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    دكتورة ال
  و العلوم السياسيةكلية احلقوق   "  أ"   اضرةحم ةأستاذ

  بسكرة  –ضر جامعة حممد خي
  
  

  :الملخص
التي تقوم یتناول هذا الموضوع اإلجراءات التنفیذیة التي تتخذها إدارة الضرائب أثناء عملیة المتابعة    

بها ضد المكلف بالضریبة عند امتناعه عن تسدید دیونه، بهدف حمایة المصلحة العامة و استرجاع أموال 
من ناحیة و كیفیة ممارسة القاضي اإلداري لرقابته على هذه اإلجراءات من ناحیة أخرى ،   الخزینة العمومیة

راءات  في قانون اإلجراءات الجبائیة  بعد صدور حیث نبین في هذه الدراسة تنظیم المشرع الجبائي لهذه اإلج
، 155إلى  145أین خصها بالباب الثاني تحت عنوان ممارسة المتابعات في المواد من  2016قانون المالیة 

و كیفیة الطعن القضائي  فإجراءات المتابعة تبدأ بعملیة الغلق المؤقت للمحل التجاري و المهني و إجراءاتها
لة الحجز اإلداري و منازعة إلغاءه و رفع الید و استرداد األشیاء المحجوزة، وصوال لإلجراء فیها، مرورا بمرح

  .التنفیذي األخیر المتمثل في عملیة البیع و ما یتبعها من منازعات
  

Résumé  :  
 Ce thème traite des dispositions exécutives que l’administration des impôts 

doit prendre durant l’opération de poursuite qu’elle fait à l’encontre des personnes 
manifestant un refus de payer leurs dettes, afin préserver l’intérêt général et 
récupérer les fonds de la caisse de l’état et la méthode dont use le juge administratif 
pour (surveiller, contrôler)   superviser ces procédures. 
 Cette étude démontre que l’organisation de ces procédures par le législateur 
fiscale dans  la loi des finances 2016 parue dans le 2 eme  chapitre sous l’intitule 
« L’exercice des poursuites » dans les articles 145 à 155. 
 Donc les procédures de poursuites débutent par la fermeture momentanée 
du local commerciale et professionnel et les procédures du recours judicaire en 
passant par la saisie administrative, le litige d’annulation, la levée de  sanction et la 
récupération  des biens saisis en arrivant à la procédure finale représentant la vente 
et les litiges qui s’en suivent.      
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  : مقدمـــــــــــــــــــة

ال   ا، مما لف امل ع ة إجبار ا صدور بمجرد تصبح القانونية بة الضر أن فيھ جدال

املا قتطاع ذلك بة فالضر ا، حقوق يفاء اس ا ق إقرارا و الدولة سيادة مبدأ إ نادا اس

املص تحقيق اطار مقابل دون الدولة تفرضھ لزام،لزامي ع طا ا عل يضفي ما ذا العامة، ة

ا لف امل مع اتفاق دون تتم   .ف

جراءات من جملة يحدد ي با ا املشرع جعل بة الضر بھ تتم الذي لزامي ع فالطا

ال التنفيذية جراءات ة ج من فنظم ا، أداء عن بة بالضر لف امل امتناع حالة عة للمتا الالزمة

وتقو  أخرى ة ج ومن الدفع، عن التوقف عند لف امل من ا حقوق يفاء الس الضرائب إدارة ا م

عة املتا إجراءات ع الرقابة حق داري للقا منح القانون دولة و املشروعية ملبدأ تجسيدا

الضر التحصيل بمنازعات عرف ما اطار ذا الضرائب، إدارة من   . املمارسة

املادةفباستقراء إطار145نص تتم عات املتا إجراءات فإن بائية ا جراءات قانون من

ما ن ت ج من ا مباشر يمكن ، املالية ر وز طرف من املقدمة داول ا من املستمدة التنفيذية   :القوة

صل_  بحسب املعتمدين الضرائب إدارة   .أعوان

ال_  يتم ي نا است ق كطر ن القضائي ن زاملحضر ا يخص فيما الضرورة عند إليھ وء

  .التنفيذي

ة مواج الضرائب إدارة ا تباشر ال جراءات ع الضوء سليط و نا دراس من دف فال

ع جابة محاولة خالل من موضوعنا تفصيال بتوضيحھ سنقوم ما ذا و بة، بالضر لف امل

تية الية   :ش

جرائية القواعد داريل القا لرقابة و التنفيذية لإلجراءات املنظمة بائية ا

أموال حماية ن ب و ناحية، من بة بالضر لف امل حقوق ن ب الفع التوازن تحقيق ع قادرة ا عل

أخرى؟ ناحية من العامة نة ز   ا

ا   تقوم ال عات املتا إلجراءات التطرق خالل من عنھ جابة تو س ما إدارةذا

املادة ام ألح وفقا املالية145الضرائب قانون ظل بائية ا جراءات قانون الرقابة2016من و ،

تية العناصر عرض ا عل داري للقا   :املخولة

ول  املؤقت: املبحث   الغلق

عت   الذي امل أو التجاري للمحل املؤقت الغلق إ املبحث ذا خالل من تطرق جراءس

من الضر الدين سديد عن متناع عند الضرائب إدارة ا تقوم ال عة املتا ول التنفيذي
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القانونية، طبيعتھ تحديد نحاول ثم جراء، ذا ف عر إ املبحث ذا تطرق س حيث بھ، لف امل

ذا ع داري القا رقابة ع خ لنقف   .جراءفإجرءاتھ،

ول    املؤقت: املطلب الغلق ف   عر

إجراءات   مباشرة إطار الضرائب إدارة تمارسھ جراءات من إجراء املؤقت الغلق عت

املادة ام أح الضر املشرع نظمھ قد و ا، أدا عن بة بالضر لف امل امتناع عند من146التنفيذ

بائية ا جراءات   .قانون

تقرر    قد منو ا وتمكي الضرائب إلدارة منحت ال نائية ست جراءات ضمن جراء ذا

العامة نة ز ا أموال وفقا 1تحصيل التحصيل عذر عند إليھ وء ال يتم ي نا است ق طر و فالغلق ،

لذلك قانونا املقررة ة دار    2 .للطرق

امل   بھ يقوم تنفيذي إجراء و املؤقت الغلق املديرفقرار أو ى الك باملؤسسات لف امل دير

املتعلقة خ ذا اختصاص قواعد ام اح ضرورة مع ، قلي اختصاصھ إطار للضرائب ي الوال

دينار ن خمس و مئة ا مبالغ تجاوز ال بالرأي)دج150.000.000(باملنازعات خذ ا ف ن يتع ال و ،

ة املركز لإلدارة    3 .املطابق

يامل الثا املؤقت:طلب الغلق إلجراء القانونية   الطبيعة

نزع   يرتب ال ونھ ديدي إجراء أنھ القول فيمكن جراء ذا ل القانونية للطبيعة سبة ال و

من املنع و امل و التجاري للمحل املؤقت الغلق ع فقط ينصب بل بة، بالضر لف امل ملكية

  نتفاع،

يأ الحق إجراء أنھ لكنكما ، التأخ عن ديدية غرامات فرض و للدفع لف امل يھ تن عد ي

أموالھ ب ر محاولة أو شاط ال مزاولة من منعھ و املحل لغلق الضرائب إدارة أ فت جدوى   .دون

عن البعد ل عيدا أنھ إال التنفيذية، جراءات ضمن نظمھ قد ي با ا املشرع أن فرغم

يدي تم إجراء و ف سقطالتنفيذ ي با ا الدين بة بالضر لف امل سدد إذا و ديد، ال ع طا يحمل

جراء   .ذا

تجاوزه   يمكن ال ي قانو بأجل املشرع طھ ر وق تحفظي إجراء أنھ ديد ال ع طا يؤكد مما و

الضر اع ال ة سو ل الالزم ي القانو ل ا اتخاذ   .دون

الثالث املؤقت: املطلب الغلق   إجراءات
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جراءاتلق   قانون التجاري للمحل املؤقت الغلق إجراءات الضر املشرع نظم د

املادة ام أح بائية املدير146ا أو ى الك املؤسسات مدير من إما يصدر إجراء أنھ حيث منھ،

لف امل من الضر الدين سداد عن متناع عد ي، القانو اختصاصھ حدود ل للضرائب ي الوال

حوال من حال بأي تتجاوز أن يمكن ال ر6ملدة   .أش

ع   شرف الذي املحاسب عده مسبق ر تقر ع بناءا للمحل املؤقت الغلق إجراء يصدر

ب حددت قانونية لة م إعطاء عد إال ينفذ ال جراء ذا أن إال عھ، يتا و خ10امللف تار من أيام

القان لإلجراءات وفقا لف امل للتبليغتبليغ أو 4 ونية الضر الدين لسداد إما لة م منحھ دف ذا و ،

الضرائب قابض من عليھ مصادق لالستحقاقات ل   .الكتتاب

ال   القانونية الطبيعة تؤكد ا أ إال ا قصر رغم الضر املشرع ا حدد ال لة امل ذه و

س ل و ديدي إجراء الغلق أن و سابقا، ا ع يديتحدثنا تم إجراء أنھ كما لمة، ال بمع تنفيذي

الضر للدين ي ا التحصيل و البيع إجراءات ملباشرة يدا تم املحل غلق خالل من بالتنفيذ   .للبدء

بة،   بالضر لف امل ة حر بمبدأ مساس من لھ ش ما رغم فعال إجراء الغلق إجراء عت

محل فتح إ خ ذا س ما غالبا دينھحيث ة سو خالل من جراء 5 ھ ذا فشل حالة أما ،

ق طر عن التنفيذية جراءات فعليا ندخل نا دينھ سداد إلزامھ و بة بالضر لف امل ردع

مخولة سلطة أي أو الوا من مقدمة رخصة ع بناءا الضرائب قابض طرف من البيع عملية مباشرة

خالل قانونا من30بذلك عمليةيوما تتم الرخصة تقديم دون جل ذا انت إذا و الرخصة، طلب

ختصاص قواعد حسب للضرائب ي الوال املدير أو ى الك املؤسسات مدير ترخيص ع بناءا البيع

للتلف ا قابلي و البيع محل شياء طبيعة مراعاة مع و ا،    6 .املعمول

املؤق   الغلق إجراء أن إ أيضا التحصيلش نائية است حالة تجاوزه يمكن ت

يوم عد مباشرة البيع عملية للشروع ز ا مباشرة الضرائب قابض من ستوجب الذي الفوري

ف مصار أية بدون و بة بالضر لف امل تبليغ من   7 .واحد

للمحل   املؤقت الغلق حالة ع املشرع ا أقر نائية است حالة و الفوري فالتحصيل

الضر املشرع حدد لذلك البيع، و ز ا ي إجرا قبل املقرر و جراء عت ال امل و التجاري

و مباشرة للتحصيل وء ال    8 :حاالت

ضطراري  - البيع أو لھ ع التا قلي للنطاق لف امل  .غي

التكمي30انقضاء - صدار حالة التحصيل جدول إدراج عد الضرائبيوما دول

املماثلة الرسوم و  .املباشرة
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التكمي - صدار عند التبليغ خ تار من يوما عشرة خمسة حاتالناتجإنقضاء تصر عن

أصال ح التصر عدم عن و  .اذبة

عن - التوقف أو الوفاة أو التنازل ب س امل أو التجاري شاط ال ممارسة عن التوقف

 .ستغالل

املتعلقة - قوق نا املقيم املستفدين إ زائر ا املقيمون املدينون ا يدفع ال باملداخيل

ارج  .ا

ارج - ا ن املقم ن املعنو و ن الطبيعي اص لصا املوزعة اح  .ر

من - املواد ا عل املنصوص قوق الرسوم74إ60ا و املباشرة الضرائب قانون من

 .املماثلة

حاالت - ال ف ي ا التحصيل وجوب ع خاصة نصوص تنص  .ال

املجال فتح فقد صر ا يل س ع ا يذكر لم املشرع أن يجد االت ا ذه إ فالناظر

ضمان و العمومية نة ز ا حماية دف ذا و خاصة، نصوص بموجب تنظم حالة أي يعاب الس

ا ع ما نوعا يؤثر ذا ان إن و ا، حقوق ضياع يجعلعدم و بة، بالضر لف للم اصة ا ة ملص

العامة ة للمص تميل   . الكفة

ع الرا املؤقت: املطلب الغلق قرار ع داري القا   رقابة

إدارة   بھ تقوم ديدي إجراء و امل أو التجاري للمحل املؤقت الغلق إجراء أن بما

بحق و بة بالضر لف للم اصة ا ة باملص يمس و حمايةالضرائب ي با ا املشرع حاول فقد ا، وق

الغلق قرار مخاصمة و الضرائب إدارة مع جبائية منازعة الدخول حق منحھ خالل من خ ذا

التنفذية جراءات ع داري القا رقابة سط ل ق كطر قوقھ،و كضمان داري القضاء أمام

دارة ا تقوم   .ال

لف   م ل ل يمكن بموجبحيث داري القرار ذا يطعن أن الغلق إلجراء عرض بة بضر

و ، ا ست القضاء ام ألح وفقا يفصل الذي إقليميا املختصة ة دار املحكمة س رئ لدى ضة عر

القرار، تنفيذ الطعن يوقف أن رفع 9 دون بطلب قانونا س بة بالضر لف امل من املقدم الطعن ذا

ل يخضع ةاليد، إدار منازعة عت ألنھ ة، دار و املدنية جراءات قانون ا عل املنصوص إلجراءات

ا إدار قرار   .تخاصم

مؤسسة، بطلبات لة املست مور لقا تقدم ضة عر بموجب الطلب ذا يقدم حيث

جال أقرب و لسة ل قانونية بصفة صوم ا باستدعاء القا    10 .ليقوم
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و جراءاتذا لقانون بائية ا املادة ال ست إجراءات زائري ا املشرع أخضع

املادة صراحة ة دار و املدنية جراءات قانون و بائية باإلطالع948ا و لكن ، خ ذا من

امل من عة الرا الفقرة غ ال باالست خاصة ام أح نجد ال ي با ا ي جرا القانون ال146ادةع

الغلق قرار للطعن إليھ وء بال   .سمحت

فالطعن ة، دار و املدنية جراءات قانون العامة ام ح إ الرجوع علينا ن يتع لذلك

املادة من عة الرا الفقرة نص خالل من قانونا ثابت ذا و موقف أثر لھ س ل الغلق و146قرار ،

مواضعقضاء   .عدة

خفع بتار الصادر الدولة مجلس قرار جاء املثال يل اع:"" 2001- 02-19س ال أن حيث

رقم املقرر بإلغاء يتضمن1996-06-10الصادر33يتعلق الذي غرب ران و الضرائب ة مدير عن

التجاري املحل بذمتھ...... غلق الواقع الدين سدد لم املستأنف أن متنازع غ و ثابت   ...لكن

السيدح أن بما حق) ع.ب(يث بائية ا لإلدارة الغلق مقرر موضوع املحل التجارة يمارس

للمادة وفقا بة بالضر لف امل ات ممتل ز ق طر عن بة الضر ع الضرائب392لتحصل قانون من

  ..........املباشرة

أيد الدولة مجلس أن املستأنفو ة دار الغرفة   .11"قرار

ال القرار فماإن التجاري املحل غلق لقرار القانونية الطبيعة شأن قولھ سبق ما يؤكد سابق

يمس ال و ا، سديد املطلوب الرسوم و قوق ا ع صول ا أجل من مؤقت، احتياطي إجراء إال و

ن املادت ا عل املنصوص ال لالست العامة القواعد مع يتفق يجعلھ مما ق، ا 921و918بأصل

تمسقانو  ال ال املؤقتة بالتداب يأمر ا ست القا أن تق ال ة إدار و مدنية إجراءات ن

القرار غياب لو و ضة العر ع أمر بموجب ة دار القرارات تنفيذ عرقلة ودون ق ا بأصل

  .داري 

املادةباستقراءلكن من الثانية است921الفقرة بصفة و تحدثت ا أ الغلقنجد عن نائية

من بھ يقومون ما عن املحالت اب أل كجزاء املختصة ة دار السلطة تتخذه الذي داري

وقف ا ست للقا الة ا ذه أجاز حيث العام، النظام ملقتضيات ام اح عدم و مخالفات

نا الغلق قرار   .تنفيذ

سط يمكنھ داري القا أن القول يمكن تقدم أومما التجاري املحل غلق قرار ع رقابتھ

ام اح مع و ا ست القضاء إطار الضرائب إدارة من الصادر املتمثلةمبادئھامل   : ساسية

الضرائب - إدارة أمام أوال وى   .الش
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ق - ا بأصل املساس  .عدم

ال - ست عنصر  .توفر

الدين - لسداد ضمانات  .تقديم

املوض - دعوى  .وعوجود

غلق بخصوص الضرائب إدارة قرار تنفيذ بوقف يأمر أن داري للقا يحق ال أنھ غ

مع التعارض عدم إطار دائما لكن موجودة فالرقابة لرقابتھ، حدا ل ش ما ذا و التجاري، املحل

عامة امتيازات من دارة بھ تتمتع ما و ى، الك القانونية  .املبادئ

الثان داري ا: املبحث   ز

اتجاه   الضرائب إدارة بھ تقوم الذي داري ز ا بدراسة املبحث ذا خالل من سنقوم

ع داري القا رقابة إ ثم يتھ ما إ تطرق س لذلك الدفع، عن توقفھ عند بة بالضر لف امل

تية العناصر خالل من جراء   : ذا

ول  داري :املطلب ز ا ف   عر

اتخاذع   حق الضرائب إلدارة املشرع منح فقد ديونھ سديد عن بة بالضر لف امل امتناع ند

العمومية نة ز ا حقوق يفاء اس و للبيع سابقة عملية عت الذي داري ز ا و تنفيذي   .إجراء

املال   بوضع الضرائب إدارة ا تقوم ال جراءات من إجراء بأنھ ز ا ذا عرف وقد

ا،تح حقوق الستفاء بيعھ و ا يد املشرع12ت وضعھ الذي اص ا النظام ذلك بأنھ أيضا عرف قد و

و خصما العامة السلطة فيھ ون ت بة بالضر لف امل من ا ديو تحصيل الضرائب إدارة ع ل س ل

ذاتھ، الوقت   .13حكما

إجرا   بأنھ ز ا ف عر يمكن بائية ا جراءات لقانون بالرجوع إجراءاو من تنفيذي ء

التنفيذية بالقوة ن القضائي ن املحضر أو قانونا املعتمدين دارة أعوان يد ع يتم الذي عات املتا

خ تار من امل يوم عد يبلغ إخطار إلزاما سبقھ الذي و باملالية، لف امل ر الوز طرف من املمنوحة

بة الضر   14 .استحقاق

ي الثا القان: املطلب داري الطبيعة ز ل   ونية

إدارة   متمثلة إدارة عن يصدر إجراء و سميتھ خالل من يت كما داري ز ا إن

خالف ور لظ أدى ما ذا عموما القضائية وز ا لھ تخضع ملا تنظيمھ يخضع لكنھ الضرائب،

طبيعتھ تحديد   .فق
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ي   ألنھ إداري إجراء أنھ إ الفقھ من جانب ب ذ الصادرحيث التحصيل سند بموجب تم

الضرائب، إدارة يتم 15 عن قد أنھ أي القرار، مصدرة ة ا أمام إلزامية وى ش بتقديم مقرون أنھ و

ي القضا ع الطا يك فال للقضاء وء ال قبل ا إدار الف ا ة   .سو

يخضع   ي قضا إجراء بأنھ القول إ آخر اتجاه ب ذ ن عح تطبق ال ن للقوان

ا، منازعا و القضائية وز و 16 ا داري ز ا أن القول يمكن تقدم يمما قانو عنإجراء صادر

بصفة بائية ا جراءات قانون يحكمھ العمومية نة ز ا مستحقات تحصيل إطار الضرائب إدارة

عامة بصفة ة دار و املدنية جراءات قانون و رقابةخاصة سط قبل إداري إجراء عت حيث ،

ساحات اع ال دخول و ية ضر دعوى رفع عد ي قضا إجراء إ ليتحول عليھ، داري القا

  .القضاء

الثالث داري :املطلب ز ا ت   إجراءا

وفقا   املشروعية مبدأ ام اح إطار يتم أن بد ال ي قانو إجراء و داري ز ا إن

انلإلجراء إال و ة دار و املدنية جراءات قانون و بائية ا جراءات قانون ا املعمول ات

بة، الضر استحقاق من امل يوم و ا عل املنصوص جال داخل يتم أن بد ال لذلك أو 17 باطال،

الفوري، التحصيل حالة يھ بالتن التبليغ من ون 18 يوم ي أن من بد ال وأيضا باإلخطار مسبوق

ن السابقت ن املادت ما عل املنصوص يھ   .التن

ما   م ل فل ة، العقار موال ثم املنقولة باألموال البدء املدين أموال ز عند أيضا يجب

فيما ما م ل ن نب طبيعتھ مع تتما بھ خاصة قانونية   :ي إجراءات

ول  املنقوالت: الفرع ع ز ا   إجراءات

طرف   من ز ا إجراءات تباشر بة بالضر لف للم مملوكة املنقولة أموال وجود حالة

و ا جرد و ا تواجد أماكن إ م بانتقال ي القضا املحضر طرف من أو ن املختص الضرائب إدارة أعوان

راسة ا تحت ا لوضع يدا تم ز با محضر ر تحر و ا للم 19 وصف ملك ا أ من التأكد عد أو، لف

يمثلھ من حيازة أو حيازتھ   .أنھ

املادة   ام أح مراعاة أو149مع لف امل إفالس حالة ففي بائية ا جراءات قانون من

ا امتيازا تحت تقع ال مالك جميع ع متياز حق العمومية نة ز ل فيبقى قضائية ة   .سو

ي الثا العقارات: الفرع ع ز ا   إجراءا
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زيتم   ا سند ع بناءا و السابقة، يھ التن إلجراءات وفقا ة العقار موال ع ز ا

امل ع مشتمل بذلك محضر ر تحر ليتم املنقولة، موال نفاذ اس عد و الضرائب إدارة من الصادر

الالزمة   .البيانات

العقاري    ز ا محضر يل ضرورة ع ينص لم زائري ا املشرع ير  20 إن لكن

تحرر خ تار من أو العقاري ل بال يلھ خ تار من إال ي قانو أثر أي يرتب ال ز ا أن كما ذلك،

من ة بإلصاق الغ إعالم و غيبھ، حالة بة بالضر لف امل إعالم ن يتع كما ز، ا محضر

أو  الضرائب، إدارة لدى أو وز امل املال ان م داري ز ا يوميةمحضر   .يفة

القضائية   راسة ا تحت وزة امل املنقولة موال وضع يتم السابق ز ا إجراءات عد

ع فضال ارس ا ستفيد أن ع باملالية، لف امل ر الوز من بقرار بائية ا دارة طرف من

يتح أن ع املحروسة شياء قيمة عن د تز أن دون ا صرف ف مصار أي فھ لفمصار امل مل

ف املصار ذه بة    21 .بالضر

ع الرا داري : املطلب ز ا ع داري القا   رقابة

قبل   ا وجو بد فال إجراءاتھ، من إجراء أي أو ز ا ع بة بالضر لف امل اض اع حالة

إ القرار مصدرة ة ا أمام مسبقا ا إدار تظلما يقدم أن داري القضاء إ وء سماهال ما طار

وى  بالش ي با ا   .املشرع

ما   ن مجال ع تنصب اوي الش    22 :ذه

ا - مشروعي حيث من داري ز ا إجراءات ع اض ع ينصب  .قد

ذاتھ - حد داري ز ا ع اض  .ع

مع وى الش محل باإلجراء التبليغ خ تار من ر ش خالل الضرائب إدارة إ وى الش تقدم حيث

ثبات، وسائل ل ب ا ر 23 تدعيم ش خالل ا قرار تصدر أن ا أمام املتظلم املختصة ة ا ع ن يتع و

لف للم ق ا يمنح رفضا ر الش انقضاء عد ا و س عت الرد عن سكتت إذا و وى، الش تقديم من

داري  القضاء إ وء بال بة     24 .بالضر

ال ية الضر الدعوى تبدأ لفنا امل يملك حيث إجباري، كإجراء وى بالش املرور ط ش

رفع من ر ش انقضاء عد دارة وت س أو وى الش رفض قرار صدور من ر ش أجل بة بالضر

الدولة مجلس أمام ستأنف و املختصة ة در املحكمة أمام دعواه فع ل وى،   .الش

ن نوع ا إجمال يمكن داري ز ا رفع منازعة ماو املنازعات   :من

ول  داري : الفرع ز ا إلغاء   منازعة
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عن   صادر إداري قرار إللغاء ترمي إلغاء دعوى كأي عت داري ز ا إلغاء منازعة إن

املواد ا عل املنصوص لالختصاص العامة للقواعد تخضع الضرائب من901و801و800إدارة

و  املدنية جراءات يقانون جرا القانون ا عل املنصوص اصة ا القواعد ام اح مع ة دار

عند إلغاءه إ تصل قد حيث ز ا إجراء ع داري القا رقابة فعالية يؤكد ما ذا و ي، با ا

قرار ل ف داري، بالقرار اصة ا القانونية ان ر و الشروط فيھ تتوافر لم إذا و مشروعيتھ عدم

منصادر لإللغاء محال عت العيوب من عيب مشوب و املشروعية ملبدأ مخالف الضرائب إدارة عن

داري    . القا

ي الثا ز:الفرع ا لرفع الية ست   الدعوى

بة   بالضر لف للم املشرع خول فقد ة، دار القرارات للطعن موقف الغ لألثر نظرا

التن ا ف يرتب ال االت طلبا خالل من داري القضاء إ وء ال ا إدراك يمكن ال أضرار فيذ

ق، با تمس ال مؤقتة بصفة و اال است التنفيذ برفع 25 وقف املتعلقة املنازعة ذه تخضع أن ع

جراءات قانون املنظمة داري القرار تنفيذ لوقف العامة الشروط ل ل إجراءاتھ إبطال أو ز ا

واملدن ة دار و   :ية

املادة - حسب ة مص و صفة من الدعوى لرفع العامة الشروط قانون13توفر من

ة دار و املدنية  .جراءات

املواد - حسب ال ست عنصر من ا ست بالقضاء اصة ا الشروط -920-919توفر

مسب921 تظلم أو املوضوع دعوى وجود و ق ا بأصل املساس عدم املنازعةو وى الش ق

ية  .الضر

الضر - الدين تحصيل ت تث ال و بة بالضر لف امل من القانونية الضمانات  .تقديم

ز ا عملية ع رقابتھ سط فعال دور داري للقا أن تقدم ما خالل من يت

املشروعية مبدأ خالف إذا جراء ذا إلغاء التدخل يمكن حيث دفداري، إجراء أنھ رغم

وقف أو العمومية، نة ز ا حقوق ضياع عدم ضمان خالل من العامة ة املص تحقيق إ حقيقتھ

الحقا ا تدارك يمكن ال حقيقية أضرار يرتب ان إذا لذلك القانونية الشروط توافرت م   .تنفيذه

الثالث با: املبحث ا عة املتا إجراءات من تنفيذي كإجراء   ئيةالبيع

أن   بد ال بائية، ا عة املتا إطار السابقة التنفيذية لإلجراءات الضرائب إدارة مباشرة عد

ما ذا العمومية، نة ز ا أموال لتحصيل وزات امل يع ب ذلك الذي يختتم البيع خالل من يتم

ا جراءات قانون باستقراء و الديون، الستفاء خ التنفيذي جراء املشرععت أن نجد بائية
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فمن ز، ا و الغلق مع ول الفصل يورده لم و البيع، عنوان ي الثا الفصل لھ أفرد قد ي با ا

تية للمراحل بالتطرق دراستھ يمكن شأنھ الواردة القانونية النصوص قراءة   :خالل

ول  للبيع:املطلب يدية التم   جراءات

ال   عملية الشروع املشرعقبل ا عل نص ال يدية التم جراءات يفاء اس من بد ال بيع

ما ن إجرائ ة خ ذه تتمثل و البطالن، طائلة   :تحت

ول  للبيع: الفرع خيص   ال

املادة   صراحة املشرع عليھ نص الذي ول يدي التم جراء و بالبيع خيص ال عت

با151 ا جراءات قانون مختصةمن سلطة أي أو الوا قبل من خيص ال ذا يمنح حيث ئية،

أقصاه أجل الضرائب لقابض ور30قانونا املذ جل خالل تقديمھ عد عند و طلبھ، خ تار من يوما

البيع بالشروع خيص ال للضرائب ي الوال املدير أو ى الك املؤسسات لدير     26 .يمكن

ي الثا ار: الفرع   ش

الفقرة   بموجب البيع،املنظم عملية ة ل ي الوجو ي الثا التنفيذي جراء ار ش 5عت

املادة خالل151من البيع يتم أن من بد ال خيص ال فبعد بائية، ا جراءات قانون أيام10من

ا اختصاص نطاق يوجد ال املحكمة و البلدي الشع املجلس مقر عنھ عالن   .املحلمن

اسماء   و خيص ال و البيع عملية املتعلقة البيانات ل ا وجو عالن يتضمن أن ع

مقتضيات حسب ذا و العملية، يباشر الذي الضرائب قابض عن املعلومات ل و املعنية طراف

أعاله ورة املذ   .املادة

عبار    البيع لعملية التنفيذية جراءات أن تقدم مما قانونيةيت ليات ش عن ة

فقط عناصره عض أو لھ التجاري املحل ع تنصب ال البيع عملية ع الرسمية   .تضفي

ي الثا بالبيـــــــــــــــــــــع:املطلب ح   التصر

ي   جرا القانون الواردة القانونية ال لألش وفقا السابقة يدية التم جراءات إتمام عد

ال يقوم ي، با سا مطبوعة بإيداع البيع إجراءات ع باإلشراف لف امل لدى22رقم Rعون

البيانات و املعلومات ل ب ن مزودت طرفھ من ن موقعت ن ت إقليميا املختصة يل ال شية مف

العملية عن   27 .الالزمة

الثالث العلنــــــــــــــــــي: املطلب   املزاد
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جراء   من اء ن خاللعد يتم الذي الع باملزاد البيع تنفيذ عملية ي تأ السابقة 8ات

ضمان أجل من ة قص البيع تنفيذ مدة جعل قد املشرع أن ع يدل ذا ف ز، ا خ تار من أيام

العمومية نة ز ا أموال   .حماية

ح   و ، فتتا السعر يفوق أو ساوي بثمن ع املزاد ع املزاد ير عدمحيث الة

املادة مقتضيات حسب ا بال البيع يتم ذلك أن152تحقق ع بائية، ا جراءات قانون من

البيع ف مصار جميع إليھ مضاف فورا الثمن     28 .يدفع

ع الرا البيع: املطلب محضر   إعداد

الب   محضر ر بتحر املختص الضرائب قابض يقوم العل باملزاد البيع عملية اء ان يععد

ل ل منھ ة سلم أن ع ن، اضر ا طراف عن و العملية عن شاملة املة معلومات يتضمن

الفقرة جاء ما حسب التجاري املحل يوجد أين العقار صاحب و ي املش املادة9من من151من

بائية ا جراءات   .قانون

امللكية   ل تحو عقد إلتمام قانونية ة البيع محضر ون قسملي س رئ ش املف بمعية

شر ي و ي، املش نفقات ع و العقود إلبرام ساسية للمبادئ وفقا بالوالية العقارات و مالك شؤون

ل يضمن مستخرج الوالية أو الدائرة لذلك لة مؤ دة جر تنفيذه خ تار من ر ش خالل البيع

العملية عن الالزمة   .البيانات

املادة   املادة1فقرة151 باستقراء أن152و لنا يت بائية، ا جراءات قانون من

باملز  البيع اعت قد أقراملشرع و العام صل و العل ماااد صل ذا عن ن نائ   :ست

التجاري  - املحل من عناصر عدة أو لعنصر املنفرد  .البيع

خال - عرض أي تقدم عدم و املزاد قصور عند ا بال عن15لالبيع عالن من يوما

ساوي عة لود ي الوجو الدفع عد البيع محافظ أو املحضر أو عة املتا عون يد ع يتم حيث قصوره،

العرض ب حالة د س ال و العرض ذا عشر ا   .مبلغ

امس ا البيع: املطلب إجراءات ع داري القا   رقابة

و    العل باملزاد البيع عملية عملياتإن املراحل أخطر من عت ا عل الوادرة ناءات ست

ع تھ بمص يمس و بة بالضر لف امل بحقوق يمس الذي التنفيذ ل ش ونھ ية الضر عات املتا

لف للم املشرع منح لذلك العمومية، نة ز ا حقوق حماية املتمثلة العامة ة املص حساب

دا للقضاء وء ال حق بة عنصربالضر توفر حالة البيع وقف و ز ا لرفع ا ست ري
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تتمثل املرحلة ذه فاملنازعة موضوعية، دعوى وجود طة شر ا، تدارك يمكن ال أضرار و ال ست

ز ا رفع عن نا حدي عند ا بيا السابق الية ست   .الدعوى

  خاتمــــــــــة

إل    خول قد املشرع أن نجد تقدم امما ل تكفل تنفيذية قانونية إجراءات عدة الضرائب دارة

املحل غلق بدأ ديونھ، سديد من بة بالضر لف امل امتناع حالة العمومية نة ز ا أموال داد اس

من جراءات ذه لھ ش ملا بالنظر و ، العل باملزاد للبيع وصوال داري ز با مرورا امل و التجاري

بحقوق جراءاتمساس ة عدم عند خصوصا اصة ا تھ مص ع اعتداء و بة بالضر لف امل

ان م قدر املشرع حاول فقد أخرى، ة ج من املشروعية ملبدأ تجسيدا و ة، ج من ضده املتخذة

لف امل مجسدة اصة ا ة املص و الضرائب إدارة مجسدة العامة ة املص ن ب التوازن تحقيق

م بة داريبالضر القا تدخل طلب و بة الضر الدعوى مباشرة حق خ ذا إعطاء خالل ن

إدارة قرارات ع اض ع و حتجاج اطار عة للمتا التنفيذية جراءات ع رقابتھ سط ل

ا ذا حد بة الضر تقدير أو التحصيل إجراءات املنازعة خالل من وذلك   .الضرائب،

ما   خولذا قد املشرع أن كما م، بيا السابق البيع و ز ا و الغلق منازعات يتجسد

الشروط توافرت م الضرائب إدارة قرار تنفيذ لوقف ا ست للقضاء وء ال بة الضر لف للم

فعلية برقابة يتمتع داري القا أن يت تقدم ما ل خالل فمن لذلك، الالزمة القانونية

امجال ممارس أثناء بھ تقوم قد تجاوز و للقانون خرق أي أو الضرائب إدارة عسف من د ا

املوضوعية الدعوى عد اال است جراء تنفيذ لوقف تصل قد عة للمتا التنفيذية لإلجراءات

إلغاءه حول   .املتمحورة
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