة  إن   
االستئناف أمام مجمس الدولة ليس لو أثر ": أن   الجزائري التي تنص عمى اإلدارية
لجبائية التونسي الذي ينص عمى من مجمة اإلجراءات ا 2فقرة  67وكذا الفصل  "...موقف

وال يوقف استئناف األحكام االبتدائية الصادرة في الدعاوى المتعمقة بالتوظيف ...:"
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الذي من قانون المحاكم االستئنافية المغربي  13والفصل  تنفيذ ىذه األحكام ..." ارياإلجب
 .ليس الستئناف األحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف ..." :" ينص عمى

إشكالية في حالة صدور حكم ضد  نفيذ القرار القضائي ال تثير أيقاعدة وقف ت إن  
المكمف بالضريبة و لصالح إدارة الضرائب فيتم تنفيذ ىذا الحكم و إذا اقتضي األمر المجوء 

ما لم يمجأ استثناءا إلى تقديم طمب بوقف تنفيذ ىذا الحكم  إلى إجراءات التنفيذ الجبري ضده،
  إذا ما توافرت أسباب جدية لقبول ىذا الطمب.

إذ ال يمكن ، التي يصدر فييا الحكم ضد اإلدارةىي رىا التي يصعب تصو   حالة ا الأم  
فذلك ال ت الحكم االبتدائي قامت بإرادتيا و نف ذفإذا  لتنفيذ الجبري في مواجيتيا تطبيق ا

تتمثالن  فرضيتينىذه الحالة يمكن طرح مثل في و ، يعتبر بمثابة قبول منيا لمحتوى الحكم
 فيما يأتي :

إلى تنفيذ الحكم و في نيتيا مجرد احترام القوة التنفيذية لجوء اإلدارة تتمثل في  األولى - 
اإلدارة في التنفيذ نادرا ما ة حقق ألن ني  تىذه الفرضية في الغالب ال ت أن   لمحكم االبتدائي، إال  

 .ىذا من جية  ، تتوفر

ما تفاديا إن   بوتنفيذ اإلدارة لمحكم ال يعد قبوال لما جاء  فتتمثل في أن   الثانية الفرضيةأّما  -  
 .1من جية أخرى ، لمتنفيذ القضائي عن طريق الخزينة العمومية

 .تنفيذالوقف  :االستثناء   -2
، ىو استثناء، قضائيةجوء إلى طمب وقف تنفيذ القرارات الالم  في إعمال الحق  إن   

غير مكر س في القانون التونسي
جوء إليو يتوقف الم  حيث ، دون  نظيريو الجزائري والمغربي 1
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من قانون اإلجراءات المدنية و  914و  913عمى توفر جممة من الشروط الواردة بالمادتين 
 .من قانون المحاكم االستئنافية  13والمادة اإلدارية 

طمب وقف تنفيذ حكم قضائي إداري مقرر لمصمحة المستأنف وىذا ما أكدتو  إن  
عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة اإلدارية :"بنصيا عمى 914صراحة المادة 

مستأنف قضي بإلغاء قرار إداري لتجاوز السمطة يجوز لمجمس الدولة بناءا عمى طمب ال
 أن يأمر بوقف تنفيذ ىذا الحكم ..." .

يمكن تحديد األىداف الرامية إلى طمب وقف تنفيذ قرار قضائي إداري حسب ما و
 في:  914و  913أوردتو المادتين 

إذا كان تنفيذ الحكم الصادر ابتدائيا يعرض المستأنف لخسارة مالية ال يمكن  -
 تداركيا.
عندما تكون األوجو الجديدة المثارة في االستئناف من شأنيا تبرير إلغاء القرار  -

 .المستأنف 
عندما يكون الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة اإلدارية قضي بإلغاء قرار  -

من التحقيق جدية و من متى كانت أوجو االستئناف تبدو  إداري لتجاوز السمطة
الطمبات رفض  إلى  فيو أو تعديمو طعون كم المإلغاء الح نفضال عأن تؤدي  شأنيا

 بو الحكم.قضى أجل تجاوز السمطة الذي  اإللغاء من الرامية إلى
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 ثانيا: اآلثار المرتبطة بالقرار النيائي .

ي ىذا األخير لمقضية من جديد دِّ ثار رفع االستئناف أمام مجمس الدولة تصَ من آ 
ضائي نيائي غير قابل لمطعن بالنقض ويقبل بقرار قيا و الفصل في موضوعيا في تحقيقالب

خارج عن الخصومة و الكاعتراض الغير األخرى عادية الغير الطعن بواسطة طرق الطعن 
كذا التماس إعادة النظر و الطعن لتصحيح خطأ مادي و نمجأ إلى ىذا الطعن األخير في 

بااللتماس نمجأ إليو إذا ما توافرت ا الطعن حالة ما إذا تضمن الحكم الصادر خطأ مادي، أم  
 .1  حالتيو

ومن اإلجراءات السابقة عمى النطق بالقرار البد من إحالة ممف القضية عمى النيابة 
لتقديم الجية القضائية المختصة إجراء إلزامي في جمـيع القضايا المعروضة عمى وىو  العامة

 846المادة عمال بأحكام  ة عميوطمباتو و مالحظاتو بشأن القضية المعروضمحافظ الدولة 
نون المحكمة فقرة أخيرة من قا 05الجزائري والمادة  و اإلداريةقانون اإلجراءات المدنية من 

فصل فييا أو إحالة القضية إلى محافظ الدولة عندما تكون مييأة لم يتمإذ ، اإلدارية المغربي
 الشيود أو غيرىا من اإلجراءات .عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق الخبرة  أو سماع 

يحيل المستشار المقرر وجوبا الممف مرفقا بالتقرير و الوثائق الممحقة بو إلى محافظ  ثم 
األوجو المثارة و رأيو توب الذي يتضمن عرضا عن الواقع والقانون و تقريره المك لتقديمالدولة 

يختتم بطمبات محددة كما حمول المقترحة لمفصل في النزاع و حول كل مسألة مطروحة و ال
ل كل قضية قبل غمق باب يمكن لمحافظ الدولة خالل الجمسة تقديم مالحظاتو الشفوية حو 

 المرافعات.
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لكن االجتياد القضائي التونسي ي عارض ما ذىب إليو المشر ع الجزائري والمغربي 
دارية عمى إذ استقر فقو قضاء المحكمة اإل، بخصوص ىذا اإلجراء من حيث قيمتو القانونية

التأكيد عمى أن و ال يتسنى أمام القضاء اإلداري التمسك بواجب إطالع الني ابة العمومية عمى 
من مجمة المرافعات المدنية والتجارية طالما أن  المحاكم العادية  251النوازل موضوع الفصل 

باع اإلجراء تنتصب لمقضاء في المادة الجبائية بصفتيا محاكم إدارية وىو ما ي عفييا من إت
  . 1المذكور

وال يمكن إثارتو إال  من قبميا طالما  ، وأضاف عمى أن و إجراء خاص شر ع لحماية الدولة
وبالتالي فإن  عرض الممف عمى النيابة العمومية من عدمو ، متعيا القانون بتمك الحماية

 .2يكون حقا مكتسبا لإلدارة دون غيرىا طالما أن يا الوحيدة التي ليا المصمحة في ذلك 

 .عداد التقرير الكتابيإ-1

ة التي يؤول إلييا الفصل في الدعوى بمجرد قيد الجية القضائية التشكيميعين رئيس 
 مستشار المقرر .ضبط و يعين رئيس تشكيمة الحكم الة العريضة االستئناف بأمان

يجب أن يتضمن التقرير الكتابي ذكر الوقائع و إدعاءات الخصوم و دفوعيم و و 
كتابي طمبات يجب أن يتضمن كذلك التقرير الإضافة إلى الوثائق المحتج بيا، و طمباتيم 

تحديد جمسة المداولة  عمييا كما يتملنصوص القانونية المستند أخيرا او ، محافظ الدولة وآراءه
 في موضوع الدعوى.
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 .وضع القضية في المداولة-2

وتتخذ ، القضية المداولة ىي المرحمة السابقة عمى النطق بالقرار في موضوع 
ة دون حضور ممثل كون وجوبية تتم بحضور كل قضاة التشكيمتسرية و المداوالت طابع ال

 ضبط.الالنيابة العامة و الخصوم ومحامييم و أمين 

الحكم الفاصل في النزاع بأغمبية األصوات و يتم النطق بو عمنيا، و يقتصر  يصدرو
التي  ةطرف الرئيس و بحضور قضاة التشكيمالنطق بالحكم عمى تالوة منطوقة بالجمسة من 

 .تداولت في القضية 

 .محتوى القرار-3

تحت ، ينبغي أن يتضمن القرار الصادر عن مجمس الدولة جممة من البيانات اإللزامية
 :1  يجب أن يتضمن الحكم البيانات اآلتيةو طائمة البطالن.

 .الحكم  وتاريخ النطق بو الجية القضائية التي أصدرت -

 أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية. -

 عند االقتضاء.، اسم و لقب ممثل النيابة -

 ن الضبط الذي حضر مع تشكيمة الحكم.اسم و لقب أمي -

أسماء و ألقاب الخصوم و موطن كل منيم و في حالة الشخص المعنوي  -
 صفة ممثمو القانوني أو االتفاقي.تذكر طبيعتو و تسميتو و مقره االجتماعي و 

 .أسماء و ألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم  -
                                                           

  المرجع السابق .، جم إ ق إ ، 276المادة  -  1
 المرجع السابق .، مق م م ، 50الفصل  -   
 المرجع السابق .، م م م ت ت، 123الفصل  -  
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 . اإلشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جمسة عمنية -

أن يستعرض بإيجاز وقائع القضية يجب جية االستئناف القرار الصادر عن كما أن  
دعاءات الخصوم و وسائل دفاعيم، و يتضمن الحكم أيضا عمال بمقتضى المادة وطمبات و  ا 

ثائق و النصوص المطبقة و و اإلدارية اإلشارة إلى الو قانون اإلجراءات المدنية من  889
عند االقتضاء إلى الخصوم و ممثمييم و كذا و ، إلى محافظ الدولةيشار إلى أنو تم االستماع 

 إلى كل شخص تم سماعو بأمر من الرئيس.

بعد تسبيبو و يجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و  ال يجوز النطق بالحكم إال  و 
قة، و يجب أن يرد عمى كل الطمبات و األوجو شار إلى النصوص المطب  القانون و أن ي  

 وبا بقصور أو انعدام في التسبيب. المثارة حتى ال يكون القرار الصادر عن مجمس الدولة مش

و اإلدارية أن يسبق من قانون اإلجراءات المدنية  890المادة ينبغي حسب نص كما 
أن يمغي أو يعدل أو يوافق يستطيع قاضي االستئناف ، و يقررق القرار أو الحكم بكممة منطو 

ول محكمة أة االستئناف تأييد القرار الصادر عن جييمكن لكما ، 1عمى قرار القاضي األول
تخذ طبقا لمقانون المعمول بو و لم يشبو أي عيب يجعمو قابال إذا تبين لو أن القرار ا  درجة

أول درجة قضاء في مدى احترام قاضي ثاني درجة يبحث كما  ، لإللغاء أو التعديل
كما ينظر في  ،لقواعد العدالة و حقوق الدفاع االختصاص المخول لو و مدى احترامو

يراقب مدى إضافة إلى أنو اإلجراءات الشكمية المتعمقة بالقرار نفسو فيما يتعمق بالتسبيب، 
ائع من جية و تسبيبو من قتناسب منطوق القرار مع تكييف الو و مدى  ،صحة تكييف الواقع

 .جية أخرى

                                                           
1
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واب أو أنو أن القرار القضائي االبتدائي قد جانب الص  لمحكمة ثاني درجة فإذا ما تبين 
 ى لموضوع الدعوى من جديد.تصد  كمِّيا و ت لغاءه يحسن تطبيق القانون فإن يا تقوم بإ لم

جزء منو و يجانب الصادر عن المحاكم اإلدارية في  قد يـصيب القرار االبتدائي
و في حـساب الضريبة لكـن  الحكم المستأنف بوجود خطأ  خر كـما لو أقرالصواب في الجزء اآل

ؤكد الضريبة تقديرا صحيحا فإن  جية االستئناف في ىذه الحالة ت ر مبـمغمع ذلك لم يقدِّ 
 و الخاص بتقدير مبمغ  الضريبة. الحكم الصادر مبدئيا مع تعـديمو في شقِّ 

بعد اإلستئناف لتنفيذ القرار الفاصل في وتسعى الجية القضائية الفاصمة في الخالف 
لكن يتم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من محاكم االستئناف اإلدارية من طرف ، القضية

من قانون محاكم االستئناف  18المحاكم اإلدارية الم صِدرة لمحكم االبتدائي وفقا لممادة 
 اإلدارية في القانون المغربي .
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 الطعن في الحكم بالمعارضة وطرق  : المبحث الثاني

 .الطعن غير العادية في التشريعات المغاربية الثالث 
الحكم عمى طريق الطعن لم تقتصر تشريعات الدول المغاربية المقارنة لمراجعة 

بل كر ست لذلك طرق أخرى لمطعن تتمثل في المعارضة والطعن بالنقض ، باالستئناف
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وكذا دعوى التفسير وحق ، والتماس إعادة النظر

 تصحيح الخطأ المادي .دعوى و 

وتعد ىذه الطرق من الوسائل المشروعة لألطراف لعرض المنازعة المفصول فييا أمام 
نفس الجية مصدرة الحكم الغيابي سواء كانت المحكمة اإلدارية أو مجمس الدولة عن طريق 

طريق نقضو أمام جية أعمى درجة من الجية مصدرة الحكم أو عن ، الطعن بالمعارضة
ىذا الذي اختمفت بشأنو الدول ، االستئنافي لمراقبة التطبيق السميم والصحيح لمنص القانوني

بي غير وارد في التشريع الجبائي الجزائري دون غيره من التشريع المغر  وىو المغاربية
 ودعوى التصحيح والتفسير .وكذا عن طريق االلتماس واإلعتراض ، والتونسي
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 المطمب األول : الطعن بطريق المعارضة .

ل بموجبو لممكمف  الطعن بالمعارضة في األحكام الغيابية ىو طعن استدراكي يخو 
، طالبا 1بالضريبة أو إدارة الضرائب المجوء إلى نفس الجية القضائية الصادر عنيا الحكم 

الذي لم يبده حال صدور الحكم الدفاع ى من واقع منيا سحبو بإعادة النظر في الدعو 
 .2الغيابي

إذا لم غيابيا إذ يفصل القاضي ، اوقد حد دت التشريعات حاالت اعتبار الحكم غيابي
ة التكميف بالحضوريحضر المدعى عميو أو وكيمو أو  ، أم ا إذا تخم ف محاميو رغم صح 

 القاضيالحضور يفصل عن المدعى عميو المكمف بالحضور شخصيا أو وكيمو أو محاميو 
وال يقبل ىذا األخير الطعن بالمعارضة وفقا ألحكام المواد من ، بحكم اعتباري حضوري

من القانون  14من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري  والمادة  295إلى  292
من مجمة المرافعات المدنية  168لمحاكم االستئناف اإلدارية المغربي والفصل  المحدث

 والتجارية التونسية .

من  لموادفي ا) المعارضة( وقد نظم ت تشريعات الدول المغاربية ىذا النوع من الطعن 
إلى  168من والفصول ، الجزائريقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  من 955إلى  953
 133إلى  130من  ولالفصوكذا  ، التونسية مجمة المرافعات المدنية والتجاريةمن  174

 المغربي .  من قانون المسطرة المدنية
                                                           

 .229ص ، 2004، الجزائر، دار العموم، دعوى اإللغاء القضاء اإلداري :، بعمي محمد الصغير - 1
 .216ص ، 2010، الجزائر، دار العموم، د ط، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية - 
ص ، 2009، الجزائر، منشورات أمين، 08/09قانون  :شرح قانون االجراءات المدنية واإلدارية  الجديد ، العيش فضيل - 

163. 

 .128، المرجع السابق، ص في القانون المغربيالمنازعات الضريبية ، لحرش كريم - 2
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يطمق عميو المشرع إذ ، فيما بين الدول المغاربية موضوع الدراسةاختمفت تسميتو وقد 
 الجزائري المعارضة والتونسي االعتراض  والمغربي التعرض .

 ويشترط لقبول الطعن بالمعارضة جممة من الشروط نوردىا في الفروع اآلتية : 
 . الفرع األول : شروط المعارضة

يقصد بشروط المعارضة كل من المحل والشخص الطاعن وكذا الميعاد القانوني الذي 
 اعا.بَ تِ بالتفصيل وىذا ما سنتواله ، يقبل فيو طرح الحكم أو القرار لممعارضة

 محل المعارضة. حيث من : أوال
صادر عن إحدى ىيئات القضاء تنصب المعارضة عمى حكم أو قرار قضائي غيابي 

وذلك إذا تبي ن أن  المطعون ضد ه لم يبم غ ، اإلداري سواء المحاكم اإلدارية أو مجمس الدولة
ة التكميف  بعريضة الدعوى أو أن  المدعى عميو أو وكيمو أو محاميو لم يحضر رغم صح 

من قانون اإلجراءات المدنية  292يفصل القاضي غيابيا وفقا ألحكام المادة ، بالحضور
واإلدارية ؛ ولكن االحتمال األول ) عدم تبميغ عريضة الدعوى( نادر الوقوع عمى اعتبار أن  

وعميو ، عممية إعالن عريضة الدعوى تتم بمعرفة المستشار المقرر عن طريق كتابة الضبط
خذ بالطعن بالمعارضة ألن  في ذلك إقرار من القاضي اإلداري بتقصيره في ىنا ال يتم األ

 .1اإلعالن الذي ىو مكمف بإعالنو لمخصم 
لإلجراءات القضائية اإلدارية بصفة عامة والضريبية عمى وجو ونتيجة لمطابع الكتابي 

 فإن  عدم الر د عمى عريضة الدعوى أو غياب المدعى عميو ال يجعل الحكم، الخصوص
من قانون اإلجراءات  293غيابيا وبالتالي ال يقبل الطعن بالمعارضة طبقا لمقتضى المادة 

 .الجزائري المدنية واإلدارية 
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أم ا في التشريع الجبائي المغربي فيتم الطعن بالمعارضة في القرارات الغيابية الصادرة 
دث لمحاكم االستئناف المح 03.08من قانون  14عن محاكم االستئناف اإلدارية وفقا لممادة 

من نفس القانون إلى قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم  15كما تحيل المادة ، اإلدارية
 اإلدارية بشأن تطبيق األحكام والقواعد المقررة بموجبو.

يعتبر الحكم غيابيا في المنازعات الضريبية عندما ال يقد م المكمف مذكراتو بعد أن كما 
ولكن مع ذلك يبقى ، ل المحكمة بالطعن المقد م من طرف اإلدارة الضريبيةتم  تبميغو من قب

بعد أن أصبحت إقامة الدعوى أمام المحاكم مجال الطعن بالمعارضة جد ضي ق خاصة 
 .  1اإلدارية تقتضي إلزاما أن تكون بواسطة محام

يقع عمى كل حكم كيفما كانت وبخصوص التشريع المغربي فمحل الطعن بالمعارضة 
ويحق ذلك لكل إنسان لم يسبق ، طبيعتو وكيفما كانت المحكمة الصادر منيا ولو وقع تنفيذه

من مجمة  169و 168لو استدعاء لمتداخل في نازلة مضرة بحقوقو تطبيقا لحكم الفصمين 
 المرافعات المدنية والتجارية .

 الطاعن .من جانب ا: ثانيا
ىي عادة اإلدارة الضريبية مصدرة و ، يرفع الطعن بالمعارضة من قبل المدعى عميو

في و  وال يمكن لممدعي ممارسة الطعن بالمعارضة ألن، القرار اإلداري أو المكمف بالضريبة
عمى شروط القانونية ترفض شكال وفي حالة عدم الر د الحالة عدم استيفاء عريضة الدعوى 

وعميو فإن  اإلشارة إلى ، مذكرات الدفاع يكون قد تسبب في تعطيل اإلجراءات وتأخير سيرىا
من قانون اإلجراءات المدنية  01فقرة  327" في المادة الخصم المتغّيبالطاعن ب " 

واإلدارية من شأنو إحداث نوع من الغموض والمبس كان من األولى رفعو عن طريق تحديد 

                                                           
القواعد اإلجرائية أمام محاكم االستئناف اإلدارية : مجموعة دراسات " المختصر في القضاء ، التراب مصطفى - 1

 .112ص ، 2008، المغرب، مطبعة األمنية، والقانون"
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إذ حد د الطاعن في ، شخص الطاعن في المدعى عميو كما ذىب إليو التشريع المغربي
 من قانون المسطرة المدنية .  131لمدعى عميو بشكل صريح بموجب الفصل شخص ا

إذ اعتبر الطاعن ، أم ا موقف المشرع التونسي فتماثل مع ما أخذ بو المشر ع الجزائري
إلى وجود لبس حتمي نظرا  ما يؤدي، كل إنسان لم يسبق لو استدعاء لمتداخل في نازلة ما

فالمكمف بالضريبة يواجو ، ص الطبيعي دون المعنويالطعن بالمعارضة عمى الشخ القتصار
اإلجراءات المعقدة في ظل قانون يتسم بالتقنية والتعقيد والخصوصية كما يواجو اإلدارة 

فكان من األولى تحديد الشخص الطاعن تجنبا لتقديم طعن يخمص إلى ، الضريبية كذلك
 الرفض شكال. 

 .تقديم الطعن : ميعاد  اثالث
بل يجب أن يقد م الطعن داخل ، المحل والطاعن لتقديم طعن بالمعارضةال يكفي شرط 

 وتحتسب المواعيد كاممة .، الميعاد المقرر قانونا باعتباره من النظام العام
خالل أجل شير حسب ما ذىب إليو المشرع الجزائري رضة اويرفع الطعن بالمع

و القرار وفقا لمقتضيات المادة (  يبدأ احتسابو من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم أ01واحد)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 954

( أيام ابتداء 10ب عشرة ) ميعاد تقديم طعن بالتعرض  أم ا المشر ع المغربي فقد حد د
 .من قانون المسطرة المدنية  130ل من تاريخ تبميغ الحكم الغيابي  طبقا لمفص

وعب ر عن ذلك في ، أم ا المشر ع التونسي فمم يحدد أجل رفع الطعن بالمعارضة 
" يكون االعتراض عمى  بأن :من مجمة المرافعات المدنية والتجارية  02فقرة   169الفصل

 الحكم مقبوال ما دام الحق المؤسس عميو لم يضمحل".
وىذا ما قضى ، جال القانونيةلكن يقبل الطعن بعد فوات الميعاد إذا تم  التبميغ خارج اآل

 :" حيث أّن المدعى عميوجاء فيو22/11/1999بو مجمس الدولة في قرار صادر بتاريخ 
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-1995كان محل فرض جباية عن النشاط الميني والرسم عمى القيمة المضافة لسنوات 
د ج وأّنو عند منازعتو إلدارة الضرائب أمام الغرفة  368.734.00قدرت ب  1996
 قضت برفض دعوى المكمف بالضريبة لعدم التأسيس.اإلدارية 

وعند استئنافو ليذا القرار أصدر مجمس الدولة القرار الغيابي بإلغاء القرار المستأنف 
وأضاف أن قضاة المجمس أّسسوا توقف نشاط المكمف بالضريبة بناء عمى قرار صادر عن 

طريق رجال األمن والمحضر  والي والية تممسان والذي  أمر بغمق محل المعني والمبمغ عن
القضائي وتأخذ إدارة الضرائب عمى ىذا بأّن التوقف عن النشاط ال يمكن إثباتو إاّل عن 
طريق التصريح بتوقيف النشاط لدى المصالح الجبائية وىذا ما لم يقم بو المكمف 

ستأنف بالضريبة وىذا دليل عمى مزاولتو لنشاط تجاري فالتمست في األخير تأييد القرار الم
لغاء قرار مجمس الدولة  .وا 

في الشكل: قبول المعارضة ألنو ال وجود بممف القضية ما يثبت تبميغ الحكم  -
 الغيابي .
 .1في الموضوع : تأييد  القرار المعارض فيو الصادر عن مجمس الدولة " -

فإذا توافرت ىذه الشروط جممة يكون الطعن بالمعارضة مقبوال شكال ويفتح المجال 
 لمقاضي لمناقشة الموضوع .

فيي ذاتيا اإلجراءات المتبعة ألول مر ة في ، أم ا بالنسبة إلجراءات تقديم المعارضة
دنية من قانون اإلجراءات الم 330الدعوى أمام الجية القضائية مصدرة القرار وفقا لممادة 

من قانون  131من مجمة المرافعات المدنية والتجارية وكذا الفصل  170واإلدارية والفصل 

                                                           
في الضريبي منازعات التحصيل ، كوسة فضيل: نقال عن ،22/11/1999، بتاريخ 177052قرار مجمس الدولة رقم  - 1

 .163.162ص ص ، المرجع السابق ، ضوء اجتيادات مجمس الدولة
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ويتم ذلك كتابة عن طريق عريضة محررة يودعيا المكمف بالضريبة أو ، المسطرة المدنية
 وكيمو لدى أمانة الضبط مؤرخة وموقعة وتبم غ إلى الخصم .

 الفرع الثاني : آثار المعارضة .
عادة عرض  ينتج عن الطعن بالمعارضة عد ة آثار تتمثل أساسا في وقف التنفيذ وا 

 وعدم قبول المعارضة عمى المعارضة.، المنازعة أمام نفس الجية القضائية اإلدارية
 أوال : وقف تنفيذ الحكم أو القرار .

لممعارضة أثر موقف لمتنفيذ ما لم يأمر القاضي بخالف ذلك إلى غاية الفصل في 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،  955وفقا ألحكام المادة ، وموضوع المعارضةشكل 

وال يسري ىذا المبدأ إذا تضم ن الحكم أو القرار صراحة األمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة 
وذلك عند الحاالت التي يحكم فييا بناء عمى عقد رسمي أو وعد معترف بو أو حكم سابق 

كما يجوز لمقاضي أن يأمر في حالة االستعجال بالنفاذ المعجل ، المقضي بو حاز قو ة الشيء
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 323بكفالة أو بدونيا تطبيقا لحكم المادة 

إذ اعتبر الطعن بالمعارضة موقف ، وىذا ما سار عميو المشر ع في المغرب وتونس
من قانون المسطرة  132ك وفقا لمقتضى الفصل لمتنفيذ إال  إذا أمر القاضي بخالف ذل

 .التونسية من مجمة المرافعات المدنية والتجارية  172والفصل  المغربي  المدنية
 طرح الخالف أمام نفس الجية القضائية. ثانيا:

يترتب عن الطعن بالمعارضة إعادة عرض الخالف أمام الجية القضائية التي أصدرت 
ويصبح بذلك ، وتفصل في القضية من حيث الوقائع والقانون، فيوالحكم أو القرار المطعون 

ما لم يكن ىذا الحكم أو القرار مشموال بالنفاذ ، الحكم أو القرار المعارض فيو كأن لم يكن
 .وحقوق الدفاع المكرسي ن دستوريا المعج ل وذلك تعزيزا وتجسيدا لمبدأ التقاضي عمى درجتين
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سميما وصحيحا ومطابقا لمقانون كافيا مسببا تسبيبا ، وتفصل بذلك بحكم أو قرار جديد 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  328، 327مادة حسب مقتضيات ال ويبمغ لمخصم

 130و الفصل ، من مجمة المرافعات المدنية والتجارية التونسية 173الفصل  وكذا، الجزائري
 . المغربي  من قانون المسطرة المدنية

 الحكم الصادر في المعارضة حضوري في مواجية جميع الخصوم.ثالثا: 
لذا ال تقبل ، يعتبر الحكم الصادر في المعارضة حضوري في مواجية جميع الخصوم

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  331المعارضة عمى المعارضة وفقا ألحكام المادة 
من مجمة  174والفصل غربي الممن قانون المسطرة المدنية  133والفصل الجزائري 

 . التونسي  المرافعات المدنية والتجارية
وبالتالي يبقى عمى الجية القضائية المعروض عمييا الطعن بالمعارضة الثاني أن 

وبذلك تخرج القضية من رقابة القاضي ، واعتبار المعارضة كأن لم تكن، تقضي بعدم قبولو
ير صالحو سوى الطعن أمام الجية األعمى وال يبقى لمخصم الذي يصدر حكم المعارضة لغ

 باالستئناف .
عمى والتشريعات الجبائية الثالث لم تشر إلى إمكانية الطعن عن طريق المعارضة 

إال  أن  الطعن بالنقض غير ، إن ما أشارت فقط إلى الطعن باالستئناف والنقض، المعارضة
لذا ندعو إلى ، ي األحكام الخاصةوارد في التشريع الجزائري سواء في األحكام العامة أو ف

 .الخاصة تضمين ىذه الطرق من الطعن حتى يحدث قانون إجرائي جبائي مستقل ولو ذاتيتو

 بطرق الطعن غير العادية . الطعن في الحكم :الثاني  المطمب

بالرجوع إلى القانون الضريبي الجزائري والمقارن ال نجد أي نص قانوني يمنع المكمف 
يحيمنا ضمنيا وىذا ، اإلدارة الضريبية من المجوء إلى طرق الطعن غير العاديةبالضريبة أو 

وتبين إجراءاتيا ومواعيدىا وأحكاميا  قواعد العامة التي تحدد ىذه الطرقالرجوع إلى الإلى 
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، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، التماس إعادة النظر، : الطعن بالنقضفي وتتمثل 
 .تصحيح الخطأ المادي ودعوى التفسير 

لمجارتين  األحكام الخاصة ىذا األخير الذي لم نممس لو أثر ضمن القواعد العامة و  
 تونس والمغرب.

 الفرع األول: الطعن بالنقض .

رغم صدور الحكم عن آخر درجة من درجات التقاضي مؤيدا أو معدِّال أو الغيا ِلما 
القضية إال  أن و يمكن الطعن فيو بطريق غير عادي يتمثل سِبقو من حكم فاصل في جوىر 

ىذا األخير الذي ال يعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي إن ما عبارة ، في الطعن بالنقض
عن طعن أمام جية قضائية  ليا وظيفة رقابية  تتولى رقابة مدى تطبيق جيات الموضوع 

أي ال غبار عميو وذلك ، غموضيثير أي وال لمنص القانوني تطبيقا سميما ال يشوبو لبس 
 جتياد القضائي  كذلك .لال اقصد الوصول إلى تحقيق الجودة في األحكام القضائية وتوحيد

لم نممس أي حكم أو نص قانوني الجزائري وبالعودة إلى قانون اإلجراءات الجبائية 
إلى الشريعة لذلك نرجع ، ينص عمى الطعن بالنقض في المسائل الضريبية كما لم ينفو

العامة في  اإلجراءات أي قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والقانون العضوي المنظم  
 لمجمس الدولة.

فقرة أولى من قانون  903الطعن مصدره في المادة طرق يجد ىذا الطريق من بذلك و 
عون " يختص مجمس الدولة بالنظر في الطالتي تنص عمى :  اإلجراءات المدنية واإلدارية

 11والمادة ؛ " بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجيات القضائية اإلدارية 
:" يفصل مجمس أن من القانون العضوي المنظِّم الختصاص مجمس الدولة التي تنص عمى 

 الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجيات القضائية اإلدارية الصادرة نيائيا ... " .
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من خالل حكم المادتين الواردتين في كل من القانون العادي والعضوي يتبي ن أن   
القرارات االبتدائية الصادرة عن المحاكم اإلدارية تقبل الطعن باالستئناف دون الطعن بالنقض 
واألحكام النيائية الصادرة عن المحاكم االبتدائية تقبل الطعن بالنقض دون الطعن 

بالنسبة لألحكام اإلبتدائية حيث تقبل الطعن باإلستئناف دون الطعن والعكس باالستئناف 
 .بالنقض أمام مجمس الدولة 

وبخصوص المادة الجبائية يتبي ن أن  جميع األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية تقبل 
يا أحكام ابتدائية وليست الطعن باالستئناف أمام مجمس الدولة دون الطعن بالنقض طالما أن  

 .ئيةنيا
في التشريع  - سابقان  الوضع الحالي مغاير تماما ِلما كان عميو وتجب اإلشارة إلى أ

إذ مي ز ، ودخولو حي ز التنفيذ 2002قبل صدور قانون المالية لسنة  -الجبائي الجزائري 
تمك السنة فيما بين الطعن في القرارات اإلدارية التي ليا صمة بمادة المشر ع الجزائري قبل 

ففي الشق األول يتم الطعن ، الضرائب المباشرة والتي لدييا اتصال بالضرائب غير المباشرة
القضائي أمام جيات القضاء اإلداري وتصدر بشأنيا قرارات قضائية ابتدائية قابمة لمطعن 

أم ا في الشق الثاني فيتم الطعن أمام جيات القضاء اإلداري ، أمام مجمس الدولة باالستئناف
 .الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة  يا حكم ابتدائي نيائي وال يقبل إال  ويصدر ب

ويمعب االجتياد القضائي في المادة اإلدارية دورا بارزا لبمورة قواعد عممية تحكم 
مم ا يجعمو مرجعا ميما ، المنازعة اإلدارية بصورة عامة والمنازعة الجبائية بصورة خاصة

إذ أقر  مجمس الدولة عدم قابمية الطعن بالنقض  ، ازعاتلمخصومات التي تتضمنيا ىذه المن
 في قرارات صادره عنو  

الطعن  إذ صر ح بعدم جواز 2003-06-03، وىو ما قضى بو في قرار صادر بتاريخ  
... حيث أّن مجمس الدولة يفصل نيائيا في :"ورد في إحدى حيثياتو ما يمي و شكال 
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القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم اإلدارية ويفصل في الطعن بالنقض في  استئناف
وبالتالي جعمت الطعن بالنقض في المادة  ،اإلدارية الصادرة نيائياقرارات الجيات القضائية 

اإلدارية ِسوى في حاالت محدّدة عمى سبيل الحصر وىي القرارات االبتدائية النيائية 
 .1سبة "وقرارات مجمس المحا

لقرار مجمس  اكما أن  القرارات القابمة لإلستئناف ال تكون محال لمطعن بالنقض طبق
الشركة تقّدمت بطعن  حيث أنّ حيث جاء فيو:" ، 22/07/2003الدولة الصادر في 

 .10/07/2000بالنقض في القرار الصادر عن مجمس الدولة بتاريخ 

ع ازعات الضريبية خاصة فإّن المشرّ وحيث أّنو في الدعاوى اإلدارية عامة وفي المن
الغرفة اإلدارية بالمجمس القضائي كدرجة أولى ومجمس ، قّرر مبدئيا درجتين لمتقاضي

من قانون اإلجراءات المدنية وبالخصوص المادة  344الدولة كجية استئناف طبقا لممادة 
القانون العضوي من  10منو المحددة الختصاص مجمس الدولة وأخيرا طبقا لممادة  277
 المنشئ لمجمس الدولة التي تنص عمى عدم وجود طعن استثنائي إاّل بنص . 98/01

                                                           
، 2003-06-03:قضية والية الجزائر ضد فريق )ح( ومن معيم، صادر بتاريخ ، 13071قرار رقم ، مجمس الدولة - 1

 . ) غير منشور(، ) القرص المضغوط( 2003سنة   ةصادر ، الجزائريةنشرة داخمية لوزارة العدل 
في ىذه المسألة التي نطمب بشأنيا من المشرع أن يرفع المبس عنيا  قراراتو  وال يزال مجمس الدولة في كل مر ة  يصدر - 

م حقيقة وفعال ألعم ال الجيات القضائية في أقرب اآلجال حتى ال تضيع حقوق المتقاضين وحتى يكون لدينا قضاء مقو 
اإلدارية وذلك باستحداثو محاكم إدارية استئنافية جيوية أسوة بالجارتين تونس والمغرب ومن بين االجتيادات نجد ما ذىب 

لئن كان مجمس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون بالنقض :"ورد فيو  بموجب قرار 2012إليو سنة 
المعدل والمتمم المتعمق باختصاصاتو وتنظيمو وعممو والمادة  01-98ن العضوي من القانو 11المرفوعة حسب المادة 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ضد األحكام الصادرة نيائيا عن المحاكم اإلدارية وقرارات مجمس المحاسبة  903
جب نصوص خاصة فإن والقرارات الصادرة عن بعض الجيات المتخصصة المفتوح ضدىا الطعن بالنقض أمامو بمو 

القرارات الصادرة عنو كجية عميا لمقضاء اإلداري وجية اإلستئناف الوحيدة المقّومة ألعمال جميع المحاكم اإلدارية 
قرار رقم ، . )) مجمس الدولةموضوعا وقانونا تكتسي طابع نيائي مطمق ال يجوز الطعن فييا عن طريق النقض "

 ((.172، ص 2012، الجزائر، 10مجمة مجمس الدولة عدد ، 2012جويمية  19مؤرخ في ، 072652
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المتمسك بيا لتبرير قبول الطعن بالنقض  98/01من القانون  11وحيث أّن المادة 
الحالي ال مجال ليا لمتطبيق ألّن القرار الصادر عن مجمس قضاء تممسان ابتدائي وليس 

 .1فصل مجمس الدولة فيو عن طريق اإلستئناف وليس النقض "وبالتالي ي، نيائي

:" حيثياتوأحد ، إذ ورد ضمن 2004الصادر سنة  11052ويؤكد عمى ذلك القرار رقم 
دون فحص األوجو المثارة من قبل العارضين يتعّين التصريح بأّن الطعن بالنقض في 

 .2قرارات يكون قد أصدرىا مجمس الدولة غير جائز "
المعقول أن يقوم مجمس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع أمامو فمن غير 

ضد  قرار صادر عنو وذلك أن  الطعن بالنقض يكون أمام جية قضائية تعمو الجية التي 
 .3أصدرت القرار محل الطعن 

النص  التونسي والمغربيالمشر ع كل من فقد تول ى ، أم ا بخصوص التشريعات المقاِرنة
)ضمن قانون اإلجراءات الجبائية التونسي ومحاكم االستئناف المغربي (عمى إمكانية الطعن 

في القرارات النيائية الصادرة عن محاكم  المشر ع التونسي الطعن بالتعقيب(يسميو )بالنقض 
 . 4بموجب عريضة مفصمة لكل طمب عمى حدة تحت طائمة الرفض االستئناف 

                                                           
منازعات التحصيل ، : كوسة فضيلنقال عن، 22/07/2003صادر بتاريخ ، 010739قرار رقم ، مجمس الدولة - 1

 .191.190المرجع السابق، ص ص، في ضوء اجتيادات مجمس الدولةالضريبي 
 /20:صادر بتاريخ ، ( و )ك ل( ضد مجمس المحاسبة قضية ) س.ن، 11052قرار رقم ، مجمس الدولة - 2

 .175ص ، 2006لسنة الجزائر،  ، 08عدد ، مجمة مجمس الدولة، 01/2004
، 2002-09-23صادر بتاريخ : ، ، قضية )ش م ( ضد مديرية التربية لوالية باتنة7304قرار رقم ، مجمس الدولة - 3

 .155ص ، 2002، الجزائر، 02مجمة مجمس الدولة عدد 
بالرجوع إلى مذكرة التعقيب يتبين أّنيا جاء فيو :" ... 1998جويمية  13مؤرخ في ، 31762قرار تعقيبي  إداري رقم  - 4

 جاءت محررة بصفة إجمالية مقتصرة عمى مناقشة صحة وقائع وغير مفصمة لكل مطعن وارد صمب مطمب التعقيب عمى 
 ".نقال عن :إلى رفض مطمب التعقيب أصال حدة . األمر الذي يتجو معو

 ((KRAIEM Sami,” La recevabilité du pourvoi en cassation fiscal”, Revue Tunisienne de la 

Fiscalité, N°9, centre d’études fiscales, Faculté de droit de Sfax, Tunis, 2009, p345.)) 
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ف الواضح لدى المشرِّع الجزائري ومشر ع جيرانو تونس والمغرب وىذا ما يبرز االختال
 في المادة اإلدارية بصفة عامة والمادة الضريبية عمى وجو الخصوص .في محل الطعن 

ويجد الطعن بالنقض في القانونين التونسي والمغربي مصدره بنص صريح في المادة 
مجمة الحقوق واإلجراءات الجبائية  من 69من قانون محاكم االستئناف المغربية والفصل  16

 فقرة أخيرة من مجمة المحاسبة العمومية التونسية كذلك . 27والفصل  ةالتونسي

المغربية والتونسية( في جية الطعن بالنقض مفت ىذه التشريعات في حد ذاتيا )وقد اخت
ا من جعل ومني، فمنيا من منح االختصاص لممحكمة اإلدارية وذلك بالنسبة لمقانون التونسي

كما ىو الوضع في المممكة  1 ضتقمة ممثمة في محكمة الطعن بالنقاالختصاص لجية مس
 المغربية.

ما تقد م نتوصل إلى أن  القرارات اإلدارية الصادرة عن السمطة اإلدارية يجب  ومن خالل
بعد تقديم شكوى بشأنيا أمام جيات متعددة كما يمكن الطعن بشأن القرارات اإلدارية الصادرة 

تقديم الشكوى أمام المحكمة اإلدارية المختصة التي تنظر فييا بحكم ابتدائي قابل لمطعن عن 
االستئناف( والطرق غير العادية ) التماس إعادة ، طريق الطرق العادية لمطعن ) المعارضة

( تصحيح خطأ مادي عدا الطعن بالنقض، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، النظر
 كذلك .

جية رقابية بخصوص التطبيق الصحيح لمنص القانوني في المواد  ةتوجد أي إذن ال
اإلدارية بصفة عامة والمنازعات الجبائية عمى وجو التحديد بسبب عدم إمكانية الطعن 

 ي عمى خالف التشريع التونسي والمغربي.الجزائر  التشريع يبالنقض ف
                                                           

إحداث محكمة النقض ) المجمس األعمى سابقا( وتعيين مقر ىا بمدينة الرباط بموجب الفصل األول من ظيير شريف  تم - 1
أكتوبر  08مؤرخ في ، 2347الجريدة الرسمية عدد ، بشأن المجمس األعمى 1957سبتمبر  27بتاريخ  1.57.225رقم 

1957. 
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 الفرع الثاني :الطعن بالتماس إعادة النظر .

 باب الطعن بالتماس إعادة النظر .: أسأوال

حد د المشر ع الجزائري حاالت الطعن بالتماس إعادة النظر عمى سبيل الحصر ال 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تنص عمى  967المثال بمقتضى المادة 

 يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين اآلتيتين ::"أن و

ّورة قدِّمت ألول مّرة أمام أّن القرار قد صدر بناء عمى وثائق مز إذا اكتشف -1
 الدولة، مجمس

إذا ُحِكم عمى خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند -2
 الخصم ".

يفيم من مسألة تأسيس اإللتماس عمى حالة اكتشاف أن  القرار إذا صدر بناء عمى       
ر أن  الوثيقة مام مجمس الدولة تطرح أكثر من سؤال فمن وثائق مزو رة قد مت ألول مر ة أ يقر 

ل مر ة أمام المجمس مزو رة ؛أم ا عن .مزو رة أو ال؟ إذ ال يكفي اإلدعاء بأن الوثيقة المقد مة ألو 
فمن غير السيل أن يقوم خصم بحجز وثيقة خصمو  الحالة الثانية فيي األخرى تطرح إشكاال

 .1بعد صدور الحكم ترد لو  ويحول دون تقديميا لمقضاء ثم

ويتم التماس إعادة النظر في القانون التونسي في األحكام النيائية الصادرة عن محاكم 
لسبب من " من مجمة المرافعات المدنية والتجارية وذلك  156االستئناف وفقا لمفصل 

 األسباب التالية : 

                                                           
 : األوامر واألحكام والقرارات الصادرة أمام القضاء العادي واإلداري طرق الطعن العادية وغير العادية في، دالندة يوسف - 1

 . 137، ص 2012، الجزائر، دار ىومة، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
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الحكم ولم يكن وقوع مغالطة من قبل الخصم كان ليا األثر الحاسم في -1
المحكوم عميو عالما بيا أثناء نشر القضية الصادر فييا الحكم موضوع 

 ، االلتماس

إنبناء الحكم عمى وثائق ثبت أّنيا مزورة بإقرار الخصم أم بحكم وال يشترط -2
أن يكون الزور بفعل الخصم لكن ُيشترط أن يتم ثبوت الزور بعد صدور 

دة النظر وأن تكون تمك الوثائق ىي الحكم وقبل تقديم مطمب التماس إعا
 ، السبب األصمي أو الوحيد في صدور الحكم

الحصول عمى وثائق حاسمة في الدعوى كانت ممنوعة عن القائم -3
بااللتماس بفعل الخصم ويجب أن يتم الحصول عمى ىذه الوثائق بعد صدور 

 ."الحكم المطعون فيو وأن يكون تاريخ الحصول عميو ثابتا 

ق المشر ع المغربي إلى أسباب التماس إعادة النظر ضمن القسم الثامن من كما تطر  
ويمكن أن ، منو 410إلى الفصل  402الفصل قانون المسطرة المدنية في الفصول من 

تكون األحكام التي ال تقبل الطعن بالتعرض )المعارضة( واالستئناف موضوع إعادة النظر 
األحوال "عي بصفة قانونية لممشاركة فييا وذلك في مم ن كان طرفا في الدعوى أو مم ن استد

 اآلتية:

إذا بّت القاضي فيما لم يطمب منو أو حكم بأكثر مّما طمب أو أغفل البت -1
 ، في أحد الطمبات

 ، إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى-2

إذا ُبني الحكم عمى مستندات اعترف أو صّرح بأّنيا مزّورة وذلك بعد -3
 صدور الحكم،
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 إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف اآلخر،-4

 إذا ُوِجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم،-5

إذا قضت نفس المحكمة بين نفس األطراف واستنادا لنفس الوسائل -6
بحكمين انتيائيين ومتناقضين وذلك لعّمة عدم اإلطالع عمى حكم سابق أو 

 لخطأ واقعي،

دفاع بصفة صحيحة عمى حقوق إدارات عمومية أو حقوق إذا لم يقع ال-7
 ."قاصرين 

ويمكن اعتبار الحالة األولى واألخيرة أكثر الحاالت شيوعا والتي يمكن أن يستند عمييا     
المكمف بالضريبة أو اإلدارة الضريبية اللتماس إعادة النظر في المنازعة الجبائية وخاصة 

ن  المحكمة قضت بما لم يطمب منيا بحيث جاء في قرار من جانب اإلدارة والتي قد تدعي أ
عمى أن   طعن اإلدارة بالنقض في حكم  10/08/1989صادر عن المجمس األعمى بتاريخ 

فجاء في القرار المذكور ، قضى بشيء لم يسبق لمطرف في الدعوى أن طمب القضاء لو بو
لتماس إعادة النظر كما بأن  ذلك ليس سببا من أسباب النقض ولكنو يدخل ضمن أسباب ا

من ق م م مم ا يوجب معو عدم قبول ىذه الوسيمة  402نص عمى ذلك الفصل 
1. 

مة عمى ما تقد م تتمثل في حصر تشريعات الدول المغاربية الثالث  المالحظة المسج 
لكن  كل حالة تحمل تحت طياتيا  ، محل الطعن بااللتماس في ىذه  الحاالت المعدودة

كما أن  المشر ع المغربي والتونسي قد وس عا أسباب ، ماالت ىذا من جيةالعديد من االحت
                                                           

 نقال عن :، 1989أوت  10صادر بتاريخ ، 7158قرار  عدد  - 1
 .623ص ، المرجع السابق، شكيري محمد -
 .77السابق، صالمرجع ، البجدايني حياة -
 .128المرجع السابق، ص ، في القانون المغربيالمنازعات الضريبية ، لحرش كريم -
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ما يعزز ضمانات المكمف  الطعن بااللتماس مقارنة بنظيرىما الجزائري من جية أخرى
 .بالضريبة 

 : إجراءات االلتماس .ثانيا

ييدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة األمر اإلستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل 
، وذلك لمفصل فيو من جديد من حيث الوقائع والحائز لقو ة الشيء المقضي بو، في الموضوع

 . 1والقانون

وقد استبعد المشر ع الجزائري والتونسي إمكانية الطعن بالتماس إعادة النظر في األحكام 
ة إن ما أجاز ممارسة الطعن بيذا الطريق في القرارات الصادر ، الصادرة عن محاكم أول درجة

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  966نيائيا عن جيات القضاء االستئنافي وفقا لممادة 
 من مجمة المرافعات المدنية والتجارية التونسية . 156الجزائري والفصل 

من أن  األحكام  نطالقاوقد وف ق المشر ع الجزائري ونظيره التونسي من ىذا الجانب ا
ر لمجوء إلى طريق االلتماس  اإلبتدائية قابمة لمطعن بطرق الطعن العادية وبالتالي ال مبر 

 .2بوصفو طريق غير عادي 

فقرة  402فوفقا لمفصل ، وبالرجوع إلى القانون المغربي نممس بأن  الوضع غير ذلك
التي ال تقبل أولى من قانون المسطرة المدنية ال يمكن الطعن بإعادة النظر إال  في األحكام 

أي أن  صدورىا من المحاكم االبتدائية يكون ذو طبيعة ، التعرض )المعارضة( أو االستئناف
امو  تقبل الطعن وتجسيدا لذلك في المادة الضريبية  نجد بأن  جميع أحك، ابتدائية نيائية

                                                           
 المرجع السابق.، ج ق إ م إ ، 390المادة  - 1
 .513ص ، 2009، الجزائر، منشورات بغدادي، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، بربارة عبد الرحمن - 2
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فيو غير ، بالمعارضة وكذا االستئناف وبناء عمى ذلك  ال تقبل الطعن بالتماس إعادة النظر
 في المنازعات الضريبية .ومكتمل الشروط قائم 

نتوصل من خالل ما ذ كر سابقا إلى أن  المشر ع المغربي خص   األحكام القضائية 
عمييا األحكام الواردة في حيث تسري دة النظر الصادرة ابتدائيا نيائيا بطريق التماس إعا

ذين سو غا الطعن بالتماس إعادة خالفا لنظيريو الجزائري والتونسي الم  ، قانون المسطرة المدنية
 النظر في األحكام الصادرة نيائيا دون الصادرة ابتدائيا ونيائيا.

ا الحكم المطعون ويتم تقديم التماس إعادة النظر أمام الجية القضائية التي صدر عني
فيو)مجمس الدولة في القانون الجزائري/ محكمة االستئناف في القانون التونسي/ المحكمة 
اإلدارية في القانون المغربي (، وذلك بمقتضى عريضة تودع لدى كتابة الضبط بعد أن يتم 

حيث تتضمن زيادة عمى البيانات الواجب ذكرىا في عريضة افتتاح ، تبميغيا إلى الخصم
ال  أصبح اإللدعوى بيان الحكم الممتمس فيا  جراء عرضة لمبطالن .و وأسباب االلتماس وا 

( يسري من تاريخ التبميغ الرسمي لمقرار أو من تاريخ 02ويحد د أجل االلتماس بشيرين)
اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم  حسب 

وحد د المشر ع التونسي الميعاد ب ثالثون ، اإلجراءات المدنية واإلداريةمن قانون  968المادة 
من تاريخ الظفر بالس بب الد اعي لاللتماس وبمضييا يسقط الحق في تسري ابتداء ( يوما 30)

وأخذ المشر ع المغربي بذات ، من مجمة المرافعات المدنية والتجارية 158الطعن وفقا لمفصل 
( يوما ابتداءا 30حيث يقبل الطعن باإللتماس في غضون ثالثين )ميعاد المشرع التونسي 

 من قانون المسطرة المدنية . 02فقرة  403من تاريخ تبميغ الحكم المطعون فيو وفقا لمفصل 
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وفي حالة رفض االلتماس شكال أو موضوعا أو قبولو موضوعا ال يجوز تقديم التماس 
ضمانا لحسن سير العدالة  1عوى االلتماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في د

كما ال يجوز الطعن بالنقض في األحكام الصادرة في التماس إعادة  ،2وتفاديا لتأبيد النزاع 
 وذلك خالفا لمقانون التونسي  والمغربي . 3النظر في القانون والقضاء الجزائري 

عن بااللتماس من أبعد من ذلك األثر)عدم جواز الطإلى وقد ذىب المشر ع التونسي 
جديد في قرار االلتماس( بشأن رفض االلتماس شكال أو موضوعا، إذ توق ع عمى الطاعن 

فقرة 166غرامة مالية باإلضافة إلى تعويض الطرف المتضرر إن كان لو داع وفقا لمفصل 
 أولى من مجمة المرافعات المدنية والتجارية .

ممحكمة إعفائو من الخطية واإلذن أم ا في حالة رجوع الطاعن في التماسو يمكن ل
من ذات المجمة  2فقرة  166بإرجاع المال المؤمن بأمانة ضبط المحكمة إليو وفقا لمفصل 

 )م م ت( .

مكن إن  الغرامة ال ت عد لذاتيا إن ما الغرض من ورائيا جد ية الطعن سيما وأن  المشر ع  
العادية وىما: المعارضة  الطاعن )المكمف بالضريبة( من الطعن عن طريق طرق الطعن

غير الناقمة لممف القضية واالستئناف أمام ثاني درجة قبل طرق باب القضاء من جديد 
 بواسطة طعن غير عادي ) إعادة النظر من جديد في القضية قانونا وفعميا( .

ف ق المشر ع التونسي في ىذه المسألة لذا حبذا لو اقتدى بو المشر ع الجزائري  ولقد و 
وحبذا لو أخذ ، طابع من الجد ية عمى الطعن بالتماس إعادة النظر ىذا من جية إلضفاء

                                                           
 المرجع السابق.، جق إ م إ ، 969المادة  - 1
 المرجع السابق .، تم م م ت ، 164الفصل   - 
 .396المرجع السابق، ص ، : بوعبسة وليدنقال عن ، 2014فيفري  24، بتاريخ 311968عدد ، قرار تعقيبي إداري - 2
 راجع بيذا الخصوص المطمب األول من ىذا المبحث من الدراسة . - 3
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بشأن إجراءات القيام بيذا الطعن بنوع من التنسيق مع اإلجراءات الخاصة بذات الطعن في 
 . 1 عادية المواد ال

كما أن  الطعن بالتماس إعادة النظر ال يوقف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيو 
الذي اخذ بو وىو ذات الموقف ، من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 348لممادة تطبيقا 

 162من قانون المسطرة المدنية المغربي  و 406المشرع المغربي والتونسي  في الفصمين  
 من مجمة المرافعات المدنية والتجارية التونسية .

 .2  عن الخصومة : اعتراض الغير الخارجالفرع الثالث 

ييدف ريقا من طرق الطعن غير العادية ل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طيشك  
 ، إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو األمر اإلستعجالي ال ذي فصل في أصل النزاع

 .3حيث ي ف َصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون 

أن يعترض عمى الحكم الصادر في  لو مصمحةو الغير يمكن لكل شخص من ، لذلك
كما يمكن وقوعو عمى كل حكم كيفما كانت طبيعتو وكيفما كانت المحكمة الصادر ، القضية
 . ولو وقع تنفيذهحتى فييا 

                                                           
يجوز لمقاضي الحكم عمى  عمى : " المرجع السابق ، اإلجراءات المدنية واإلداريةمن قانون  397تنص المادة حيث  - 1

 20.000د ج ( إلى عشرين ألف دينار ) 10.000الممتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة آالف دينار )
 د ج( دون اإلخالل بالتعويضات التي قد يطالب بيا".

 .المرجع نفسو  ،962إلى  960 المادة  المواد منانظر  - 2
 المرجع السابق.، م م م ت ت ، 174إلى الفصل  168 الفصل الفصول منانظر  -  
 المرجع السابق.، ق م م م ، 305إلى غاية الفصل 303الفصول من  انظر  -  
 سابق.مرجع ، جق إ م إ ، 960ة المادانظر  - 3
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كما يجوز لدائني أحد الخصوم أو خمفيم حتى ولو كانوا ممثمين في الدعوى تقديم 
ار أو األمر شريطة أن يكون محل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة عمى الحكم أو القر 

 .1الطعن قد مس  بحقوقيم بسبب الغش 

) تقييد فقا لألشكال المقررة لرفع الدعوىويرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و 
التبميغ...( ويقد م أمام الجية القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو األمر ، العريضة

 من طرف نفس القضاة . المطعون فيو  كما يجوز الفصل فيو

ضرورة إرفاق ، التي بتجاوزىا ال ي قبل االعتراض شكال، ومن بين شروط قبول الطعن
العريضة بوصل إيداع كفالة أو مبمغ ضمان لدى كتابة ضبط الجية القضائية المختصة التي 

 .2يجب تسميطيا عميو في صورة الحكم برفض مطمبو 

دون ، من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 384 وقد حد د المشر ع الجزائري في المادة
المد ة التي يمكن خالليا تقديم اعتراض الغير الخارج عن ، المغربي والتونسي نظيريو

( عندما يتم التبميغ الرسمي لمحكم أو القرار أو األمر إلى 2بشيرين ) ىا إذ حد د، الخصومة
الذي يجب أو ي شار فيو إلى ذلك األجل  ويسري ىذا األجل من تاريخ التبميغ الرسمي، الغير

لى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .  وا 

                                                           
 المرجع السابق.، ق إ م إ ج، 383المادة انظر  - 1
  المرجع السابق.، تم م م ت ، 168الفصل انظر  -  
 المرجع السابق.، مق م م ، 303الفصل انظر  - 
 سابق.مرجع  ، ج، ق إ م إ 358المادة انظر  - 2
 .سابقمرجع  ، ت م م م ت، 170الفصل راجع  - 
 سابق.مرجع ، م، ق م م 304الفصل  - 
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اإلدارة ، أم ا عند عدم تبميغ الحكم أو القرار فيبقى أجل تقديم الطعن من الطاعن
( 15الضريبية أو المكمف بالضريبة، عمى الحكم أو القرار أو األمر قائما لمدة خمسة عشر )

 تقادم الم سِقط(  تسري من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو األمر.سنة) ال

ومن آثار الطعن باعتراض الغير إم ا قبول القاضي االعتراض في صورة إلغاء أو 
تعديل الحكم أو األمر أو القرار المطعون فيو أو  يفصل القاضي برفض االعتراض شكال أو 

 موضوعا.

الحكم أو القرار أو األمر المعترض فيو بآثاره إزاء  ففي الحالة األولى ) القبول( يحتفظ
وفي الحالة الثانية ) ، الخصوم األصميين إال  إذا كان موضوع النزاع غير قابل لمقسمة

الرفض( يجوز لمقاضي أن يحكم عمى المعترض بغرامة مالية دون اإلخالل بالتعويضات 
 التي يطالب بيا الخصوم .

طعن في الحكم أو القرار أو األمر الصادر في وبخصوص مسألة مدى إمكانية ال
 389اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من عدمو ؟. أجابنا المشر ع عن ذلك في المادة 

رة  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى جواز الطعن بنفس طرق الطعن المقر 
 لألحكام)العادية وغير العادية( .

فالطعن باالعتراض ال يوقف تنفيذ الحكم أو القرار  ومثل حالة التماس إعادة النظر
من قانون اإلجراءات  386محل الطعن إال  إذا أمر قاضي اإلستعجال بإيقافو  طبقا لممادة 

 المدنية واإلدارية .

حيث ، لتطبيق ىذا النوع من الطعون اخصب وعمميا تعتبر منازعات التحصيل مجاال
وال وأصول تجارية أو اإلشعار لمغير الحائز يعمد القابض إلى إجراء الحجز عمى أم

باعتبارىا وسائل لحماية امتيازات الخزينة العمومية، والتي قد تتأثر عمى إثر صدور أحكام 
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قضائية أطراف أخرى من الغير لم يتم إدخاليا في الدعوى كأصحاب الديون الممتازة أو 
أطراف أخرى والتي من شأن  كما يمكن أن تصدر أحكام بالحجز أو البيع لفائدة، العمال

تنفيذىا اإلضرار بحقوق الخزينة بسبب الغرامات التأخيرية الضريبية التي في ذمة المحجوز 
 .1عنيم ولم يكن القابض طرفا في ىذه الدعوى

 التفسير.دعوى الرابع : دعوى تصحيح األخطاء المادية و  فرعال

دعوى تصحيح الخطأ المادي  -دون المغربي والتونسي –نظ م المشر ع الجزائري 
والتفسير ضمن القسم الثاني من الباب الثامن من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في 

 من نفس القانون . 963منو والتي أحالت إلييا المادة  287إلى 285من مواده 

لمادية في األحكام والقرارات الجبائية أكثر إذ أن  مجال الطعن بتصحيح األخطاء ا
اتساعا مقارنة مع غيرىا، العتمادىا عمى العديد من اإلجراءات التقنية والتي تحتمل وقوع 

 .2العديد من األخطاء المادية التي يتوجب المطالبة بتصحيحيا 

يح لواقعة مادية أو تجاىل عرض غير صح: "المشرع وي قصد بالخطأ المادي حسب
، غير أّن  تصحيح الخطأ المادي أو اإلغفال ال يؤدي إلى تعديل ما قضى بو الحكم ىاوجود

 .3من حقوق والتزامات لألطراف " 

، " فال يترتب عمى إغفال أو عدم صحة أحد البيانات المقّررة لصّحة الحكم بطالنو 
القواعد إذا ثبت من وثائق ممف القضية أو من سجل الجمسات أّنو تّم فعال مراعاة 

 . 4القانونية"
                                                           

 .623ص ، المرجع السابق، نقدية القانون الضريبي المغربي : دراسة تحميمية، شكيري محمد - 1
 .145ص ، المرجع السابق، شيعاوي وفاء - 2
 المرجع السابق.، ج، ق إ م إ 287المادة   - 3
 .المرجع نفسو،  283المادة  - 4
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 وقد عر ف قضاء مجمس الدولة الخطأ المادي في العديد من قراراتو نذكر منيا قرار:

-  : "... الخطأ المادي يتعمق بسيو أو نسيان أو سقوط ورد ضمن إحدى حيثياتو أن 
 .1كممة أو خطأ مطبعي أو خطأ في الترجمة أو غير ذلك ..." 

إعادة مناقشة نص مادة قانونية تتعمق بعدم احترام  ...وال ُيقصد بالخطأ المادي" -
 .2" والتي ُتعّد من النظام العام ...اإلجراءات المنصوص عمييا قانونا 

نستنتج من خالل ىذه المحاولة في وضع تعريف لمخطأ المادي أن  الصور التي يمكن 
والتي نذكر  "لكأو غير ذ" أن يتخذىا الخطأ المادي مفتوحة من دون تحديد من خالل عبارة 

 منيا عمى سبيل المثال :

 الخطأ في الحساب:حالة  -

:"... حيث أّن القرار ورد ضمن إحدى حيثياتو 2004بموجب قرار صادر سنة  
المستأنف بمصادقتو عمى خبرة يكون قد أصاب لكّنو وقع في خطأ مادي بمنطوقو وذلك 

د  317.789700دج مقابل الضرائب المستحقة بدال من مبمغ  3.177.8 بقضائو بمبمغ
 ج المحّدد من طرف الخبير. 

وحيث أّنو يتعّين إذن تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديال لو القول أّن الضريبة 
 .3د ج ..."  317.789.00المستحقة قدرىا 

                                                           
المصدر: نشرة ،  قضية ورثة )ح إ( ضد  والية الجمفة، 2003-12-16مؤرخ في ، 12251قرار رقم ، مجمس الدولة - 1

 .(غير منشور) ، 2003صادرة سنة  العدل )القرص المضغوط( داخمية لوزارة
قضية )ج ن( ومن معو ضد  لجنة الطعون ألمالك ، 2003-10-21، مؤرخ في 13535قرار عدد ، مجمس الدولة - 2

 المرجع نفسو.، الدولة لوالية الجزائر ومن معيا

: كوسة فضيل، منازعات التحصيل  نقال عن. ،23/11/2004الصادر بتاريخ ، 013677قرار مجمس الدولة رقم  - 3
 .212ص ، المرجع السابق، في ضوء اجتيادات مجمس الدولةالضريبي 
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  الحيثيات والمنطوق :األسباب و التناقض بين حالة  -

:" ...وجود بأن   06/05/2003حيث قضى مجمس الدولة في قرار صادر بتاريخ 
نصوص متناقضة تكفي إللغاء القرار المطعون فيو ولكن حيث أّن النصوص المتناقضة ال 

وتمك التناقضات ما ىي إاّل ، توجد إاّل إذا كانت األسباب والحيثيات والمنطوق غير متوافقة
 . 1." أخطاء مادية ال تخص القرار..

 :الخصوم  عدم الر د عمى طمبات -

 11367قضى مجمس الدولة في ذلك بأن و خطأ مادي يتعين تصحيحو في القرار رقم  
حيث أّن عدم الّرد عمى طمب قدِّم من طرف المستأنف ويخص إجراءات قانونية :"... 

قرار  وعميو يتعّين بالنتيجة تصحيح الخطأ المادي الوارد في، جوىرية يعتبر خطأ مادي
 ، مجمس الدولة

حيث كان عمى مجمس الدولة أن يرّد عمى طمب َضْم الممفات التي كانت مطروحة 
 .2أمام نفس المجمس تفاديا لتناقضات محتممة في القرارات ..."

 : اإلغفال حالة  -

:" من  14/01/2003مجمس الدولة حالة األغفال بموجب قرار صادر بتاريخ  جس د
ثبت أّن قرارا قضائيا كان مشوبا بخطأ مادي يؤثر فيو وأّن ىذا المقرر قانونا أنو متى 

الخطأ يسند إلى القاضي الفاصل في الدعوى فإّنو يجوز لمطرف المعني بالخطأ أن يرفع 
 طعنا أمام نفس الجية القضائية لطمب تصحيح الخطأ.

                                                           
المصدر : نشرة ، قضية: والي والية معسكر ضد  )ت ق(، 06/05/2003مؤرخ في ، 8644قرار رقم ، مجمس الدولة - 1

 غير منشور .، داخمية لوزارة العدل ) القرص المضغوط(
، ورثة )ح ر( ومن معيم ضد  ، قضية والية تيزي وزو 03/06/2003، مؤرخ في 11367مجمس الدولة، قرار رقم   - 2

 المرجع نفسو.
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و والثابت في قضية الحال أّن القرار الفاصل في طمب التماس إعادة النظر أمر في
غير أّنو غفل عن ذكر إسم ، القاضي بضم قضيتين نظرا لوحدة الموضوع واألطراف

المطعون ضّده الثاني في القضية مما يستحيل معو عمى من صدر القرار لصالحيما تنفيذه 
وبالتالي يتعين عميو إلغاء القرار محل الطعن ، واالستفادة من آثاره والحقوق المترتبة عميو

 .1ي والتصريح بتأييد القرار المستأنف "بتصحيح الخطأ الماد

  السيو: -

بمايمي  15/07/2002ى مجمس الدولة في حالة السيو بقرار صادر بتاريخ قض
حيث أّن المدعي في التصحيح أكد في عريضتو بأّن مجمس الدولة لّما ألغى قرار مجمس :"

الرجل الفني  ييسم ر فإّنو لم يعينو بالدقة ولمقضاء تممسان الغرفة اإلدارية وعين الخبي
الذي يقوم بيذه الخبرة وعمى ىذا األساس فالعارض يطمب من مجمس الدولة تعيين اسم 

من قانون  294الخبير الذي يقوم بالميمة المأمورة من طرف مجمس الدولة طبقا لممادة 
 اإلجراءات المدنية .

 ءه.حيث أن المدعى عميو في التصحيح لم يبمغ مما يجعل القرار غيابيا إزا

حيث أن الغرفة بعد اإلطالع عمى العريضة وعمى القرار الممتمس ضّده يتضح بأّنو 
جاء في منطوقو األمر بإجراء خبرة دون تعيين اسم الخبير وعنوانو تبعا الختصاصو وعميو 

المقيم بحي ... تممسان ليقوم ...يتعين عمى الغرفة تدارك ىذا الخطأ وذلك بتعيين السّيد 
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ر بيا وىي مراقبة المبيعات ومراقبة التكاليف المطروحة وتحديد الربح بالميمة المأمو 
 .1الصافي واستنتاج الضريبة مع تحديدىا بدقة "

"...فالسيو عن الفصل في أحد الطمبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال لمطعن في 
 .  2القرار بطريق تصحيح الخطأ المادي..." 

رة ويجب أن ترفع دعوى تصحيح األخطاء  المادية بنفس األشكال واإلجراءات المقر 
لعريضة افتتاح الدعوى من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منيم أمام الجية القضائية 

كما يجب تقديم دعوى تصحيح ، التي أصدرت الحكم ) المحكمة اإلدارية أو مجمس الدولة(
مي لمحكم أو القرار ( ابتداء من تاريخ التبميغ الرس2األخطاء المادية في أجل شيرين)

المشوب بالخطأ ولو بعد حيازة ذلك الحكم قو ة الشيء المقضي بو)استنفاذ طرق الطعن 
 العادية: المعارضة واالستئناف( .

ة تكميفيم بالحضور  ويفصل في طمب التصحيح بعد سَماع الخصوم أو بعد صح 
ويبم غ ، منوويؤشر بحكم التصحيح عمى أصل الحكم المصح ح وعمى النسخ المستخرجة 

 لمخصوم المعنيون بحكم التصحيح .

 فيل يجوز الطعن في الحكم بعد طمب التصحيح األول بتصحيح ثاِن ؟. 

 : 3نمي ز ىنا بين حالتين مرتبطة بفترتين زمنيتين تتمثالن  في 
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ي بالتصحيح قو ة الشيء المقضي الفترة السابقة عمى حيازة الحكم القاض -
 اضي بالتصحيح عن طريق تصحيح ثاِن .يمكن الطعن في الحكم الق:بو

ال يمكن الطعن  بعد حيازة الحكم القاضي بالتصحيح قوة الشيء المقضي بو : -
 .إن ما يتم الطعن بواسطة النقض فقط ، ثاِن  في ىذه الحالة عن طريق تصحيح آخر

دعوى التفسير فميا ارتباط بدعوى  أم ا، ىذا بخصوص دعوى تصحيح الخطأ المادي
 .1تفسير الحكم وتوضيح مدلولو أو تحديد مضمونو منيا ىو اليدف و تصحيح الخطأ المادي 

" حيث أّن الطعن بالتفسير ال يقبل إاّل إذا كانت النصوص القانونية أو التنظيمية 
 .2غامضة أو ىناك صعوبات في تطبيقيا "  

الطمبات المتعمقة بإبطال عقد أو قرار أو قضية أخرى ويقد م طمب التفسير )من دون 
( بواسطة عريضة من أحد الخصوم أو عن  3غير تمك المتعمقة بالتفسير ألن يا غير مقبولة

ة تكميفيم .  طريق عريضة مشتركة منيم وتفصل الجية القضائية بعد سماع الخصوم أو صح 

ميتو وجود ما يستدعي " حيث يشترط لقبول الطعن التفسيري ليس فقط إلى إلزا
بل أن يكون ىناك ، تفسير حكم أو قرار إداري بمعنى وجود غموض أو لبس يقتضي إزالتو

 .4نزاع قائم وحالي يتوقف حّمو عمى طعن بالتفسير" 
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فيمكن تحريكيا في ، وال تخضع دعوى التفسير في رفعيا وقبوليا لشرط المد ة الزمنية
وما دامت األحكام والقرارات القضائية المطعون فييا عن طريق ، أي وقت كقاعدة عامة

 .1التفسير مشمولة باإلبيام والغموض 

وينبغي عمى الجية القضائية التي رفع أماميا طمب التفسير أن يقتصر نظرىا عمى 
اإلجابة عمى سؤال التفسير وال يجوز تغيير القرار وال حتى إبطالو إذ أن  القرار اكتسب حجي ة 

يء المقضي فيو والمفروضة عمى الجية القضائية التي أصدرتو والتي ال يمكنيا الرجوع الش
ة تفسير قرار ما الطمب من الجية القضائية إجراء تعديل حقيقي ، فيو كما ال يمكن بحج 

 .2لقرارىا مغي رة نتيجة النزاع أو مخم ة بالمعنى 

نية الطعن فيو بالنقض دون ومن بين آثار الطعن المتعمق بالتفسير نممس كذلك إمكا 
ال  كان عرضة لمرفض شكال كما ذىب إلى ذلك مجمس  الطعن فيو بالتفسير مر ة ثانية وا 

 .3 18/03/2003الدولة في مسألة تتعمق بتفسير لممر ة الثانية لقرار قضائي أمامو  بتاريخ 

ق نستنتج من خالل ىذا المبحث أن  المشر ع المغاربي لم ينظ م ويضبط أحكام طر 
الطعن غير العادية ضمن قانون اإلجراءات الجبائية، فاستدعى الوضع من ا الرجوع إلى 
الشريعة العامة لإلجراءات ألجل عرض تفاصيميا) طرق الطعن(ما يعق د المسألة أكثر أمامنا 

طمبة...إلخ ، مكمفين، سمطة إدارية، باحثين، أساتذة، وأمام الميتم ين بالمجال الجبائي ) قضاة
تعقيد المادة) الجباية( في حد ذاتيا وتشتت أحكاميا بين عديد القوانين إلى  ضافة ( ا

لذلك حبذا لو عِمل ) ، ناىيك عن التعميمات الداخمية التفسيرية ...، اإلجرائية والموضوعية
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المشر ع( عمى إدراج إجراءات تتماشى وطبيعة وخصوصية المادة الجبائية انطالقا من نشوء 
ىذا طبعا ، نيايتو دون الرجوع لمقواعد العام ة والشريعة العام ة في كل جزئية نزاع إلى غاية

وبين منطوقيا وأسبابيا ما يفس ر القرارات واألحكام المتضاربة والمتناقضة فيما بينيا 
 .وحيثياتيا

باإلضافة إلى أن نا ندعو إلى خمق جية رقابية عمى التطبيق السميم لمقاعدة القانونية في 
الجزائري عمى غرار تشريعات جيراننا حت ى ي بدع القاضي بإجتياده في خمق قواعد  تشريعنا

ام القانونية السارية( يرىا) االحكونية الجبائية كما ويعمل عمى تغيومصادر لمقاعدة القان
في سبيل تعزيز ضمانات وحقوق المكمف بالضريبة لتحقيق ن اقتضت الضرورة إوتحيينيا 

 . تحصيل جبائي أمثل



 الباب الثاني : التسوية القضائية لمنازعات الضرائب المباشرة  .
 

333 
 

 خالصة الباب الثاني .

تأخذ منازعات الضرائب المباشرة في تشريعات الدول المغاربية في كل من تونس 
والجزائر والمغرب الطبيعة اإلدارية وىي من قبيل دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فييا 

يجابية.  القاضي بسمطات واسعة وا 

ترفض الدعوى الضريبية  شروط  تقديم الدعوى نممس الميعاد الذي بمرورهومن بين 
وبمناسبتو اتبع المشرع التونسي نيجا مغايرا عمى نظيريو المغربي والجزائري يتمثل في ، شكال

حق المكمف بالضريبة الذي رفضت دعواه النقضاء أجل تقديميا أو رفضت شكال أن يرفع 
امتداد  جاعال بذلك ،طعنا أمام لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري لألداء

 سمطات اإلدارة الضريبية حتى بعد المجوء إلى القضاء ما يؤدي إلى إمكانية تعسفيا.

وقد منح المشرع الجزائري والمغربي لممحاكم اإلدارية صالحية الفصل فييا بأحكام 
خالفا لما ذىب إليو المشرع التونسي ، ابتدائية مع إلزامية تمثيل المكمف بالضريبة فييا بمحام

ذلك األمر الختصاص  المحاكم العادية االبتدائية ) العدلية( وجعل تمثيل المكمف إذ خّول 
بمحام إجراء يتراوح بين الوجوبية واالختيارية وفقا لمعيار مادي في منازعات الوعاء 
واختصاص محاكم االستئناف العادية في مادة التحصيل دون إلزامية المرور بالمحاكم 

 صيل.االبتدائية في منازعات التح

ولكن رغم انعقاد صالحية البت الختصاص المحاكم العدلية في تونس إاّل أّن الفقو 
وفقو القضاء أقّرا بأنو لمقاضي العادي صالحيات تحقيقية وتفتيشية واسعة قصد الوصول إلى 

وىي الصالحية التي يتمتع بيا القضاء اإلداري . كما أّن عبء اإلثبات تفرضو ، الحقيقة
ة واإلدارة الضريبية إذ يتقاسمو كل من المكمف بالضريب، تجمع كال الطرفينالعالقة التي 

مع استبعاد التشريع المغربي والتونسي ، القاعدة المعروفة " البينة عمى من ادعى" من استثناء
 اإلثبات بالبينة واليمين دون التشريع الجزائري.
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منازعات الضرائب المباشرة لكن من الناحية العممية لمسنا بأن القاضي الفاصل في 
سواء عادي أو إداري يمجأ في معظم القضايا والمسائل الضريبية المعروضة أمامو إلى 

معتمدا عمى تقرير الخبير في أغمب الحاالت لمفصل في المنازعة ، الخبرة كوسيمة تحقيق
ما ، ية فقطعمى الرغم من أّن الخبراء ال يشترط فييم الخبرة الجبائية إّنما الخبرة المحاسب

يجعل القاضي ىو الفاصل القانوني والخبير ىو الفاصل الواقعي في معظم المنازعات 
الجبائية ما يؤدي إلى قمب دور القضاء من دور إيجابي إلى دور سمبي لمتحقيق والفصل في 

 منازعات الضرائب المباشرة .

رجتين في عمى تطبيق قاعدة مبدأ التقاضي عمى د ةوقد أجمعت التشريعات الثالث
، مع اختالف كيفية تنظيميا فيما بين الجزائر تونس والمغرب، منازعات الضرائب المباشرة

حيث منح المشرع الجزائري ذلك االختصاص لمجمس الدولة مضيعا بذلك حق الطعن 
عمى خالف المشرع المغربي الذي استحدث محاكم ، بالنقض عمى المكمف بالضريبة

والتشريع التونسي الذي منح ، طعن بالنقض أمام المجمس األعمىاالستئناف اإلدارية ليتم ال
محاكم االستئناف العادية صالحية الطعن باالستئناف أّما الطعن بالتعقيب) النقض( يتم أمام 

 المحكمة اإلدارية مطبقا بذلك نظام االزدواجية عمى ذات النزاع .

 
 

 



 
 

 الخاتمة  
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  خاتمة .ال

في كؿ منازعات الضرائب المباشرة موضوع انصبت عمى ه الدراسة التي مف خالؿ ىذ
تعزيز الثقة  إلى فيياكؿ مشرع  سعي يتبّيف ، كدراسة مقارنة المغربتونس ،  ،مف الجزائر
فيما إحداث نوع مف التوازف النسبي عف طريؽ و ذلؾ  ؼ بالضريبة واإلدارة الجبائيةبيف المكم

، السمطات التي تتمتع بيا اإلدارة الضريبية مقابؿ بيف الضمانات الممنوحة لممكمؼ بالضريبة 
الكفيمة مختمؼ اآلليات والوسائؿ  تمنتض أرست أنظمة إجرائيةالتشريعات المغاربية  أف إذ
كؿ مشّرع  اختار قدفذلؾ  و في سبيؿ ،بيف الطرفيف  ينشأ يمكف أف تصدي ألي خالؼبال
 .انطالقا مف مبدأ السيادة  ذلؾ المسعى لبموغ مثؿاألالتي يرى أنيا لوسيمة ا

نجد اتفاقيـ  والتونسيكؿ مف المشّرع الجزائري والمغربي ليو إذىب ما وبالرجوع إلى  
بيف اإلدارة الضريبية يمكف أف ينشأ لتسوية كؿ خالؼ  أساسيتيف تكريس مرحمتيفحوؿ 

 قضائية .مرحمة  إدارية وفي مرحمة  فتتمثالوالمكمؼ بالضريبة 
التظمـ  جعؿكؿ مف المشرع الجزائري و المغربي عمى اتفؽ فبالنسبة لممرحمة اإلدارية  

أيضا جعؿ الطعف أماـ لجاف الطعف و  وجوبيا أماـ اإلدارة ذاتيا اإلداري المسبؽ إجراء
لكف اختمفا مف حيث ترتيب ىذيف اإلجرائيف وأييما ا ىذا مف جية ، إجراء اختيارياإلدارية 

 عمى سبؽاأل ىو اإلجباري اإلداري التظمـ أف الجزائري المشرع اعتبر إذ ،أسبؽ عمى اآلخر

 األخير ىذا ، المغربي المشّرع إليو ذىب ما عكس اإلدارية الطعف لجاف إلى ختيارياال المجوء

 اإلدارة أماـ التظمـ عمى مستقال إجراء ختيارياال اإلدارية الطعف لجاف إلى المجوء اعتبر

 بنتائج تبميغو بعد المفتش رسالة عمى رّده عدـ حالة في المكمؼ لو يمجأ الذي ذاتيا الضريبية

 .التصحيح
 مساىما إجراء الفقياء واعتبره المسبؽ اإلداري التظمـ بإجراء يأخذ فمـ التونسي المشرع أّما

 ال دونو مفو  أنو كما، واحد آف في وقاضيا طرفا عتبارىاال نظرا الجبائية  اإلدارة تعسؼ في
 الحموؿ عمى أبقى لكنو ، اإلجباري األولي التظمـ بسبب مرفوضة قضائية جبائية دعوى توجد
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 عمى التحصيؿ سند الضريبية اإلدارة إصدار قبؿ يتـ تدخميا زمف أفّ  مع ، المجانية اإلدارية

 بعد ياتدخم جعؿ الذي الجزائري المشّرع انتيجو لما اخالفو  المغربي المشّرع إليو ذىب ما غرار

 ستخالص.اال سند صدور
 الدستورية الضمانات أىـ بيف مف تعتبر التي القضائية( )الثانية المرحمة يخص فيما أماو 

 عمى ُجميا تجمع تكاد فقد ، الدراسة موضوع المغاربية البمداف تتشريعا في عمييا المنصوص

 طرؼ مف رفعيا يتـ التي و العضوي لممعيار وفقا المنازعات مف النوع ليذا اإلدارية الطبيعة

 إسناد خالؿ مف التونسي المشرع إليو ذىب ما عدا الكامؿ القضاء أنظار أماـ بالضريبة المكمؼ

لى األساس منازعات في العادية المحاكـ إلى ختصاصاال  مباشرة العادية ستئناؼاال محاكـ وا 

 اإلدارية المحكمة أحكاميا في بالنقض بالطعف يختص والتي ، التحصيؿ منازعات بخصوص

 .القانوني لمنص والصحيح السميـ التطبيؽ حيث مف
 اربيةالمغ البمداف تشريعات تعتمدىا آليات مف الموضوع في قّدمناه ما خالؿ ومف إذف

 منو واالختياري اإلجباري اإلداري المسار بحث خالؿ مف المباشرة الضرائب منازعات لتسوية

 . إلييا المتوصؿ النتائج أىـ إبراز محاوليف القضائي المسار وكذا
 النتائج. أهمأوال:

 اإلدارية. المرحمة  -1
 التصريحات. عمى الضريبية اإلدارة رقابة يخص فيما -أ

 المغاربية التشريعات في المباشرة الضرائب لمنازعات ارئيس اسبب الجبائية الرقابة تعتبر -

 تشكيؾ طريؽ عف العامة المصمحة مع الخاصة ةمحالمص فييا تتضارب حيث ، الثالث

 بو يتقّدـ الذي - التمقائي التصريح في الواردة والمعمومات البيانات في الضريبية اإلدارة

 معطيات. مف فيو يرد ما صحة عمى بسيطة قرينة يعتبر الذي  - بالضريبة المكمؼ
 الرقابة إجراءات أثناء بالضريبة لممكمفيف ضمانات منح عمى الثالث التشريعات اتفاؽ -

 بيا القياـ مسألة تحديد طريؽ عف ، المكاف عيف في أو الوثائؽ عمى تمت سواء الجبائية

جراءات شروطب  . قانونية وآجاؿ وا 
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 تـّ  سواء المراقبة بنتائج بالضريبة ؼالمكم الضريبية اإلدارة تبميغ عمى التشريعات تجمع -

  الوجاىي التقييـ بإعادة اإلشعار طريؽ عف ال أـ طرفيا مف الضريبي الوعاء تقييـ إعادة

 ويوـ ساعة تحديد بينيا مف ومعمومات بيانات عمى توفره إلزامية لصحتو يشترط الذي و

 اختمفت وقد ، ... اختياره مف بمستشار االستعانة إلى فيو اإلشارةو  الرقابة بإجراء القياـ

 إجراءات أف المغربي المشرع اعتبر حيث البيانات تمؾ تخمؼ جزاء في التشريعات

 ّماأ ، البطالف طائمة تحت اإلجراء ذاى الجزائري المشرع جعؿ كما ، الغية التصحيح
 الضريبية اإلدارة لتعسؼ المجاؿ يفتح ما ذلؾ مقابؿ جزاء أي يرتب فمـ لتونسيا المشّرع

 .! وراءه مف الغرض حياؿ تساؤؿال ويثير
 مردل اميعاد مابتحديدى إجرائيا الضريبية اإلدارة والتونسي المغربي المشّرع مف كؿ تقييد -

 ؿاإلخال عف المترتب الجزاء حيث مف واختالفيما بالضريبة المكمؼ مالحظات عمى
 إثرىا عمى ويتـ ، تكف لـ كأف التحقيؽ إجراءات أفّ  المغربي المشرع عتبرا حيث  ، بذلؾ

 الذي الفرنسي بالمشرع أسوة بالضريبة المكمؼ طرؼ مف بو حالمصرّ  األساس اعتماد

 قبوؿ بمثابة محدد ميعاد خالؿ بالضريبة المكمؼ مالحظات عمى الجواب عدـ اعتبر

 إفراغ إلى يؤدي  ما جزاء أي يرتب فمـ التونسي المشّرع أّما ، لمالحظاتو منيا ضمني

 اإلدارة يقيد أو يمـز لـ الذي الجزائري المشرع عكس عمى ىذا ، محتواه مف اإلجراء ىذا

 . تعسفيا إلمكانية المجاؿ يفتح ما المكمؼ مقترحات عمى اإلجابة سبيؿ في أجؿ بأي
 المراقبة نتائج تقدير إعادة صالحية الضريبية لإلدارة والتونسي الجزائري المشرع منح -

 وذلؾ ، تعسفيا عمى يشجع ما معّينة حاالت في بالضريبة لممكمؼ المبّمغة الجبائية

 األولية النتائج تقدير بإعادة القياـ مف الضريبية إلدارةا منع الذي المغربي ممشرعل اخالف

 . الضريبية اإلدارية السمطة مواجية في ضماناتو يعزز ما بالضريبة لممكمؼ المبّمغة
 المكمؼ مالحظات رفض في الضريبية اإلدارية السمطة يد ئريالجزا المشّرع ؽطالإ -

صدارىا جزاءات ودوف حرية بكؿ بالضريبة  اعتبار دوف الجبائي لديفا تحصيؿ سند وا 

 يشجع ما ىو و ، مستوياتيا أدنى في بالضريبة المكمؼ ضمانات جعؿي ما ،لمالحظاتو
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 النقيض عمى ىذا ، التعسؼ إلى باإلدارة يدفعو  ، تدليسية اتسموك اتباع إلى المكمفيف

 في حرية ةأي الضريبية لإلدارة القانوف يترؾ لـ التي المقارنة الجبائية التشريعات مع

 الخالؼ عرض المكمؼ عمى تقترح أفب ألزميا بؿ ، بالضريبة المكمؼ مالحظات رفض

 ذىب ما غرار عمى ،وىذا التحصيؿ سند إصدار قبؿ ذلؾو  اإلدارية الطعف لجاف عمى

 . الفرنسي المشرع إليو
 ليس الجبائية الرقابة عممية إجراء وبعد التحصيؿ سند إصدار قبؿ المجاف أماـ الطعف -

 عنو بالتخمي قاـ ثـ ،1791 سنة خالؿ عرفو حيث الجزائري المشرع عمى غريببال

 وجعمو ، السوؽ اقتصاد نحو التوجو مرحمة خالؿ 1771 لسنة المالية قانوف بموجب

 وجود الضريبة لديف يصبح أف وبعد المسبؽ التظمـ نيج اتباع بعد اختيارية مرحمة بذلؾ

 .قانوني
 المسبق. اإلداري لمتظمم بالنسبة - ب
 والمغربي الجزائري يفالجبائي يفالتشريع في بارزة مكانة المسبؽ اإلداري التظمـ يحتؿ -

 إجراء باعتباره ، بالضريبة لممكمؼ بالنسبة يارتبي التي والفائدة األىمية إلى لنظربا

 في الوضع عميو مال خالفا المباشرة الضرائب منازعات في لمفصؿ حاسما إجباريا

 . اإلجراء ىذا عف تخمى الذي التونسي المشّرع إليو ذىب مال خالفاو  العامة القواعد
 أماـ والمساواة ةالعدال لمبدأي تجسيدا القضاء باب طرؽ قبؿ إلزاميا إجراء التظمـ يعتبر -

 فييا اءاالستغن يمكف حاالت استبعدا والمغربي الجزائري القضاء أفّ  إالّ  ،العامة األعباء

 استبعد حيث ،شكال لمرفض القضائية الدعوى تعرض دوف المسبقة الشكوى عف

 الدعوى وكذا االستعجاؿ حالة مف كؿ في المسبقة الشكوى شرط الجزائري القاضي

 كما ، حؽ وجو بدوف المدفوعة المبالغ باسترجاع المطالبة موضوعيا يكوف التي

 أنو إالّ  ،"الشكمية خالالتاال توازي " لمبدأ تطبيقا حالة ةأي المغربي القاضي استبعد

 المسبقة الشكوى تبرر ال الجزائري القاضي عنيا كشؼ التي الحاالت أف إلى توّصمنا
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 ذلؾ تبرر والتي  المنتج المغربي القاضي إلييا ذىب التي الحاالت عكس ،ابطبيعتي

 االستبعاد.
 كال في الضريبة أسست التي الضريبية اإلدارة أماـ التظمـ طريؽ عف الطعف يتـ -

 في أّما ، المجاف أماـ الطعف عمى المرور قبؿ  يتـ الجزائر في لكف ، التشريعيف

 التقييـ. إعادة نتائج عمى قانونا المحدد الميعاد في المكمؼ رد عدـ بعد فيتـ المغرب
 لمضرائب الوالئي المدير في ممثمة الجزائري التشريع في لمتظمـ المستقبمة الجيات تعدد -

 المؤسسات مدراء وكذا لمضرائب الجواري المركز رئيس ، الضرائب مركز رئيس ،

 المغرب في الوضع عكس الجزائر، في المواطف مف اإلدارة تقريب يعزز ما الكبيرة

 في لمضرائب الوالئي المدير شخص في التظمـ أماميا يرفع التي الجية حصر الذي

 لحيرة تجنبا التحصيؿ بشؽ المنازعة اتصاؿ حالة في المحاسب وفي األساس مادة

 . شكال الشكوى ورفض بالضريبة المكمؼ ولبس
 المختصة الجية عمى الشكوى بإحالة تتعمؽ قاعدة وضع عمى المغربي القضاء عمؿ -

 ضياع ويجنبو ضماناتو مف يعزز ما ،توجيييا في المكمؼ خطأ حالة في اباستقبالي

 . الفرنسي المشرع إليو ذىب بما أسوة حقوقو
 ، التحصيؿ أو الوعاء بمادة التشريعات مختمؼ في يرتبط المسبقة الشكوى مضموف -

 ، الجبائية اإلجراءات قانوف في يتمثؿ وحيد إجرائي قانوف الجزائر في يحكميا حيث
 المرتبط أّما رائبضلم لعامةا المدونة ساسباأل المتعمقة األحكاـ فينظـ المغرب في أّما

 . لمتحصيؿ العامة مدونةال فتحكمو بالتحصيؿ
، الغمؽ المؤقت شّرع الجزائري ثالثة وىي : الحجزأّف وسائؿ التنفيذ الجبري لدى الم -

، إاّل أّف القانوف منح ضمانة اإلخطار لممكمؼ الذي ستكوف أموالو المنقولة والبيع
المؤقت لممحؿ الميني دوف حالة  البيع . فال نجد عرضة لمحجز وكذا حالة الغمؽ 

سببا قانونيا يبرر ذلؾ خاصة وأّف إجراء الغمؽ ىو األخطر مف بيف إجراءات التنفيذ 
 الجبري.
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الجزائري والمغربي ، إاّل أّف المشّرع  ستحقاؽ بأجؿ يتطابؽ عند المشرعيفميعاد اال -
بذلؾ تاريخ  عطمة ، فيرجئ الستحقاؽ مع يـوالمغربي عالج مسألة تزامف تاريخ ا

عكس المشرع الجزائري الذي لـز الصمت  تحقاؽ إلى أوؿ يوـ عمؿ يميو ،االس
 .  وتركو لمقضاء بخصوص ىذا األمر

لـ يقرنو كما لـ يضمف المشرع الجزائري وصوؿ اإلخطار أو التنبيو إلى المكمؼ  -
عمى عكس  ،بأي أجؿ ما يضفي عميو طابع الفجاءة والمباغتة مف طرؼ القابض 

وما عمى أبعد تقدير" ويرسؿ في ظرؼ مغمؽ ، " ػالتشريع المقارف الذي عّبر عنو ب
اإلخطار" أّنو يمكف لإلدارة  الضريبية المغربية أف  يعزز ىذه الضمانة " اإلنذار ،

ترسؿ أكثر مف إنذار أوؿ وثاني وثالث ، فال يمكف إذف مباشرة التحصيؿ الجبري إاّل 
أخر عف المت –يستفيد المكمؼ واألكثر مف ذلؾ أّنو  ر لممديف ،إشعا بعد إرساؿ آخر

( يوما ابتداء مف تاريخ االستحقاؽ 33مف أجؿ ثالثيف ) -الدفع وقبؿ تبميغ اإلنذار
 .عمى األقؿ بعد إرساؿ آخر إشعار  (03وعشريف يوما)

 تحتسب إذ ، المواعيد احتساب طريقة حيث مف والمغربي( الجزائري ) المشرعيف يتفؽ -

 األجؿ. حموؿ ويوـ التبميغ يـو الحساب في يدخؿ فال كاممة
 الشكوى لتقديـ موحدا اقصير  اداميع المغربي المشرع وضع الجزائري لممشرع خالفا -

 تعدد نممس أّننا كما ، الضريبي باألساس الضريبية المنازعة اتصاؿ عند المسبقة

 الجبائي. بالتحصيؿ المنازعة ارتباط عند المغربي دوف الجزائري التشريع في المواعيد
 حالة في وذلؾ المغربي الفقو إليو ذىب لما وفقا كتابية أو شفوية شكوى تقديـ يمكف -

 جانب مف المرونة مف نوع أماـ يجعمنا ما ، ليا الخاطئ والفرض الضريبة فرض تكرار

 تكوف أف يشترط الذي يالجزائر  المشرع عكس عمى ، بالضريبة المكمؼ مصالح تأميف

 . مدونة
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 إليو ذىب مام النقيض عمى المغربي التشريع حسب الجماعية الشكوى قبوؿ عدـ -

 كحالة محددة حاالت وفي كاستثناء الجماعية الشكوى قبوؿ حيث مف الجزائري المشرع

 . مثال الورثة
 توجيو الضرائب إدارة إلزاـ طريؽ عف المنقوصة المعيبة الشكوى تصحيح إمكانية -

 الممؼ تكممة لغرض بالضريبة لممكمؼ باالستالـ اإلشعار مع عمييا موصى رسالة

 عكس ، الفرنسي التشريع غرار عمى الجزائري لمقانوف وفقا قانونا محدد ميعاد خالؿ

 حالة في المعيبة الشكوى مصير جعؿو  اإلجراء ىذا إلى يشر لـ الذي المغربي المشّرع

 .مقتضى ليا كاف إف حقوقو لذلؾ تبعا ويفقد الرفض ىو تقديميا ميعاد فوات
 تقديـب تقييدىا طريؽ عف لإلدارة التقديرية السمطة مف الحد عمى الجزائري المشرع عمؿ -

 بشأنيا المتنازع الضريبة مبمغ مف °/°30 مبمغ دفع أو ضمانات بالضريبة المكمؼ

 ،  التحصيؿ بشأف °/°10 ودفع بالوعاء المنازعة اتصاؿ عند الدفع إرجاء قبوؿ ألجؿ
 دوف بشأنو المتنازع الضريبي الديف تحصيؿ الضريبية اإلدارة إرجاء ذلؾ مف واألكثر

 نتيجة °/°30 مبمغ دفع أو ضمانات تقديـ إلى مضطرا بالضريبة المكمؼ يكوف أف

 إليو ذىب ما خالؼ عمى ، الوعاء ادةم في مزدوج ضريبي فرض أو مادي خطأ

 التي الضمانات تقدير في لإلدارة الصالحية كامؿ ترؾ حيث مف المغربي المشّرع

 الدفع. تنفيذ وقؼ سبيؿ في المكمؼ يقدميا
 مطمقة وبصورة لحريتيا اإلدارة إعماؿ حيث مف المغربي مع الجزائري القانوف يتفؽ -

 التي الجية يحدد لـ كما بميعاد يقّيدىا فمـ ، المسبقة الشكوى في التحقيؽ مسألة بشأف

 الفرنسي. المشّرع إليو ذىب ما غرار عمى والبحث التحري عممية تتولى
 الوالئي المدير شخص في الشكوى في الفصؿ جية الجزائري المشرع يحصر لـ -

 في الفاصؿ القرار لكف ، لمشكوى المستقبمة الجيات مختمؼ بيف وزعيا بؿ ، لمضرائب

 القضاء أماـ التمثيؿ حؽ صاحب وحده وىو لمضرائب الوالئي المدير باسـ يتـ الشكوى

 نفس في وحكـ خصـ الضريبية اإلدارة اعتبار وكذا يمعبو الذي المحوري الدور يبرر ما
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 الجيوي المفتش في تتمثؿ بالفصؿ المختصة فالجية المغربي التشريع في أّما ، الوقت

 الضرائب. مدير باسـ يصدر القرار لكف ، فقط لمضرائب
 في الصادر القرار بالضريبة المكمؼ تبميغ الضريبية اإلدارة الجزائري المشرع ألـز -

 عمى وقعي أف يمكف الذي الجزاء يبيف لـ اإللزاـ ىذه مقابؿ لكف ، وتسبيبو الشكوى

 ما عكس ، المخالفة حالة في الكبرى المؤسسات مدير أو لمضرائب الوالئي المدير
 . الرفض حالة في قرارىا تسبيب اإلدارة يمـز لـ الذي المغربي عالمشر  إليو ذىب

 . المجان أمام الطعن-ت
 بالضريبة المكمؼ وؽحق مف المجاف أماـ الطعف أفّ  عمى المغاربية التشريعات أجمعت -

 ساحة عف بعيدا ةيالضريب المنازعات لحؿ بديمة وسيمة باعتباره الضريبية اإلدارة دوف

 بيف فيما النظر وجيات تقريب إلى ييدؼ اختياري إجراء أّنو عمى اتفقت كما ، القضاء

 الطعف لحظة بشأف اختمفت لكف ، القضاء أماـ الطعف وقبؿ المتخاصميف الطرفيف

 الطعف استنفاذ بعدو  الضريبي الديف تحصيؿ سند صدور بعد ذلؾ يتـ حيث ، أماميا

 سند الضريبية اإلدارة إصدار قبؿ ويتـ الجزائري، التشريع في اإلجباري األولي

 . والتونسي المغربي التشريعيف في االستخالص
 ، والمركزي الجيوي ، الوالئي مستويات ثالث عمى الجزائر في الطعف لجاف تتواجد -

 الموفؽ مؤسسة فنجد تونس في أّما المغرب، في والوطني المحمي مستوييفال عمىو 

 . المصالحة ولجاف الجبائي
 عدـ إلى يؤدي ما ، اإلداري الطابع  الجزائر في  الطعف لجاف أعضاء عمى يغمب -

 االستقاللية مبدأ يخدـ ال كما ،القرار اتخاذ في إشراكو وعدـ بالضريبة المكمؼ إنصاؼ

 .  الضريبية اإلدارة إرادة عف بعيدا قراراتيا التخاذ أعضائيا في يفترض الذي والحياد
يثير الكثير  بصوت تداولي المجافضمف تشكيمة دارة الضريبية اإلممثمي ية عضو  -

 تمؾ ، وعند الطعف مف ِقبؿ المكمؼ أماـ وتونسوالمغرب  في الجزائر مف الجدؿ
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ممثؿ عف اإلدارة نفسو أماـ المديف يجد ية والحياد التي ُيفترض فييا االستقالل افالمج
 . وحكـ في آف واحدأماـ طرؼ أي يتدخؿ في إصدار آرائيا ، 

،  ةضمف تشكيؿ المجنة المحمية والوطنية المغربيد واختالؼ صفات األعضاء تعد -
صوت معادؿ لصوت اإلدارة الضريبية في ضماف تمثيمية لممكمفيف بالضريبة بفيناؾ 

 .ىذه المجاف ما يخدـ حيادىا بمناسبة نظرىا في النزاع الضريبي 

 اتالجزائري والتونسي آراء ال ترقى إلى درجة القرار  يفر المجاف في التشريعصدِ تُ  -
الوضع  ما ىو عميو عكس في مواجية اإلدارة الضريبية ،قّوة إلزامية  ةليا أي وليس

 في المغرب إذ تصدر لجاف الطعف اإلدارية مقررات ممزمة لإلدارة الضريبية .

كمؼ بالضريبة مف عامؿ المشرع المغربي اإلدارة الضريبية عمى قدـ المساواة مع الم -
أو زاوية إلزامية وحجية اآلراء التي تصدرىا المجاف فال يمكف لإلدارة استبعاد تنفيذىا 

ما ، إّنما خّوليا المشّرع إمكانية الطعف فييا أماـ الجية القضائية المختصة رفضيا 
 .يعزز مف فعالية ىذا اإلجراء 

ذ اآلراء الصادرة عف لجاف مّكف المشّرع الجزائري اإلدارة الضريبية مف وقؼ تنفي -
بموجب قرار غير قابؿ لمطعف أماـ القضاء ما يبرر امتداد سمطات الطعف اإلدارية 

والفرنسي ، إذ  المشّرع المغربي والتونسي ، عكسرة الضريبية أماـ المجاف كذلؾاإلدا
إمكانية عدـ األخذ برأي المجاف وتحمميا لعبء  عطى لإلدارةأأّف ىذا األخير 

 .أماـ القضاء  عند قياـ المنازعةثبات اإل

يؤدي  ما راء المجافآلمطمؽ الرفض البية حؽ خّوؿ المشرع الجزائري لإلدارة الضري -
في إحداث نوع مف التوازف بيف المكمؼ بالضريبة واإلدارة  إلى تعطيؿ فعاليتيا

 ىذا اإلجراء .وراء دة المرجوة مف ما يدفعنا لمتساؤؿ حوؿ الفائ وىو الضريبية
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ال تتمتع لجاف الطعف اإلدارية بالشخصية المعنوية وبالتالي ال تقاضي وال تقاضى ،  -
ية أو المكمؼ لبسا بخصوص تمثيميا أماـ القضاء عند طعف اإلدارة الضريبيثير ما 

 .في التشريع الجزائري دوف المغربي  بالضريبة في آرائيا

إلدارة الضريبية ، ما يبرر الطعف في آراء المجاف وفقا لمتشريع التونسي يتـ أماـ ا -
بأف المشرع يضع  كما يوحي تعسؼ اإلدارة الضريبية باعتبارىا خصـ وحكـ ،

 بالضريبة .المكمؼ مصمحة األولويات مقارنة ب المصمحة العامة ضمف 

 أهم نتائج المرحمة القضائية.-2

 سير الدعوى الضريبية.بالنسبة ل - أ
أسند المشرع الجزائري والمغربي االختصاص النوعي في منازعات الضرائب المباشرة  -

أخضعيا  فقد المشرع التونسي ، أماممثال في المحاكـ اإلدارية إلى القاضي اإلداري 
رغـ إقرار القضاء إلى اختصاص القضاء العادي ممثال في المحاكـ االبتدائية 

 وىذا في منازعات األساس دوف التحصيؿبالطبيعة اإلدارية لممنازعة الضريبية ، 
يفصؿ فييا بحكـ ل الختصاص قاضي االستئناؼمنازعات التحصيؿ ،حيث أخضع 
وجاعال قرار دستوريا  يدرا بذلؾ مبدأ التقاضي عمى درجتيف المكرسمُ ابتدائي نيائي 

 .امتيازات اإلدارة زعز دائي صادر عف جية قضائية ما يستخالص بمثابة حكـ ابتاال
جعؿ المشرع الجزائري مسائؿ االختصاص المحمي مف النظاـ العاـ يثيره الخصـو  -

أو القاضي مف تمقاء نفسو في أية مرحمة كانت عمييا الدعوى ، عكس المشرع 
 المغربي الذي لـ يعتبره كذلؾ .

الرباط ومراكش ،  مدينتي عمى مستوى المشرع المغربي محكمتيف إداريتيفخمؽ  -
تراب المممكة يؤدي إلى إرىاؽ المكمفيف بالضريبة  يمتد اختصاصيما إلى كافةو 
يتـ إنشاءىا إذ عمى خالؼ الوضع في الجزائر  ، تراكـ الممفات و بطء دراستياو 

 عبر كامؿ تراب الجميورية تدريجيا.
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الوالئي لمضرائب عند المنازعة في يمثؿ اإلدارة الضريبية أماـ القضاء المدير  -
األساس أو القابض عند ارتباط الخالؼ بحالة التحصيؿ الجبائي ، وعميو تبرز 

، مسألة الطعف في اآلراء التي تصدر عف لجاف الطعف إشكالية عممية وعممية حوؿ 
رفع الدعوى ضد المجاف أـ ضد ىؿ تُ عف الطاالمكمؼ بالضريبة ىو عندما يكوف ف

الذي سار تناقض الو تضارب والالغموض ىو  األمر تعقيد فم ما زادو  ،؟اإلدارة 
أخرى ا أدى إلى خمؽ إشكاالت مفي الموضوع الجزائري االجتياد القضائي وفقو 
بيف عدة  ص وتشتتياغموض النصو المادة الجبائية و  دوتعقي خصوصيةإلى  تضاؼ
 . قوانيف

أماـ شرط توكيؿ محاـ لطرح دعوى ضريبية جعؿ المشرع الجزائري ونظيره المغربي  -
أخذ ، في حيف المشرع التونسي أطوار التقاضي في كؿ  شرط وجوبيالقضاء 

وفؽ الجواز في توكيؿ محامي وفصؿ بيف الحالتيف بقاعدة المراوحة بيف الوجوب و 
 . اديػػمعيار م

بخصوص  - عف نظيريو الجزائري والمغربي لطريؽ مختمؼاتباع المشرع التونسي  -
إمكانية  بإتاحة - رفض الدعوى الضريبية شكال أو رفضيا النقضاء ميعاد رفعيا

عرض الخالؼ مف طرؼ المكمؼ بالضريبة أو اإلدارة الضريبية أماـ لجنة إعادة 
 اإلدارة الضريبية تمتد سُمطاتوعميو  ؛التوظيؼ اإلجباري لألداء النظر في قرارات 
دارة تبقى تمتاز وتتمّيز إضافة إلى أّف اإل، بعد المرحمة القضائية ما وامتيازاتيا حتى 

. ما طيمة مراحؿ المنازعة الوقت في ذات  حكـوال خصـال جعمياب مكمؼعف ال
يجعمنا نتوصؿ إلى أّف المنازعة الضريبية في التشريع التونسي المرتبط بالوعاء 

عكس التشريع  أماـ القضاءتنتيي إدارية يتوسطيا الطعف و الضريبي تبتدئ إدارية 
  .تنتيي قضائية و الجزائري والمغربي أيف تبدأ المنازعة إدارية 

يتـ الطعف أماـ القضاء اإلداري الجزائري والمغربي ضد القرار الصادر عف اإلدارة   -
الضريبية بعد التظمـ أماميا ما يؤدي إلى تجميد الطمبات أماـ القضاء ، فال تقبؿ 
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، خالفا لما انتيجو المشرع المقّدمة مف المكمؼ بالضريبة الطمبات الجديدة تبعا لذلؾ 
تقديـ  -عمى قدـ المساواة و -الضريبية يحؽ لكؿ مف المكمؼ واإلدارة إذ التونسي 

، وعمى خالؼ ما ذىب إليو لعدـ وجود تظمـ إجباري أولي  طمبات جديدة نظرا
القرار األصمي األولي قبؿ المشرع الفرنسي حيث يتـ الطعف أماـ القضاء في 

 .المراجعة اإلدارية
القضاء المغربي شرط الجدية في المنازعة بخصوص قضاء االستعجاؿ إضافة  -

ارض مع شرط عدـ المساس لطمب وقؼ تنفيذ تحصيؿ الديف الجبائي والذي قد يتع
 .بأصؿ الحؽ

بية اإلشارة بصورة مقتضبة الختصاص القضاء اإلستعجالي في المادة الضري -
 .في التشريعات الثالثة  واإلحالة إلى القواعد العامة بشأنو

 في منازعات الضرائب المباشرة لمقاضيرغـ منح التشريع التونسي اختصاص البت  -
إاّل أّنو يخّولو في المقابؿ استعماؿ سمطاتو االستقصائية التحقيقية العادي موضوعيا، 

 ي سبيؿ الوصوؿ إلى الحقيقة.التي يتمتع بيا القاضي اإلداري و بصورة إيجابية ف
تناوؿ المشرع الوطني ونظيره في تونس وسائؿ تحقيؽ خاصة تبعا لخصوصية  -

، يمكف القاضي اإلداري اتباعيا لمفصؿ في ضمف قانوف اإلجراءات الجبائية المادة 
المرفوعة أمامو وىي التحقيؽ المضاد والخبرة ، عمى خالؼ المشرع المغربي الدعوى 

قانوف المسطرة )بشأنيا إلى القواعد العامة  أحاؿنفسو عناء ذلؾ و الذي لـ يكمؼ 
 ترسانة تشريعية جبائية .( عمى الرغـ مف وجود المدنية

في حالة تقدير  اإلزامي المجوء إلى الخبرة إجراءجعؿ المشرع التونسي دوف نظيريو  -
إلى المنازعات المحالة بالنسبة القيمة التجارية لمعقارات والحقوؽ واألصوؿ التجارية 

 المتعمقة بالضريبة عمى الدخؿ بعنواف القيمة الزائدة العقارية.
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شبو كمي  يعتمد اعتماداالجبائي في الجزائر، المغرب وتونس ثبت عمميا أّف القاضي  -
عمى مقررات الخبرة لمبت في المنازعات الجبائية ، فأصبح الخبير ىو الفاصؿ 

 . الفاصؿ القانوني عكس القاضيوفعاؿ ولو دور إيجابي الواقعي الحقيقي والفعمي 
نظرا لوجود منازعة قائمة توزيع عبء اإلثبات فيما بيف المكمؼ واإلدارة الضريبية  -

البينة عمى "العامة قاعدة اليصح تطبيؽ بالتالي ال ، و متكافئيف رفيما بيف طرفيف غي
 ."مف ادعى 

، في كؿ مف التشريع الجزائري والمغربي إجراء الصمح في مادة الضرائب عدـ جواز  -
قبؿ وجوبي بعدما كاف  االؼ المشرع التونسي الذي اعتبره إجراء جوازيعمى خِ ىذا 

 . 2014صدور قانوف المالية لسنة 
 األحكام وطرق الطعن فيها .إصدار بخصوص -ب

)ؽ 2002سنة في التيديدية بنص قانوني قياـ المشرع الجزائري بسف عقوبة الغرامة  -
ما يعزز ويضمف حقوؽ رفع بذلؾ الغموض الذي كاف سائد سابقا ، حيث إ ـ إ(

ف تركا المذي، خالفا لموضع في التشريع الجبائي التونسي والمغربي المكمؼ بالضريبة 
 ر الجتياد القضاء في ىذه المسألة.األم

ضمف فييا طرؽ الطعف بإجراءات الفصؿ في الدعوى و غياب نصوص خاصة  -
في  -سواء ضمف النصوص الموضوعية أو اإلجرائية -ية المتعمقة بالجباالمنظومة 

فراطيا في اإلحالة إلى القواعد العامة  ةالتشريعات الثالث ما يؤدي إلى بطء ، وا 
 . البت  والطعف فيياوتعقيد إجراءات 

اقتصار الطعف في األحكاـ الصادرة في منازعات الضرائب المباشرة عمى الطعف  -
باالستئناؼ دوف الطعف بالنقض نظرا لغياب ىيئة قضائية تراقب التطبيؽ السميـ 

محاكـ  2001في الجزائر، عمى عكس التشريع المغربي الذي استحدث سنة لمقانوف 
ة لمطعف بالنقض أمامو، والتشريع االستئناؼ اإلدارية والمجمس األعمى كجية مختص

 التونسي كذلؾ.
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تفرد المشرع التونسي بمعارضتو مبدأ التدرج اليرمي مف حيث االختصاص النوعي  -
في المسائؿ الجبائية نظرا لتشتيتو بيف اختصاص القضاء العادي موضوعيا 

إلى بنا ما يؤدي ، واإلداري قانونيا ، عمى الرغـ مف تبنيو مبدأ االزدواجية القضائية 
اإلجراءات المعقدة والمشتتة مف جية  يجابو جعؿ المكمؼ بالضريبة أّنو القوؿ 

 .و القاضي مف جية أخرى ويواجو اإلدارة الضريبية 
صحيح الخطأ رفع دعوى تمف المكمؼ بالضريبة  تفرد المشرع الجزائري بتمكيف -

أدخالىا ضمف المذيف عكس التشريع المغربي والتونسي  ،المادي ودعوى التفسير
 .أسباب الطعف بالتماس إعادة النظر

 ثانيا : التوصيات.
يتضح مف خالؿ ما تـّ ذكره مف نتائج بأّف الضمانات التي جاء بيا المشرع الجزائري 
مقارنة بنظيره المغربي والتونسي ، والتي حاوؿ مف خالليا تخفيؼ العبء عمى المكمؼ 

نة مع تمؾ الممنوحة لإلدارة الضريبية ، بالمقار وشكمية  وغير فعالة ، تعد ضعيفة بالضريبة 
أثناء المراحؿ التي تمر منيا لذا مف وجية نظرنا ، ولتعزيز ضمانات المكمؼ بالضريبة 

التي تتخذ شكؿ  -المواجية مع اإلدارة الضريبية العمؿ عمى وضع االقتراحات التالية 
 .عمى أرض الواقع  -توصيات 

 المرحمة اإلدارية.-1
إعادة النظر في الضمانات الممنوحة لإلدارة الضريبية أثناء إجراءات إعادة التقييـ  -

الوجاىي المتعمقة بحؽ رفض مالحظات المكمؼ بالضريبة بحرية مطمقة وبدوف 
في سبيؿ  كذلؾعواقب وكذا حريتيا في رفض الشكوى النزاعية ورفضيا آراء المجاف 

مف  ية سمطة سوى ما يوفره لو القانوفتعزيز حقوؽ المكمؼ بالضريبة المجرد مف أ
 .خصوصاأسوة بما ذىب إليو المشرع المغربي  ،  حقوؽ
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إلزاـ اإلدارة بالرد عمى مالحظات المكمؼ بالضريبة خالؿ ميعاد محدد تحت طائمة  -
المقّدـ مف طرؼ األولي إلغاء نتائج الرقابة الجبائية والتقيد بما ورد في التصريح 

 .كما عميو الوضع في التشريع المغربي المكمؼ بالضريبة 
ـّ تقديميا أماـ جية أخرى كما ىو عميو الوضع يجعؿ الشكاوى مقبولة حتى ولو  - ت

 وذلؾ بإحالتيا إلى الجية المعنية. ، في المغرب
الضريبة ضمف تشكيمتيا تفعيؿ دور لجاف الطعف عف طريؽ إشراؾ ممثمي المكمفيف ب -

قصاء عضوية ممثمي اإلدارة الضريبية نظرا إلمكانية االستعانةوبصوت تداولي   وا 
 .بيـ كخبراء فقط 

قبؿ أف يصبح لديف الضريبة  االفعالية لمجاف الطعف بجعؿ تدخميع مف إعطاء نو  -
دولة و تونس والمغرب  بالجارتيفأسوة  سابقاوجود قانوني كما كاف عميو الوضع 

 فرنسا كذلؾ .
لجاف الطعف الشخصية المعنوية رفعا لمبس والغموض الذي يتضارب فيو منح  -

 ء مجمس الدولة .اجتياد قضا
جعؿ اآلراء الصادرة عف لجاف الطعف اإلدارية تتمتع بحجية مطمقة في مواجية  -

عمى قدـ متثاؿ إلييا أو الطعف فييا أماـ القضاء عمييا االو ، اإلدارة الضريبية 
 كما ذىب إلى ذلؾ المشرع المغربي.المساواة مع المكمؼ بالضريبة 

 المرحمة القضائية.-2
الضرائب في عممية التحقيؽ المضاد  محةالتخمي عف إشراؾ أعواف مصضرورة  -

قصد قياـ كمتا العمميتيف بصورة حيادية وبعيدا  والخبرة بإعدادىـ محضر بالعممية ،
المنازعة أماـ أنظار القضاء الذي يتميز أّف عف اإلدارة الضريبية وأعوانيا طالما 
 بالحيادية واالستقاللية في اتخاذه قراراتو.

المرونة في التقاضي مف خالؿ ترؾ األمور عمى أصالتيا وذلؾ بجعؿ إجراء الصمح  -
قانونا بدليؿ وجوده ، بيف المكمؼ واإلدارة الضريبية المجوء إليو  اختياري وممكف
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عمى غرار ما أخذ بو وىذا  دفع الضريبة عمى أقساط مثال ، صورة في وتطبيقو فعال
 المشرع التونسي.

لألخذ بالخبرة في كؿ خضوع القضاة لتكويف متخصص في المادة الجبائية ، تجنبا  -
ؼ في العالقة ولتفعيؿ دور عمى الطرؼ الضعيوذلؾ ألجؿ تقميؿ المصاريؼ مّرة 

 .القاضي
المشرع الجزائري وذلؾ عمال بما طرؼ التخمي عف تسبيب استبعاد تقرير الخبرة مف  -

أخذ بو المشرع المغربي ، لكوف رأي الخبير يستخدـ في تكويف قناعة القاضي فقط ، 
 وال يتمتع بأّية قيمة إلزامية .

ال يحمؿ صفة  خبير محاسب  فقط ، إّنما خبير  أف يكوف الشخص القائـ بالخبرة -
 .بشروطو  جبائي محاسب

قامة محاكـ إدارية استئنافية مقاـ  - ليتولى ، الغرؼ اإلدارية الجيوية الخمس إنشاء وا 
مجمس الدولة رقابة التطبيؽ الصحيح والسميـ لمقانوف عف طريؽ الطعف بذلؾ 

بصفة عامة والضريبية أطوار التقاضي في المادة اإلدارية بذلؾ وتكتمؿ بالنقض 
 أسوة بالقضاء العادي.عمى وجو الخصوص 

إعادة تنظيـ إجراءات التقاضي في المادة الجبائية عمى مستوى المنظومة التشريعية  -
عف طريؽ  ة في حد ذاتياية المنازعة والمادة الضريبيالجبائية تجسيدا لخصوص

، موحد في قانوف مختمفة قوانيف  ةبيف أكثر مف خمسوجود الممحاولة جمع شتاتيا 
 . في كؿ مرة التخمي عف اإلحالة المفرطة لمقواعد العامةكذا ضرورة و 

كؿ ما يتعمؽ بالمادة الجبائية مف اجتيادات قضائية في مجمة خاصة بيا دورية  نشر -
المحتشمة  لتفاتة، مع اإلشارة إلى االعمى غرار الوضع في تونس والمغرب ومستمرة 

 .0333في سنة  مف طرؼ مجمس الدولة بإصداره عدد خاص بالمنازعات الضريبية

في مينيا تضعف طريؽ  إلدارة الجباية التقميؿ مف المنشورات والتعميمات الداخمية -
 .قانوف اإلجراءات الجبائية
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نوف إجرائي بموجب قوانيف التقميؿ مف التعديالت السنوية المتكررة التي تطاؿ قا -
، ونأخذ عمى سبيؿ المثاؿ بخصوص لجاف الطعف اإلدارية تـّ استحداثيا  المالية

وتـّ تعديؿ أحكاميا بموجب  0336ة لسنة بيذه الكيفية ألوؿ مّرة بموجب قانوف المالي
وىو ما يعّقد األمر عمى الميتميف  .0339و 0338و 0337لسنةقانوف المالية 

 الباحث.والباحثيف في المجاؿ الجبائي ومنيـ 
تطاؿ كررة التي مف خالؿ كؿ ما تقّدـ نتوصؿ إلى أّف التعديالت القانونية المت

التي تجمع تعزيز الثقة  اليدؼ مف ورائيامف المفروض أف يكوف ككؿ المجاؿ الجبائي 
 ىماالمكمفيف بالضريبة مع اإلدارة الضريبية عف طريؽ تحقيؽ نوع مف التوازف بيف مراكز 

تحقيؽ وضماف أمف لحقوؽ في سبيؿ وليست تنافرية ية تعاونية بجعؿ عالقتيما تشارك
          .المقابؿ ب المكمؼ بالضريبة وعدـ إىدار حقوؽ الخزينة العامة 

 
 

 



    
 

 ق ائمة المراجع
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القواعد العامة  اإلثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين، أبميال عبد الرحمان -1
، جامعة الدار البيضاء، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون، وخصوصيات المادة

 .2007-2006 السنة الجامعية، المغرب
أطروحة مقّدمة لنيل درجة ، أخالقية القوانين الضريبية الجزائرية، أمزيان عزيز  -2

، جامعة الحاج لخضر باتنة، تخصص: قانون األعمال، الدكتوراه في العموم القانونية
 .2013 -2012السنة الدراسية ، الجزائر

درجة رسالة لنيل ، البقالي نجيب، منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء اإلداري -3
 .2008 -2007المغرب، ، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، الدراسات المعمقة

، (2004 -1992اإلصالح االقتصادي ) النظام الضريبي وتحديات بوزيدة حميد، -4
 .2006، جامعة الجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في العموم االقتصادية

رسالة ، لمضريبةالحماية القانونية الممنوحة لألشخاص الخاضعين ، فاطمة  زعزوعة -5
 .2013 -2012، تممسان، بي بكر بمقايددكتوراه، جامعة أ

، قتصادي المغاربيتنسيق ضريبي في إطار التكامل اال نحو، محرزي محمد عباس -6
، جديد(فرع: نقود ومالية ) نظام ، أطروحة دكتوراه في العموم االقتصادية وعموم التسيير

 . 2006،جامعة الجزائر
رسالة مقدمة لنيل شيادة ، الدعوى الضريبية في النظام القانوني الجزائري، عميان مالك -7

  ،-1-جامعة يوسف بن خدة الجزائر، فرع اإلدارة والمالية، الدكتوراه في القانون العام
2009-2008 . 
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، المنازعات الضريبيةجتياد القضائي المغربي في مادة عميمي عبد الحق، أحكام اال -8
أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كمية العموم القانونية 

 .2013-2012الرباط،  –أكدال ، جتماعيةقتصادية واالواال
أطروحة مقّدمة لنيل شيادة ، الخاصة بالدعوى الجبائيةشيعاوي وفاء، األحكام اإلجرائية  -9

 .2010-2009، جامعة بسكرة، ص: قانون األعمالتخص، دكتوراه العموم في الحقوق
إنياء المنازعة الضريبية عمى الدخل عن طريق ، فريز فرج عبد العالخيري عثمان  -10

 .2016، مصر، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، االتفاق، أطروحات الدكتوراه
 مذكرات الماجستير .-ب

اإلدارية في القانون الجزائري، مذكرة مقّدمة النزاع الضريبي أثناء المرحمة ، حايد فاطمة -1
، جامعة جيجل، لنيل شيادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون عام لألعمال

2012. 
مذكرة لنيل ، المنازعات الجبائية لمضريبة المباشرة في القانون الجزائري، تصاص سميم -2

، قسنطينةجامعة ، تخصص: قانون األعمال، شيادة الماجستير في القانون الخاص
 .2008، الجزائر

مذكرة مقّدمة لنيل شيادة ، ة في المواد اإلداريةيخرشي إليام، المنازعات الضريب -3
الجزائر، ، سطيف، فرحات عباسجامعة ، تخصص: قانون عام، الماجستير في القانون

2004. 

 المذكرات العممية .-ب

مذكرة ختم التمرين ، واإلدارةمبدأ المواجية بين المطالب باألداء ، وفاء الجمل الشريف -
 .2012 -2011السنة القضائية ، تونس، الييئة الوطنية لممحامين، في مينة المحاماة
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 المقاالت .-3
، ((خصوصيات العمل القضائي في المنازعات الجبائية بالمغرب )) أبميال عبد الرحمن، -1

بعنوان  04، سمسمة مواضيع الساعة رقم غربية لإلدارة المحمية والتنميةالمجمة الم
 .1996، المغرب، المنازعات الجبائية في ظل المحاكم اإلدارية

مجمة مجمس ، ((رقابة القاضي اإلداري عمى السمطة التقديرية لإلدارة )) ،أبركان فريدة -2
  .2002، الجزائر ،1عدد الدولة

))عن عريضة رفع الدعوى الضريبية في منازعات الضرائب  ،أمقران عبد العزيز -3
 .2003الجزائر،  عدد خاص : المنازعات الضريبية، مجمة مجمس الدولةالمباشرة((، 

مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية إدلبي منى، )) الدعوى الضريبية في سورية((،  -4
 .2011، ، سوريا27المجمد ، العدد الثالث، والقانونية

مجمة ، )) الفقو اإلداري الجبائي وضمانات المطالب بالضريبة (( ،ناجي البكوش -5
 .2001، تونس، صادرة عن كمية الحقوق بصفاقس، 08عدد ، دراسات قانونية

 14عدد ، مجمة دراسات قانونية، ، ))قراءة في المنظومة الجبائية اليوم ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6
 . 2007، تونس، صفاقسبكمية الحقوق صادرة عن 

مجمة المحاكم ، ((منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء اإلداري ))نجيب،  لبقاليا  -7
 .2008سبتمبر / أكتوبر، المغرب، النجاح الجديدة، 116عدد ، المغربية

)) اإلشكالية التي يطرحيا قانون المحاكم اإلدارية في مجال  الجامعي عبد الرحيم، -8
سمسمة مواضيع ، المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية المنازعات الجبائية ((،

 .1996، المغرب، بعنوان المنازعات الجبائية في ظل المحاكم اإلدارية 04الساعة رقم 
حمة القضائية لفض النزاع ضمانات الممزم خالل المر  )) ،الحسوني نور الدين -9

دار ، عدد خاص بالضرائب، مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية، ((الجبائي
 .2018المغرب، ، السالم
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القانون :  مجمةثبات في نزاعات األساس في القانون الجبائي ((، ))اإل ،العياري كمال -10
 .2007جانفي ، تونس، 17-16عدد   األخبار القانونية

المجمة الفوركي مصطفى، )) خصوصيات المسطرة القضائية في المادة الضريبة ((،  -11
 ، دار اآلفاق العربية، المغرب، 06عدد، المغربية لمدراسات واإلستشارات القانونية

2015. 
: األخبار مجمة القانون، الشحمي الطاىر، )) حاالت التوظيف اإلجباري لألداء(( -12

 .2017تونس، أكتوبر ، 246/247عدد  السنة الثانية عشرة، ،القانونية 
مجمة المنارة لمدراسات القانونية ، ((مسطرة المنازعة الضريبية ))، الشريقي عبد الواحد -13

 . 2012المغرب،  يونيو  ،  دار السالم،02عدد ، واإلدارية
مراجعة اإلقرارات الضريبية : مسطرتيا وانقضاؤىا في ضوء  ))، التاوتي عثمان  -14

، : الضرائبعدد خاص، مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية، ((اجتيادات القضاء
 .2018، دار السالم، المغرب

المحاكم اإلدارية والصعوبات المثارة عمى مستوى التطبيق في ))، التراب مصطفى  -15
سمسمة مواضيع ، غربية لإلدارة المحمية والتنميةالمجمة الم، ((الجبائيةميدان المنازعات 

 .1996، المغرب، بعنوان المنازعات الجبائية في ظل المحاكم اإلدارية 04الساعة رقم 
عدد ، السنة الثامنة ،القانونمجمة ، ((نزاعات اإلستخالص)) الخميري جمال،  -16

 .2013ديسمبر ، ، تونس168/169
ن بين سمطة اإلدارة وحقوق مشروع المدونة العامة لمضرائب: أي تواز ))، نتك محمدأ -17

يناير /فبراير ، المغربالنجاح الجديدة، ،106عدد ، مجمة المحاكم المغربية، ((الممزم
2007 . 

، مجمة مجمس الدولة، ((الطابع التحقيقي لإلثبات في المواد اإلدارية)) ،دران محمدب  -18
 .2009 الجزائر،  ،09عدد 
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العدد ، المجمة القضائية، ((الغش الضريبي المخالفة الضريبية: )) بوسقيعة أحسن،  -19
 .1998 الجزائر،  ،1
المجمة  ((،المنازعات الجبائية في ظل المحاكم اإلدارية  ))، بنبريك عبد العمي  -20

 .1996، المغرب، 04عدد ، المغربية لإلدارة المحمية والتنمية
المجمة المغربية ، ((الجبائية في المرحمة ما قبل القضائيةالمنازعات )) ،بنتو فريد  -21

 .2007، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، 6- 5عدد ، لممنازعات القانونية
شكاالت التطبيقية المنازعات الضريبية بالمغرب: النظام القانوني واإل ))، جيري نجيب -22

 .2016، المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، 08عدد ، مجمة القضاء اإلداري، ((
مجمة القضاء ، ((تطور حق التقاضي الجبائي منذ االستقالل  ))، ىاللي عبد اهلل  -23

 .2007تونس،  جويمية ، 07عدد ، والتشريع
المنازعات الجبائية من لمخبرة في  اإلداري مدى حاجة القاضي)) ،حايد فاطمة  -24

كمية ، قانونية وسياسيةأبحاث مجمة ، ((المغرب -منظور التشريع والقضاء: الجزائر
 الجزائر، ،06عدد  ،جيجلجامعة محمد الصديق بن يحي الحقوق والعموم السياسية 

 .2018جوان 
حقوق المكمف بالضريبة بين إجرائي التعسف في استعمال الحق  ))، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -25

، لمدراسات القانونية واإلداريةمجمة المنارة ، ((في القانون الجزائري  والمحرر الجبائي
 .2019جوان  ، المغرب، دار السالم، خاص بالضرائبعدد 

مقارنة بين القانون الحالي :أنظمة االستثمار في القانون الجزائري )) ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -26
المغرب، ، دار السالم، 28عدد ، مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية، (والممغى(
 .2019جوان 

المجمة ، ((اإلداري في المنازعة الضريبية  يسمطات القاض))حيضرة عبد الكريم،   -27
 .2014ديسمبر  -نوفمبر، المغرب، 119عدد، المغربية لإلدارة المحمية والتنمية
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مجمة ، ((الخبرة القضائية ودورىا في حل المنازعات الجبائية ))، كوروغمي مقداد  -28
 .2002، الجزائر، 1عدد، مجمس الدولة

، 03عدد  مجمة القضاء والتشريع، ((اإلختبار في المادة الجبائية  ))، كمون سميم  -29
 .2011مارس ، تونس، مركز الدراسات القانونية والقضائية

مجمة مجمس ، ((المراقبة الجبائية كسبب رئيسي لممنازعة الضريبية )) كريبي زوبيدة، -30
 .2005 ،الجزائر، 07، ،عدد الدولة

) الجباية الخاصة بالمؤسسات : موقف القاضي اإلداري من األحكام ) ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -31
 .2013، الجزائر، 11عدد  مجمة مجمس الدولة  الجزائية ((،

، المجمة التونسية لمجباية، ((نظام إنابة المحامي في القضاء الجبائي )) كرّيم سامي،  -32
 .2006، تونس ،05ئية بكمية الحقوق بصفاقس، عدد مركز الدراسات الجبا

الخبرة القضائية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية :دراسة  )) محساس سفيان،  -33
 . 2014الجزائر، ، 02عدد  مجمة المحكمة العميا  ،((مقارنة

، الضريبية : شروطيامميح يونس، )) مسطرة التظممات اإلدارية أمام أنظار اإلدارة   -34
 عدد خاص الضرائب،، مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية((، آجاليا ودالالتيا

 . 2018، المغرب دار السالم،
مسوس محمد، )) المنازعات الضريبة بين الضمانات القانونية الممزمة والممارسات   -35

، ىيئة المحامين ،17-16مزوجعدد  ،مجمة المناظرة الواقعية إلدارة الضرائب((،
 .2014ماي ، المغرب

عدد خاص: ، مجمة مجمس الدولة، ((إرجاء دفع الضريبة)) مرحوم محمد الحبيب،  -36
 .2003 الجزائر،  المنازعات الضريبية،

تطورىا وخصائصيا :دراسة  المنازعة اإلدارية في الجزائر:)) ،نويري عبد العزيز  -37
 .2006الجزائر،  ،08عدد  مجمة مجمس الدولة، تطبيقية((
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، مجمة القضاء والتشريع)) القرائن في القانون الجبائي التونسي((،  سييل قدور،  -38
 . 2006تونس، جويمية ، 48السنة ، 07العدد 

مجمة المنارة ، ((التظمم الضريبي بين إلزامية النص واجتياد القضاء)) سفيان صابر،  -39
 .2018 ،المغرب دار السالم، بالضرائب،عدد خاص ، لمدراسات القانونية واإلدارية

مركز ، 03عدد  مجمة القضاء والتشريع، ((نزاعات األساس )) ،عبيدة سممى -40
 .2011مارس ، تونس، الدراسات القانونية والقضائية

ون المدني وقانون ن))الغرامة التيديدية في ظل أحكام القا ،قويدري مصطفى -41
 .2012، الجزائر، 01العدد ، المحكمة العميامجمة ((، اإلجراءات المدنية واإلدارية

 .1998الجزائر، ، 53عدد  نشرة القضاة، ((النزاع الجبائي))  ،قنطار رابح  -42
مجمة ))دور المجان الضريبية في فض المنازعات الضريبية((،  شنوف السعدية،  -43

، المغرب، دار السالم، بالضرائب عدد خاص، المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية
2018. 
 الممتقيات والندوات .واأليام الدراسية -4

أعمال الندوة الوطنية ، ))خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية(( ،أبميال عبد الرحمن -1
المجمس دفاتر ، حول موضوع : اإلشكاالت القانونية والعممية في المجال الضريبي

 .2011، المغرب، ورات الحمبيمنش، 16األعمى عدد 
المطالبة التمييدية : عبء ثقيل عمى الممزم أم مسطرة ناجعة لحل )) ،األبيض بوبكر -2

أعمال الندوة الوطنية حول موضوع : اإلشكاالت القانونية  ،((المنازعات الجبائية 
، ورات الحمبيمنش، 16المجمس األعمى عدد دفاتر ، والعممية في المجال الضريبي

 .2011، المغرب
أعمال الندوة الوطنية حول )) اإلثبات في النزاعات الضريبية((، ، البوعمري بوشعيب -3

المجمس األعمى دفاتر ، موضوع : اإلشكاالت القانونية والعممية في المجال الضريبي
 .2011، المغرب، ورات الحمبيمنش، 16عدد 
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أعمال ممتقى ، ((بات في نزاعات التوظيف اإلجباريمعضمة اإلث)) ،البرجي سفيان -4
 الجمعية التونسية لمقانون الجبائي.، 2002جانفي  04و03يومي ، الجبائيالقاضي 

))صالحيات اإلدارة الجبائية ((، سمسمة الخبير: دراسات في القانون  ،الورفمي أحمد -5
 .2003، تونس، الجبائي

الخبير:دراسات في سمسمة  ،: ما الجديد؟(( )) التوظيف اإلجباري لألداء ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6
 .2003، تونس، القانون الجبائي

جنة الوطنية لمطعون الضريبية االختصاص والمسطرة  والقرارات المّ  ))، الكاسم الحسن -7
: اإلشكاالت القانونية والعممية في أعمال الندوة الوطنية حول موضوع ((،الصادرة عنيا

، المغرب، الحمبيورات منش، 16المجمس األعمى عدد دفاتر ، المجال الضريبي
2011. 

اميا )) التعريف بالمجن المحمية لتقدير الضريبة والمسطرة المتبعة أم ،الكرناوي إبراىيم -8
الندوة الجيوية السادسة بعنوان : المنازعات اإلنتخابية  ((،لمبت في المنازعات الضريبية

 .2007، المغرب، مطبعة األمنية، والجبائية من خالل اجتيادات المجمس األعمى

مزم وواجباتو دور القضاء اإلداري في تحقيق التوازن بين حقوق الم )) ،السباعي محمد -9
أعمال الندوة الوطنية حول موضوع اإلشكاليات القانونية ، ((في الميدان الجبائي

، مطبعة المعارف 16دفاتر المجمس األعمى عدد ، والعممية في المجال الضريبي
 .2011، المغرب، الجديدة

))النزاع الجبائي أمام المحاكم((، أعمال دورة دراسية بالمعيد األعمى  كمال،العياري  -10
 .2003جانفي  30بتاريخ :   لمقضاء، تونس

))إيقاف التنفيذ في استخالص الدين الضريبي أمام القضاء  الفاسي الفيري سموى، -11
والجبائية من الندوة الجيوية السادسة بعنوان : المنازعات اإلنتخابية ، المستعجل((

  .2007، المغرب، مطبعة األمنية، خالل اجتيادات المجمس األعمى
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أعمال ممتقى القاضي الجبائي ، )) ىيكمة القضاء الجبائي اإلداري(( الفندري خميل، -12
جانفي  04و03يومي ، تونس، المنظم من طرف الجمعية التونسية لمقانون الجبائي

2002 . 
الندوة الجيوية ، ((حول عالقة جديدة بين الممزم واإلدارة الجبائية ))، القادري فؤاد  -13

، السادسة بعنوان : المنازعات اإلنتخابية والجبائية من خالل اجتيادات المجمس األعمى
 .2007، المغرب، مطبعة األمنية

المنازعات اإلدارية في المادة الضريبية أو الطرق البديمة لتسوية )) ،الشريقي محمد  -14
: اإلشكاالت القانونية والعممية أعمال الندوة الوطنية حول موضوع ((،الجبائية  اعاتالنز 

، المغرب، منشورات الحمبي، 16المجمس األعمى عدد دفاتر ، في المجال الضريبي
2011. 

أي تطور لمقضاء اإلستعجالي اإلداري في مجال المنازعات )) ،التراب مصطفى  -15
الوطنية حول موضوع : اإلشكاالت القانونية والعممية في أعمال الندوة ، ((؟الجبائية

، المغرب، ورات الحمبيمنش، 16المجمس األعمى عدد دفاتر ، المجال الضريبي
2011. 

))اإلشكاالت المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي((،  بودالي عزيز،  -16
والعممية في المجال أعمال الندوة الوطنية حول موضوع : اإلشكاالت القانونية 

 .2011، المغرب، ورات الحمبيمنش، 16المجمس األعمى عدد دفاتر ، الضريبي
)) الرقابة القضائية في مادة التوظيف اإلجباري لألداء ((، أعمال  ،بوعزيز الحبيب  -17

 .1999نوفمبر  26 ، تونس، النزاعات الجبائيةموضوع :الممتقى الجيوي حول 
)) الرقابة اإلدارية والقضائية في مجال المنازعة الضريبية((، مجمة  بوغالب محمد،  -18

المنازعات اإلنتخابية والجبائية من خالل اجتيادات المجمس األعمى، الندوة الجيوية 
 .2007السادسة، مطبعة األمنية، المغرب، 
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من  242وقف تنفيذ تحصيل الدين الضريبي عمى ضوء المادة  )) بنعزي محمد،  -19
الندوة الوطنية حول موضوع : اإلشكاالت القانونية والعممية  ،((المدّونة العامة لمضرائب
، المغرب، منشورات الحمبي، 16دفاتر المجمس األعمى عدد ، في المجال الضريبي

2011. 
فاعمية لجان الطعن اإلدارية لمضرائب كألية لتسوية النزاعات الجبائية ))،جبالي محمد  -20

، ممتقى حول آليات (( -دراسة مقارنة-2016في ظل تعديالت قانون المالية لسنة 
تسوية المنازعات ذات الطابع االقتصادي في الجزائر: بين النصوص والواقع ، المنظم 

 .2016نوفمبر  09 و08جيجل، يومي –بجامعة محمد الصديق بن يحي 
يبية : المطالبة والضمانة اإلجراءات الشكمية في المنازعة الضر )) ،زاىر مصطفى  -21

، الندوة الوطنية حول موضوع اإلشكاالت القانونية والعممية في المجال ((نموذجا
 .مطبعة المعارف الجديدة، المغرب ، 16عدد ، دفاتر المجمس األعمى، الضريبي

، أعمال ((ستثماراءات الجبائية في قانون تطوير االاإلجر  خصوصية))حسان نادية،   -22
و 21جامعة قالمة، الجزائر، يومي ، الممتقى الوطني الثاني حول اإلجراءات الجبائية

 .2008أفريل  22
))ضوابط المطالبة أمام اإلدارة الضريبية ((، مجمة المنازعات  ،كوني عبد الجميل  -23

الندوة الجيوية السادسة، ، من خالل اجتيادات المجمس األعمى االنتخابية والجبائية
 .2007، مطبعة األمنية، المغرب

))إجراءات الطعن اإلداري في مجال المنازعات ، سقالب فريدة ودموش حكيمة  -24
جامعة قالمة، ، الجبائية((، أعمال الممتقى الوطني الثاني حول اإلجراءات الجبائية

 .2008ل أفري 22و 21الجزائر، يومي 
فارة سماح وبوخميس سييمة، ))الطعن باالستئناف أمام مجمس الدولة في المنازعات   -25

جامعة قالمة، ، أعمال الممتقى الوطني الثاني حول اإلجراءات الجبائيةالجبائية ((، 
 .2008أفريل  22و 21الجزائر، يومي 
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، أعمال الممتقى الوطني الثاني حول ((إجراءات مراقبة الضريبة )) فنيدس أحمد،  -26
 .2008أفريل  22و 21جامعة قالمة، الجزائر، يومي ، اإلجراءات الجبائية

ة ((، الندوة الجيويضريبي))خصوصية المنازعة في مجال الفحص ال ،شكيري محمد  -27
، نتخابية والجبائية من خالل اجتيادات المجمس األعمىالسادسة بعنوان : المنازعات اال

 .2007، المغرب، األمنية مطبعة
)) النظام القانوني لمتظمم اإلداري المسبق في المنازعات الضريبية ((،  خرشي إليام، -28

جامعة قالمة، الجزائر، يومي ، أعمال الممتقى الوطني الثاني حول اإلجراءات الجبائية
 .2008أفريل  22و 21

 .المحاضرات -5
كمية العموم القانونية ، محاضرات في قانون المسطرة المدنية محّينة، أخريف عبد الحميد -1

) غير 2011/2012: السنة الدراسية، المغرب، ، جامعة فاسواالقتصادية واالجتماعية
 .منشور( 

الوطنية المدرسة  مقّدمة لطمبة، محاضرات في مادة المنازعات الجبائية، بساعد عمي -2
 . (غير منشور .) 15ص ، الجزائر، 2012سنة  لإلدارة 

  النصوص القانونية.-6

 ر.اتيالدس-أ

 الجزائر . -1
  28دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر باالستفتاء الشعبي  في 

 07، مؤرخ في 438 -96المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996نوفمبر 
ديسمبر  08مؤرخ في ، 76 الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية عدد، 1996ديسمبر 
، 2016مارس  06، مؤرخ في 01 -16المعدل والمتمم بموجب قانون ، 1996
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 07 في مؤرخ ،14 عدد الجزائرية لمجميورية الرسمية الجريدة ،الدستوري التعديل يتضمن

 .2016 مارس
 

 . المغرب-2

  ج ، يتعمق بتنفيذ الدستور، 2011يوليو  29صادر في ، 1.11.91ظيير شريف رقم 
 .2011يوليو  30مؤرخ في ، مكرر  5964 عدد ر م م 

 تونس.-3
  المنشور بموجب قرار صادر من رئيس ، 2014دستور الجميورية التونسية لسنة

يتعمق باإلذن بنشر دستور ، 2014جانفي  31مؤرخ في ، المجمس الوطني التأسيسي
 .2014فيفري  04مؤرخ في ، 10عدد ر ر ج ت  ، الجميورية التونسية

 النصوص التشريعية .-ب
 . يةالجزائر  - أ
باختصاصات مجمس  يتعمق، 1998ماي  30مؤرخ في ، 01-98قانون عضوي رقم  -1

 .1998نوفمبر  15مؤرخ في  37عدد ، ج ر ج ج، الدولة وتنظيمو وعممو
يعدِّل ويتمم القانون العضوي ، 2011يوليو  26مؤرخ في ، 13-11قانون عضوي رقم  -2

مجمس الدولة  المتعمق باختصاصات، 1998ماي  30مؤرخ في ، 01-98رقم 
 .2011أوت  03مؤرخ  في ، 43عدد ج ج ج ر ، وتنظيمو وعممو

 ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية، 1966جوان  08مؤرخ في ، 154 -66أمر رقم  -3
 . )ممغى(. 1966جوان  20مؤرخ في ، 47عدد ج ر ج ج 

يتضمن قانون الضرائب المباشرة ، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 101 -76أمر رقم  -4
 . 1976ديسمبر  22مؤرخ في ، 102عدد ج ر ج ج  ، والرسوم المماثمة

يتضمن قانون الرسم عمى رقم ، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 102 -76أمر رقم  -5
 .1976ديسمبر  26، مؤرخ في 103عدد ج ر ج ج  ، األعمال
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ج ر ج ، قانون الطابعيتضمن ، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 103 -76أمر رقم  -6
 .1977ماي  17مؤرخ في ، 39عدد ج 

يتضمن قانون الضرائب غير ، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 104 -76أمر رقم  -7
 . 1977أكتوبر 02مؤرخ في ، 70عدد ج ر ج ج  ، المباشرة

ج ر ، يتضمن قانون التسجيل، 1976ديسمبر  09مؤرخ في ، 105 – 76مر رقم أ -8
 .1977ديسمبر  18مؤرخ في ، 81عدد ج  ج 

يتضمن قانون المالية لسنة ، 1990ديسمبر  31، مؤرخ في 36-90قانون رقم  -9
 .1990ديسمبر  31مؤرخ في ، 57عدد  ج ج ر ج، 1991

تضمن قانون المالية لسنة ي، 1996ديسمبر  30مؤرخ في ، 31-96مر رقم أ -10
 .1996ديسمبر  31مؤرخ في ، 85عدد  ج ج، ج ر 1997

ج  ج ر، يتعمق بالمحاكم اإلدارية، 1998ماي  30مؤرخ في ، 02-98قانون رقم   -11
 .1998 نوفمبر  15 مؤرخ في، 37عدد  ج
تضمن قانون المالية لسنة ، ي2001ديسمبر  22مؤرخ في ، 21 -01قانون رقم  -12

المحدث بموجبو قانون  .2001ديسمبر  23، مؤرخ في 79عدد  ج ج ج ر ،2002
 اإلجراءات الجبائية .

انون المالية لسنة يتضمن ق، 2002ديسمبر  24، مؤرخ في 11-02قانون رقم  -13
 . 2002ديسمبر  25مؤرخ في ، 86عدد  ج ج ج ر، 2003

يتضمن قانون المالية لسنة ، 2006سبتمبر  26مؤرخ في ، 24 -06قانون رقم  -14
 . 2006ديسمبر  27، مؤرخ في 85عدد  ج ج ج ر، 2007

يتضمن قانون اإلجراءات المدنية ، 2008فيفري  25مؤرخ في ، 09-08قانون رقم  -15
 .2008أفريل  23مؤرخ في ، 21عدد  ج ج ج ر، واإلدارية

يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة ، 2010أوت  26مؤرخ في ، 01-10أمر رقم  -16
 .2010أوت  29مؤرخ في ، 49، ج ر ج ج عدد 2010



 العنوان: منازعات الضرائب المباشرة ) الجزائر، تونس، المغرب(.

 

263 
 

لسنة ، يتضمن قانون المالية 2015ديسمبر  30مؤرخ في ، 18-15قانون رقم  -17
 .2015ديسمبر  31مؤرخ في   ،72عدد  ج ج ج ر، 2016

 ج ج ج ر، يتعمق بترقية االستثمار، 2016أوت  03، مؤرخ في 09-16قانون رقم  -18
 .2016أوت 03، مؤرخ في 46عدد 

يتضمن قانون المالية لسنة ، 2016ديسمبر  28، مؤرخ في 14-16قانون رقم  -19
 .2016ديسمبر  29مؤرخ في ، 77عدد  ج ج ج ر، 2017

يتضمن قانون المالية لسنة ، 2018ديسمبر  27مؤرخ في ، 18-18نون رقم اق  -20
 .2018ديسمبر  30مؤرخ في ، 79، ج ر ج ج عدد 2019

 .يةتونسال-ب  
يتعمق بإدراج مجمة  1959أكتوبر  05مؤرخ في ، 1959لسنة  130قانون عدد  -3

 . 1956نوفمبر  13مؤرخ في ، 56عدد ، ر ر ج ت، المرافعات المدنية والتجارية

ر ، تعمق بالمحاكم اإلداريةي 1972مؤرخ في أول جوان ، 1972لسنة  40قانون عدد  -2
 منقح  ومتمم بموجب قانون أساسي عدد ، 1972جوان 2الصادر في ر ج ت 

 05مؤرخ في ، 11عدد ر ر ج ت  ، 2002فيفري  04مؤرخ في ، 2002لسنة 11
 .2002فيفري 

يتعمق بإصدار مجمة ، 1973ديسمبر  31مؤرخ في ، 1973لسنة  81عدد  قانون -3
، 1973ديسمبر  31مؤرخ في ، 51عدد ر ر ج ت ، المحاسبة العمومية

 .2501فحةص
تعمق بإصدار مجمة ي، 1989ديسمبر  30، مؤرخ في 1989لسنة  114قانون عدد  -4

عدد ج ج  ر ر، عمى الشركات الضريبة عمى دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة
 .1989ديسمبر  31إلى  29مؤرخ في ، 88

يتعمق بمصالح الموفق ، 1993ماي  03مؤرخ في ، 1993لسنة  51قانون عدد  -4
 .1993ماي 11مؤرخ في ، 35عددر ر ج ج  ، اإلداري
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، 37ر ر ج ت عدد، ، يتعمق  بالخبراء العدليين3882جوان  32مؤرخ ، 53قانون رقم  -5
 . 3882جوان  38مؤرخ في 

يتعمق بإصدار مجمة ، 2000أوت  09مؤرخ في ، 2000لسنة  82عدد  قانون -7
 .2000أوت  11مؤرخ في ، 64عدد ر ر ج ت  ، الحقوق واإلجراءات الجبائية

يتعمق بالمصادقة عمى ، 2005أوت  15مؤرخ في ، 2005لسنة  87قانون عدد  -8
 26في  مؤرخ، 68عدد ر ر ج ت ، إعادة تنظيم بعض أحكام مجمة االلتزامات والعقود

 .2005أوت 
المتعمق بقانون المالية  التكميمي لسنة ، 2014أوت  19مؤرخ في ، 54قانون عدد  -9

 راجع : موقع منشورات المطبعة الرسمية لمجميورية التونسية .، 2014
يتعمق بضبط مشموالت مصالح ، 2014سبتمبر  17مؤرخ في ، 3485أمر عدد   -10

سبتمبر  26مؤرخ في ، 78عدد ر ر ج ت الموفق الجبائي وتنظيمو اإلداري والمالي، 
2014. 

 .يةالمغرب-ت
منشورات جمعية  ، ، يتضمن قانون اإللتزامات والعقود1913أغسطس  12ظيير   -1

،  2009يناير  14عدد ، سمسمة النصوص القانونية، نشر المعمومة القانونية والقضائية
 .2016فبراير  18نة بتاريخ محيّ 

ج ، بشأن المجمس األعمى 1957سبتمبر  27بتاريخ  ، 1.57.223ظيير شريف رقم -2
 .1957أكتوبر  08مؤرخ في ، 2347عدد ر م م 

يتضمن  1974سبتمبر  28في  مؤرخ، 1.74.447ظيير شريف بمثابة قانون رقم  -3
مؤرخ في ، مكرر 3230عدد  م م ج ر، المصادقة عمى نص قانون المسطرة المدنية

 .1974سبتمبر 30
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يتعمق بتنفيذ القانون  1991سبتمبر  10، صادر في 1.91.225ظيير شريف رقم  -4
 03مؤرخ في ، 4227عدد  م م  ج ر، لمحدث بموجبو محاكم إداريةا 41.90رقم 

 . 1993نوفمبر 
إحداث المحاكم اإلدارية ، 1993نوفمبر  03الصادر في ، 2.92.59مرسوم رقم  -5

 . 1993نوفمبر 17، مؤرخ في 4229عدد  م م  ج ر، ومقار نفوذىا
، بتنفيذ القانون رقم 1995نوفمبر  08صادر في ، 1.95.213ظيير شريف رقم   -6

يوليو  01، مؤرخ في 4335عدد  ج ر م م، بمثابة ميثاق لالستثمارات، 18.95
1996. 

يتعمق بتنفيذ القانون ، 2000ماي  03صادر في ، 1. 00. 175ظيير شريف رقم  -7
بتاريخ ، 4800عدد ج ر م م ، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، 15 .97رقم 
 . 2000يونيو  01

ذي التنفي الصادر بموجبو األمر، المتعمق بالخبراء القضائيين، 45 .00قانون رقم  -8
ج ر م م عدد ، 2001يونيو 22بتاريخ  1. 01 .126بمقتضى الظيير الشريف رقم 

 . 2001يوليو  19مؤرخ في ، 4918
تعمق بتنفيذ قانون رقم ي، 2004فبراير  03صادر في ، 1.04.22ظيير شريف رقم  -9

 .2004فبراير  05بتاريخ ، 5184عدد  م م ج ر، بمثابة مدونة األسرة 03.70
يتعمق بتنفيذ قانون ، 2006فيفري  14صادر في ، 01.06.07شريف رقم  ظيير -10

مؤرخ ، 5398عدد  م م ج ر ، ستئناف إداريةاالمحدث بموجبو محاكم ، 03.08رقم 
 .490ص ، 2006فيفري  23في 

المتعمق بتحديد عدد ، 2006يوليو  25الصادر في ، 2.06.187مرسوم رقم   -11
مؤرخ ، 5447عدد م م  ج ر، ودوائر اختصاصيامحاكم االستئناف اإلدارية ومقارىا 

 .2006أوت   14في 
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الصادر بتنفيذه الظيير الشريف ، 2007لمسنة المالية  43 .06قانون المالية رقم   -12
، المتضمن المدونة العامة لمضرائب، 2006ديسمبر  31بتاريخ  1.06.232رقم 

 . 2018طبعة 
بتنفيذ القانون رقم ، 2007نوفمبر 30في  مؤرخ، 1.07.195ظيير شريف رقم   -13

 03مؤرخ في ، 5583عدد ج ر م م  ،تعمق بجبايات الجماعات المحميةالم 47.06
 .2007ديسمبر 

يتعمق بتنفيذ قانون ، 2015ديسمبر  19، صادر في 1.15.150ظيير شريف رقم  -14
 .2015ديسمبر  21، مؤرخ في 6423ج ر م م عدد ، 70.15المالية رقم 

 .الجزائرية  النصوص التنظيمية-ت 
يحدد شروط التسجيل ، 1995أكتوبر  10مؤرخ في ، 310 – 95مرسوم تنفيذي رقم  -1

، 60ج ر ج ج عدد ، في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياتو و يحدد حقوقيم وواجباتيم
 . 1995أكتوبر  15مؤرخ في 

تأسيس وسيط يتضمن ، 1996مارس  23مؤرخ في ، 113 -96مرسوم رئاسي رقم   -2
 ) ممغى(. 1996مارس  31مؤرخ في ، 20عدد  ج ج ج ر ، الجميورية

يتضمن إلغاء مؤسسة ، 1999أوت  02مؤرخ في ، 170 -99مرسوم رئاسي رقم  -3
 .1999أوت  04مؤرخ في ، 52عدد  ج جج ر ، وسيط الجميورية

يحدد المصالح الخارجية لإلدارة ، 2009فبراير  21مؤرخ في ، قرار وزاري مشترك -4
 . 2009مارس  29، مؤرخ في 20ج ر ج ج عدد ، الجبائية وصالحياتيا

 التعميمات . -7
 الجزائرية . - أ

، لمديرية العامة لمضرائبا، وزارة المالية، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -1
 :يوم صدر ،يتضمن تدابير متعمقة بمجان الطعنمنشور  المنازعات، مديرية
15/02/1997. 
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 الدليل، لمديرية العامة لمضرائبا، وزارة الماليةالجيورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -2
 . 2002 الجزائر،  ،منشورات الساحل، 02سمسمة الجباية رقم ، التطبيقي لممكمف بالضريبة

، المديرية العامة لمضرائب، وزارة المالية، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3
 . 2010، ، الجزائر"حقوقكم وواجباتكم "ميثاق المكمف بالضريبة 

، المديرية العامة لمضرائب، وزارة المالية، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -5
 . 2010، الجزائر، منشورات الساحل، الدليل التطبيقي لممكمف بالضريبة

، المديرية العامة لمضرائب، الماليةوزارة ، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-6
 .2017ماي   07في  ةمؤرخ، 11رقم ، تعميمة تتعمق بمجان الطعن، مصمحة المنازعات

 .التونسية -ب
دليل المراقبة والنزاع  ،اإلدارة العامة لألداءات ،اليةوزارة الم، الجميورية التونسية -

 ، تونس، د س.الرابعالجزء ، محكمة االبتدائيةاإلجراءات أمام ال ،الجبائي
 المغربية .-ج

ميثاق الممزم   المديرية العامة لمضرائب،، اليةالماالقتصاد و  المممكة المغربية، وزارة -
 .2016 المغرب،  ،مجال المراقبة الضريبية في  بالضريبة 

 المواقع اإللكترونية . - 8
، ((بالمغرب جتياد القضائيمة التيديدية في ضوء القانون واالالغرا)) ،خالد الدك -1

www.marocdroit.com  ، : 12:00الساعة : ، 10/10/2016تاريخ الزيارة. 

أي دور لمجن الضريبية في حل المنازعات الضريبية وفق التوجو )) ،الوكيمي عزيز -2
انظر الموقع االلكتروني  :  ،((العامة لمضرائب لممدونةالجديد 

www.droitenterprise.com ، :23:00الساعة : ، 11/01/2018تاريخ الزيارة. 
، ((2017الجديد في الصمح الجبائي من خالل قانون المالية لسنة ))الورفمي أحمد،  -3

عمى الساعة:  2017جانفي  04بتاريخ: ، .http://ae.linkedin.comالموقع: 
20:00. 

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
http://www.droitenterprise.com/
http://www.droitenterprise.com/
http://ae.linkedin.com/
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 ))المنازعات القضائية في مجال الوعاء الضريبي((، الموقع:  السبيسي ىدى، -4
http://www.hcp.ma  ،:21.00عمى الساعة29/12/2014تاريخ الزيارة. 

 الموقع النزاعات الضريبية بالطرق اإلدارية((،))تسوية  العكام محمد خير، -5
http://fr.scribd.com    ، : 10:00عمى الساعة 10/07/2016تاريخ الزيارة. 

 :وقع مانظر ال ،((المنازعات الضريبية بين التحقيق واإلثبات)) ،جواد لعسريا -6
www.maghress.com ، 11:00الساعة ، 18/10/2015بتاريخ. 

انظر ، )) الخبرة القضائية ودورىا في حل المنازعات الجبائية(( بوتخريط نعيمة، -7
عمى الساعة:  15/05/2016تاريخ الزيارة: ، .www.marocdroit.comالموقع: 
10:00. 

: الموقع ،2003جويمية  03في  الصادر ،المحكمة اإلدارية قرار -8
Maroc.comwww.Jurisprud. ، الساعة ، 2017سبتمبر 10:تاريخ الزيارة

12:50. 
 .:انظر الموقع  ،2006أكتوبر  05  بتاريخ ،343 عدد المحكمة اإلدارية أكادير -9

 Maroc.comwww.Jurisprud ، الساعة ، 2017سبتمبر 10:تاريخ الزيارة
12:50. 

، مديرية الضرائب " "شركة سامي التكوست ضدّ ، 179عدد حكم المحكمة اإلدارية  -10
تاريخ ، .Maroc.comwww.Jurisprud: انظر موقع، 2007ماي  26تاريخ ب

  .12:50الساعة ، 2017سبتمبر 10:الزيارة 
انظر ، يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75قانون رقم  -11

 . joradp.dzwww. الجزائرية األمانة العامة لمحكومة 

 جتهاد القضائي.اال-9
 الجزائري .-1
 المحكمة العميا.قرارات   - أ

http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/
http://fr.scribd.com/
http://www.maghress.com/
http://www.marocdroit.com/
http://www.jurisprudmaroc.com/
http://www.jurisprudmaroc.com/
http://www.jurisprudmaroc.com/
http://www.jurisprudmaroc.com/
http://www.joradp.dz/
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 .1990، 03عدد ، 1987جوان  06 مؤرخ في ، 54003قرار  رقم  -1
 .1995 ،47نشرة القضاة  عدد ، 1992أفريل  26 مؤرخ في  ،89920قرار رقم  -3

 .1995، 02المجمة القضائية عدد ، 1994أكتوبر 23مؤرخ في ، 94453قرار رقم  -2

 .المضغوط ) غير منشور(، القرص 1996جويمية  21 مؤرخ في ،143174قرار رقم  -4
 .01،1998المجمة القضائية عدد ، 1997أفريل  13 ، مؤرخ في 115284قرار رقم  -5
 .(غير منشور)القرص المضغوط  ،1997أفريل  27 مؤرخ في ، 116250قرار رقم  -6

 مجمس الدولة .قرارات  -ب
 ) غير منشور(.القرص المضغوط  ،1999 جوان 28مؤرخ في ، 159874قرار رقم  -1
 غير منشور(.القرص المضغوط) ،1999 نوفمبر 22 مؤرخ في  ،177052قرار رقم  -2
 .2000، 02عدد  مجمة، 2000جوان  24، مؤرخ في 7455قرار رقم   -3
 غير منشور(.)القرص المضغوط  ،2001فيفري  19مؤرخ في ، 163903قرار  رقم  -4
 المنازعات الضريبية  عدد خاص ،2001أفريل 09مؤرخ في  ،207171رقم قرار  -5

2003 . 
 .(غير منشور)القرص المضغوط  ،2001جويمية  30مؤرخ في ، 2770قرار رقم  -6
  .(غير منشور) القرص المضغوط  ،2001أكتوبر  08مؤرخ في ، 012045رقم قرار  -7
 منازعات الضريبية، عدد خاص بال2002جانفي  28مؤرخ في ، 002060قرار رقم  -8

2003 . 
 ) غير منشور(. القرص المضغوط ،2002جويمية  15مؤرخ في ، 005040قرار رقم  -9

 .2002، 02عدد مجمة ، 2002سبتمبر  23 مؤرخ في ،7304قرار رقم  -10
بالمنازعات الضريبية ، عدد خاص 2002أكتوبر 15مؤرخ في ، 004399قرار رقم  -11

2003. 
 ) غير منشور(القرص المضغوط  ،2003 جانفي 14مؤرخ في ، 9352قرار رقم  -12



 العنوان: منازعات الضرائب المباشرة ) الجزائر، تونس، المغرب(.

 

267 
 

، بالمنازعات الضريبيةخاص  عدد، 2003 فيفري 25، مؤرخ في 006526قرار رقم  -13
2003. 

 .(غير منشور) وطالقرص المضغ، 2003 مارس 18، مؤرخ في 7264رقم قرار  -14
 ) غير منشور(القرص المضغوط ، 2003أفريل  01، مؤرخ في013164قرار رقم  -15
 غير منشور(.)المضغوطالقرص  ،2003 أفريل 15، مؤرخ في 005183قرار رقم   -16
 القرص المضغوط )غير منشور( .، 2003أفريل  15 في مؤرخ ،6937قرار رقم  -17
 .2003، 04مجمة عدد ، 2003أفريل 15، مؤرخ في 7440قرار رقم  -18
 القرص المضغوط ) غير منشور( . ،2003أفريل  15 ، مؤرخ في12600قرار رقم  -19
 القرص المضغوط) غير منشور( .، 2003ماي  06مؤرخ في ، 8644قرار رقم  -20
 .(غير منشور)القرص المضغوط ، 2003ماي  20مؤرخ في ، 007864قرار رقم  -21
 . (غير منشورالقرص المضغوط )، 2003جوان  03مؤرخ في ، 13071قرار رقم  -22
 .(منشورغير )القرص المضغوط  ،2003جوان  17مؤرخ في ، 001717قرار رقم  -23
 .(غير منشور)القرص المضغوط  ،2003جوان  17مؤرخ في ، 008753قرار رقم  -24
 .(غير منشور) ، القرص المضغوط 2003 جوان 17مؤرخ في ، 10563قرار رقم  -25
 غير منشور(.)القرص المضغوط ،2003جويمية  22مؤرخ في ، 010739قرار رقم  -26
 .(غير منشورالمضغوط)القرص ، 2003أكتوبر  21، مؤرخ في 13535 رقم  قرار -27
 .غير منشور(القرص المضغوط) ،2003ديسمبر  16مؤرخ في ، 12251قرار رقم  -28
 .2006، 08عدد ، 2004جانفي  20مؤرخ في ، 11052قرار رقم  -29
 .(غير منشور)، القرص المضغوط2004فيفري  17مؤرخ في ، 012398قرار رقم  -30
 .(غير منشور ) المضغوط، القرص 2004أفريل  20، مؤرخ في 007692رقم قرار -31
 . 2005 ،07مجمة عدد  ،2004سبتمبر  23مؤرخ في، 013677قرار رقم  -32
 .(غير منشور)، القرص المضغوط2004نوفمبر 23مؤرخ في ، 013680قرار رقم  -33
 .2005، 7عدد مجمة ، 2005جويمية  12 ، مؤرخ في20288قرار رقم  -34
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 .(غير منشور)القرص المضغوط  ،2005سبتمبر 20مؤرخ في ، 019861قرار رقم  -35
 .غير منشور(القرص المضغوط) ،2005سبتمبر  20مؤرخ في ، 021651قرار رقم  -36
 .(غير منشور)القرص المضغوط، 2006جانفي  24مؤرخ في  ،025035قرار عدد  -37
 . 2006، 08، مجمة عدد 2006 جوان 14مؤرخ في ، 030134قرار رقم  -38
 .2009، 09عدد  مجمة، 2007جوان  13مؤرخ في ، 033289قرار رقم  -39
 .2009، 09عدد مجمة ، 2008فيفري  13مؤرخ في ، 038542رقم  قرار  -40
 . 2012، 10مجمة عدد ، 2010 أفريل 08مؤرخ في ، 51895قررا رقم  -41
 .2012 ،10عدد مجمة ، 2011سبتمبر  08 مؤرخ في، 62653قرار رقم  -42
 .2012، 10مجمة عدد ، 2012جويمية  19مؤرخ في ، 072652قرار رقم  -43
 . 2013، 11مجمة عدد ، 2013فيفري 14مؤرخ في ، 075290قرار رقم  -44
 .2015، 13مجمة عدد ، 2014ماي 15مؤرخ في ، 084062قرار رقم  -45

 فقو القضاء التونسي . -2
 .1993جوان  07مؤرخ في ، 1097عدد مدني قرار تعقيبي  -1
 .1994نشرية ، 1994نوفمبر  09مؤرخ في ، 33874تعقيب مدني عدد  -2
 .1998جويمية  13مؤرخ في ، 31762عدد إداري قرار تعقيبي   -3
 .2003ماي  26مؤرخ في ، 33623قرار تعقيبي إداري عدد   -4
 . 2006جانفي  30 مؤرخ ،35687قرار تعقيبي إداري عدد  -5
 . 2006نوفمبر  13مؤرخ في ، 35787قرار تعقيبي إداري عدد  -6
 .2006ديسمبر  25مؤرخ ، 36330 دقرار تعقيبي إداري عد -7
 . 2007نوفمبر  19مؤرخ في ، 36713قرار تعقيبي إداري عدد  -8
 . 2008جانفي  14 مؤرخ في ،36987عدد  قرار تعقيبي إداري  -9

 . 2008فيفري  25، مؤرخ في 37427عدد قرار تعقيبي إداري  -10
 . 2008ماي  30مؤرخ في ، 38085دد قرار تعقيبي إداري ع -11
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 .2009جانفي  24مؤرخ في ، 39326إداري عدد ر تعقيبي اقر  -12
 .2009فيفري  28مؤرخ في ، 38178قرار تعقيبي إداري عدد  -13
 .2009أفريل  13، مؤرخ في 38128قرار تعقيبي إداري عدد  -14
 .2009ماي  25مؤرخ في  ،37009عدد  قرار تعقيبي إداري  -15
 . 2009جويمية  06مؤرخ في ، 38214عدد  قرار تعقيبي إداري  -16
 . 2009أكتوبر 31 مؤرخ في، 38346عدد  إداري  قرار تعقيبي -17
 . 2009نوفمبر  09مؤرخ في  ، 39717قرار تعقيبي إداري عدد  -18
 .2009نوفمبر  23مؤرخين في ، 38278و 38275قرارين تعقيبيين إداريين عدد  -19
 .2009ديسمبر  21، مؤرخ في 39846قرار تعقيبي إداري عدد  -20
 .2010مارس  29مؤرخ في ، 310023قرار تعقيبي إداري عدد  -21
 .2010أفريل  26مؤرخ في ، 310140تعقيبي إداري عدد  قرار -22
 .2010ديسمبر  27مؤرخ في ، 310729د قرار تعقيبي إداري عد -23
 .2013فيفري  25مؤرخ في ، 213525قرار تعقيبي إداري عدد  -24
 .2014فيفري  24 مؤرخ في  ،311968عدد  قرار تعقيبي إداري  -25

 . يالمغرب-3
 .1989أوت  10مؤرخ في ، 7158عدد   المجمس األعمى  قرار -1
 .1990أفريل 21مؤرخ في ، 97/1125عدد  حكم  المحكمة اإلدارية  -2
 .  1995مارس  08مؤرخ في ، 9531عدد، المحكمة اإلدارية حكم   -3
 .1997سبتمبر  25مؤرخ في ،134محكمة النقض، الغرفة اإلدارية، عدد حكم  -4
 .(غير منشور).1998نوفمبر  11مؤرخ في ، 434حكم رقم  -5
 .1999أكتوبر  06مؤرخ في ،12499عدد ، بوجدةمة اإلدارية المحكحكم  -6
 .1999أكتوبر  07، مؤرخ في 1191عدد  قرار المجمس األعمى  -7
 .2000جوان  07مؤرخ في ، 2000/127حكم  المحكمة اإلدارية عدد  -8
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 . 2002جانفي  03مؤرخ في ، 10قرار الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى عدد  -9
 ) غير منشور(..2006سبتمبر  20مؤرخ في ، 746قرار رقم  -10
 .2005أكتوبر 25 مؤرخ في  ،616رقم المحكمة اإلدارية حكم  -11
جويمية  21مؤرخ في ، ذكر دون رقم، حكم المحكمة  اإلدارية بالدار البيضاء  -12

 .380/6/2009ممف عدد ، 2010
، ممف 2012مارس  19مؤرخ في ، 1114عدد ، قرار محكمة االستئناف اإلدارية -13

 .330/09/09عدد 
ممف ، 2010أكتوبر  08مؤرخ في ، 3779ستئناف اإلدارية عدد قرار محكمة اال -14

 .768/11/09عدد 
 . 2011أفريل 21مؤرخ في ، 316قرار محكمة النقض  رقم   -15
، ممف إداري عدد 2013أفريل  11مؤرخ في ، 376قرار محكمة النقض عدد  -16

1649/4/1/2011. 
ممف عدد  ،2014جانفي  16مؤرخ في  ،62/01عدد  ضمحكمة النق قرار -17

1502/04/2011. 
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 التلخيص  



 المغرب (.،  تونس، منازعات الضرائب المباشرة ) الجزائرالعنوان:     

 

 الملخص :
 اإلدارية  المنازعاتتعتبر منازعات الضرائب المباشرة من المواضيع المتميزة عن باقي       

في سبيل دفع ما المكمف بالضريبة عترض ي قد لما تتميز بو من خصوصية و تعقيد األخرى
إلى  في سبيل الوصول و عميو و، و من قبل اإلدارة الضريبيةعمي واقعـًابًنا أو تعسًفا ـقد يراه غ  

 مرحمتين أساسيتين:تجتاز ىذه المنازعات ، الطرفيننظر ي قرب وجيات  حل
 

  ل األول في الطعن أمام اإلدارة يتمث، مسارين :  ويندرج تحتيا األولىالمرحلة
الضريبية عن طريق الشكوى المسبقة قصد تصحيح األخطاء المرتكبة في الوعاء 

، المرتكبة في الحساب من طرف اإلدارة الضريبيةالضريبي أو استدراك األخطاء 
ويتفق ، لمجوء إلى الطعن أمام القضاء اوضروري اوحاسم اويعتبر  ىذا المسار إجباري

ع التونسي الذي تخّمى عن ىذا لمشرّ عكس ا شّرع الجزائري مع المغربيفي ذلك الم
 المرحمة . ىذه من المسار

أمام لجان الطعن اإلدارية لمضرائب المباشرة  الم قدم أّما الثاني فيتمحور حول الطعن 
قبل صدور سند التحصيل الضريبي  ممارستوتم وت، ااختياري ا و إجراءاالذي يعد مسار 

 ممارسة وقتجعل متشريع الجزائري الذي ا لخالف المغربي والتونسي ينفقا لمتشريعو 
ولية أمام األشكوى البعد تقديم  و التحصيل بعد إصدار سند أمام ىذه المجانالطعن 

  اإلدارة الضريبية .
 كامل ضمان ب خالل ىذه المرحمة متمتعاالمكمف بالضريبة و يكون  : الثانية المرحلة

ية الواسعة المخولة لمقاضي اإلداري ـــق  ـات التحق  ـالسمط حقوقو الدفاعية من خالل
ن التشريعين في كل مىو األمر الم تبع  ،و عمى تعسف اإلدارة الجبائية ابتو ـرق م مارسةل

 جعل ام  ل مغايرا نيجا و سمك اتبع الذي مشّرع التونسيخالفا لم الجزائري و المغربي
 لمقضاء و كقضاء موضوع العادي لمقضاءالجبائية القضايا  اختصاص النظر في 

 ،ونزاع واحدفي مادة  اقضائيا زدواجا و اتشتتما ي شكل  و ىو، كقضاء قانون اإلداري
أمام  بتقديم طعن آخر  - بعد الطعن أمام القضاء  – إلى السماح لممكمف افةً ــإض

 . لجان إدارية أخرى
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Résumé . 

Le contentieux relatif  à  l’impôt direct se distingue  des autres 

contentieux administratifs, en raison de la spécificité et de la 

complexité auxquelles le contribuable peut objecter afin de payer ce 

qu’il pourrait juger imposé de manière injuste et arbitraire par 

l’administration fiscale .Afin de parvenir à une solution qui rapproche 

les points de vue des deux parties, Par conséquent, ces tendances 

passent par deux étapes fondamentales : 

 La première étape, comporte deux voies : la première consiste à 

faire appel à l’administration fiscale par le biais d’une  

réclamation  préalable afin de corriger les erreurs commises dans  

l’assiette fiscale ou lors du calcul par l’administration 

fiscale :cette procédure est obligatoire, décisive et nécessaire  

pour  un recours devant les tribunaux . Le législation algérien est 

d’accord avec le législateur Marocain, contrairement au 

législateur   tunisien qui a abandonné cette voie à ce stade la . La 

seconde voie est l’appel interjeté devant les commissions  de  

recours  administratifs  en matière d’impôts directs, qui est 

considéré comme un cours et une procédure facultative . Il est 

pratiqué avant la délivrance du certificat de perception 

(recouvrement) fiscale conformément aux législateurs marocain et 

tunisien .Contrairement à la législation algérienne, qui fixe le 

délai pour l’exercice d’un recours devant ces comités après 

délivrance du certificat de perception et après le dépôt de la 

plainte initiale devant l’administration fiscale . 

 

 Deuxième étape :le contribuable jouit de tous ses droits de 

défense par le biais des pouvoirs  d’enquête étendus conférés au 

juge administratif, afin qu’il exerce son contrôle sur l’arbitraire de 

l’administration fiscale, ce qui est le cas dans les législations 

algérienne et marocaine, à la différence du législateur tunisien . 

Ce dernier attribuant la compétence des affaires en matière fiscale 
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à la compétence du pouvoir judiciaire ordinaire, ce qui constitue 

une dispersion et une double juridiction dans un article et un 

litige. En plus, cela permet au contribuable – après appel devant le 

pouvoir judiciaire – de présenter un autre recours devant d’autres 

commissions administratives .    
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Summary : 

 

          Litigation relating to direct taxation differs from other 

administrative disputes, because of  the specificity and complexity  

that  the taxpayer may object to pay what he could judge unfairly and 

arbitrarily imposed by the tax administration . In order to reach a 

solution that brings the points of view of the two parties closer,  

therefore,  these  trends  go through  two fundamental stages : 

 

 The first stage consists of two ways : the first one consists 

in appealing to the tax authorities by means of  a prior 

complaint in order to correct the errors made in the tax base 

or when calculated by the tax authorities : this procédure is  

mandatory, decisive and necessary for an appeal to the courts 

. The Algerian legislator  agrees  with the  Moroccan 

legislator, contrary to the Tunisian  legislator  who  

abandoned this path  at this stage .The  second  way is the 

appeal to administrative appeal boards in the area of  direct 

taxation, which is considered a course and an optional  

procedure. It is practiced before the issuance of the tax 

collection certificate (collection) in accordance with 

Moroccan and Tunisian legislators . Contrary to the  

Algerian  legislation, that sets a deadline for appealing to 

these commissions after issuance of  the  collection 

certficate, and filing the initial complaint with the tax 

authorities. 

 

 The Second stage:the taxpayer enjoys all his rights of 

defense through the extensive investigative  powers  

conferred on the administrative judge, so that he exercises 

control over the arbitrariness of the tax administration, which 

is the case in Algerian and Moroccan legislation ; yet, unlike 

the Tunisian legislature . The latter assigns the jurisdiction of 



Litigation relating to direct taxation (Algiers, Tunisia,  Morocco) 

 

 

tax cases to the jurisdiction of  the  ordinary court, which 

constitutes a dispersion and a double jurisdiction in the 

theme  and the dispute. In addition, this allows the taxpayer – 

after appealing to the ordinary judicial authorities – to file 

another appeal before other administrative commissions .   

    


