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 الملخص 

الة رالية ال رد يةتق يتووالووط  عةوو ن صةتو الةضتي يو الةتشتيعو فيو ال  و الةطعدو صطتقو والةضتي يو

الةو فيو الةننهجو اليتخ الفو الةنق رن،و  و الةنوالدووووصالةتشتيعو ص فو  وصو مدو سلو الةتحليليو

،وو تىوال ةلنق ر ةوبيدوالةق  و ييدوال رد يوصالةن تيوصا دومدوالةقوال يدوووونووص حليله وصالةننهجوالةنق رو

يزي وو فهذالو ييئةو آث رو ة و الةضتي يو كونو الةتق يتو فيو صجودو ق يتو فيو الة راليةو مشكلةو  كندو

هذالو ننو كن و الةضتي ي،و صالةغشو الةضتي يو ةلتهتبو ي فعو ق و من و الةنجتنعو نفتالدو اللو الةعب و

فيوالةح ولواللوموالردوم ة ةوةخزينةوالة صةة،ووودالئتالوالةضتيبةووالةتق يتوق ويض عونموالاًلواللوو

ال تسموفيوطتقوالةتق يتوفق وينحوالةنشتعوالةطعدوفيوهذهوالةقتالرالتوال متوالةذيووص ظتاًلوةوجودوو

البتزه  ك نومدو الةنت ئجو مدو الةلوا دو الة راليةو صق و و لتو الإل ك ة  ت،و مدو الةع ي و مدويثيتو :و

   ئصوالةضتيبةون ه وفتيضةوم ة ةوص فتضوبحك والةق  ونوصفتيضةوحكوم ةوصفتيضةوج تيةوو

مق بل. الةضتي يوصذةكوبس بووووا فصضتيبةو ه ئيوصبسو الةتشتيعو كف يةاليتقتالرو الةتع يستوووا فو

( منذوا فو الةق  ونو الةنق ر ةواللوووو(وصحتلوالآلن.2010اللو الةتشتيعوال رد يوصالةتشتيع تو ال فقو



 ي
 

صالةتق يتوو الةضتي يو ب القتالرو صالةنتنثلو الةضتي يو ةلتق يتو ب  يلوبو نص تووالإلدالريوالال ذو صق و .و

ال رد  الةنشتعو الجتال و الةوالة راليةوبضتصرالو ق  ونوويو فيو  وصو الةنوجودو الةثغتالتو اللو تع يستو

فومعوالةتع يستوالةج ي الوص غيتوالةظتصموالالقت  ديةوصبن ويحققوالةع الةةووضتيبةوالة  لوبن ويتوال 

 فيوكلومدوالةنكلفيدوص زينةوالة صةة.و

الةضتي ي،ووالوو:المفتاحيةالكلمات   الةتق يتووةتق يتو الةضتي ي،و الإلقتالرو الةضتي ي،و الةوا  ووالإلدالريوالةتهتبو ،و

و.والةضتي ي

و

و

و

و

و

و

و

و



 ك
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Abstract  

The study dealt with the nature of the tax assessment and ways to 

challenge it in the Jordanian tax legislation and comparative legislation. The 

descriptive analytical approach was used by describing and analyzing the texts 

of the articles and the comparative approach to compare between Jordanian 

and Egyptian law and a number of other laws. The problem of the study is that 

there is a shortcoming in the tax assessment that has Bad effects, as this 

increases the burden on members of society, which may lead to tax evasion 

and tax fraud, and this failure may waste money on the tax department in 

obtaining financial resources for the state treasury, and due to the difference in 

methods of assessment, the legislator allowed the appeal against these 

decisions, which raises Many problems, and the study reached a number of 

results, the most prominent of which were: One of the characteristics of the 

tax is that it is a financial obligation and is imposed by law, a governmental 

obligation, a mandatory obligation, and a final tax without compensation. The 

instability of tax legislation due to several amendments to the law since (2010) 

Until now. Jordanian legislation and comparative legislation agreed to adopt 

the method of tax assessment, which is represented by tax declaration and 

administrative assessment. The study recommended the need for the Jordanian 



 ل
 

legislator to make amendments to the gaps in the provisions of the Income 

Tax Law in order to accommodate the new amendments and changing 

economic conditions and to achieve justice in both the taxpayers and the state 

treasury. 

Key words: tax assessment, tax evasion, tax return, administrative 

assessment, tax base.  
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 الفصل األول

 تمهيد: 

 حتمملوالةضممتالئبومتكممزاًلوبمم رزاًلوفمميوالالقت مم دي توالةح يثممةوإذو كتسممبونهن ممةومتزاليمم الوفمميوالقت مم دي تو 

إةمملوكو همم وندالالووإضمم فةالة صلوالةنتق مةوصالةن م ةواللوح ويوال ،وصالوي ن وفمميو مملو عمم   ودصرهمم والةتنممويلي،و

ةوصالالجتن ع ممةوصفمميومممدوندصالتوالةس  يممةوالةن ة ممةو سممتخ مه والة صةممةوفمميويمم يلوالةتمم  لوفمميوالةح مم الوالالقت مم دي

و وج  والةنش طوالالقت  ديوبن ويتس فوص حقيقوال ه الموالالقت  ديةوالةكل ة.وو

فمميو زينممةووالةتمميو مم  لم مم راًلومهنممً وةلتمم فق توالةنق يممةووال  ممك لوصال  مموالعو عمم الةضممتالئبوبك فممةووإنو

قمم الوالمملوا  قهمم وفمميوب  عبمم  وصالةوالجبمم توالةنلوننو نهضنكدوالة صةةومدوويوو ع ورالف اًلوالقت  دي ًووو  ه والة صةة،وو

المملو حقيممقونهمم الفه ،ووه و نثلونح ونك تورصالفمم والة صةممةوصإيتالدال همم وص سمم ا كن ووالة ح ةوصالةتعل ن ة،ووووالةن  ديد

يدوالةقوال يدوصالةتشتيع توالةتيو ممنظ و سلومدووهذهوالةضتالئبومدوالةنكلفيدووصمدوهن و قوفوالة صةةوب يت ف  

حسدوال تن ئه وصصالئهمم وةلمموطد،ومممدو ممسلووصبن ويضندو،الةنكلفيدووالةع الةةوم وبيدووصبن ويحققووو،هوالةعنل ةهذ

الةنكلمممفوهمممووالآل مممتويقمممعوالممملوا  قممم وصوو، فهممم والةنشمممتعوصالةقممم ئنيدوالممملو نفيمممذوالةتشمممتيعوةح جممم توالةنممموالطد

الةتقممم ً وإيج ب مممً وفممم نووالةطتفممم ن،وفممم ذالومممم والةتقممملوهمممذالنوالةنتنوامممةو   جمممةوامممدو بعممم توالةح ممم الالةتزالمممم توم ديمممةو

ضممتيبةويمم ط ذوطتيقمم والةتن مملونصوالمملوال قمملومح صةممةوالةتن مملومممدودفممعوممم ويسممتحقوالمملوالةنمموالطدومممدوالة

وإةلوالالضنحسل.

،وصةكمميو نمم ر والةعسقممةوالةضممتي  ةوطتفمم ووصالةنكلممفوبمم فعوالةضممتيبةوالةضممتي  ةوالإلدالرالصالامم وكمملومممدو

والإلدالرال،وفمم نو عمم وه مممةالةنكلفممةوبهمم وصالةتمميووصحتمملو قمموفوب ةنهمم فوةهمم ،والةقمم  ونووالةحقمموقوالةتمميونصج همم ووالإلدالرال

و.ةمدوالةقوال يدوصالةلوالئحوالةضتي  و ستن ه وصيلط توصاليعة،ووووةه وحقوقوالةضتي  ةوو
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نصووووصهممووالةمم الفعوةلضممتيبةيفتممتضوننو سممته مومحممًسومعينممً ،ووووالةغتضومنهمم والةضتيبةووووصكيو حققوو

الةتشممتيعوالةن ممتيو)بمم ةننول(،وصإنودالفممعوووصيمم الوفمميفمميوالةتشممتيعوالةضممتي يوال رد مميووم ويسنلو)ب ةنكلف(وو

الةضتي يوصال ممتسموالةنكلممفوفمميوووياللو كوين وصن والا والةنشتعوق  و الةضتيبةويشكلوالةنوضوعوالةذيوي نلوو

الةه كل ممةوصالةتكممويدويممىديوإةمملوال ممتسموالةتع ممملوالةقمم  و يومعمم ،وفنمم ويخضممعوةمم و ممخصوط  عمميوبمم  تسمو

فمميوخضممعوةمم والةشممخصوالالاتبمم ريومممدو ع ممملويون ممك ة ومممدوصطنمميونفونجن مميويختلممفوبشممكلوني يمميوانمم و

الةضتيبةو،وصذةكو   جوادوالال تسموبيدوالةشخصوالةط  عيوصالةشممخصوالالاتبمم ريومممدوحيممصوالةخ مم ئصو

ووو. وصمدوحيصوالةحقوقوصالالةتزالم توالةنتت بةواللوكلومنهن

صو الةنكلفو هن :و طتفيدو مدو ا دالو الةضتي  ةو تكونو الةعسقةو يكونوووالإلدالرالإنو حيصو الةضتي  ة،و

فهيوالةتيو ط ةبوب ةفحصوص تالقب،وصالةنكلفوووالإلدالرالمط ةبوصم يدوصيلتزفوب فعوالةضتالئب،ونم ووووالةنكلف

هووالةطتموالةضع ف،و   ويكونودالئنً وملتزمً وصمط ةبً وب فعوالةنب ةغوالةضتي  ةوصالةنستحقةوال  ،وصإذالوم وو

الي م و ب فعو يقوفو حتلو صالةعقوب تو ةلجزال التو يتعتضو ف   و الالةتزالفو بهذالو ن لو نصو مدوو والنو ال  و تحقو

الةضتي  ةوفهيوالةطتموال قوى،وحيصون ه والةنعن ةوبتط يقوص نفيذوالةقوال يدوالةضتي  ةووووالإلدالرالالةضتالئب،ونم وو

ووو.(1)ودبن و تنلك ومدوحقوقوصيلط تو وةه وةه والةق  ونوفيوهذالوالة  

( رق و الة  لو ق  ونوضتيبةو ةسنةو)34صق وج  و رق و)2014(و الةق  ونو بنوجبو صالةنع لو (و38(و

(ومدوالةق  ونوج  وفيه و"يخضعوةلضتيبةوالة  لوالةن ج وو3(وبتع يلواللو صوالةن دالورق و)2018ةسنةو)

 

و.145(.ونيسوالةن ة ةوالةع مة،ودالروصالئلوةلنشت،وان ن،وص2012الةخطيب،و  ة وص  م  ،وزهيتو)وو(1)
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وادوالةتج رالوالالةكتتص  ةوةلسلعوصالةخ م ت"وكن و  حبوهذالوالةنصوالةق  و يو  صرو عل ن توصن ظنةو  يد

و.والآلة  توالةتيومدو سةه وييت والةت قيقوالةضتي يواللوهذالوالةنش طو

ب ة  عو الةتيو تع ملو الةشتك تو ننو اللو بنث بةو طكي و الةوالضحو الةق  و يو الةنصو هذالو يعت تو حيصو

صالةتج رالوادوطتيقوالةشبكةوالةعنك و  ةوهوود لو  ضعوةلضتيبةويستوجبو ق ي والالقتالروالةضتي يوصالة فعوو

وو.(1)وومق بلوالالرب حوالة  ف ة

يشمميتوالةتعتيممفوالةتقليمم يوةلضممتيبةوالمملون همم :و"فتيضممةو ق يممةويلتممزفوالةفممتدوبطدالئهمم وإةمملوالة صةممةوصفقممً و

ص فةو ه ئ ةوةتغط ممةو فقمم توالة صةممةوبممسومق بمملو"وكنمم واتفممتوالةضممتيبةوالمملون همم :وووالةق  ونوالةوضعيةقوالا وو

الةقط عوالةخمم صوإةمملوالةقطمم عوالةعمم ف،وص فممتضوئ ة،وص  فعومدووال"فتيضةو  فعوج تاًلوإةلوالة صةة،وصهيوغيتوجزو

و.(2)بشكلومس قوبسومق بل،وصةتحقيقونه الموالقت  ديةوصالجتن ع ةومختلفة"

الةتقمم يتوالةضممتي يوصطممتقوالةطعممدوال مم وفمميوالةتشممتيعوالةضممتي يوصال مم و ممط يوالة راليممةوةلتعممتموالمملو

وال رد ي:ودراليةومق ر ة.

 

(.ودراليمممم توفمممميوالةممممنظ والةضممممتي  ة،ومىيسممممةو ممممب بوالةج معممممة،والإليممممكن رية،وو1975بتكمممم ت،وا مممم والةحنيمممم ،وصآ ممممتصنو)و(1)

(.ومطتحوالةضمتيبةوالملوالةم  لوفميوالةتشمتيعوالةضمتي يوال رد مي،ودراليمةو حليل مة،وو1994،وصال ظتو   ص ة،وجه دو)292ص

و.34ري ةةوم جستيتوغيتومنشورال،والةج معةوال رد  ة،وان ن،وص

و.3،وص(.والةنح يبةوالةضتي  ة،ودالروصالئلوةلنشت،وان ن2008 ة،وا دلوصاف  ة،وا يو)الةقط صووو(2)
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 مشكلة الدراسة:

مممدووالةتقمم يتوالةضممتي يووم ىوكف يةوالةتشتيع توالةتيو حك والةضتيبةوصطتيقة كندومشكلةوالة راليةوفيوو

يزي والةعب والمملونفممتالدوالةنجتنممعوونصة وآث روييئةوووق لوالةجه توالةنخت ة،وصم ىوق  و  ةوذةكوصهلوي كونو

فمميوويبةالةضممتووالدالئممتوقمم ويضمم عونممموالاًلوالمملووذةممكمنمم وقمم ويمم فعوةلتهممتبوالةضممتي يوصالةغممشوالةضممتي ي،وكنمم وننو

الةح ممولوالمملوممموالردوم ة ممةوةخزينممةوالة صةممة،وص ظممتاًلوةوجممودوال ممتسموفمميوطممتقوالةتقمم يتوفقمم ويممنحوالةنشممتعو

والةطعدوفيوهذهوالةقتالرالتوال متوالةذيويثيتوالةع ي ومدوالإل ك ة  ت.وو

فممميودالئمممتالوالةضمممتيبةوص شمممكيلوهيئمممةووالإلدالريوالةطعمممدومممم ىوإمك   مممةو كنمممدومشمممكلةوالة راليمممةوفممميوكنممم و

ةقممم  ونوالةضمممتي يوص عممم دوالةتعل نمم توصال  ظنمممةوالةح كنمممةوةعنممملوالةنممم ققوالةضمممتي يوفتغيمممتومممموالدوالوالالاتممتالض،

ومتوالةذيوي تروإجتال وهذهوالة رالية.الةتيو تعلقوب ةتق يتوالةضتي يوال وو وج والةع ي ومدوالال ك ة  ت

وصبشكلونكثتو ح ي اًلو تنثلومشكلةوالة راليةوفيوالالج بةوادوالةسىاللوالةتئ سيوالةت ةي:

و؟ويوصطتقوالةطعدوال  وفيوالةتشتيعوالةضتي يوال رد يالةتق يتوالةضتي م وط  عةوو

 :أهداف الدراسة

وب  نوالةنق ودوب ةضتيبةوصالةتق يتوالةضتي ي.و.1

و.وب  نوال موروالةتيو خضعوةلتق يتوالةضتي يوفيوالةتشتيعوالالرد ي.2

وب  نوالآلث روالةنتت بةواللوالةتق يتوالةضتي يوفيوالةتشتيعوالالرد ي.و.3
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وب  نوك ف ةوالالاتتالضواللوالةتق يتوالةضتي يوفيوالةتشتيعوالالرد ي.و.4

 أهمية الدراسة:

موضوعوو ةتتن صلو الة راليةو هذهو نهن ةو ال رد يج  تو الةتشتيعو فيو الةضتي يو مدوووالةتق يتو صذةكو

ةلوالةن  دروالةق  و  ةوذالتوالة لةوصالةقوال يدوالةن  نة،وصكذةكونحك فوالةنح ك وصالةتط  ق تووإ سلوالةتجوعوو

دوهذهوةلنكتبةوالةق  و  ةوالةعتب ة.وكن ومدوالةنىملوننويستفي وموووإض فةالةقض ئ ةوذالتوالة لةومن ويشكلوو

صالةنح مو الةب حثون،و ب ةتطووالة راليةو صالةنهتنونو الةنت ئجو ان و يتسفتو من و الاليتف دالو مدو سلو   ق توونو

و.ةلتق يتوالةضتي يوفيوالةتشتيعوال رد يالةقض ئ ةوو

 أسئلة الدراسة:

وةتسل طوالةضو واللوهذهوالال ك ة ةوالوب ومدوالإلج بةوادوالةتس ؤالتوالةت ة ة:ووو

والةضتي ي؟م والةنق ودوب ةضتيبةوصالةتق يتو.1

و.وم وال موروالةتيو خضعوةلتق يتوالةضتي يوفيوالةتشتيعوالالرد ي؟2

وم والآلث روالةنتت بةواللوالةتق يتوالةضتي يوفيوالةتشتيعوال رد ي؟و.3

وم وآة ةوالالاتتالضواللوالةتق يتوالةضتي يوفيوالةتشتيعوال رد ي؟و.4
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وحدود الدراسة:

الةنك   ة:و معووالووالةح صدو الةه  ن ةو ال رد  ةو الةننلكةو بتشتيع تو مح دالو ةل راليةو الةنك   ةو ةح صدو

و.والةنق ر ة

( والمعدل 2014( لسنة )34بقانون ضريبة الدخل رقم )الةح صدوالةزم   ة:والةح والةزمنيومح دووو

و.و(2018( لسنة )38بموجب القانون رقم )

 محددات الدراسة:

صالةنجتنعو ال ك دينيو الةنجتنعو اللو الة راليةو هذهو مدو عن  و ت ئجو مح دالتو ننعو نيو الو وج و

والةق  و يوبشكلوا ف.و

 الدراسة:مصطلحات 

ي قوفوالةب حصوبتعتيفوبعضوم طلح توالة راليةومدو سلوالةعودالوإةلوالةنتالجعوالةتيواتفته ،وو

وصةتسهلواللوالةق رئوفه وهذهوالةن طلح ت.و

والةضتالئبوبتق يتوالةضتالئبواللوالة  والتوالةخ ضعةوةلتق يت.ووم ققوق  فوالتقدير الضريبي:  

 (: Tax Auditingالتدقيق الضريبي )

ق لوويعتموو الةتيوي قوص  و  ق قه ومدو ةلنكلفيدو الةن ة ةو الة     تو بط  وفحصو الةضتي يو الةت قيقو

ال ةغتضو ق  و يو ضتي يو صوإةو ولووم ققو الةحق قيو الةن ةيو الةنتكزو نصوإةلو ربحو مدو ال  شطةو ةلو ت ئجو
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  و س رالو سلوالةفتتالوالةن ة ةومدو سلوالةت قيقوالال تب ريوالةن نيواللونيسوالن ة،وصالةتطك وننوكلوذةكوو

صالال ظنةوو الة  لو ضتيبةو ق  ونو نحك فو صمدو سلو ط يقو صالةن  ع تو الة  لو ضتيبةو ةقوال يدو طبق و

و.و(1)صالالجتال التوالة  درالوادودالئتالوضتيبةوالة  لوصالةن  ع تو

الةقط عوالةخ صوة ا والةحكومة"ووالضريبة: "اليتقط عو(2)وال تزالعومدو الةع تيوةلضتيبةوفهوو الةنفهوفو نم و ،و

الةع و الةسلط تو بطتيقةوو ق يو فتض و الةتكل ف ةو ةق رال ه و صفقً و صالالاتب رييدو الةط  عييدو ال  خ صو اللو مةو

 .(3)و ه ئ ةوصبسومق بلوبق  و غط ةوال عب  والةع مةوصةتحقيقو   لوالة صةة"

 .(4)و"حك فوهذالوالةق  ون.نوالةضتيبةوالةنستحقةوصفقو وهي 

 . قتالرالتوالةضتي  ةوصو ق يتوالةضتيبةو فوالة الئتالوالةذيويتوةلو  قيقوالإلمالمدقق)المقدر(: 

 .هيئةوالالاتتالضوالةنشكلةوبنقتضلونحك فوهذالوالةق  ونوهيئة العتراض: 

الضريبي:   صفقوواإلقرار  الةشخصو يق م و الةنستحقةو صالةضتيبةو صالالاف  التو صالةن  ريفو ب ة  لو   تيحو

و.و(5)الةننوذجوالةنعتن ومدوالة الئتالو

هووالةن دالونصوالةن لونصوالةشخصوالةخ ضعوةلضتيبةوصينكدوننويكونوالةننبعوالةذيو قطعوووالوعاء الضريبي:

.(6)ومن والة صةةوالةضتالئبوالةنختلفة

  

 

و.223،وص4(.والةط  عةوالةق  و  ةوة يدوالةضتيبة،ومجلةوالةحقوق،وج معةوالةكويت،والةع دو2008الةعلي،وا دلوفل حو)وو(1)
taxation series, p1.Part, A. and Kuisrud, w. (1994). Individual taxation, 12 edition, Irwin ) 2(و

و.3ص،ووان نوزهتالنوةلنشتوصالةتوزيع،والةضتيبةواللوالة  ل،.و(1995)و  ة ووالةخطيب،وو(3)
و.2014ةسنةوو34مدوق  ونوضتيبةوالة  لوص ع يس  ورق ووو2 صوالةن دالوووو(4)
و2018(وةسنةو38صالةنع لوب ةق  ونورق و)وو2014(وةسنةوو34ق  ونوالةضتيبةورق و)وو(5)
و.504ل،وان ن،ودالئتالوضتيبةوالة  ل،وص (والقت  دالتوالةتهتبومدوضتيبةوالة و1965)اتف ت،وغ ةب،وووو(6)
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 :السابقة الدراسات

أبو حجلة .1 التجارة  أ"  بعنوان:(1)(  2021)  ، بشاردراسة  انشطة  الضريبية على  التشريعات  ثر 

 . ومدققي الضريبةاللكترونية من وجهتي نظر دافعي الضريبة 

ص حليلوو الكتش مو الةيو الة راليةو هذهو الةتج رالووووثتنه فتو ال شطةو اللو الةضتي  ةو الةتشتيع تو

والالةكتتص  ةومدوصجهتيو ظتودالفعيوالةضتيبةوصم ققيوالةضتيبة.و

  واليتخ الفوالةننهجوالةو فيوالةتحليليوبه موجنعوالة     توص حليله وصال تب روالةفتض  توةإلج بةووو

ادو س ؤالتوالة رالية.و كونومجتنعوالة راليةومدواينةومخت رالوالح  ئ ً ومدوم ققيوالةضتيبةوالةنعتن يدوو

،وم يتيةوضتيبةووصه وم ققيوم يتي توضتيبةوكب روالةنكلفيدووال رد  ة،ة ىودالئتالوضتيبةوالة  لوصالةن  ع توو

الةث   ة،وو الةتج ريو الةنش طو ضتيبةو م يتيةو الالصةل،و الةتج ريو الةنش طو ضتيبةو م يتيةو الة ن اي،و الةنش طو

ووالةلواينةومخت رالوالح  ئ  ًوووض فةب إلوو،صم يتيةومك فحةوالةتهتبوالةضتي يووو،م يتيةوضتيبةوالةنش طوالةخ مي

الي الالةكتتص  ة،و  و ب ةتج رالو يتع ملونو الةذيدو الةضتيبةو دالفعيو الة     ت.وومدو ةجنعو كطدالالو الاليتب  ةو تخ الفو

صبع وإجتال وانل  توالةنع ةجةوالإلح  ئ ةو و لتوالة راليةوإةلوالةع ي ومدوالةنت ئجوك نومدونبتزه :ويوج و

دصروةلت قيقوالةضتي يونثتواللوفتضوالةضتيبةواللوالةتج رالوالالةكتتص  ةومدوصجهتيو ظتوم ققيودالئتالوو

والةضتيبة.وووضتيبةوالة  لوصالةن  ع توالالرد  ةوصدالفعي

م والة راليةوالةس بقةونص تنيزوالة راليةوالةح ة ةوادوالة راليةوالةس بقةوبط ه و ن صةتوالةتق يتوالةضتي يوو

وفق و ن صةتوالةتشتيع توالةضتي  ة.و
 

الثمممتوالةتشمممتيع توالةضمممتي  ةوالممملوال شمممطةوالةتجممم رالوالالةكتتص  مممةوممممدوصجهتممميو ظمممتودالفعممميوو(.وو2021نبمممووحجلمممة،وبشممم رو)و(1)
و،وري ةةوم جستيتوغيتومنشورال،وج معةوالةزيتو ة،وان ن،والالردن.الةضتيبةوصم ققيوالةضتيبة
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2. ( سارة  حسين،  في    (1)(2021دراسة  فيها  والطعن  الضريبة  وعاء  تقدير  طرق  بعنوان:" 

 التشريع الردني العراقي دراسة مقارنة" 

الةكشفوادو ق يتوصا  والةضتيبةوصالةطعدوفيه وفيوالةتشتيعوالالرد يوالةعتالقيووإةلووه فتوالة راليةوو

الةننهجو بيدو الةنق ر ةو مدو سلو الةنق رنو صالةننهجو الةتحليليو الةو فيو الةننهجو اليتخ الفو مق ر ة،و  و دراليةو

الةل الة راليةو صق و و لتو الةعتالقيو صالةننهجو يووننوووال رد يو الةقض ئيو م ىوالةطعدو الةلو فعيلو ق وديو و  ةوو  نو

الةضتيبة،وص حقيقوم  نوالةع الةة،وف ةتق ضيوحقوةجن عوالالفتالدوكفلت والة ي  يت،وصيحققوالةتق بةواللونان لوو

الةضتيبة،وصيننيو عوروالةنكلفوب  مدوصالةع الةةوصالال تن  والةوطني،وصالةحن يةوالالقت  ديةوصالةن ة ةووووالإلدالرال

وةننتلك   .و

م والة راليةوالةس بقةونةوبط ه و ن صةتوالةتق يتوالةضتي يووص تنيزوالة راليةوالةح ة ةوادوالة راليةوالةس بق

و.وطتقو ق يتوصا  والةضتيبةوصالةطعدوفيه وفيوالةتشتيعوالالرد يوالةعتالقيفق و ن صةتوو

بعنوان "أثر الحوافز الضريبية على إيرادات مصلحة الضرائب (2)(2020دراسة عبد الباقي ) .3

 المصرية دراسة ميدانية""

ث ووو الةن تية،و الةضتالئبو م لحةو إيتالدالتو اللو الةضتي  ةو الةحوالفزو نثتو ة   نو الة راليةو ه فتو

( مدو مكو ةو اينةو اللو صزاتو اليتق   و ق ئنةو م لحةوو70  ن  و فيو الةفنييدو الةع مليدو مدو (و

 

،وريمم ةةووطممتقو قمم يتوصامم  والةضممتيبةوصالةطعممدوفيهمم وفمميوالةتشممتيعوالالرد مميوالةعتالقمميودراليممةومق ر ممة(وو2021د،ويمم رالو)حسمميو(1)
وم جستيتوغيتومنشورال،وج معةوالةشتقوال صيط،وان ن،وال ردن.

الباقي،حسين)2) التشريع(2020(عبد بين الدخلدراسةمقارنة الخاضعلضريبة المال تقدير اإلسالميةطرائق

 .36-1(:1)1والقوانينالوضعيةالضريبية"،مجلةجامعةعينشمس،
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الةضتالئبوالةن تيةوصالةننوةيدوصمتالق يدوالةحس ب ت،و و لتوالة راليةوةوجودواسقةوالر ب طوطتديةوبيدو

والةضتالئبوالةن تيةوصالةخ  والةضتي يوةلننوةيدومدوال  خ صوالةط  عييد.ووإيتالدالتوم لحة

م والة راليةوالةس بقةونص تنيزوالة راليةوالةح ة ةوادوالة راليةوالةس بقةوبط ه و ن صةتوالةتق يتوالةضتي يوو

و.ونثتوالةحوالفزوالةضتي  ةواللوإيتالدالتوم لحةوالةضتالئبوالةن تيةوفق و ن صةتو

العنزي، حيدر )4 دراسة   (1)(2010.دراسة  الدخل  لضريبة  الخاضع  المال  تقدير  بعنوان:" طرائق 

 مقارنة بين التشريع اإلسالمية والقوانين الوضعية الضريبية" 

بيدو  ب ةنق ر ةو الة  لو ةضتيبةو يخضعو الةذيو الةن لو ةتق يتو الةطتقو ادو الةكشفو الة راليةو ه فتو

الةو فيوص كو توالة راليةوووالةقوال يدوالةوضع ةوالةضتي  ةوصبيدوالةشتيعةوالإليسم ة،و  واليتخ الفوالةننهج

الةف لوو نم و ،و الإليسم ةو الةشتيعةو فيو الةن ة ةو الةفتالئضو طتقو ق يتو ال صلو ف ولو ن صلو ثسثةو مدو

الةث  يوفتن صلوطتقو ق يتوالةضتيبةوفيوال  ظنةوالةضتي  ةوالةنع  تال،وص ن صلوالةف لوالةث ةصوصال  يتو

ال بعته وو الةتيو الةن لووالإلدالرالالةطتقو ةتق يتو الةعتالقو الةذيويخضعوةلضتيبة،وصق و و لتووووالةضتي  ةوفيو

حسبوو الةق  و  ةو الةن وصو صبيدو الةعتالقو فيو الةضتيبةو بيدو ط يقو صالضحةو فجوالو صجودو الةلو الة راليةو

و.و1982ق  ونوضتيبةوالة  لوةسنةو

م والة راليةوالةس بقةونص تنيزوالة راليةوالةح ة ةوادوالة راليةوالةس بقةوبط ه و ن صةتوالةتق يتوالةضتي يوو

و.طتالئقو ق يتوالةن لوالةخ ضعوةضتيبةوالة  لوفق و ن صةتوو

 

طتالئقو ق يتوالةن لوالةخ ضعوةضتيبةوالةمم  لودراليممةومق ر ممةوبمميدوالةتشممتيعوالإليممسم ةو(2010الةعنزيو،وحي رو)وو(1)
و.50-1(:و8)1،وبحصومنشورو،ومجلةوكل ةوالةتتالثوالةج مع ة،وووصالةقوال يدوالةوضع ةوالةضتي  ة
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 الدراسات الجنبية 

5." لدافع   بعنوان:   (Hanousek and palda,2004). (1) دراسة  الحكومية  الخدمات  جودة 

 الضرائب في جمهورية التشيك و سلوفاكيا 

"Quality of Government Services and the Civic Duty to pay Taxes in the 

Czech and Slovak Republics, and other Transition Countries"و:و

فيووو الةنوالطنيدو صرغبةو ةلنوالطنيدو الةحكومةو ق مته و نهنه و الةخ م تو الة راليةو وع ةو هذهو  ن صةتو

( الة راليةو هذهو ص نلتو الةضتيبةو دفعو مدو )1089الةتهتبو صو صق و و لتوو501(و ش كيو يلوف كي.و (و

وةلوا الو ت ئجونهنه :الة راليةوإو

نصال:وإنوالةنوالطنيدويتهتبونومدودفعوالةضتيبةوإذالوه والاتق صالوبط ه والويح لونواللو  م توحكوم ةوو

ومنت زال.و

وث    :وإنوالةنوالطنيدوالةذيدويتلقونو  م توجي الونكثتورغبةوب فعوم واليه ومدوضتالئب.و

 خف ضوالةتهتبومدودفعوالةضتيبةوووو%(و ىديوإةلو20ث ةث :وإنوزي دالوالةخ م توالةع مةوالةنحسويةوبنسبةو)

و%(.و13بنسبةو)
 

1Hanousek, J & palda, F (2004). Quality of Government Services and the Civic 

Duty to pay Taxes in the Czech and Slovak Republics, and other Transition 

Countries, Bkyklos, wiley Blackwell, vol. 57 (2). 

جمم رالوالالةكتتص  ممةومممدوصجهتمميو ظممتودالفعمميوو(.والثممتوالةتشممتيع توالةضممتي  ةوالمملوال شممطةوالةت2021نبممووحجلممة،وبشمم رو)ووال ظممت
و،وج معةوالةزيتو ة،وان ن،والالردن.الةضتيبةوصم ققيوالةضتيبة،وري ةةوم جستيتوغيتومنشورال
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رالبع :وينكدوزي دالوإيتالدالتوالة صةةومدوالةضتالئبوان وزي دالو وع ةوالةخ م توالةنق مةوةلنوالطنيدوحيصوإنوو

و ق ي و  م توا مةوجي الويشجعوالةنوالطنيدواللوالالةتزالفونكثتوب فعوم واليه ومدوضتالئب.وو

 منهجية الدراسة

الةتحليليوةتحليلونحك فوصقوالا وبق  ونوضتيبةووووالةو فيووراليةوالةننهجةق وال بعوالةب حصوفيوهذهوالة 

)و رق و )34الة  لو ةسنةو )2014(و رق و الةق  ونو بنوجبو صالةنع لو )38(و ةسنةو إزالةةوو2018(و مح صاًلو (.و

ووالةغنوضوالةذيوالكتنفوالةتنظ  والةق  و يوةنوضوعوالةتق يتوالةضتي ي،وكن وي قوفوالةب حصوبتحليلوآرال والةفق و

ال بخ وصو إنووالةق  و يو الةخ وصو بهذالو الةقض ئ ةو ال حك فو صكذةكو الة رالية،و هذهو فيو الةنث رالو ةنس ئلو

وو تىوكن وييت واليتخ الفوالةننهجوالةنق رنومدو سلوالةنق ر ةومعوا دومدوالةتشتيع توال ووصج توفيوال ردن

و.وك ةق  ونوالةن تيو

 : طار النظري للدراسة اإل

ب نتوالةضتيبةومعو هوروالةتصحوالةجن ع ةوص كونوالةنجتنع توصهيوبذةكومت بطةوبطفك روم ة ةوو

ةلح ك وو يق مه وال فتالدو ن ه ومس هنةوال ت  ريةوصة ستوإجب ريةو نصوي  ي ةوصك  تو ى ذومدوال فتالدواللو

وم تووةننفعةومب  تالويتق ض ه ودالفعوالةضتيبةومندودفعه وة وصان م و ويعتوالةنجتنع توص هتتوالةحك

و.و(1)ص زالي توالةخ م توالةتيو ق مه والة صةةو هتتوالةح جةوةلتنويلومدوالةنوالطنيد

 

الةطبعممةوالالصةممل،ودالروالةنسمميتالوو، الضرررائب ومحاسرربتها،  (2003 ممور،وا مم والةن  ممت،وصامم  ،و  ئممل،وصالةشممتيف،وال مم نو)و(1)
و.6ةلنشتوصالةتوزيع،وان ن،وص
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الةضتيبةوموردالًو الة صةة،وصهيو نثلووووني ي  ًوووص ع و الةع مةوونمدوموالردو الةن ة ةو الةس  ي ةو ندصالتو ح و

ةتغط ةوالةنفق تووصالةتيوهيومدوندصالتوالةس  يةوالالقت  ديةوصق والقتضلوق  فوالة صةةوضتصرالوصجودوالةضتيبةوو

الة صةةوو إةزالم ةو ح ده و به ،وصالةضتيبةوفتيضةو الةس ئ الو الةظتصموصال صض عو الةنتت بةواليه و ت جةو الةع مةو

 هن ةوإةزالم ةووووصيلتزفوالةنكلفوبطدالئه وبسومق بلو نكين وةل صةةومدوالةق  فوبتحقيقونه الموالةنجتنعوص ظتالًو

نصو لغ بطالو فتضو الة صلو دي  يتو كلو فق و  تو ص ل يووالةضتيبةو ب ةق  ونو إالو ضتيبةو نيو نصو ع لو يو

مدوالةح ج توالالجتن ع ةوصالالقت  ديةوص نسج ونه الفه والالجتن ع ةوووومهن ًوووضتيبةوالة  لوفيوال ردنوجز الًو

و.(1)وةخططوالةتنن ةديةوصالةن ة ةومعوال ه الموالةع مةووصالالقت  و

ب إل الةنس هنةو هذهو مدو   يو الةتغ و الةوووض فةصذةكواللو الإلاف  التو زي دالو الةنننوحةووإةلو ضتيبةو

بع و الةضتي يو الةتهتبو يتنثلو الةن م ة.و الة صلو يشكلو  هتالوه مةوصمعتصفةوفيو الالقت  د،وصالةذيو ةتحفيزو

،وةلقوال يدووإقتالروالةنكلفوبوالجب وب فعوالةضتيبةوالةنتت بةوال  ومدو سلوا فو ق ي والة     توالةسزمةوطبق ًو

ج وادوالةتهتبوالةضتي يوآث رو ضعفوالة صةةوونصو ق ي وب    تومضللةوصغيتوك ملةوةل صالئتوالةنعن ة،وصين

الةضتالئب،ووووصالجتن ع  ًوووصالقت  دي ًوووي  ي  ًو دالفعيو نمواللو مدو الة صةةو ح يلةو زينةو ال خف ضو طتيقو ادو

صب ةت ةيويتضطتوالة صةةوةفتضوريوفوصضتالئبوإض ف ةواللوبعضوالةسلعوصالةخ م توةتعويضوالةنقصوو

الةتيوو الةع مةو صالةخ م تو الةنن فعو اللو الةنستنتالو ةلنفق تو ني ي  و م  راًلو ب اتب ره و الةخزينةو فيو الةح  لو

ذة الة صةة.وصيىديو دالئن ًو ق مه و الةذيدوي ج تصنو الةنلتزميدو الةنكلفيدو بيدو صالةع الةةو الةنس صالالو إةلوغ  بو وكو

ة وو يكونو ق و الةتهتبومن و الةح  لو ت جةو الةنقصو بس بو الة صلو ث رووآإةلو حنلوضتيبةوج ي الو فتضه و

 

,وريمم ةةووتقيرريم أنظمررة الرقابررة الداخليررة فرري الجامعررات الخا ررة األردنيررة(،وو2001زيمم دونممميدوا مم والةغنممي،و)وو،زيمم النو(1)
و.26،وصم جستيتوغيتومنشورال,وج معةونلوالة يت:والةنفتق,وال ردن
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ةلتهتبوو الةنختلفةو الةحيلو ب يتخ الفو غيته و إةلو قلي و الالقت  ديةو  فعه و نصض اه و اللو يل  ةو

وو.(1)والةضتي ي

الةذيويخضعوالةلوالةضتيبةومدونوصو الةن لو نوالةضتي  ةو ووالإلدالرالدقومه فوونه وصو ع وانل ةو ق يتو

القتط عوم لغوهوووولالوب وننو حققوم لحةوالةنكلفوصم لحةوالةخزينةوالةع مةوصذةكومدو سووالإلدالرالهذهوو

فيو ق يتو الةتيو ستخ مه و الةطتيقةو فيو الة صلو ص ختلفو منقوصو غيتو ك ملو بشكلو الةضتيبةو م لغو

و.(2)وبةالةضتي

و تضندوالة راليةوصانوال ه وا الوف ول:و

فيوو الةب حصو ييتن صلو ال صل:ووحيصو صنهنيته ووووا فوو نهي الةف لو الة راليةو ةل راليةو ع ةجو لف ةو

،وث و تن صلوفيه ومشكلةوالة راليةوصنه الفه وصنيئلته وصم طلح توالة راليةوال ته  وبننهج ةوالة راليةوصندصال ه و

ييت وو حيصو الةضتيبةو مفهوفو ال صلو الةنبحصو مدو سلو الةضتالئبو م ه ةو الةث  ي:و الةف لو فيو ييتن صلو

الةنبحصوالةث  يوالةقوالا وصالةخ  ئصوالةضتي  ةوبحيصويت وذكتووو عتيفوالةضتيبةوصب  نون والاه وث وييتن صلو

الةف لوالةث ةص:وم ه ةوالةتق يتوث وييتن صلووالةقوالا والةننظنةوةلضتيبةوصب  نوالةخ  ئصوالةتيو تعلقوبه ،وو

صص  ئفوومدو سلووووالةضتي ي ال صل:و ف تو الةضتي يالةنبحصو الة سح  توووونق ر(الة)ووالةن ققو صو

ة وو الةنتعلقةووالةنننوحةو ب  نوالة ف توصالةو  ئفو نق ر(وصالة سح  تووالة)ووو ةن ققوالةضتي يب،وحيصوييت و

ييتن صلوو ث و به ،و يتنتعو الةضتي  ةالةتيو الةنب ةغو فيو ق يتو الةنتبعةو الةطتقو الةث  ي:و مدو سلوووالةنبحصو

 

و.16دالروجهينةوةلنشتوصالةتوزيع،وصوو،،وان نالرقابة المالية في القطاع الحكومي(،وو2004حن د،ونكتفوإبتاله  ،و)و(1)

و.3(والةتشتيعوالةن ةيوصالةضتي ي،وان ن،ودالروالةثق فة،وص2017الةح ي ي،و ختو)(2)
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طتقوالةطعدواللوالةف لوالةتالبع:ووووالةتجوعوةق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يوصالةقوال يدوالةنق ر ة،وث وييتن صل

)الةطعدوالالاتتالضواللوالةتق يتوالةضتي يووووالةذيوييتن صلووووالةنبحصوال صل،ومدو سلووالةتق يتوالةضتي يوو

الةق  و ينوصووو(ووالإلدالريو مدوووي يه و الةضتي يو الةتق يتو اللو الالاتتالضو مدو سةه و يت و الةتيو الآلة ةو ب   نو

 سلوالة الئتالو،ووصب  نوآة ةو شكيلوهيئ توالالاتتالضوفيوالة الئتال،وصب  نوال ي  والةق  و يوالةذيويقوفوال  و

ييتن صلوو ث و الالاتتالض،و الةث  ي:ووهذالو الالاتتالضووالةنبحصو اللو ت جةو الةقض ئيو الةتق يتووالةطعدو اللو

و.فيوضو والةنت ئجوالةتيو  والةتو لوالةيه والةخ  نةوصالةنت ئجوصالةتو   تصن يتاًلو،والةضتي ي

و
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 الثاني الفصل 

 الضرائب ماهية 

 ع والةضتالئبوم  راًلوه مً ومدوم  دروالإليتالدالتوالةع مةوةل صةة،وصيعودوذةكوةك توحجنه ،وصةن ووو

الةح  الوالالقت  ديةوو الة صلوةه ومدو طثيتوملحوظواللوجن عومن حيو صالةس  ي ةوصالالجتن ع ة،وكن و عتن و

بشكلوك يتواللوالةضتالئبوصذةكوإل ج زومه مه وصالةو  ئفوالةتيو قوفوبه ،وص حقيقوال ه الموالالقت  ديةوو

ه وال فتالدوفيو فق توالةنجتنعودصنوح وةه ووالوادوفتيضةوم ة ةوإجب ريةويس ه وبصالالجتن ع ة،وصهيوعب رو

و.اللونيومق بلومب  تويعودواليه 

وزي ومدوالةتف  يلوييت و ن صلوهذالوالةف لومدو سلوالةنبحثيدوالةت ةييد:صةن

والةضتالئب.وومفهوفالةنبحصوال صل:و

والةنبحصوالةث  ي:والةقوالا وصالةخ  ئصوالةضتي  ة.و
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 المبحث األول

 مفهوم الضرائب  

به مو نويلو فق توو صالةنىيس تو ال  خ صو مدو الة صةةو م لغو ق يو تق ض هو هيو الةضتالئبو

نصوك ا ويلعوصقط ا تووالة صةة؛ونيوو ك ةتعل  وصغيته و الة صةةو الةتيو  تمواليه و الةقط ا تو  نويلوكلو

معينة،ونصوالة تمواللوالة ن ةوالةتحت ة؛وك ن  والةطتق توصالةس صد،ونصوالةتطميدواللوالةبط ةة.وفيوال  ظنةوو

جنعووالة ينقتالط ةو ح دوق نةوالةضتيبةوبقوال يدوي  دقواليه ومدومنثليوالةشعب.وا دالوم و عه وص  فةوو

و.الةضتالئبوص وزيعه واللوالةقط ا توالةنختلفةوإةلوصزالرالوالةن ة ةوبع و ح ي والةنيزال   ت

يع ونمتاًلوضتصريً وننو ت  لوالة صةةوفيوالةنش ط توالالقت  ديةوب ورالومب  تال،ونصوب ورالوغيتوصو

صالالقت  ديةو صالالجتن ع ةو الةس  ي ةو ال ه المو مجنواةو ةتحقيقو صذةكو يوال وووومب  تالو صالةس  ي ةو صالة ين ةو

الةضتيبةو نصو خف ضو ه مةووفتضو ندالالو الةتيو ع و الةضتي  ةو الةس  يةو هوو الةت  لو ةهذالو صج و نه و صةعلو ،و

الةنجتنعوو نه المو اللو حقيقو يس ا و بشكلو الالقت  ديو ةلنش طو نثته و ينتقلو الذو الالقت  ديةو ةس  يةو

وصنح الثوالةتنن ةوالةننشودالوبشكلوا ف.وو

ون صلوهذالوالةنبحصومدو سلوالةنط ةبوالةت ة ة:وصةنزي ومدوالةتف  يلوييت و 

و ةضتيبة.وبوالةتعتيفالةنطلبوال صل:و

والةنطلبوالةث  ي:والةوا  والةضتي ي

و. عتيفويعتوالةضتيبةوصطتقو ح ي ه الةث ةص:والةنطلبو
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 المطلب األول

 الضريبة ب التعريف

حق ق ةوةل صةةومدوالجلوو نثلوالةضتيبةودصراًلوه مً وةخزينةوالة صل،وصهيو ع توبشكلوا فوادوإرالدالوو

 غط ةوال عب  والةع مةوةل صةةوصهيئ  ه والإلقل ن ة،وصالةعنلواللو قليلوم ويوج وبيدونفتالدوالةشعبومدوفوالرقوو

و.و(1)الجتن ع ة،وصالةعنلواللومح ربةو والهتوالقت  ديةومتع دالومدو ضخ وصال كن شوصدا والةنش ط ت

ب رزوفيو نويلوالاليتثن رومدو سلوم وو ةل صةةووووكن ون بحوةه ودصرو  ننح ومدوحوالفزوا مةو

الةتيو تطلبوندال والةن لوالةخ ضعوةلضتيبةوك مًسوصغيتومنقوص،وصال  وف نوالةتشتيع توصالةفق وصالةقض  وو

بشكلوو الةضتي يو ةلتق يتو الةتيو خضعو ال مورو بتح ي و ق متو كن و ةلضتيبة،و صضوالبطو صضعتو عتيف تو

و.(2)ا ف

فوالةمم ال لي،ومع ممتاًلواممدومجنواممةومممدوالةقوالامم وصالةقمم  ونوالةضممتي يوهممووفممتعومممدوفممتصعوالةقمم  ونوالةعمم وو

الةق  و  ةوالةضتي  ةوالةنطبقةوفيوبل ومعيدوصفيوصقممتومعمميد،وصهممذالوالةقمم  ونويتنتممعوب يممتقسة ةوصذال  ممةو   ممةو

و.(3)وون تىومدو  ح ة،وصة ونهن ةوكو  وندالالوالة صةةوفيو حقيقونه الفه وفيوالةنج التوالةنختلفةومدو  ح ةوو

 
و.13(والقت  دي توالةجب يةوصالةضتالئب،والةجزالئت،ودالروهومة،وص2003محتزي،ومحن و) (1)و

الةع الةةوالةضتي  ةوفيوق  ونوضتيبةوالة  ل،و(وموقفوالةنشتعوال رد يومدوو2018الةشوالبكة،وإبتاله  ،وصق يست،وحن يو) (2)و

و.23وو،وص(4)24نبح ثوالةيتموك،وو
و.223،وص4(.والةط  عةوالةق  و  ةوة يدوالةضتيبة،ومجلةوالةحقوق،وج معةوالةكويت،والةع د2008الةعلي،وا دلوفل حو)و(3) 
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صيطلقوالةق  ونوالةضممتي يوالمملومجنواممةوالةقمموال يدوصالةتشممتيع توالةضممتي  ةوالةنطبقممةوفمميودصةممةومعينممةوو

،وكن ويعتمواللون  وذةكوالةفتعومدوالةتشتيعوالةنمم ديوالةممذيويضمم ومجنواممةومممدوالةقوالامم و(1)صفيوصقتومعيد

 وصالةنبمم دئوالةتمميو،وصهممووب ةتمم ةيويتنمم صلودراليممةوالةقوالاممو(2)الةتيو نظ واسقةوالة صةةوب ةفتدوفيو ممىصنوالةضممتالئب

 حكمم و ظمم فوالةضممتالئبوفمميوصقممتومعمميدوصفمميوبلمم ومعمميد،وكنمم ويتنمم صلوالةقوالامم والةع مممةوةلضممتالئبومممدو  ح ممة،و

و.ن تىوصالةقوالا والةتف يل ةوةكلوضتيبةومدو  ح ةوو

صكن وهوومعلوفوفق و هتتوا الو عتيف توةلضتيبة،وصق وال تلفتوهذهوالةتعتيف توبحسبوال تسموو

صال ت الةب حثيد،و صنفك رو صالالقت  ديةوومن هجو الالجتن ع ةو الةنوالحيو مدو الةضتيبةو الةنظتو ج هو سموصجه تو

وصالةن ة ةوصالةق  و  ة.و

ننو بس بو ة سو الةع مة،و الةن ة ةو بيدو ظتي تو مك  ةو   ةو الةضتيبةو حتلو ننو ظتيةو  ج و

الةضتيبةو ع ومدونه و وروإيتالدالتوالة صةة،وصإ ن وبس بوالة صروالةب رزوالةذيو لعب والةضتيبةوفيو حقيقوو

الموالةتيو ت لوب ةس  يةوالةن ة ة،وصبس بوالةنشكستوالالقت  ديةوصالةفن ةوالةتيو ثيته والةضتيبةوان م وال ه 

ال  ظنةوو ط  عةو بحسبو ال فتالدو اللو فتضه و فيو الةحقو ةل صةةو ننو حيصو ال فتالد،و اللو الة صةةو  فتضه و

و.و(3)الةق  و  ةوالةس ئ الوفيه و

قيقوذةك،وصيىثتوهذالوالال تسموفيووص جلو ح يلوالةضتيبةوف نوالة صلو تبعوطتقً ومتع دالوةتح

م لغوالةضتيبةوالةنح لةوصا الةةو وزيعوالةضتيبة،وصةن وك  تودرجةوالةوايوالةضتي ي،وصم ىوالالةتزالفوبنسكو

 
و.3(.والةتشتيعوالةضتي يوالةن تي،ودالروالةج معةوالةج ي الوةلنشت،والإليكن رية،وص1999حش ش،وا دلونحن و)وو((1) 
و.28(.ون ولوالةق  ونوالةضتي ي،ودالروالةنع رم،والةق هتال،وص1954الي،ودصالروصب صي،ومحن و)و(2) 
و.22(والةتشتيعوالةن ةيوصالةضتي ي،وان ن،ودالروالةثق فةو،وص2017الةجني ي،و ختو) (3)و
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،ومدوهن وك نوةزالمً وننو تىوةو ختلفومدودصةةو والإلدالريالة ف  توالةنح ي  ة،وصم ىوكف  الونجهزالوالة صةةوو

معو ص تك فو الةنتغيتالتو هذهو مستوىو معو كيو تن يبو ةلضتيبةو الةتيو خضعو الةن دالو ني ةيبو  تع دو

و.و(1)الإلمك    توالةعنل ةوالةنت حة،وصةعلونهن ةوهذهوالةطتقو عودوإةلو ج اته وفيوالةتح ي وصالةتق يت

 ظهتومدوننونهن ةوالةضتيبةوفيووصب ةنسبةو هن ةوالةضتيبةوفيوالة ل النوالةنتق مةوصالة ل النوالةن م ةوو

الة ل النوالةنتق مةومدوحيصون ه و ستخ فوكطدالالوةلح ولواللوموالردوينكدوةل صةةومدو سةه وننو غطيوو

 فق  ه والةع مةوصكذةكوإليج دو والزنوالقت  ديوص وفيتوا دومدوالةشتصطوال ي ي ةوةتحقيقوالةتشغيلوالةك ملوو

م ة،و ظتاًلوةلوضعوالالقت  ديوالةنوجودوفيو لكوالة صل،ووةنوالردوالة صةة،وكن و ظهتونهنيته وفيوالة صلوالةن و

القت  ديةوو ال تسالتو صصجودو الةن ة ة،و موالرده و فيو ملحوظو صجودو قصو مدو الةن م ةو الة صلو حيصو ع  يو

و.(2)صالجتن ع ة،وصهذالويتطلبومدوالة صلوالةعنلواللو قتيبوالةتف صتوفيوالة  لوادوطتيقوإا دالو وزيعو

نجتنع ت،وصهيوبذةكو ت بطوبطفك روم ة ةونصوي  ي ة،وكن ووب نتوالةضتيبةوب ةظهورومعو كونوالة

 ع ونح وموالردوالة صةةوال ي ي ة،وصهيو نثلوإح ىوندصالتوالةس  يةوالةن ة ةوالةع مة،وصالةتيوهيومدوندصالتوو

الةس  يةوالالقت  دية،وصق والقتضلوق  فوالة صةةوضتصرالوصجودوالةضتيبةوكيو غطيو فق  ه والةنتت بةواليه و

صال صض الةظتصمو بسوو ت جةو بطدالئه و الةنكلفونو صيلتزفو الة صةة،و إةزالم ةو ح ده و فتيضةو صهيو الةس ئ ال،و  عو

 
و.77(والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،وان ن،ودالروالةثق فة،وص2009الةشوالبكة،وي ة و) (1)و

)الةشوبكي،و ض (2)و بيتصت،و2013تو مق ر ة،و دراليةو الةطعد،و صطتقو الإلجتالئ ةو ال  ولو الةضتي ي،و الةوا  و من زا تو (و

و.9الةنىيسةوالةح يثةوةلكت ب،وص
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مق بل،وحتلو تنكدوالة صةةومدو حقيقونه الموالةنجتنع،وص ظتاًلو هن ةوإةزالم ةوالةضتيبةوفق و  تودي  يتو

و.و(1)الة صلواللوننوالو فتضوالةضتيبةونصو لغلونصو ع لوإالوب ةق  ونو

الةع ي ومدووو الةفتيضةووصق و هتتو الةضتيبةو عني:"و ننو الةتعتيف تو ةلضتيبة،وصمدوهذهو الةتعتيف تو

الةن ة ةوالإلجب ريةوالةتيويس ه وبه وال فتالدوفيو فق توالةنجتنعوالةذيويوج وف  وهىال وال فتالدوةلح ولواللو

و.(2)مق بلومب  تويعودواليه ونصوالةغيتومب  ت"و

الةنستقطعومدوو الةنق يو الةن لغو ن ه :"و الالاتب رييدوفيوكن و عتمواللو نصو الةط  عييدو ال  خ صو

الةنجتنع،وج تاًلوةخزينةوالة صل،وةلنس هنةوفيوالةنفق توصال عب  والةع مةوب فةو ه ئ ة،ودصنوالةح ولواللوو

و.و(3)نيومق بلومب  توةس الدوالةضتيبة"

كن واتفتوالةضتيبةواللون ه :"والةفتيضةوالإلةزالم ةوالةتيو ح ده ودصةةومدوالة صلوصيلتزفوالةنكلفونوو

و.(4)وئه وب صنومق بلوحتلو ستط عوهذهوالة صلو حقيقونه الموالةنجتنع"بطدال

كن و عتموالةضتيبةوبط ه :"والةنس هنةوالةتيو ط ذوالة ورالوالةنق يةونصوالةعين ة،وحيصويج توال فتالدو

اللونمدوي فعوه وةل صةةودصنوالةنظتوةن ىواليتف د ه ونصوا فواليتف د ه ومدوالةخ م توالةع مةوالةتيو قوفوو

 
) (1)و نحن و صالةج ع،و ا دلو صالةقط ص ة،و ا يو ةلنشتو2004اف  ة،و صالئلو دالرو ان ن،و الةضتي  ة،و الةنح يبةو فيو الةج ي و (و

و.19صالةتوزيع،وص

و.15جب يةوصالةضتالئب،ومتجعوي بق،وصمحتزي،ومحن ،والقت  دي توالةو (2)و

و.27(والةنح يبةوالةضتي  ة،وان ن،ودالروصالئلوةلنشتوصالةتوزيع،وص2004اف  ة،وا يو) (3)و

و.15(ومب دئوالةن ة ةوالةع مة،والإليكن رية،والة الروالةج مع ة،وص2003درالز،وح م و)و (4)و
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صو الة صةة،و نصووبه و الةس  ي ةو نصو الةن ة ةو ال غتالضو مدو الةع ي و ةتحقيقو صذةكو اليه و الةضتيبةو هذهو  فتضو

و.و(1)والالقت  ديةونصوالالجتن ع ة

هيئ  ه وو نصوإلح ىو ةل صةةو ج تاًلو ال فتالدو ق لو مدو الةتيو  فعو الةن ة ةو الةفتيضةو بط ه :"و كن واتفتو

صالةتك ة الةع مةو ال عب  و فيو من و مس هنةو بشكلو ه ئيو الةنحل ةو م ووالةع مةو ال  و فعو يعودو ننو دصنو  ف،و

و.(2)مق بلوم وي فع ومدوضتيبة"و

بشكلو ةل صةةو ج تاًلو ال فتالدو ي فعه و الةتيو الةنق يةو الةنس هنةو ن ه :"و اللو الةضتيبةو كن و  و عتيفو

 ه ئيوصب صنومق بل،وكنس هنةومدوهىال وال فتالدوةتغط ةونعب  والة صةةوالةع مةوةلق  فوبنش ط  ه والةس  ي ةوو

و.(3)والقت  ديةصالالجتن ع ةوصال

الة صةةوو الة صةةونصوإح ىوهيئ تو الةنفتصضومدوق لو الةنق يو الةن لغو :"و بط ه و كن واتفتوالةضتيبةو

صفقوو صذةكو مق بلو نيو صب صنو بشكلو ه ئيو الةنكلفيدو مدو يت و ح يله و بحيصو ج تي،و بشكلو الةنحل ةو

هذهوالةضتيبةوفيووووالةقوال يدوصالةتشتيع توالةنح دالومدوق لوالة صةة،وبحيصويكونوالةه مومنه وهووننو س ه 

 غط ةو فق توالة صةةوبشكلوا ف،وص حقيقوا دومدوال ه الموالالجتن ع ةوصالالقت  ديةوالةتيو سعلوالة صةةوو

و.(4)ةلو ولوإةيه ومدو سلوفتضوالةضتيبة"

 
و.181الإليكن رية،والة الروالةج مع ة،وصدصي الر،ومحن و)د.ت(ومب دئوالالقت  دوالةس  ييو)الالقت  دوالةن ةي(وو (1)و

و.12(والةضتالئبوالةوطن ةوصالة صة ة،والةجزالئت،ومىيسةوالة ح موالةزرق  ،وص2010بواون،ويضتالو) (2)و

و.15محتزي،ومحن وعب  ،والقت  دي توالةجب يةوصالةضتالئب،ومتجعوي بق،وص (3)و

و.3،وب.ن،وص2،وط(والةضتالئبوصمح ي ته وبيدوالةنظتيةوصالةتط يق2003البوو   ر،ومحن وصآ تصنو) (4)و
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كن واتفتوالةضتيبةواللون ه :"والةق نةوالةنق يةوالةتيو قتطعه والة صةةونصومدوينوبوادوالة صةةومدو

الةع مةونصوال فتو ةلنكلفوال  خ صو الةتكل ف ةو ةلنق رالو الة صةةوطبقً و يق بله ونيومق بلو فتضه و الد،ودصنوننو

ه والة صةةووقتطع ،وو ض من ةووم ة ةوو،وصاتفتوبط ه :"وفتيضةوو(1)صال  خ صوفيو غط ةو فق توالة صةةوالةع مة"

و.(2)ومب  تالوص ستخ مه والة صةةوك ح ىوالةوي ئلوةتحقيقونه الفه "صوب ورالو ه ئ ةوو

بشورووووالةتعتيفووهذالووننووالةب حصوووصيتىو ا  فو وةنفهوفووو نوالًوووالةتعتيف توونكثتوومدةل كتورو

وصهوووالةتض من ةووم  نوو   ئ ه وووإةلووونض ف ووالةذيوووالةتعتيف تووبيدوومدووالةوحي وون  ووحيصووالةضتالئب،

و.والةضتي  ةوال  ظنةووإة  واليتن تووالةذيووال ي  

ي فعه وال فتالدوج تاًلوإةلوالة صةةوب فةووكن واتفت:"والةضتيبةواللون ه :"والةنس هنةوالةنق يةوالةتيوو

و.(3)ومس هنةومنه وفيو غط ةوال عب  والةع مةوةل صةة"ومب  تو ه ئ ةوصب صنونيومق بل

نصو ب إلجب روبشكلومب  تو الة صةةو الةذيو قتطع و الةنق يو الةن لغو ن ه :"و كن و عتموالةضتيبةواللو

صالةنىيس توو ال فتالدو ثتصالتو نصو ال مواللو مدو مب  تو ةتغط ةو فق  ه ووغيتو صذةكو ب فةو ه ئ ةو صالةشتك تو

و.و(4)الةع مةوصةتحقيقونغتالضوالةت  لوفيوالةنج التوالالقت  ديةوصالالجتن ع ة

 
و.156(ونيسوالةن ة ةوالةع مة،وان ن،ودالروصالئلوةلنشتوصالةتوزيع،وص2014الةخطيب،و  ة و) (1)و

و.218(والةتشتيعوالةضتي ي،ودمشق،ومنشورالتوج معةوحلب،وص1995بشور،وا  فو) (2)و

و.95وزيع،وص(والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةن ةيوالةضتي ي،وان ن،ودالروالةح م وةلنشتوصالةتو2005الةعلي،وا دلو) (3)و

) (4)و غ زيو مىيسةو ب بوو2003ان ية،و الإليكن رية،و مق ر ة،و دراليةو صالإليسميو الةن ةيو الةفكتو فيو الةضتي يو الةنظ فو (و

و.69الةج معةو،وص
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صاتموال ج هوفقهيوالةضتيبةوبط ه وفتيضةوم ة ةومض فةو قتطعه والة صةةوب ورالو ه ئ ةوصمب  تالوو

و.(1)ص ستخ مه وكوييلةوةتحقيقونه الفه والةع مة"و

تموالةضتيبةواللون ه :"وم لغو ق يويفتضومدوق لوالة صةةواللوالالفتالدوصينكدوةلب حصوننويع

الالان ل ربح(ووادو ش طو بق  و حقيقو انلو الالقت  ديةوووو)نيو الة صةةو اله المو ةتحقيقو معيدو صقتو فيو

وصالالجتن ع ةوصالةس  ي ة".و

و ش طوووإةلووب ةتح ي وون  رووهن ووالةب حصووونض ف وووالةذيووالةتعتيفوووةعل:ووالةتعتيفووان  توو حليل

ووكونوووالةضتيبةووبسنويةوويعتمووم وووصهووومح دووزمدووفيووالةتبحوو حقيقوووةغ ي تووالالفتالدووين ريه وووالةتيووالالان ل

وومحلوووننوووإةلوومب  تووغيتووبشكلوون  رووصةكن ووج مع ًوووم  ع ًووو عتيف ًوووالةضتيبةوويعتمووة ووال رد يووالةنشتع

و.والةتي ةةوموضوعوالةضتي يوالةتق يتووانل ةوفيوووإة  والاليتن دويت وم ووصهوووال ان لو ش طووهووالةضتيبة

 المطلب الثاني

 الوعاء الضريبي

يق  وب ةوا  والةضتي يوالةنش طوالةذيويخضعوةلضتيبةو)نمواللوالةنكلف(،وصق وج  وفيوالةق  ونو 

ننو ش طوالالان لويق  وب والةنش طوالةذيوين ري و خصوفيوق  و حقيقوربحونصومكسب،وبن وفيوذةكوو

و.(2)والة ن ايونصوالةنهنيونصوالةخ ميونصوالةحتفيالةنش طوالةتج ريونصوالةزرالايونصو

 
و.و218،وص5(والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ودمشق،ومط وا توج معةودمشق،وط1992بشور،وا  فو) (1)و

و(.2018ةسنةو)وو38(والةنع لوب ةق  ونورق وو2014ةسنةو)و34الة  لوال رد يورق وو(ومدوق  ونوضتيبةوو2 صوالةن دالو)و (2)و
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كن ويق  وب ةوا  والةضتي يوالةن دالوالةتيو خضعوةلضتيبةونصوالةنحلوالةذيويتحنلواب والةضتيبةووو

.وكن واتموبط  :"والةنوضوعوالةذيو فتضوال  والةضتيبةونصوالةن دالوالةتيوو(1)صيطلقوال  وم  روالةضتيبة

و.(2)و فتضواليه والةضتيبةو"و

ق و س لوو ك نو صننو الةنوعو صهذالو موح ،و بسعتو ال  خ صو اللو الةضتيبةو ك  تو فتضو صي بقً و

ص سنلوو صالالجتن اي،و الةن ةيو الةنكلفو ةنتكزو من رجةو بعً و مختلفةو بطيع رو ضتيبةو فتضو محل و صحلو

و.(3)ب ةضتالئبواللوال موالل،وصهيو لكوالةتيويكونومحله ود ًسونصوثتصالونصوم الًو

ةتيو خضعوةلضتيبةوة ستوال خ  ً وصإ ن وهيونمواللوالةنكلف،وبحيصويت وصمدوهن وف نوالةن دالوالو

الةنب  تال ب ةضتالئبو يسنلو م و صهوو مب  تو بشكلو الةضتيبةو الة  ل(ووووالقتط عو ق و قتطعوو)ضتيبةو نصو ،و

غي بشكلو ال الةضتيبةو اللو  تف تو بحيصو فتضو مب  تو غيتوتو ب ةضتالئبو ص سنلو بطموالةه و فتالدو

والةنب  تال.و

فيوالةن ة ةوالةع مةوةلضتالئبوفيوالةنظ والةضتي  ةويقسنونوالةضتالئبوالةلووووصبشكلوا فوف نوالةشتالح

صضتيبةوو مب  تالو ضتيبةو الة  لو ع و اللو ف ةضتيبةو مب  تالو غيتو صضتالئبو مب  تالو ضتالئبو قسنيد،و

و.(4)والال ف قو ع وضتيبةوغيتومب  تال.

 
و.230ص،وومتجعوي بقالةتشتيعوالةضتي ي،وووو،بشور،وا  فو (1)و

و.136الةعلي،وا دل،والةن ة ةوالةع مةوصالةق  ونوالةن ةيوصالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (2)و

و.125دالروالةثق فةوةلنشتوصالةتوزيع،وصوو(والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،وان ن،2021الةق سي،ونا دو) (3)و

و.77الةشوالبكة،وي ة ،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وص (4)و
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الةقوالا وصيع ووو مدو مجنواةو ادو مع تاًلو الة ال لي،و الةع فو الةق  ونو فتصعو مدو فتعو الةضتي يو الةق  ونو

الةق  و  ةوالةضتي  ةوالةنطبقةوفيوبل ومعيدوصفيوصقتومعيد،وصهذالوالةق  ونويتنتعوب يتقسة ةوصذال  ةو   ةوو

و.(1)ن تىوةوومدو  ح ة،وصة ونهن ةوكو  وندالالوالة صةةوفيو حقيقونه الفه وفيوالةنج التوالةنختلفةومدو  ح 

صيطلقوالةق  ونوالةضممتي يوالمملومجنواممةوالةقمموال يدوصالةتشممتيع توالةضممتي  ةوالةنطبقممةوفمميودصةممةومعينممةوو

،وكن ويعتمواللون  وذةكوالةفتعومدوالةتشتيعوالةنمم ديوالةممذيويضمم ومجنواممةومممدوالةقوالامم و(2)صفيوصقتومعيد

،وصهممووب ةتمم ةيويتنمم صلودراليممةوالةقوالامم وصالةنبمم دئوالةتمميو(3)الةتيو نظ واسقةوالة صةةوب ةفتدوفيو ممىصنوالةضممتالئب

 حكمم و ظمم فوالةضممتالئبوفمميوصقممتومعمميدوصفمميوبلمم ومعمميد،وكنمم ويتنمم صلوالةقوالامم والةع مممةوةلضممتالئبومممدو  ح ممة،و

و.(4)ن تىوصالةقوالا والةتف يل ةوةكلوضتيبةومدو  ح ةوو

نوكلومممدوالةقمم  ونوإنوموة والةق  ونوالةضتي يومت بطوبظهوروالةنظ فوالة تةن  يوبحيصوينكدوالةقولونو

الةضتي يوصالةنظ فوالة تةن  يويىثتوصيتطثتوب آل توفندو  ح ةو هتوالةنظ فوالة تةن  يوكتدوفعمملو ت جممةوةوجممودو

ال زمممم توالةن ة مممةوصحن يمممةوالةنكلفممميدوب ةضمممتالئب،وممممدونجممملوذةمممكو جنمممعوالة يممم  يتوالةنع  مممتالوةل صةمممةوالممملو

وزيعوال عب  والةع مممةوحتمملوالويممت وفممتضوال تسمو ظ والةحك وفيه واللوضتصرالوق  فوالةنج ةسوالةتشتيع ةوبت

الةسممملطةوالةتشمممتيع ة،وصالةمممذيون مممبحوفمممتضوالةضمممتالئبووامممدو ممم ريوبقممم  ونوونصو عممم يلونصوإةغممم  وضمممتيبةوإال

 

و.223،وص4(.والةط  عةوالةق  و  ةوة يدوالةضتيبة،ومجلةوالةحقوق،وج معةوالةكويت،والةع د2008الةعلي،وا دلوفل حو)وو(1)
و.3(.والةتشتيعوالةضتي يوالةن تي،ودالروالةج معةوالةج ي الوةلنشت،والإليكن رية،وص1999حش ش،وا دلونحن و)وو(2)
و.28ةنع رم،والةق هتال،وص(.ون ولوالةق  ونوالةضتي ي،ودالروال1954الي،ودصالروصب صي،ومحن و)وو(3)
و.5حش ش،وا دلونحن ،والةتشتيعوالةضتي يوالةن تي،ومتجعوي بق،وصوو(4)
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ص ع يله وحقً ون يًسوةه ودصنوالةسلطةوالةتنفيذية،وصالةتيو تالايوفقطو نفيذومثمملوهممذهوالةقمموال يدوبعمم وننو ح مملو

و.(1)بومدوالةسلطةوالةتشتيع ةوصي لوإ ف قه وواللوالةضتالئمبجب يةونووواللوالةتت  صوالةسزف

صفيوالةحق قةوف نوق  و  ةوالةضتيبةون بحتو ت كزواللو    ةوالةس  دالوصالةتيو نثمملوم مم نوني يمم ً وو

مممدومبمم دئوالةقمم  ونوالةعمم ف،وص عنمميوننوفممتضوالةضممتالئبوقمم وال تقمملومممدوموالفقممةونصورضمم والةنكلفمميدوإةمملوالةمم صلو

ن ممتوالإلكممتاله،وص شممتتكوك فممةوالة يمم  يتوفمميوالةتطكيمم والمملو مم حبةوالةسمم  دال،وةممذةكو نطممويوالةضممتيبةوالمملوا

ضتصرالوال تتالكومنثليوالةشعبوفيو قتيته وحتلوينكدوالةقولوننوالةضتيبةومدوالةن ح ةوالةق  و  ممةوممم وهمميوإالو

و.(2)نيلوبو شتيعيوةتوزيعوال عب  والةع مةوبيدوالةنوالطنيدوفهيوإذاًلومدوانلو  حوالةتشتيع

جممزال والةقمم  ونوالةعمم فوالةمم ال لي،وةممذةكوف  مم و غلممبوال مم والاتبمم رالتوصيعمم والةقمم  ونوالةضممتي يوجممز اًلومممدونو

الةقمم  ونوالةعمم فوفمميوالةتوفيممقوبمميدوالةن مملحةوالةع مممةوصالةن مملحةوالةشخ مم ة،وصاليممتخ الفوصيمم ئلوالةسمملطةوصالةقهممتو

،وفمم ذالوك  ممتوالةضممتيبةوندالالوالة صةممةوفمميون ممتىومممدو  ح ممةوصبمميدوحن يممةوحقمموقوال فممتالدوصم مم ةحه ومممدو  ح ممةو

ة ةوصالالقت  ديةوصالالجتن ع ةوصالةس  يمم ةوبنمم ويعينمم وذةممكومممدو حقيممقوم مملحةوالةنجتنممع،و حقيقونه الفه والةن و

اممب والمملوال فممتالدوصقيمم والمملوحقمموقه وصالةقمم  ونوالةضممتي يوب اتبمم رهوفتاممً ومممدوفممتصعووون ممتىوفهيومممدو  ح ممةوو

و.(3)الةق  ونوالةع فويه موإةلوالةتوفيقوبيدوهذهوالالاتب رالت

ننوالةقمم  ونوالةضممتي يويتنتممعوب يممتقسلوصذال  ممةو   ممة،وصةمم سوةمم وطمم بعواليممتثن ئي،وصمقتضمملووكنمم وو

هممذالوالاليممتقسلوصالةذال  ممةوننوال فكمم روصالةقوالامم والةتمميوينظنهمم والةقمم  ونوالةضممتي يوينكممدوننو ختلممفواممدو لممكو

 

و.12-9(.ون ولوالةتشتيعوالةضتي يوالةن تي،ودالروالةنع رم،والةق هتال،وص1959ب صي،ومحن وط وصالةنش ر،ومحن وحن يو)وو(1)
و.69 الروالةج مع ة،والةق هتال،وص(.والةنظ والةضتي  ةوبيدوالةنظتيةوصالةتط يق،والة1998حج زي،والةنتييوالةسي و)وو(2)
و.222الةعلي،وا دلوفل ح،ون ولوالةق  ونوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وصوو(3)
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ضممتي يوامم فو،وصال  ويتىون   رواليممتقسلوالةقمم  ونوالة تىوالةقوالا وصال فك روصالةنب دئوالةس ئ الوفيوالةفتصعوال 

جوالزو ط يقوالةقوالا والةمموالردالوفمميوالةقمم  ونوالةنمم  يونصوالةتجمم ريونصوالةنتالفعمم تونصوالإلجممتال التوإالوب ةقمم روالةممذيو

و.(1) تفقوف  و لكوالةقوالا ومعوط  عةوالةق  ونوالةضتي يوص نسج ومعوب قيو نظ ن   

إنوالةنصوالةتشتيعيوفيوق  ونوضتيبةوالة  لوهوونحسممدوصيمميلةوةتح يمم والةنفهمموفوالةقمم  و يوةلمم  ل،وو

،ومن ويجعمملومهنممةوذةممكو عممودوإةمملوالةفقمم و(2)إالوننومثلوهذالوالةتح ي ويخلوومدوالةكثيتومدوالةقوال يدوالةضتي  ة

معوممم  عوةلمم  ل،والةقمم  و ي،وصالمملوالةممتغ ومممدوننوفقهمم  والةقمم  ونوالةضممتي يوةمم ويتفقمموالوالمملو عتيممفومحمم دوجمم و

 لوالةوالجمممبو ضممموا وةلضمممتيبةويممموال وفممميو ظمممتوالةتشمممتيعونصوفممميو ظمممتوالةفقممم و تن زاممم وإالوننو ح يممم والةممم 

و.(3) ظتيت نورئ سيت نوهن و ظتيةوالةن  روص ظتيةوزي دالوالةق نةوالإليج ب ة

نم و ظتيةوالةن  روفهيو ظتيةو قلي يةوص شتتطوبعضوالةشتصطوفيوالة  لوحتلويخضعوةلضممتيبةوو

إةمملو ضممييقو طمم قودالئممتالوإ ضمم ا ،وصيعممتموالةمم  لوصفقممً وةممذةكوبط مم و"كمملوثممتصالوج يمم الو ق يممةونصووومن ويممىدي

ق بلةوةلتقي  والةنق يويح لواليه والةنكلفوب فةودصريةو سلوفتتالوزمن ةومعينةوينكن ومممدوإ ممب عوح ج  مم و

و.(4)ووب يتهسكه ودصنومس  وبن  ره و

 

و.7-5(.والةتشتيعوالةضتي يوصالةن ةي،ودالروالةنعتفةوالةج مع ة،والإليكن رية،وص1997  حة،وم طفلور ي و)وو(1)
و.292بوالةج معة،والإليكن رية،وص(.ودرالي توفيوالةنظ والةضتي  ة،ومىيسةو ب 1975بتك ت،وا  والةحني ،وصآ تصنو)وو(2)
(.ومطممتحوالةضممتيبةوالمملوالةمم  لوفمميوالةتشممتيعوالةضممتي يوال رد ممي،ودراليممةو حليل ممة،وريمم ةةوم جسممتيتوغيممتو1994  مم ص ة،وجهمم دو)و(3)

و.34منشورال،والةج معةوال رد  ة،وان ن،وص
و.109(.والةنظ والةضتي  ة،والة الروالةج مع ة،وبيتصت،وص1983الةبطتيق،ويو سو)وو(4)
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"الةفمممتقوفممميوالةق نمممةوالةنق يمممةوةقممموالوالةشمممخصونمممم وفممميو ظتيمممةوالإلثمممتال وفممم نوالةممم  لويعمممتموالممملون ممم :وو

الالقت  ديةوبيدو  ريخيدومعينيد،وفكلوزي دالوبيدوالةق نةوالةنق يةوفيوب اليةوهممذهوالةفتممتالوص ه يتهمم ويعت ممتود ممًسو

وبن وفيوذةكوك فةوال رب حوالةتنين ة ةوالةتيوح لواليه والةشخصو سلوهذهوالةفتتال".

الةقوالا والآلمتالوالةتمميوالويجمموزوالال فمم قوالمملوممم ويخ ةفهمم ،وص ع وقوالا والةق  ونوالةضتي يوجن عه ومدووو

يمملط توصال ت   مم تو فمموقوفمميوهوإةلوننوهذالوالةق  ونويخولوالةهيئ توالةع مةوالةق ئنةوالمملو نفيممذووض فةب إل

فيومجمم لوممم ويسممتحقوةهمم ومممدوديممونومثمملووو تىونهنيته وص طور ه وم و تنتعوب وحتلوالةهيئ توالةحكوم ةوال 

و.(1)ةض بطةوالةع ة ة،وصالة لح،وصالةغتالمة،وصالةتحتي،وصالةتفت شوصغيته والةتنفيذوالةج تيوصيلط توال

صال مم ويعممتموالةقمم  ونوالةضممتي يوالمملون مم :و"مجنواممةوالةقمموال يدوصالةتشممتيع توالةضممتي  ةوالةنطبقممةوفمميوو

،وصيعتمواللون  وذةكوالةفتعومدوالةتشتيعوالةن ةيوالةذيويض ومجنواةومممدو(2)دصةةومعينةوصفيوصقتومعيد"

و.(3) واسقةوالة صةةوب ةفتدوفيو ىصنوالةضتالئبالةقوالا والةتيو نظو

وإم وموقفوالةنشتعوال رد يوف   وة ويط ذوب ةنظت يدوصيظهتوذةكومدو سل:و

ننوال تتالطوالة صريةوصالال تظ فوفيو عتيفوالة  لويىديوالةلو ضيقومفهوم وبن ويىديوالة  ومدو -1

الةع ملة الةخزينةو موالردو اللو الةتطثيتو صب ةت ةيو الةضتي  ةو الةح يلةو فيو منطقوووو فضو صهوو

 ظتيةوالةن  روصهذالودفعوالةنشتعوالةلوالةتويعوفيومفهوفوالة  لومدو سلوال تتالط والة صريةو

 :وصهوومفهوفو ظتيةوالةزي دالومدو سل

 

و.224ا دلوفل ح،ون ولوالةق  ونوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وصووالةعلي،وو(1)
و.223الةعلي،وا دلوفل ح،والةنتجعوالةس بق،وصوو(2)
و.3حش ش،وا دلونحن ،والةتشتيعوالةضتي يوالةن تي،ومتجعوي بق،وصوو(3)
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الةن دالو)-ن يتط يوفيوالةننلكةو يو خصونصويجن  ون(والل/3  تو )يخضعوةلضتيبةونيود لو

الةنستف دومدوعب رالوووومنه وبغض الةت ة ة(وصالةنعنلو الة  ولو الةوف  وبن وفيوذةكو الةنظتوادومك نو

الةضتي يو الةنشتعو ننو ص) يو خص(و د ل(و بنع ييتو ظتيةوووو)نيو يط ذو ة و الةن  رووال رد يو

 صنهنه ودصريةوالة  لو.و

الات توالةنشتعوالةضتي يوضتيبةوالة  لوبط ه وضتيبةوالةق  ونوالةع فو ستيواللوك فةوالة  ولوالةتيوو-ب

(وصالةتيو  ه و3/15ق  ونوصهذالوم و ىك هوالةن دالو)(وصة و عفلوبنصوالة3ة ويتدوذكته وفيوالةن دالو)

الاف ؤهوو يت و ة و الاليتثن رو نصو الالان لو نصو ش طو الةو  فةو مدو آ تو د لو نيو ةلضتيبةو )يخضعو

 لوهذالوالةق  ون(.وبنقتض

الةق نةوالإليج ب ةوو صو تالحةواللوال ض عوالة  ولوالةعتض ةوةلضتيبةوصهوومنطلقوالةزي دالوفيوو-ت

صبذةكو سفلويل  ةو ظتيةوالةن  روالةن  جوادو ض قه وةنفهوفوالة  لوب اتن ده و تطوالة صريةوو

 صيتضحوذةكومدو سلوالآل ي:و

 (.و3/6ن ض عوالة  ولوالةنتط  ةومدوب لوالةخلووصالةنفت ح ةوالةن دالو) -

كلومنه وادو   يبوالذالوزالدومق الرونصوق نةوولوالةنتط  ةومدونرب حوالةجوالئزوصالة ال ض عوالة  وو -

 (و16-3نةفودين رويوال وك  تو ق يةونصواين ةوالةن دالو)

الةق  ونوهيو)يخضعوةلضتيبةونيود ل(و شيتوو - الةث ةثةومدو الةن دالو الةوالردالوفيومطلعو الةعب رالو

الةلوالةعنوم ةوالةن ة ةو ضوعووووإض فةبشكلوصالضحوالوةبسوف  وننوالةنشتعوالةضتي يونرالدوبه وو

الةنظتوادوط  ع ك نووووت الة  لوب تمو د ًسوووونصوغيتمشتصاً و ال  يتو يعت تو صالو مشتصعو
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اللواليتنتالروذةكووودصريً وةلنكلفوذةكو نوث وتو حققوالة  لوفيونح والةسنوالتوة سوقتينة

 الة  ل.و

وو–كن وبين وف ن وي قوووو-ب ةتغ ومدوننوالةنشتعوالةضتي يوة ويط ذوبنظتيةوالةننبعوبشكلومطلقو -2

و ضعوةلضتيبة.وان م وة ويلتزفوبشتطوالة صريةوفيوالة  لوالةخ

الةضتيبةوو الةفق و مدو ج  بو قس و الةوحي الووإصق و الةضتيبةو نم و متع دالو صضتيبةو صحي الو ضتيبةو ةلو

م فوصا  وصالح وةلضتيبةوان م و ستن والة صةةوجن عوم و حت جوالة  ومدوإيتالدالتوضتي  ةومدوهذالوونفنكونوو

الةبعضوو ذهبو صق و ال  و ص فتضوضتيبةوصحي الو ك نةلووإالةوا  و الةضتيبةو هذهو متدصدو صال ه و حققوونو يتو

الةع الةةوصيهلتوالةتحققوب ةنسبةوةإلدالرالوالةضتي  ةوكن وال تق تومدو سلون  والويوج وم  روصحي وةلثتصالوو

نويشكلوصا  وصحي وةضتيبةو غطيوح يلته والةنفق توالةع مةوبنجنله ،ونم والةضتالئبوالةنتع دالوونفسوينكدوو

انل ةويجنيوالةنكلفومنه وربحً ووووذو فتضومجنواةومدوالةضتالئبواللوم  دروالةثتصالوالةنختلفةوصاللإ

و.(1)ونك توصإيتالداًلوونصفتومن ويحققوا الةةًو

اللوضتيبةوصالح الوفقطونصوووبةوالةوالح الوهيو ظ فو عتن هوالة صلنوالةضتينةلووإكن وذهبوال ج هوو

ةلح ولواللوم ويلزمه ومدوموالردوم ة ةوصق وبيدون ح بوهذالوالال ج هوبطنوووومتع دالورغبةاللوضتيبةوو

م و نت زوب والةضتيبةون ه ومنطق ةوبحيصو ق فوالةنس هنةومتالوصالح الوكن و توفتوفيوهذهوالةضتيبةوالةقوالا و

صق وصج وةه وال تق دومدووالوون ه و  يبوجز اًلومدوالةثتصوث رويل  ةواللوالإل ت جوصوآال ي ي ةوكن ون ه و نتجوو

حيصون ه والو عطيوق راًلوك يتاًلومدوالةنتص ةوالةسزمةوةتحقيقوالةغ ي توالالجتن ع ةوصالالقت  ديةوالةتيويه مو

 
و.236بشور،وا  ف،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (1)و



32 
 

مدومزالي وووو و ذوب وةن وفيهتع دالوفتنيلوغ ة  ةوالة صلوةلونم وب ةنسبةوةلضتالئبوالةنووالةنظ فوالةضتي يوةتحق قه و

الالضتالروب ةح  الوويتىديوالةلوإره قوالةنكلفوصونب ةغةووالنو لكوالةوواللوالنوالويكونوهن كومب ةغةوفيوالةتع د

و.(1)والالقت  ديةو

الةب حصوو ي قووصيتىو ةن و فن  رواليتن داًلو صم  ره و الةضتيبةو صا  و بيدو ال تسمو هن كو ننو

الةضتيبةوالةثتصالوالةتيو س دومنه والةضتيبةوصالةن  روهووال ي  وةلضتالئبوصهووالة  لوب اليتن دوالةلوننوو

و. ستوفلومدوثتصالومتج دالالةضتيبةوفتيضةومتج دالويجبوننو

 الضرائب: الفرع األول: أنواع

و:و(2)ونصاًل:والةضتالئبوالةنب  تال

صهيوو الةثتصالو ان  تو الةلو ح ي و الةضتالئبو ن تمو فيو الةنب  تالو الةطتيقةو ننو فيو الو كو من و

 حتوي والةنكلفوفيوالةضتيبةوث وفتضوالةضتيبةوال  ومب  تال،ونم والةطتيقةوغيتوالةنب  تالوفتن تموةتتبعو

ان  توالةثتصالوبنن يبةواليتعن ةه ونصو  الصة ونيو تبعه وفيومظ هته والةخ رج ةوفتفتضوبنن يبةوالإل ت جوو

نصوالاليتهسكونصو  الصلوالةثتصالونصوال تق ةه واللوني  وال ه والان لو ع توادوصجودوثتصالوة ىومدويقوفوبه وو

وص تن يبومع وبشكلوا ف.

وصب ةنسبةوةلضتالئبوالةنب  تالوفتتنثلوفي:وو

 
و.138الةع مةوصالةق  ونوالةن ةيوصالةضتي ي،والةنتجعوالةس بق،وصالةعلي،وا دل،والةن ة ةوو (1)و

و.209-208(وال والةن ة ةوالةع مة،والةق هتال،ودالروالةنهضةوالةعتب ة،وص1974   ت،وزيدوالةع ب يدو) (2)و
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الة  ل:ويشيتوالةنفهوفوالةتقلي يوةل  لواللون  :"ونيوم لو ق يونصوينكدو ق يتهوب ةنقودووضتيبةوو-ن

نم وو ةسيتنتالر"،و ق بلو نصو منتظنةوصدصريةومدوم  رومستنتو ب ةح ولوال  وب فةو الةفتدو يقوفو

الةنفهوفوالةواليعوةل  لوف شيتوالةلوكلوزي دالوفيوالةق نةوالإليج ب ةوةذمةوالةنكلفوالةضتي يوط  عيوو

 .(1)ونويوةفتتالوزمن ةومعينةويوال وح لوال  والةفتدوبشكلواتضيونصومنتظ "ك نونفومع

الةع الةةوالةضتي  ة،وو يع ونكثتومس مةوصمتالا توةنقتض  تو ةل  لو الةواليعو الةنفهوفو الةب حصوننو صيتىو

ب ةنفهوميدومعً وكن وو ق ون ذتو الةضتي  ةو الةتشتيع تو ننوغ ة  ةو الةنشتعوال رد يوووهوكن و ح لوكلومدو

قيوصذةكوبه موال ض عون والعوالة  ولوالةعتض ةوحتلوالو فلتومدوالةخضوعوةضتيبةوالة  لووصالةنشتعوالةعتال

وبس بوال تف  ودصريته .و

و:(2)نم ون والعوالةضتالئبواللوالة  لوفق و ختلفوب  تسموال يلوبوالةنتبعوةتح ي وكلومنه و

 ع دتوالةضتيبةوالةع مةواللوالة  لوصالةتيويق  وبه و ضوعود لوالةنكلفوةضتيبةوصالح الومهن وو -1

 م  دروالة  ل.و

الةضتالئبواللوم  دروالة  لوالةنختلفة:وصهيو فتضواللو كلوضتيبةومنفتدالواللوكلوم  روو -2

الةننكدو مدو يجعلو بذةكو الال ذو صننو الةن  درو بحسبو الةتقس  و بع و صذةكو الة  لو م  درو مدو

ووب اليتن دوبط  عةووةالةتنييزوبيدوالة  والتوالةنختلفةوبحيصو ع ملوكلومنه ومع ملةوضتي  ةومن يب

 
و.128الةق سي،ونا د،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (1)و

و.وو210جعوي بق،وصالةع مة،ومتوووالوفوالةن ة ة   ت،وزي وا ب يد،وو (2)و

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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م  روالة  ل،وكن ون ه و عنلواللو حقيقوالةتنييزوبيدوم  دروالة  لوالةنختلفةومدوحيصوق نته وو

 الةضتي  ةوصمدوحيصونيلوبو ق يتوالة  لوصمدوحيصونيلوبوالةتح يل.

اللو الةنق رالو الةضتي  ةو الةسلطةو يننحو الة  لو فتصعو اللو الةضتالئبو بطيلوبو الال ذو ننو الةب حصو صيتىو

ته وبشكلومتن،وصبحسبومقتض  تو تصموالةنكلفوالالقت  ديةووزي دالونيع روبعضوالةضتالئبودصنوغي

وصالالجتن ع ة.و

اق ريةوو -ن نمواللو مدو ةه و صا  و الةن لو رن و مدو صهيوضتالئبو تخذو الةن ل:و رن و اللو الةضتالئبو

ةل  لوو منتجةو ك  تو يوال و م و ةحظةو فيو ينلكه و خصو صالةتيو ب ةنقودو ق و ق رو صالةتيو صمنقوةةو

 :(1)وطلةوادوالإل ت جو يود لوصهيو نقس والةلالةنق يونصوالةعينيونفوالةخ م تونفوالةع و

الةضتيبةوالةسنويةواللورن والةن ل:وصهيو فتضوالةضتيبةوالةسنويةوبسعتومنخفضواللوالةق نةوو -1

 الةسنويةوةنجنوعورن والةن لوالةفتديوصثتص  .

الةذيوووتضيعالةالةضتالئبوالةعتض ةواللورن والةن ل:وصهيوضتالئبو فتضومتالواللورن والةن لوو -2

الةق نةو زي دالو اللو صالةضتيبةو الةن لو رن و اللو الاليتثن ئ ةو الةضتيبةو ص شنلو ةه و صا  و يكونو

 صالةضتيبةواللوالةتتك ت.و

الم وصالةت تموث   ً :والةضتالئبوغيتوالةنب  تالوصهي:وضتالئبويت وفتضه واللوصالقعةوال ف قوالة  لوصاليتخ 

و(1)وب ةثتصالوص  الصةه وصمدوال ك ةه :

 
و.130الةق سي،ونا د،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (1)و
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الةضتالئبواللوالاليتهسكوصهي:و لكوالةضتالئبوالةتيويت وفتضه واللواليتهسكوبض اةومعينةوو -1

الةجنتك ة الةضتالئبو ذةكو الاليتيتالدووصمدو اللووووان و دفعةو حتووص كونو صهيو الةجنتكيو الة   نو

الةوالةحس ب الةبض اةو ق نةو اللو معينةو مئويةو بنسبةو صق و فتضو الةضتيبةوو،و فتسنلو نستوردالو

الةجنتك ةوالةق ن ةوصق و فتضوبق نةومح دالواللوكلو وعومدون والعوالةبض اةو بعً وةلنوعونصوالةحج و

صبغضوالةنظتوادوق نةوالةبض اة،وصمث ةه والةضتيبةوالةع مةواللوالال ف قوصهيو فتضواللوكلوو

اللو ك ةضتيبةو ا الو ص طمخذو ورو الةفتدو به و يقوفو الةتيو الال ف قو ن والعو مدو ،ووالةن  ع تووو وعو

 صالةضتالئبواللوالإل ت جوصالاليتهسك.و

مدو -2 صغيته و ص  الصةه و الةثتصالتو حقوقو ال تق لو صالقعةو اللو صهيو فتضو الةت الصل:و اللو الةضتالئبو

الةت تف توالةق  و  ةوالةتيو كونوال مواللومحًسوةه ،وصمدوذةكوق  فوفتدوم وبشتال واق رالتومعينةونصو

 .ب عوالاليه ببعضوالةت تف توب  مواللوالةننقوةةوصمدوالمثلته و

ووالةذيويح دوصضعوالةضتالئبواللوالةت الصلوف ن والذالوك  توصيتىوالةب حصوننوالةنظ فوالةضتي يوه

الةنب ةغةوفيو الةنشتعو جنبو ينبغيواللو كن و الةضتالئب،و ال ه و   لوضندو نصو الةتيوفو دال لةوضندو

فتضوالةضتالئبوةسهوةةو قلوا ئه واللوالةنكلفوحيصوالوينظتوفيوفتضه والةلومق رالوالةفتدوالةن ة ةوو

وبشكلوا ف.

  

 
 M. Brochiers, "Les Probliemes Import Indderect", -Tixier, G, Gest, op. cit, p. 118 .121(1)و

R.S.F., 1965, No. 3, P. 309.و
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 التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة:الفرع الثاني: معيار 

ب ةتغ ومدوصجودوصضوحوفيوالةتفتقةوبيدوالةضتالئبوالةنب  تالوصغيتوالةنب  تالوالالوالنوهن كوغنوضووو

ةوالةتيو حك وهذهوالةتفتقةومدو  ح ةوصبيدوالالاتب رالتووالإلدالريبس بو لطوالةكثيتيدوبيدوالةقوالا والةق  و  ةوصو

صيتت بواللوذةكوا فوال ف قواللومع  رومعيدوةلتفتقةوالالمتوالةذيوووون تىو  ح ةوومدووووالةن ة ةوصالالقت  دية

و.:(1)وةلتفتقةوصالةتيو تنثلوفيون تىون هتوا الومع ييتو

فيووالإلدالريوالةنع  روو -1 الةنب  تالو صغيتو الةنب  تالو الةضتالئبو بيدو الةتفتقةو فيو الةنعتن و الةنع  رو صهوو :و

الةتيو ختصو بتنظ  والةضتيبةومدوحيصوك فو فتضونصو ح لوصالةجهةو إدالريةو ت لو مس ئلو

فيوالةتف يلوحيصوذهبوالةبعضوالةلوننوالةضتيبةو ع ومب  تالوالذالوح لتوبج الصلوالين ةوصهن و

صو الةضتيبةو دالفعو بيدو الة لةو الذالووووالةضتي  ةوووالرالالإلد كونو مب  تالو غيتو الةضتالئبو ص كونو مب  تال،و

الو ج و الةبض اةووولك  تو ك جت  زو الةوق ئعو بعضو بنن يبةو صن ن و ح لو الةج الصلو هذهو بنثلو

 ةلح صد.و

 ةذالتوصيح دوبصينت زوهذالوالةنع  روبط  وصالضحوحيصو فتضوالةضتالئبوبنوجبوج الصلو حققواللومكلفوو

صكلوو مب  تالو مسبقةو كونو ب ورالو الةذيوومق الره و إمك نو ح ي و دصنو معينةو صالقعةو الو ضتيبةو فتضو

و.(2)يي فعه وصمق الرهوب ورالومسبق و كونوغيتومب  تالو

وو

 
و.142الةعلي،وا دل،والةن ة ةوالةع مةوصالةق  ونوالةن ةيوصالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (1)و

و.267بشور،وا  ف،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةن ةي،ومتجعوي بق،وص (2)و
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صو الةنع  رو هذالو ننو الالووإكن و الةضتالئبو ةنعظ و ةلتفتقةو ي لحو ك نو الةتفتقةو ن م ًوننو يحس و الو   ووننيوووو  و
و.(1)ومع  رو س يويعجتوادوالةتفتقةوفيوبعضوالةضتالئب

الذويقوفواللوالاتب رالتو كل ةو ستن واليلوبوالةتح يلوصة سواللوووو  قصصيتىوالةب حصوننوهذالوالةنع  روو

 الومب  تالونصوغيتومب  تالوصفقً ووةوالةضتيبةوصيتت بواللوذةكوالاتب روالةضتالئبوذالتوالةخ  ئصوالةوالحعط  

وفيوجب يته و.والإلدالراليلوبوإل

ةذةكوو -2 صصفقً و الةضتيبة:و ممع  رو قلواب و الةضتيبةو الةضتيبةوو ع و دالفعو الةعب و الذالو حنلو ب  تالو

 ةخزينةوالة صةةوص ع وغيتومب  تالوإذالوالةقلودالفعوالةضتيبةوا ئه واللو خصوآ ت.و

الةضتيبةو ع و بحيصو الةضتي يو الةعب و الةق رالواللو قلو م ىو الةتفتقةواللو اللو الةنع  رو هذالو صيقوفو

ك نوالةنكلفوبه وق  و ً وك ةضتيبةواللوالة  لوص كونوالةضتيبةوغيتومب  تالوفيوح لواليتط عوووومب  تالوالذال

و.(2)والةشخصوالنوينقلوالةعب وةشخصوآ توصمدوذةكوالةضتيبةوالةجنتك ة

الذوننو  هتالواب والةضتيبةو  هتالومعق الو عتن واللو ف الووومنتقضصيتىوالةب حصوالنوهذالوالةنع  روو

واللوإرالدالوالةنشتعوالةضتي ي.والةعتضوصالةطلبونكثتومدوالاتن ده و

مع  روثب توالةن دالوالةخ ضعةوةلضتيبة:والذويقضيوهذالوالةنع  روبطنوالةضتالئبوالةنب  تالوهيو لكو -3

الةتيو فتضواللوان  تو تنيزوب رجةومعينةومدوالةثب توصالةتج دوصالاليتقتالروكضتيبةوالة  لونم وو

 
و.77الةشوالبكة،وي ة ،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وص (1)و

و.142الةع مةوصالةق  ونوالةن ةيوصالةضتي ي،ومتجعوي بق،وصالةعلي،وا دل،والةن ة ةوو (2)و
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ك نصواتض ةو متقطعةو صق ئعو اللو فهيوضتالئبو فتضو الةنب  تالو غيتو الإل ت جووالةضتالئبو والقعةو

 .والإلدالريوصثنتوالةتق  وبيدوهذالوالةنع  روصالةنع  رو

  وضتيبةوالةتتك تووث رونمع  رو س يوصمدوذةكومثًسوم ووصهذالوالةنع  رومثلوالةنع ييتوالةس بقةوهووو

حيصوالات ته والةبعضوضتيبةومب  تالواللوني  والةثتصالوصالات ته والةبعضوبط ه وضتيبةوغيتومب  تالو

و.(1)ومعينةوصهيوالةوف الكو ه و فتضوفيوصالقعةو

صيتىوالةب حصوننوهذالوالةنع  رويثيتوالةع ي ومدوالة عوب توالةنتع دالوصالةنت ئجوغيتوالةوالقع ةوف ةضتيبةوو

ن ه و نشطو ذةكو مب  تالو غيتو الةنع  روضتالئبو ةهذالو صفقً و الةتتك تو ع و صالقعةواتض ةوهيوووواللو بنن يبةو

ضتيبةوضتيبةومب  تالوبس بوا فوالال ف قواللووالةوف الوصال تق لوالةثتصالوبس  ه وبينن وذهبوالةبعضوننوهذهوالة

و.ومع  رويشكلوني  وةهذهوالةضتيبة

 ع ومدوال موروالة عبةووووبيدوالةضتالئبوالةنب  تالوصغيتوالةنب  تالووةالةتفتقووننكن وبيدوج  بومدوالةفق وو

يف لوو مع  رو صجودو صةع فو الةنضن رو هذالو فيو الةتيو ستعنلو صالةنع ييتو الةضوالبطو ةتع دو صذةكو صالةنعق الو

و.(2)وب ورالو ه ئ ةوبيدوهذيدوالةنوايدومدوالةضتالئبوصال تسموالة صلوفيوفتضوالةضتالئب

ةلب حصوالنوهذهووومدو سلواليتعتالضومع ييتوالةتفتقةوبيدوالةضتالئبوالةنب  تالوصغيتوالةنب  تويت يدو

و .والةنع ييتوة و ضعوح اًلوف  ًسوصصالضحً وةلتنييزوبينه 

 
و.79الةشوالبكة،وي ة ،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وص (1)و

و.266بشور،وا  ف،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةن ةي،ومتجعوي بق،وص (2)و
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 المطلب الثالث 

 تعريف سعر الضريبة وطرق تحديدها 

 قوفوالة صلوبفتضوالةضتالئبواللوال فتالدوصذةكوةتحقيقونه الموالة صةةوالةن ة ة،وحيصو عتن والة صلو 

الة صةةوو الزدي دو   لو فنعو الةنختلفة،و الةنفق تو ةتنويلو الةضتالئبو مدو بتح يله و الةتيو قوفو ال مواللو اللو

صال مدوصغيتووووصالزدي دوحج وصط  عةوالةخ م توالةتيو ق فوةلنوالطنيدوصالةق طنيدوة يه ومدوالةتعل  وصالة حةو

مدو ج ي الو ن والعو ةفتضو الة صلو دفعو من و ملحوظ،و بشكلو الة صةةو حج و فق تو الزدالدو الةخ م ت،و مدو ذةكو

الةضتالئب،وصق وندىوذةكوةتنوعوالةضتالئبوالةتيو فتضه والة صةةواللوالةنكلفيد،وف زدالدتوالةنب ةغوالةنتح لةوو

الةتيويت واليتح  الثه وكطدالالوةتحقيقوالاليتقتالروومنه ،وكن و حققوالةضتيبةوالةع ي ومدوال ه الموالالقت  ديةو

ا توالة صرالوالالقت  ديةوبتخف ضه ونثن  وفتتالوالال كن شوصالةعنلواللوزي د ه ونثن  وفتتالوالةتصالج،وكن و حققوو

الةع ي ومدوال ه الموالالجتن ع ة،وصمدوذةكوالةح ومدوالةتف صتوبيدود ولوال فتالد،وصمنحوالإلاف  التوةلفئ توو

الاف  وم  ع توالةت  يتوي  ي ةودال ل ةوص  رج ة،وكن وفيوح لووالةتيو قلود وةه وادوح ومعيد،وصنه الموو

وةتسهيلوحتكةوالةتج رالوالةخ رج ة.وومدوالةضتالئبوو

و:والةت ةييدصييت و ن صلوهذالوالةنطلبومدو سلوالةفتايدوو

والةفتعوال صل:والةضتيبةوالةنس  ة.و

والةفتعوالةث  ي:والةضتيبةوالةت  ا ية.
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 الفرع األول: الضريبة النسبية: 

ص قوفوهذهوالةضتيبةواللوفتضوالةضتيبةوبسعتو س يوث بتوالويتغيتوبتغيتوق نةوالةوا  وصالةن دالوو 

الةتيو خضعوة وبحيصوننوهذالويحققوالةع الةةوحيصوننوالةنسبةوالةتيو قتطعومدوصا  والةضتيبةو كونوصالح الو

 يوالةث بتوومهن وك نومق الروصالةوا  والةضتي يو،وصب ةتغ ومدوذةكوفقطو هتوال تق دوةذةكوبطنوالةسعتوالةنس

الةنت   ةو الة  ولو ن ح بو اللو الةضتي يو الةعب و يكونو حيصو الةنكلفيدو بيدو الةع الةةو ادو حقيقو يعجزو

و.(1)ونك تومدوالةعب والةضتي يوالةنتت بواللون ح بوالة  ولوالةنت فعة

فق وذهبوال ج هوالةلوننويعتوالةضتيبةوالةنس يوهووذةكوالةسعتوالةذيويبقلوث بتً ومهن و غيتوصا  وو

الةضتيبة،وصفيوالةسعتوالةنس يوف نوالةوا  ويتحتكو عوداًلوصالةسعتوالةث بتوالويتحتكومهن و حتكوالةوا  وو

و.(و2)وف ةعسقةوبيدوالةسعتوصالةوا  واسقةوث بتة

مهن وو ث بت و معينةو بقلو الةف ةو نصو مئويةو بنسبةو الةنح دو بط  و الةنس يو الةث بتو الةنع لو اتمو كن و

و.(3الزدالدتونصو ق توالةن دالوالةخ ضعةوةلتكل ف

 الفرع الثاني: الضريبة التصاعدية:

صيق  وب وننوالةنسبةوالةتيويلتزفوالةنكلفوب فعه والةلوالةوا  والةضتي يو تغيتوبتغيتوق نةوالةوا  وو

الةنكلفوو يلتزفو الةتيو الةنسبةو كلن وزالدتو الةضتي يو الةوا  و ق نةو فكلن وزالدتو ةلضتيبةو الةخ ضعةو الةن دالو نصو
 

و.011الةشوالبكة،وي ة ،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وص (1)و

و150الةعلي،وا دل،والةن ة ةوالةع مةوصالةق  ونوالةن ةيوصالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (2)و

و.282صووي بق،وومتجعوالةن ةي،ووصالةتشتيعوالةع مةووالةن ة ةوووا  ف،وووبشور،(3)و
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مدوحيصومتالا الوق رال ه والةتكل ف ةواللوالة فع،وصيط قوالذالووووب فعه وصهذالويحققوا الةةونك توبيدوالةنكلفيد

الةن ة ةوو ال غتالضو ضو و صفيو القس فو الةوا  و بتقس  و الةتيو سنحو الةشخ  ةو ب ةضتالئبو الالمتو  علقو

و.و(1)صالالقت  ديةوصالالجتن ع ةوالةتيويه قوالةنشتعوةتحق قه و

الةذيويتغيتو بعً وةتغيتوالةضتيبةوالر ف اً والصونوصبيدوال ج هوو نوالةسعتوالةت  ا يوهووذةكوالةسعتو

ال خف ضً ونصون  والةسعتوالةذيويت  ا و بعً وةت  ا والةوا  وف كونوالةوا  ومتحتكً وصالةسعتويتحتكوصالةسعتو

و.(2)ويتحتكو بعً وةتحتكوهذالوالةوا  

ةن دالوالةخ ضعةوةلضتيبوفيت رجوكن واتموالةنع لوالةنت  ا وبط  وهووالةذيويت  لوصفقومق رالوال

و(3)الةنع لو  ا اًلوكلن والر فعةوق نةوالةوا  والةضتي يوصهذالوق و هتومنذوالةق فو

و:(4)صق ون  روالةفق والةن ةيوالةلوني ةيبوالةت  ا والةضتي يوصهي

ةكلوووودالةت  ا والإلجن ةيونصوب ةطبق ت:وحيصويقوفوالةنشتعوبتقس  والةنكلفيدوبطبق توصيح و -1

 طبقةوق راًلومدوالةوا  والةضتي ي.و

حيصويقوفوالةنشتعوبتقس  والةوا  والةلو تالئحوصيفتضواللوكلو تيحةووالةت  ا وب ةشتالئح:وو -2

 يعتاًلو   ً وبه .و

 
و.102الةشوالبكة،وي ة ،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وص (1)و

و.150الةع مةوصوالةق  ونوالةن ةيوصوالةضتي يو،متجعوي بقو،صووالةعليو،ا دل،الةن ة ة (2)و

و.283بشور،وا  ف،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةن ةي،ومتجعوي بق،وو (3)و

و.102الةعلي،وا دل،والةن ة ةوالةع مةوصالةق  ونوالةن ةيوصالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (4)و
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الةن دالوالةخ ضعةوةلضتيبة:وو -3 حيصويجتيوالةت  ا وادوطتيقووالةت  ا وبواليطةو غيتوق نةو

وتيبةوفيوكلوقس .و قس  والةوا  وةع الوالقس فوصيغيتومق الروالةن دالوالةخ ضعوةلض

الةث بت الةنح دالو الةنع التو ننو الةب حصو ك يتوووالصالةنت  ا ووةصيتىو ب ورالو الةنظ ووووالال تشتتو فيو

الةنع  تو بطيلوبووووالالةضتي  ةو ب ةتوزيعومدومس و ظتاًلو بيدوالاليلوبيدووالةطتحو الةنف ضلةو ننو صج وونصئ،وكن و

ف نوالةنظ والةضتيبةووووصمعوذةكيهن ويحققوالةع الةةوةلنكلفيدوونالةع ي ومدوالةج اللوبيدوال   روكلومنهن وفيوو

والةنع  تالو ط ذوبطيلوبوالةنع لوالةنت  ا وبس بوالةفوالئ والةتيويحققه وبشكلوا ف.

و

و
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 المبحث الثاني

 القواعد والخصائص الضريبية 

 عت توالةضتالئبومدوالةنب ةغوالةن ة ةوالةتمميو فتضممه والة صةممةوالمملوالةنكلفمميدومممدونفممتالدويمموالً ون ممخ صو

ط  عيمميدونصومعنمموييدوصهمميو مم  لوفمميوإيممتالدالتوالة صةممةوصهمميوان ممتومممدوان  ممتوالةنوالز ممةوالةع مممةوصم ة ممةو

الة صةممةوالة صةممةوبشممكلوامم فوكنمم وننوالةضممتالئبوكنبمم ةغوم ة ممةو مم فعوج ممتاًلوالمملوالةنكلممفوبهمم وةتحقيممقونهمم المو

الةنختلفممممةوصيمممموالً و حققممممتو ت ئجهمممم ونصوةمممم و حقممممقو تمممم ئجوالمممملودالفعهمممم و نومممممدو  مممم ئصوالةضممممتيبةوامممم فو

 خ ممم صوالةضممممتيبةوصيممممومو تنممم صلوفمممميوهممممذالوالةبحمممصو ظممممتالو   ممممةوةلضمممتيبةومممممدوالةوجهممممةوالالقت مممم ديةو

بوصالالجتن ع ةوةن وةهذهوالةضتالئبومممدوف ئمم الوالقت مم ديةوصالجتن ع ممةو عممودوالمملوالةنجتنممعوبشممكلوامم ف،وصبسمم 

وال ت  روالةبحصوفيوهذالوالةنوضوعوةن وة فعوالةضتيبةومدواب واللوالةنكلفيدوص  و ً ون ه وب صنومق بلوو

وصةنزي ومدوالةتف  يلوييت و ن صلوالةنبحصومدو سلوالةنطل يدوالةت ةييد:و

والةقوالا وال ي ي ةوةلضتيبةالةنطلبوال صل:وو

والةنطلبوالةث  ي:و   ئصوالةضتيبة

  



44 
 

 المطلب األول

 األساسية للضريبةالقواعد  

 جممم وننوكثيمممتوممممدونفمممتالدوالةنجتنمممعويتهتبمممونومنهممم وصيسمممت  صنوممممدودفعهممم وصالةب حمممصوفممميوالةفمممم  ورالو

الةضتي  ةومدوالةن ح ةوالالقت  ديةوصالالجتن ع ةويج وننودفعه وة ونهن ةوك يتالوفيو طوروالة صةةومدوالةن ح ممةو

الةنجتنممممعونكثممممتورف هممممً ووالالقت مممم ديةوصالالجتن ع ممممةوصذةممممكومممممدو ممممسلو حقيممممقونهمممم الموالة صةممممةوصهمممميوجعممممل

و.(1)ص طورالًو

 عت توالةضممتيبةوندالالومهنممةومممدوال دصالتوالةتمميو خمم فوالةنمموالحيوصالةنجمم التوالالقت مم ديةوفمميوالةنجتنممعوو

ةممذةكوفمم نوالةضممتيبةومممدوصجهتهمم والالقت مم ديةوصممم ويممنعكسوذةممكوالمملوال فممتالدوانمم وصفت همم وصإقبمم لوالةنكلفمميدو

حجمم والةخمم م توالةنق مممةوصالةتفمم هوالةممذيويممومويعممودوواللودفعه ويجبوننويلنسوالةفتدوفيوالةنجتنعوذةممكوفممي

ال مم وبطتيقممةوغيممتومب  ممتالومممدومممتدصدوالةضممتيبةوةممذةكومممدوالةط  عمميوننويممنهضوذةممكوفمميوصضممعوالالقت مم دو

ةل صةةوبشكلوا فوصالةوضعوالالقت  ديوبشكلو  صوةلفتالدوصهذالوم وينكممدوننويلنسمم والةنمموالطدومممدو مم الصلو

و.(2)واللوالة عي والة ال ليونفوالة عي والةخ رجيصحتكةوةك فةوالةسلعومدواليتيتالدوص   يتويوال ًو

يختلممفوديممدوالةضممتيبةواممدونيوديممدوآ ممت،وحيممصويلممزفوالةنشممتعوالةضممتي يوالةنكلممفوبتسمم ي وديممدوصو

الةضممتي  ةومممدو لقمم  و فسمم ،وصفمميوالةنوالايمم والةنحمم دالوةممذةك،ودص نمم وح جممةوةلنط ةبممةومممدووالإلدالرالالةضممتيبةوإةمملو

 

،وصزالرالوالةتعل  والةع ةيو2(.والةق  ونوالةن  يونحك فوالالةتزالف،وجو1980الةحك  ،وا  والةنجي وصالةبكتي،وا  والةب قيوصالةبشيت،ومحن وط و)و(1)
و310صالةبحصوالةعلني،والةعتالق،وبغ الد،وصو

وراله،وج معممةومحنمم ،ومحنمم ونحنمم وا مم والةممتؤصمو)د.ت(.والةنن زاممةوالةضممتي  ةوفمميوالةتشممتيعوالةضممتي يوالةن ممتيوالةنقمم رن،وريمم ةةودكتممو(2)
و.254ايدو نس،والةق هتال،وص

و
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الةضمممتي  ةوبتن  ممم والةنكلمممفوةمم فعوالةضمممتيبةوالةنسمممتحقةوال ممم ،وورالالإلدالالةضمممتي  ة،وصةمممذةكوالو لتممزفووالإلدالرالق مملو

وصيحقوةه ومب  تالوإجتال التوالةتح يلودصنوننويع وذةكومخ ةفةوةلق  ون.

كن واتفتوالةقوالا والةتيو حك وفتضوالةضتالئبوبط ه وقوالا ونصونيسويتعيدواللوالةنشتعوالةن ةيووو

نهنيته وو ص عودو الة صةة،و فيو الةضتي يو الةنظ فو يتالايه وب  دو قتيتو بيدوم  ةحووإالنو الةتوفيقو ةلوضتصرالو

ةووالةنكلفوصم  ةحوالةخزينةوصهيوبنث بتةوديتوروضننيوينبغيواللوالةنشتعومتالا   وان وفتضوالةضتيب

و.(1)بشكلوا ف

ونم وقوالا والةضتيبةوفهي:و

عب  والةن ة ممةوةل صةممةوق ا الوالةع الةة:وصهيوق ا الو  يدوننوكلوفتدويقوفوب ةنس هنةوفيوالةتك ة فوصال  -1

ف نمم وبيممنه ووالوةمملوا الةممةو وزيممعوال عبمم  والةضممتي  ةوص قتيممتوالةنسمم صالوإطبقً وةلنق رالوالةنس  ةوصهذالويممىديوو

 .(2)نم فوالةضتيبة

سبوالةنقمم رالوالةنسمم  ةوصحسممبود ممولوبط ه واليه فوناض  والةجن اةوفيو فق توالة صةةوبحكن واتفتوو

 .(3)فتالدال 

ةلنكلممفوبمم فعوالةضممتيبةووب ةنسممبةق امم الوالة قمميد:وصيق مم وبهمم وننو كممونوالةضممتيبةومعلومممةوصصالضممحةو -2

 .(4)بشكلويقينيوالوغنوضوف  وصالو حك 

 

و.73الةشوالبكة،وي ة ،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وصوو(1)
و.73الةشوالبكة،وي ة ،ووالةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وصوو(2)
و.72الةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وصوالةشوالبكة،وي ة ،ووالةن ة ةوو(3)
و.126الةعلي،وا دلوفل ح،ون ولوالةق  ونوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وصووو(4)
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سو حك ونيوال همم و كممونومحمم دالوصغيممتونم و عتيفوآ توفهوون ه و لكوالةضتيبةوالةنح دالوبوضوحوصب

 (1)مفتصضةوب ورالوك ف ة

ق ا الوالةنس مة:وصهيوننويتالايوالةنشتعوان وصضممعوالةن مموصوالةق  و  ممةوالةنتعلقممةوب ةضممتيبةوالاتبمم رالتو -3

الةنس مةومدوحيصو ح ي والةوا  والةضممتي يوصالةسممعتوالةضممتي يوصطتيقممةوالةتح مميلوصالةن عمم دوصغيممتوذةممكو

صهمميو عنمميوالنوكمملوضممتيبةويجممبوننو جبمم وفمميو.(2)الةضممتي  ةوالإلدالرالالةنكلممفوصوالةتمميو  مميدوالةعسقممةوبمميدو

 (3)نصق تومن يبةوصب يلوبومن يبوةلنكلفوحتلوالويت والزا ج وحيصويكونوالةتكل فويهسًو

ق اممم الوالالقت ممم دوفممميوالةتح ممميل:وصيعنممميوالنو حممم طوالةق اممم الوالةضمممتي يوف نممم ويضمممندوةهممم ويمممهوةةو -4

و.(4)الةتط يقوصالةنتص ة

بط ه و نظ  وكلوضتيبةوبحيصوالو زي وكلفةوجب يته وان وي  لو زال ةوالة صةةوبحيصو خت رووكن واتفتو

و.(5)ةلجب يةوالة صلواليلوبً ومح دالًو

صيتىوالةب حصوننوهذهوالةقوالا و ع ومدوالةقوالا والةه مةوفيوانل ةوفتضوالةضتيبةوحيصوينكدومدووو

 سةه و ح ي وجن عوالةنسمحوالةتيو تعلقوب ةضتيبةوبحيصو كونوهذهوالةقوالا وبنث بةوديتورويلتزفوب و

فتالدوبحيصو حققوالةن لحةوبيدوالالفتالدوصبيدوالة صةةوضندوان وفتضوالةضتيبةواللوال الةنشتعو

وقوالةع الةة.ومنطو

  
 

و.129 فسوالةنتجع،وصوو(1)
و.75الةشوالبكة،وي ة ،ووالةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وصوو(2)
و.127الةعلي،وا دلوفل ح،ون ولوالةق  ونوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وصوو(3)
و.76الةشوالبكة،وي ة ،ووالةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وووو(4)
و.128الةعلي،وا دلوفل ح،ون ولوالةق  ونوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وصوو(5)
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 المطلب الثاني

 خصائص الضريبة 

ك  توالةضتيبةوفيوالةس بقوصفيو لوالة صةةوالةح ريممةوندالالوم ة ممةوذةممكوننوص  فممةوالة صةممةوك  ممتومحمم صدالو

صغيممتو   ل ممةونيوننوهمم موالة صةممةوهممووالةح ممولوالمملومممتدصدوممم ةيوةلق مم فوبهممذهوالةو مم ئفوصهمميوالةمم ف عو

و.(1)ةذةكوك  توالةضتالئبوبس طةوصقليلةالةقض  ووووةالةخ رجيوصال مدوالة ال ليوصإق مةوحتف

 طمموروالةع ممتوصالةحضمم رالوصمتطلبمم توومممعةكممدوبعمم وننون ممبحوهممذالوالةمم صروالةتقليمم يوةل صةممةوالويتنشمملوو

الةح مم الوةلفممتالدون ممبحوهنمم كوص مم ئفوالوبمم وةل صةممةوننو قمموفوبهمم والمملوجن ممعوالة ممع وبعمم وننوك  ممتومح يمم الو

ةوالالجتن ع ممة،وةممذةكوئبوةلق مم فوبو  ئفهمم وصمنهمم والةو  فممون ممبحتودصةممةومت  لممةو قمموفوالمملو ح مميلوالةضممتال

يوك فممةوال ممموروالالجتن ع ممةومممدوالالجتنمم ايوفمموووك نومدوالةضتصريوننويلنسوال فتالدو حسممدوصرفممعوةلنسممتوىو

 نوممممدوالةضمممتصريوبحمممصونهن مممةوالةضمممتالئبوفممميورفمممعوالةنسمممتوىوالالجتنممم ايوصضمممتصرالوندال والةوالجمممبوكمممووهنممم و

والةضتي يوب فعه وةتحقيقو فعوا فوصة سو  صوبطتيقةومب  تال.

الالجتصو الةتض مدو ةنظتيةو الة صلو ط  قً و ص نفتدو ةل صةةو ال ي ي ةو الةنوالردو مدو الةضتيبةو ن ايوو ع و

ةفتضوالةضتيبةوص ح ي ومق الره وصموا وي الده وصبس بوصجودو ع رضوبيدوم  ةحوالالفتالدوصالة صةةوك نوو

 

ر ممة،وريمم ةةوم جسممتيت،وج معممةوالةنو ممل،والةنو ممل،و(.ويممتي نوقمم  ونوضممتيبةوالةمم  ل،ودراليممةومق 2004الةطمم ئي،وفضمميلةوعبمم  و)و(1)
وو.175ص
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الوب ومدوصضعوالةع ي ومدوالةقوالا وال ي ي ةوالةع مةوالةتيويجبوال ب اه والصوالاتن ده وان وفتضوالةضتيبةوو

و.(1)نصوم ويسنلوبق  ونوالةضتيبةو

وصمدو   ئصوالةضتيبةوم ويلي:

دوالةنمم لو)فتيضممةوم ة ممة(:و مم فعوالةضممتيبةو قمم اًلوفمميوالةع ممتوالةحمم يصونممم والةضممتيبةوم لممغومممو -1

الةسممختالونيوالةعنمملوةمم ىوفمميوالةع مموروالةق ينممةوفك  ممتوإممم و قمم اًلونصواينممً ومثمملوالةنح  مميلوالةزرالع ممةونصو

نصوالةتجنيمم والإلجبمم ريونممم وفمميوالةع مموروالةح يثممةوفط همم و قمم اًلوةسممهوةةو ح مميله ووالة صةممةومق بمملوالةضممتيبة

و.(2)صنقلو فقةوةتح يله و

الةضممتيبةو فمممتضوبحكممم والةقمم  ون:وصفقمممً وةهمممذهوالةخ  مم ةوالويجممموزوننو فمممتضوالةضمممتيبةوإالو -2

و1952(وةسممنةوو111بق  ونوصهووم ويسنلوبن  نوق  و  ةوالةضتيبةوصق و صوالة يتوروال رد يوب ةن دالو)

 فمممتضوضمممتيبةونصوريممم وإالوبقممم  ونوصفممميوذةمممكو طكيممم وةن ممم نويممم  دالوال ممممةوصاممم فوفمممتضوالوالممملوننو

الةضتالئبوصالةتيوفوإالوبنوالفقةومنثليوال مةوصب ةتطكي ونيضممً والمملوننويتنسممكومنثلمميوال مممةوبهممذالوالةحممقو

و.(3)الة يتوريوصننوالويتتكوهوةلسلطةوالةتنفيذيةوإالوان والةضتصرال

 

و126الةعلي،وا دل،والةن ة ةوالةع مةوصالةق  ونوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وصوو(1)
(.ومح يمبةوالةضمتالئبوبميدوالةنظتيمةوصالةتط يمق،ودالروصالئملوةلنشمت،و2009نبموو  م ر،ومحنم وصالةنشم الة،ومحفموظ،وصالةشمهوالن،وفمتال و)و(2)

و.40ان ن،وص
(.والةتهمممتبوممممدوضمممتيبةوالةممم  لوفممميوفلسمممطيد،وريممم ةةوم جسمممتيتوغيمممتومنشمممورال،وج معمممةوالةنجممم حوالةوطن مممة،و0042ق يممم ،و مممسحو)و(3)

وو.16فلسطيد،وص
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الةضممتيبةوفتيضممةوحكوم ممة:و فممتضوالةحكومممةونصومممدوينمموبوانهمم ونصومنثليهمم ومممدوال فممتالدو -3

الةضمممتيبةوإةمملو زينمممةوو ح مميستصالةهيئمم توالةع مممةونصوالةنجممم ةسوالةسمتكزيممةوصةممذةكو قتضممميوننو مموردو

و.(1)الة صةة

الةضممتيبةوالةج تيممة:ونيوقسممتية،وإةزالم ممة،و فممتضونصو جنمملومممدوال فممتالدوالمملويمم يلوالةج ممتو -4

سقممً ومممدوفكممتالوالةسمم  دالوالةتمميو ن ريممه والة صةممةوالمملورا ي همم وصكممذةكو تنثمملوفمميوامم فومشمم صرالوصالإلةزالفوال طو

ال فتالدوصكذةكوالةج تيةو عطيوالة صةةوحقومع قبةوالةنتهتبيدومنه وصكذةكوالويوج و عمم رضومممعوضممتصرالو

 موالفقةومنثليوال مةوك ة تةن نواليه .

فعوالوالةنكلفممونوبهمم و،وصيمم ةوبهمم والةضممتيبةو ه ئ ممة:وبنعنمملون همم والو سممتتدوصالو حقممقوالةنط ةبممو -5

 ب فةو ه ئ ةوالورجعةوفيه .

نصو فممعومعمميدوومق بمملفعوةل صةممةودصنوال ممتتالطوالةح ممولوالمملوننو مم الةضممتيبةوبممسومق بممل:و -6

،وحيممصوننوهممذالوالةنمموعومممدوالةضممتالئبومق بله وف ةنكلفونوي فعو ه وةمم سو ظيممتومنمم فعونصو مم م تومب  ممتال

 .نهن توالةخ  ةوبه وة ونهن ةوب ةنسبةوةل صةةوةلق  فوبع دومدوالة

 :(2)أهداف مالية واقتصادية واجتماعية الضريبة ذات -7

ةل صةمممةوبحيمممصو سمممتط عوالةق ممم فوب ةنهنممم توالةنطلوبمممةومنهممم ووالةن ة مممة:وهممموو غط مممةوالةنفقممم توالةع ممممة -

قوبمم ةنتالفقوالةع مممةوةضممن نوحسممدويمميتوالةنتالفممقوالةتمميو قمم مه والة صةممةوةلنمموالطنيدو   ةوف ن ويتعل

 .بشكلوا ف

 

و45(.والةنع ملةوالةضتي  ةوةل  لوغيتوالةنشتصع،وري ةةودكتوراله،وج معةوان نوالةعتب ة،وص2005الةسنور،وموفقو)(1)
و.و6 ن ع ة،وري ةةودكتوراله،وج معةوالةق هتال،والةق هتال،وص(.وضتيبةوال رب حوالةتج ريةوصالة1959اويضة،ونحن وث بتو)و(2)
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الالقت مممم دية:و عويمممملو فقمممم توالة صةممممةوالمممملومشممممتصا  ه والإل ت ج ممممةوصكممممذةكواليممممتثن رال ه والةتننويممممةو -

حيمممصوننوذةمممكويسممم ا وفممميو قليممملوالةبط ةمممةوصكمممذةكوزيممم دالواممم دووصكمممذةكوحفمممزوالةننمممووالالقت ممم دي

 .الةنشتصا توصزي دالوالةنت ئجوالةنحليوالالجن ةي

جوص علمم  وص مم ريبوصإا  مم توالالجتن ع ة:وكتنويلو فق توصمتالفقوصمشتصا توالة صةممةو ممحةوصاممس -

الةنتضممملوصالةنقعممم يدوصالةنعممموقيدوصكبممم روالةسمممدوصالةضمممن نوالالجتنممم ايوصهممموومممم ويسمممنلوب ة ممم ةحو

 الةع فوكطي  وصم تروةتفعوالةضتالئب.

الةس  ي ة:ومممنحوالإلافمم  التوالة صة ممةوةلنسممتثنتيدوالةمم صةييدوةتشممج عوالاليممتثن روفمميوالة لمم ومنمم ويزيمم و -

 .مدوالةننووالالق  دي

 ةلنس ج وصدصروالةعب دال.وةلنت تايددين ةومدو سلوالإلاف  التوالةنننوحةوو -

 عممم دونهممم الموالةضمممتيبةوص   ئ مممه ويعممم ونممممتاًلوه ممممً وحيمممصويوضمممحوذةمممكوم ه مممةوىوالةب حمممصوننوتوصيمممو

 .الةضتيبةوصك فو ىدى،وص ح دونيضً والةغ يةوالةنتجوالومنه و
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 الفصل الثالث

 ماهية التقدير الضريبي

الةنج ةيدو فيو الة صةةو ةخزينةو ال ي ي ةو الةنوالردو ك ح ىو ه فو دصرو ةلضتيبةو ننو ف  و الو كو من و

ةتقل صوو ةلسلطةو حق ق ةو إرالدالو ادو ال ه و ع تو حيصو الالجتن اي،و الةنج لو صكذةكو صالالقت  ديو الةس  ييو

القت  ديةوا ي الومدو ضخ وصال كن شوصمن ريةو الفتالدوالةشعبوصمح ربةو والهتو بيدو ووالةفوالرقوالالجتن ع ةو

ةلضتيبةودصروه فوفيو نويلوالاليتثن رالتومدو سلوو ننو نصوا فومن ريته ،وكن و ال  شطةوالالقت  ديةو

والةحوالفزوالةتيو ننحه .وو

وصةنزي ومدوالةتف  يلوييت و ن صلوهذالوالةف لومدو سلوالةنبحثيدوالةت ةييد:

و.وصالة سح  توالةنننوحةوة و(الةنبحصوال صل:و ف توصص  ئفوالةن ققوالةضتي يو)الةنق ر

حصوالةث  ي:والةطتقوالةنتبعةوفيو ق يتوالةنب ةغوالةضتي  ةومدو سلوالةتجوعوةق  ونوضتيبةوالة  لوالةنب

و.وال رد يوصالةقوال يدوالةنق ر ةو

و



52 
 

 المبحث األول

 والصالحيات الممنوحة  ( فات ووظائف المدقق الضريبي )المقدر

الةق  ونوو صكذةكو ط يقو ةلضتيبة،و الةخ ضعو الة  لو ةتق يتو ب سح  تو الةضتي يو الةن ققو يتنتعو

الةق  ونوحيصووالةضتي يوص ح يلوم ويستحقومدوضتالئب،وصق والكتسبوالةن ققوهذهوالة سح ةومدو سلوو

الةتيووووالةن ققيدين ر و سح  توالةت قيقومدو سلومنحوالةتفويضوالةخطيووصوووننوالةن يتوالةع فويعت توم قق ًو

و(1)و.بحيصويت و ح ي والةوا  والةضتي يوبشكلوصالقعينط قواليه والةشتصطوحسبوالةتعل ن تو 

صالةق ا الوالةع مةوفيو ح ي والةنط قوالةزمنيوةلق  ونوالةضتي يون  ويستيوفقطومدوصقتوإ  الرهونصو

فيو  ريخوالحقوصن  والويستيوبطثتورجعي،وحيصوالوينط قوالةق  ونوإالواللوالةوق ئعوالةتيوح ثتومنذو

للوذةكوولو  صرهوإالوإذالو صوالةق  ونوا قووصقعتصقتو  صرهوحتلوإةغ ؤهوصالوينت وإةلوالةحوالدثوالةتيوو

و.وفقطةتحقيقوم لحةوا مةوصفيوالةح التوالاليتثن ئ ةو

وهذالوالةنبحصومدو سلوالةنطل يدوالةت ةييد:و ن صلصةنزي ومدوالةتف  يلوييت وو

والةضتي يو)الةنق ر(وووب ةن ققوالة ف توصالةو  ئفوالةنتعلقةووالةنطلبوال صل:

و.و(والةنق ر)الة سح  توالةنننوحةوةلن ققوالةضتي يوالةنطلبوالةث  ي:و

و

  

 
و(.2018ةسنةو)ووو38(ومدوالةق  ونوالةنع لوةق  ونوضتيبةوالة  لوالالرد يورق وو21الةن دالو)وو(1)و



53 
 

 الولالمطلب 

 المدقق الضريبي )المقدر( بالصفات والوظائف المتعلقة 

الالقت  ديو الةنوضوا تو مدو الةع مةو الةن ة ةو صدراليةو الةضتي يو الةتشتيعو دراليةو  ةووصالةق  و ووة ع و

الةعجلةووالةه مة ةتسيتو مهنةو ندالالو الةضتي  ةو ص   ةو الةن ة ةو الةتشتيع تو كن و ع و صالالقت  ديةووالإلدالري،و ةو

فيوال والةن ة ةوالةع مةوةن وةه ومدودصروصالضحوفيووووالةل صةة،وكن وننودراليةوالةضتالئبو حتلومك نومنيزو

الة ةل صةة،وكن ون ة ةوصكو ه ونه و ورالومدو وروالإلي حقيقونغتالضوالةس  يةو الةع مةو ن ه و عكسووووتالدالتو

و(1)والةوضعوالالقت  ديوصالالجتن ايوصالةس  ييوةل صةةوصالةنجتنع.

 ع والةس  يةوالةن ة ةومدونه وندصالتوالالقت  دوفيوالة صل،وكن و ع والةضتالئبويوال والةنب  تالونصوصوو

غيتوالةنب  تالومدونه وندصالتوالةس  يةوالةن ة ة،وفهيوندالالو ستخ مه والة صلوفيو نفيذوالةخططوكن وننوةه وو

لوفيو حقيقوالاليتالدالتوالةع مة،وص عنلواللوإا دالو وزيعوالة  لوصكلوذةكويىديوالةلو حقيقو وعوودصروف ا

و.(2)ومدوالةع الةةوالالجتن ع ةوفيوالةنجتنع

صكن وهوومعلوفوف نو ق يتوالةن لوالةذيويخضعوةلضتيبةويع ومهنةومعق الوصدق قة،وكن ويع ومدو

مطلوبومنه والنو قوفوبتحقيقوم لحةوالةخزينةوالةع مةومدو سلوووالإلدالرالالةضتي  ة،وحيصوننووووالإلدالرالمه فوو

الةضتيبو م لحت و خف ضو ننو يج و الةذيو الةنكلفو صم لحةو منقوص،و غيتو ك مًسو الةضتيبةو م لغو ةووندالالو

 
و.122الةق سي،ونا د،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (1)و

(والةعوالملوالةنىثتالواللوقتالرومق رودالئتالوضتيبةوو2018صزةوف،و ض لو)يسمة،ورنفتوصكل و  ،ونحن وصالةفتح،وا  والةتزالقو (2)و

و.1337-1311(:وو1)19الة  لوصالةن  ع ت،ومجلةوالةج معةوالإليسم ة،وو
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صضعوو اللو حتصو ة يه و ك نو صالةفق و صالةقض  و الةتشتيعو ف نو هن و صمدو ةلضتيبة،و الةخ ضعو الةن لو اللو

ضوالبطوحق ق ةوينكدومدو سةه و وض حوالةن لو)والةوا  والةضتي ي(والةذيويخضعوةلضتيبة،وصننوال تلفتوو

الةجه زوو بس بو طورو صالةتيو طورتو الةتقيووووالإلدالريوالةطتقو صكذةكو الةضتي ي،و الةوايو صبس بو نوو

و.(1)وجتن ايوصالةحض ريوالةذيو ع ش والة صلوالةنختلفةالال

ص وج وطتقوا الو ن ريه والة صلوةتح يلوالةضتيبة،وصهذالوة ونثتواللوح يلةوالةضتيبةوصم لغوو

صا الةةو وزيعه ،وكن وننودرجةوصايوالالفتالدوبطهن ةوالةضتيبةوصالآلة ةوالةتيوينكدومدو سةه ومسكوالة ف  توو

ف نوني ةيبوالةن دالوالةتيو خضعووون تىو ختلفومدودصةةوالةلودصةةوويوالإلدالروالةنح ي  ةوصم ىوكف  الوالةجه زو

ةلضتيبةو تع وةلتن يبومعومستوىوالةنتغيتالت،وص تس فومعوم ويت حومدوإمك    توانل ةوص ظهتونهن ةو

و.(2)وهذهوالةطتقوفيوال ه و س ا واللوانل ةو ق يتوص ح ي والةضتيبةوفيونيودصةةومدوالة صل

الةن ع دوالةذيويح دهوق  ونوضتيبةوالة  ل،وصيكونوذةكوب فعوالةنكلفوالةضتيبةوويت و ح يلوالةضتالئبوفيوو

الةعنل ةوو بهذهو الةنو فيد،وصيقوفو يت و ح يله وادوطتيقوحجته وكن وهووفيورصال بو نصو بشكلومب  ت،و

والةضتي يوحيصويط قوالةنسبوالةضتي  ةواللود لوالةنكلفوبع والالطسعواللوالإلقتالروالةضتي يوو ققوالةن

 
و.22(والةتشتيعوالةن ةيوصالةضتي ي،وان ن،ودالروالةثق فةوةلنشتوصالةتوزيع،وصو2017الةجني ي،و ختو) (1)و

و.77صالةتشتيع توالةضتي  ة،وان ن،ودالروالةثق فةوةلنشتوصالةتوزيع،وص(والةن ة ةوالةع مةوو2021الةشوالبكة،وي ة و) (2)و
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ضتي يواللون  :"ونيومو فونصونيوةجنةو تكونومدوا دومدوالةنو فيدويت وصيعتموالةن ققوالةو

مدوو بشكلو طيو ضتيبةوووالإلدالرال فويضه و ق  ونو بنقتضلو ةلضتيبةو نيو ق يتو ب جتال و الةضتي  ةو

و.(1)والة  ل"

و:(2)وكن وننوالةق  ونوالةضتي يونج زوةلن يتوبنقتضلوالةق  ونوم ويلي

 من ريةو سح  توالةنق روفيو ق يتوالةضتيبةوبن  واللومعط  توالةق  ونوالةضتي يو. -1

  طة فوةجنةوطعدو قوفوب ةنظتوب ةنستوىوالةث  يومدوالالاتتالضواللوالةضتيبة.و -2

  ح ي والةفئ توالةخ  ةومدون ح بوالةنهدوالةحتالوالةتيويت ومح ي ته وبن  واللوال ي  والةنق ي.و -3

 الةنح دالوبنوجبونحك فوالةق  ونوالةضتي ي.وفتضوضتيبةود لومقطواةواللوالةفئ توو -4

حيصو تنثلو من يبو بشكلو بنهنت و يقوفو كيو ص تصطو الةضتي يو ف تو الةن ققو فيو ننو توفتو صينبغيو

دصرالتوو اللو يح لو ننو ب و الو صكذةكو بنهنت و الةق  فو يخوة و النيو اللو ح يلو فيوح وة و الةشتصطو

و.(3)ومح ي  ةوةلق  فوب ةنهنة

وو

  

 
) (1)و إبتاله  و فيو شتيعو2009الةزبي ي،و الةوي طو دكتورالهوغيتومنشورال،و الةضتالئب،ونطتصحةو الحك فو فيو الةتشتيعيو الةفتالغو (و

و.95الةضتالئب،والةق هتال،ودالروالةنع رم،وص

و.95،ودالروالةنع رم،وص(والةوي طوفيو شتيعوالةضتالئب،والةق هتال1995اط ة،ومحنودو) (2)و

و.4(و جزئةوالةق ا الوالةق  و  ةوفيوالةتشتيعوالةضتي ي،وبيتصت،والةنىيسةوالةح يثةوةلكت ب،وص2012غيسن،ونحن و) (3)و
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و:(1)وينبغيوننو توفتوفيوالةن ققوالةضتي يوفهيو ف تو تنثلوفينم والة ف توالةتيو

ننويكونوالةن ققوالةضتي يوملنً وبقوال يدوصن ظنةوص عل ن توق  ونوضتيبةوالة  ل،وصهن ويقعواللو -1

ا  قودالئتالوضتيبةوالة  لواق ودصرالتوةه وبن وينكنه ومدو ط يقوال  ظنةوصالةقوال يدوصبن وينكنه و

 ن  وانل ةو ق يتوالةضتيبةواللوالة  ل.ومدو حقيقوالةع الةةوالةضتي  ةونث

اللوو -2 صننيجبو الةخلقو حسدو يكونو ننو الةضتي يو مدووووالةن ققو يتنكدو بحيصو الآل تيد،و يحتتفو

اليتقب لوالةنكلفيدوبشكلومن يب،وبحيصويح لواللوالةنعلوم توالةك ف ةوالةتيو س ا هوفيوانل ةوو

 دوانل ةوالةتق يت.والةتق يتوةلضتيبة،وبحيصويحققوالةع الةةوالةضتي  ةوصيجعلوالةنكلفورالض ً وا

 ننويكونوالةنق روقويوالةشخ  ةوصالثقً وبنفس ،وبحيصويستط عوننويىديوانل وبشكلومن يب.و -3

 معوالةنتالجعيد.وصوننويكونوج داًلوفيوانل وصننويكونور ينً وفيو  تف   ،وصذةكومعوالةنو فيدو -4

 ننويكونواللوالةن فوك ملوبفنونوالةنح يبةوصالةنع مستوالةتج ريةوصآة ةو ق يتوال رب ح.و -5

 ننويت فوب ةع الةةومعوالةجن عوصننويتالايوالةظتصموالالقت  ديةوصالالجتن ع ةوةلنكلفيد. -6

ننويقوفوبتنظ  والةعنلوبشكلومن يبوصننويح فظواللوموالاي والةعنس وبحيصوينجزوالةنع مستوو -7

 دصنو ط يتونصوالبط  وضندوج صلوزمنيومح د.

 يتجنبوالةنحسوب ةوصالةويطة.وننويت فوبحسدوالةنظهتوبحيصويكونومق واًلوة ىوالةجن عوصننو -8

اللوووننويح فظواللوال مواللوالةع مةوةل صةةوبحيصو كونوانل ةوالةتق يتوانل ةوحق ق ةوصننويح فظو -9

 دوالةش ه ت.واليتالروالةنعلوم توصننوي تع وا
 

) (1)و محن و دراليةو2016  يق،و الة صة ة،و صالال ف ق  تو الةضتيبةو الةقوال يدو الةن  ئةوادو ط يقو الةضتيبةو الةنن زاةو ن ه  و (و

و.12الةعتب ة،وصمق ر ة،والةق هتال،ودالروالةنهضةو
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 الثانيالمطلب 

 ( المقدرلضريبي ) ا الصالحيات الممنوحة للمدقق

الةضتيبةوهيوالةفتيضةوالةنق يةوالةتيويتحنله والةنكلفونوبشكلو ه ئيوصب صنومق بلوك ح ىوال دصالتوو

جلو حقيقوال ه الموالالقت  ديةوصالةس  ي ةوصالالجتن ع ةوصفقً وةنقتض  توونالةن ة ةوالةتيو لجطوةه والة صلومدوو

و(1)والةفوالئ نو ستفي والة صةةومدوهذهوالةضتالئبوفيو حقيقوالةع ي ومدون تصفه والةنختلفةوصينكدو

الةتيو خضعوو الةعنل  تو ةلضتيبةومدو الةذيويخضعو الةن لغو الةضتيبة،وص ح ي و ص ع وانل ةو ق يتو

ةع الوطتقوبحيصويت وال ب عوإح ىوهذهوالةطتقوفيو ق يتوالةوا  والةذيويخضعوةلضتيبةوحيصويت و ق يتو

الةوا  وو مدو سلووإوهذالو نصو الةغيتو ق لو مدو نصو الةنكلفو ق لو مدو الةضتي يو الإلقتالرو بواليطةو والإلدالرالم و

و.(2)ضتي  ةوالةتيو قوفوبتح ي وذةكالة

 ع والةضتيبةومدوال دصالتوالةن ة ةوالةتيويت ومدو سةه و حويلوالةنوالردومدوالاليتخ الفوالةخ صوكن وو

الةلوالاليتخ الفوالةع ف،وحيصويت والقتط عوجز ومدونمواللوالةنكلفيدوص قوفوالة صةةوب اليتف دالومدوهذهوال مواللو

الةع مة،و ح ج  ه و صال ب عو الغتالضه و ص نن ةووووفيو حقيقو الالقت  ديو الاليتقتالرو بتحقيقو الة صةةو كن و قوفو

ةضبطوالالقت  د،وحيصون ه وان م ويكونوهن كووووض فةإمك   ةوالالد  روادوطتيقو خف فوالةضتيبة،وب إل

هن كوو ان كو ف كونو كنشو ال كن شو هن كو ك نو الذالو نم و ةتفعو س ته ،و الةزالئ و الةنقلو بط ذو  ضخ و قوفو

 
و.و18-13(والقت  دي توالةجب يةوصالةضتالئب،والةجزالئت،ودالروهومة،وص2003محتزي،ومحن ،و) (1)و

و.138الةق سي،ونا د،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (2)و
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انل ةوو فيو الةتويعو صب ةت ةيو الالد  رو انل ةو فيو يزي و من و ةإلاف  التو صالزدي دو ةليع رو ال خف ضو

و.وو(1)الاليتثن ر

الةضتي يو الةوا  و ننو الةنعلوفو الةوا  وووصمدو ينثلو حيصو صق  و  ة،و فن ةو صمس ئلو إ ك ة  تو يثيتو

انل ةو ان و يقعو صالةخسمو الةضتالئب،و مدو معينةو ةضتيبةو م  راًلو الةق  ونو يح دهو الةذيو الةن لو الةضتي يو

بشكلو مت بطو ن  و الةضتي ي،وحيصو الةنزالعو ي  نو صهن و الةضتالئب،و مدو ةكلوضتيبةو الة  لو نصو الةن لو  ح ي و

يصون  وصمعوالةتويعوالةك يتوفيو ح ي ومعن هوكلن وزالدتوالةخ م توبيدووصثيقوبنوضعوالةوا  والةضتي ي،وح

و.و(2)الةضتي  ةوصالةنكلفيد،وصالزدالدوالة  لوف نوذةكوييزي وحج والةضتيبةوالإلدالرال

صيتىوالةب حصوصمن وي قوحسبوالة سح  توالةنننوحةوةلن ققوبنوجبوالةق  ونوف نواللوالةن ققوو

صب ةت و الةضتي ي،و الةوا  و نصاًلو ح ي و الةتنزيستووالةضتي يو الجتال و بع و ةلضتيبةو الةخ ضعو الة  لو ب  نو ةيو

صب ةت ةيوو صالاف  التو م  ريفو مدو الةق  ونو بنوجبو هذالوإووالةو ولالةنسنوحةو صربطو الة  فيو الة  لو ةلو

الة  درالوو الةقتالرالتو ينط قواللوجن عو الةق  ونوصهذالو فيو الةنن وصواليه و الةضتي  ةو الةشتالئحو الة  لومعو

و/ب(.و33/ن(وصالةن دالو)و31/ن(وصوالةن دالو)30(وصوالةن دالو)29/21بنوجبوالةن دالو)

  

 
و.138الةق سي،ونا د،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (1)و

و.133(ومب دئوالةن ة ةوالةع مة،وبيتصت،والةج معةوالةنفتوحة،وص2009)ميسدويو س،ومن وروو (2)و
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 المبحث الثاني

نون ضريبة الدخل األردني والقوانين  الطرق المتبعة في تقدير المبالغ الضريبية من خالل الرجوع لقا

 المقارنة

 ج وننوالةنشتعوالةضتي يوفيوال ردنوصكذةكوفيوالةعتالقوصفيوم توة ويح دوالةنق ودوب ة  لوو 

صال  خ صوو ةلضتيبةو الةخ ضعةو الة  لو م  درو بتح ي و منه و كلو الكتفلو صإ ن و ةلضتيبةو يخضعو الةذيو

و.(1)فيوالةضتيبةوالةذيدويخضعونوةلضتيبةوصكذةكو  و ح ي والة  ولوالةنعف الو

الالرد يووصق  الةق  ونو فيو الال  رالو الةن دال)ووالةنع لوو  و بنش طوو2فيو ربحو بق  و حقيقو انلو اليو الةلو (و

الو  ووصوب ةت ةيو  و ح ي والة  لوالةخ ضعوةلضتيبةو،وصالنوالال لوهووالةخضوعوةلضتيبةوإالوالذووالالان ل

و.وو(2) تالحةوالالاف  ومدوالةضتيبةو

و:والةنط ةبوالةت ة ةصةنزي ومدوالةتف  يلوييت و ن صلوهذالوالةنبحصومدو سلوو

ومعنلو ق يتوالةضتيبةوالةنطلبوال صل:و

والةضتي  ةوفيوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد ي. ق يتوالةنب ةغوالةنطلبوالةث  ي:و

 :و ق يتوالةنب ةغوالةضتي  ةوفيوالةقوال يدوالةنق ر ة.والةث ةصالةنطلبو

 
) (1)و ق سو ةلنشتو2004الة  رال ي،و الةنن هجو دالرو ان ن،و مق ر ة،و دراليةو حليل ةو الةضتي ي،و ةلنكلفو الةق  و يو الةنتكزو (و

و.5صالةتوزيع،وص

و(.2(والةن دال)2018(وةسنةو)38ق  ونورق و) (2)و
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 المطلب األول 

 معنى تقدير الضريبة 

بشكلوو ينبغيو ح ي هو صهذالو صا  ،و ةه و يكونو نفو ب و فسو مح دو م لو اللو الةضتيبةو فتضو كونو

يجبوو الةذيو هوو ة و الةق  و يو صالةتح ي و ةكلودقيق،و ننو حيصو الةضتي ي،و الةق  ونو ان و فسيتو ب و الال ذو

موضوعوم ةوالتومعينةوفنعنلوالةعق رومثًسوفيوالةق  ونوالةن  يويختلفوان وفيوالةق  ونوالةضتي ي،وصفيوو

ح ةةوا فو ح ي ومعنلوالةعق روفيوالةق  ونوالةضتي يونصوغنوض وف نوذةكويىديوةل ذوبنعن هوفيوالةق  ونوو

و.(1)الةق  ونوالةضتي يوالةن  يوم وة ويوج و ع رضومع

ةلتف الوو الةنح لةو صيع و الةننوةونو حقق و د لو  ضعو ا فو بشكلو يعنيو الةضتي يو صالةوا  و

و.(2)نه وصالالاف  التوطبقً و حك فوالةق  ونون تصف توصالةنب ةغوالةتيوالويجوزو  ةإليتالدالتوصالةتك ة فوصالة

ونم ومكو  توالةوا  والةضتي يوفهي:و

ضتالئبو تخذومدوالةفتدواللوإقل  والة صةةومحًسوةفتضوالةضتيبةووالةضتالئبواللوال  خ ص:وصهيوو -1

 صمث ةه وضتالئبوالةتؤص .و

 
(والةط  عةوالةق  و  ةوةسلطةوالإلدالرالوفيو ق يتوالةضتيبةوال ف قً ،ومجلةوج معةوو2009يحي،وق  ت،وا  والةلط ف،و  يفو) (1)و

و.308(:و2)1 كتيتوةلحقوق،وج معةو كتيت،والةعتالق،وو

(واله الموالةضتيبة،ومح ضتالتوفيوالةن ة ةوالةع مة،والةنعه والةوطنيوةإلدالرالوالة صرالوالةتح يتية،وو2013الةنه يني،ومحن و) (2)و

و.24ص
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الةضتالئبواللوال موالل:وصهيوضتالئبو قتطعوج  بً ومدونمواللوالةنكلفوب ةنظتوةن وينلك ومدوثتصالو -2

 نصوم ويحقق ومدود ل.و

الة  لومدوالاليتثن روصالة  لوالإلجن ةيوصالة  لوالة  فيوصو الةنشتعوال رد يو الةنعفلووصق واتمو الة  لو

صالة  لوالةخ ضعوةلضتيبةوبط  :"وم ويتبقلومدوالة  لوالة  فيونصومجنوعوالة  ولوالة  ف ةوبع و نزيلوو

والةخس رالوالةن صرالومدوفتتالتوضتي  ةوي بقةوصالالاف  التوالةشخ  ةوصالةت تا تواللوالةتوالةي"و

ننووو ينكدو الةتيو الةنزالا تو مدو صيقللو ج  و  مًسو الةتعتيفو هذالو ننو الةب حصو بس بووصيتىو  ح ثو

وفتضوالةضتيبةومدوحيصو قس  والة  لوالةخ ضعوةلضتيبةوصالةنسبوالةخ ضعةوةل  ل.و

 الةضتيبةوالةوالح الوصالةضتالئبوالةنتع دالوصهيو تعلقوب ةنظ فوالةضتي يوةل صةة.و -3

جن عو -4 اللو موح الو ضتيبةو فتضو هيو الةنوح الو صالةضتيبةو الةنوع ةو صالةضتالئبو الةنوح الو الةضتالئبو

تالئبوالةنوع ةو قوفواللوني  و ع دوالةضتالئبوالةنفتصضةووم  درود لوالةنكلفونصوال ف ق ،وصالةض

 بحسبو ع دوالالصع ةوصالاليتالدالتوالةتيو ق لوفتضوالةضتيبةواليه .و

و:(1)وصيوج و ط ق نوني ي  نوفيوفتضوالةضتالئبوصهن و

ةلنكلفوةلضتيبةواللوننويكونويعتوالةضتيبةو -1 الةكليو الة  لو الةنوح ال،وحيصويخضعو الةضتيبةو

 ة  ل،وصكذةكوب ةنسبةوإلجتال التو ق يتوالةضتيبةوصفتضه .وموح اًلوةجن عون والعوم  دروال

الة صةيو -2 الة صةةوقوال يدومتع دالودال له ونصواللوالة عي و الالزدصالجوالةضتي ي:وصيكونوان م و ط قو

 حيصويخضعوالالفتالدوةلضتالئبوادوالةوا  و فس .و
 

و.23(وصا  وضتيبةوالة  لوفيوالةتشتيعوالةضتي ي،وان ن،ودالروالةح م ،وص0082الةزبي ي،وا  والةب يطو) (1)و
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و:(1)ص وج وا الوطتقوةتق يتوالةضتيبةوصهي

الةضتي  ة:وصهوو ق يتوالدالريوب ةنسنلوالةع ف،وحيصو لجطوالةسلطةووووالإلدالرال ق يتوالةضتيبةوبواليطةوو -1

الةن ة ةوةتق يتوالةضتيبةوبن  واللوالةنعلوم توالةتيوة يه وادوالةنلفوبن  واللوقتينةو  هتال،ونصوو

 .وووبن  واللوالةتق يتوالةجزالفي

ننوو الةب حصو الةنووالةضتي  ةووالإلدالرالصيتىو مدو سلو ةلضتيبةو الةخ ضعو الةن لو بتق يتو  ققووق و قوفو

الةن ققوال هذالو يستط عو حيصو يق روووةضتي ي،و بحيصو صال ي ةيبو صالةوي ئلو الةقتالئدو بك فةو يستعيدو ننو

نعلوم تووالوالةني ال  ةونصوالةح ولواللوالةضعوةلضتيبة،وصمدونمثلةوذةكوالةزي رومق الروالة  لوالةذيويخو

ومدوم  دره وصومحضتونقواللوالةنكلفوالصومدوينثلةو.و

ةزفوالةنشتعوالةنكلفوبطنويق فوالقتالراًلوونةزالميوحيصووإمتوون ق يتوالإلقتالروالةضتي يومدوالةنكلف:وصهووو -2

ضتي  ً ويح دوف  ومق الروالة  لوصم  رهومدو سلواليتن رالومعينةويقوفوبتع ئته وص ق ينه وةل الرالوو

 .(2)وب الطسعواللوالةنعلوم توصالةن  دقةواليه ووالإلدالرالالةضتي  ةوث و قوفوهذهو

ربوو -3 الةنشتعو يلزفو م و غ ةبً و الةغيت:و ادو صالةنت ب تووالةت ل غو ال جورو ادو الإلقتالرو يق فو ننو الةعنلو

 ةلعن لوان هوحيصويت والاليتن دوال  وفيوفتضوالةضتيبةواللوالالفتالد.

 
و.138الةق سي،ونا د،والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (1)و

(ومب دئوال والةن ة ة،والةنفق توالةع مةوصالةنوالردوالةع دية،والةق هتال،ومكتبةوالةنهضةوالةعتب ة،وو2009إبتاله  و،ومحن وفىالدو) (2)و

و.97ص
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ننوو الةب حصو فيووووالإلدالرالصيتىو الةوالردالو الةنعلوم تو جن عو ادو ننو تحتىو الةحقو ك ملو ةه و الةضتي  ةو

صويقعواللوووكلفيدالإلقتالروالةضتي يوبطيوصييلةوك  توحتلويت وفتضوالةضتيبةوبشكلوا دلواللوالةن

 .الةضتي  ةواب والالثب توحسبوالةق  ونووالإلدالرال

الة  ل،وونوصق وو ضتيبةو القتالرالتو مدو ق ي و معينةو فئ تو الالرد يو الةنشتعو الةن دالوافلو صق و  تو

صالة  دروو/ن6) ص ع يس  و الالرب حو ص سبو صالةنستن التو صالةسجستو الةضتي  ةو الالقتالرالتو مدو ظ فو (و

صو ع يس  وووو2014(وةسنةوو34(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لورق و)77بنقتضلوالةفقتالو)ن(ومدوالةن دالو)

واللوم يلي:و

  عفلومدو ق ي والالقتالروالةضتي يوالةفئ توالةت ة ة:و-ن

اللو  -1 د ل و يقت تو الةذيو الةط  عيو ح ووالةشخصو اليتالدال  و نصو م  ع   و صة و  لغو الالان لو ش طو

 الةتسجيلوصفق وةق  ونوالةضتيبةوالةع مةواللوالةن  ع ت.و

ينح تود ل وفيو ش طوزرالايودال لوالةننلكةوصالو زي وم  ع   ومدوهذالووووالةشخصوالةط  عيوالةذي -2

 اللومليونودين ر.ووطوالةنش 

زوفيوالةفتتالوالةضتي  ةواللووالةشخصوالةط  عيوالةنق  والةذيويقت تود ل واللوالةتق ا وصالويتج صو -3

 م يلي:و

ةسنةوو40,000)-ن دين رو )وو2019(و ةسنةوو39,000صو دين رو غيتووووصم ووو2020(و ةلنكلفو يليه و

 الةنعيل.و
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ةسنةوو40,000)-ب دين رو )وو2019(و ةسنةوو39,000صو دين رو الةنعيلوووو2020(و ةلنكلفو صم يليه و

 الةذيويكونوةزصج ونصو يومدونزصالج وم  رود لويخضعوةلضتيبة.و

صم يليه وةلنكلفوالةنعيلومعوووو2020(ودين روةسنةوو48,000صو)وو2019 روةسنةوو(ودين50,000)-ج

 متالا الوم وصردوفيوالةفقتالو)ب(ومدوهذالوالة ن .

الة  لوو -4 هذالو يتج صزو صالو الةتق ا و اللو د ل و يقت تو الةذيو الةنق  و غيتو الةط  عيو الةشخصو

 (ودين رو هتي .و2,500)

 طع ةوصفقوالحك فوالةق  ون.والةشخصوالةذيويقت تود ل والةسنويواللود لو  ضعوةلضتيبةوالةقو -5

د لو  ضعوو -6 م  رو نيو مدو الةسنويو الة  فيو د ل و يزي و الو الةذيو الةنق  و الةط  عيو الةشخصو

 ةلضتيبةواللوالة  لوالةخ ضعوةلضتيبةوالةقطع ةوالل:و

 صم يليه وةلنكلفوغيتوالةنعيل.و2020(ودين روةسنةو9,000صو)و2019(ودين روةسنةو10,000).ون

صم يليه وةلنكلفوالةنعيلوالةذيوو2020(ودين روةسنةوو9,000)صوووو2019(ودين روةسنةوو10,000).وب

 يكونوةزصج ونصو يومدونزصالج وم  رود لويخضعوةلضتيبة.و

صم يليه وةلنكلفوالةنعيلومعوووو2020(وي   روةسنةوو18,000صو)وو2019(ودين روةسنةوو20,000).وج

 متالا الوم وصردوفيوالةفقتالو)ب(ومدوهذالوالة ن .

 ذالوالةنظ فودصنو ق ي والإلقتالرالتوالةضتي  ةوإذالورغ توبذةك.والويحولوإاف  والةفئ توالةنذكورالوفيوه-ب

مدو-ج إاف  ه و الةضتي  ة،و الالقتالرالتو مدو ق ي و الةنظ فو هذالو فيو الةنذكورالو الةفئ تو إاف  و يعنيو الو

 الةضتيبة.و
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د له وو-د يكونو الةتيو الةجه تو نصو الال خ صو مدو اليو اليتثن  و الةتنفيذيةو الةتعل ن تو بنوجبو يجوزو

 مدو ق ي والالقتالرالتوالةضتي  ة.ومعفلونصوغيتو  ضعوةضتيبةوالة  لو

(و2صجه تومدو ق ي والالقتالرالتوالةضتي  ة،وصق و  توالةن دالو)وو ص خيونورد صق ونافلوالةق  ونوال 

صوالةجه توالةتيويكونود له ومعفلوالصوغيتو  ضعوةضتيبةوون خ صوويومدوال نيتثن  ووإومدو عل ن توو

والة  لومدو ق ي والالقتالرالتوالةضتي  ةواللوم ويلي:و

و ق ي والالقتالروالةضتي يوالةجه توالةت ة ة:ويستثنلومدو

جن  ةوغيتوالةع ملةوفيوالةننلكةومثلو تك توالةنقتوصمك  بوالةتنثيلوصذةكوفيوح ةةووالةشتك توال و -1

 مدوضتيبةوالة  ل.وود له ومعفلوكل  ًو

 جن  ةوالةع ملةوفيوالةننلكةوصذةكوفيوح ةةوننود له ومعفلوكل  ومدوضتيبةوالة  ل.والةشتك توال و -2

طتفمميوالةعسقممةوالةضممتي  ة،وصال مم وفمم نوال ممطسحوالةنكلممفوينبممعومممدوالةتكل ممفوصينثمملوالةنكلممفونحمم و

صالالةتزالفوالةذيويفتض والةقمم  ونوالةضممتي يوالمملوال فممتالدوالةنخمم ط يدوبطحك مهمم .وصال مم وفمم نوكمملو ممخصوملممزفو

صوو(2014(وةسمممنةو)34رقممم و)صقممم وامممتموقممم  ونوضمممتيبةوالةممم  لوال رد ممميو.(1)وبممم فعوالةضمممتيبةويعت مممتومكلفممم ًو

من واللون  والةنكلف:وكمملو ممخصوملممزفوبمم فعوالةضممتيبةونصوالقتط اهمم ونصو وريمم ه و(2)فيوالةن دالوووو ع يس  وو

 
(.والةتهمممتبوممممدوضمممتيبةوالةممم  لوفممميوفلسمممطيد،وريممم ةةوم جسمممتيتوغيمممتومنشمممورال،وج معمممةوالةنجممم حوو2004ق يممم ،و مممسحو)وو(1)

و.16،وصالةوطن ة،وفلسطيد

و
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يممذهبوالةممبعضوإةمملوننوقمم  ونوالةضممتيبةوينشمملوالةتزالمممً والمملوامم  قوالةنكلممفودفممعوم لممغووصفممقونحكمم فوالةقمم  ون.

ذةكوادوالالةتممزالفوالةتع قمم يوالةضتيبة،وصهوونح والةتزالم توالةق  ونوالةع فوينشطوب رالدالوالةنشتعوالةننفتدوف ختلفوب

تزالفوب ةوفمم  وبمم يدوالةذيويتوقفواللوإرالدالوالةنتع قمم يد؛ونيوننوالةقمم  ونوهممووالةن مم روالةنب  ممتوةسةتممزالف.وفمم الة

الةضممتي  ة،وفنتكممزوالةنكلممفودالئنممً وهمموومتكممزوقمم  و يووالإلدالرالالاتبمم رهوال ف قممً وبمميدوالةنكلممفوصوودكمموالةضممتيبةوالوين

الةضممتي  ةووالإلدالرالةوالةتمميو  مم ره والإلدالريمموةلتح مميلوصالةقممتالرالتويجمم وم مم رهوفمميوالةقمم  ونوالةضممتي يوالةنممنظ و

و ممتىو نفيذاًلوةهذالوالةق  ون.وصيعنيوذةكوننوالالةتزالفوبمم فعوالةضممتيبةوهمموو ممصوالةقمم  ونوصالو  مملحوالةن مم دروال 

 فمم قوكطتيقممةومممدوطممتقوالةتقمم يتو مم فعوإةمملوالاتبمم روالةعقمم وةسةتممزالفوصيممذهبوالةممبعضوإةمملوالةقممولوإنوصيمميلةوالإل

الفوالةضممتي ي،وغيممتوننوهممذالوال مممتوغيممتو ممح ح؛و نوالةقوالامم والةضممتي  ةوقوالامم وآمممتالومتعلقممةوم مم راًلوةسةتممزو

ب ةنظمم فوالةعمم فوصالو عت ممتوال ف قممً و ع قمم يً .وصفمميوهممذالوالةخ مموصوذه ممتوالةنحكنممةوالة يممتوريةوفمميوم ممتوإةمملو

دومتطمم بقتيدوبمملوالةقممولو)إنوالالةتممزالفوب ةضممتيبةوةمم سوالةتزالمممً و ع قمم يً و   ممئً واممدوالةتع يممتوالةنتبمم دلوبمميدوإرالد ممي

وو(1)وو.متدوهذالوالالةتزالفوإةلو صوالةق  ونوصح ه(

ةلوم ققيوالة الئتالووإ قوفودالئتالوضتيبةوالة  لوصالةن  ع توبتحويلوالالقتالرالتوالةتيوة و تدوضندواينةوالةت قيقوو

مدو  ريخوووةت ق قه و ينتيدو مذكتالو  قيقو سلو ب   الرو الةن ققو يقوفو حيصو بخ و ه ،و الةسزفو صالجتال و

(وو29إ  الرومذكتالوالةت قيقوإلاسفوالةنكلفوبع فوق ولوالقتالرهوضندو ظ فوالةعين ت.وصق و  توالةن دالو)

وص ع يس  والل:وو2014(وةسنةوو34مدوق  ونوضتيبةوالة  لورق و)

 

و.13،وصو(.والةنع ملةوالةضتي  ةوةل  لوغيتوالةنشتصع،وري ةةودكتوراله،وج معةوان نوالةعتب ة.2005الةسنور،وموفقو)وو(1)
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الةت قيقوو.ون قتالرو ب   الرو الةن ققو ننوويلتزفو اللو الةت قيقو مذكتالو إ  الرو مدو  ريخو ينتيدو  سلو

 يتضندوالة     توالةت ة ة:و

 الي والةنكلفوصرقن والةضتي ي. .1

 الةفتتالوالصوالةفتتالتوالةضتي  ة.و .2

 ال يسوالةتيو  والاليتن دوالةيه وفيوالةت قيق.و .3

  ت جةوالةت قيق.و .4

 متت بةوال  وصفقونحك فوهذالوالةق  ون.ون تىو ح ي ومق الروالةضتيبةوصنيةومب ةغو .5

ة ويتضندوقتالروالةت قيقو ع يسويقوفوالةن ققوبق ولوهذالوالالقتالر،والم والذالو ضندوقتالروالةت قيقوووونذالو.وب

  ع يسوفيوالالقتالروالةضتي يوفللنكلفوبع والالطسعواللومضنو  والةق  فوبن ويلي:و

 الةتوق عوب ةنوالفقةواللو ت جةوالةقتالر.و .1

الةت .2 ادو المتن ا و صيعت تو الةقتالرو اللو ت جةو الةنوالفقةو بع فو ادووالةتوق عو الصو خلف و وق عو

ةلضتيبةو الةخ ضعو الة  لو بتق يتو قتالرالهو الةن ققو صي  رو موالفقةو ا فو بنث بةو الةحضورو

صالةضتيبةوالةنستحقةوال  وصذةكوفيوضو والةنعلوم توالةنتوفتالوة ي وصالةنذكتالوالةنن وصو

صم ين و ح هو اللو قتالرهو بنودو مدو بن و كلو معلسو الةن دالو هذهو مدو )ن(و الةفقتالو فيو اليه و

اتوةع فوالال ذوبوجهةو ظتوالةنكلفوصالالوالات توهذالوالة ن وموالفق وال  ووالاليب بوالةتيود

 فيومتحلةوالالاتتالضوصيكونوهذالوالةقتالروق بسوةساتتالضوة ىوهيئةوالالاتتالض.و

 يب بوالةن ترالوة .ووبنت جةوقتالروالةت قيقوصال  ط  ًووفيوجن عوالالحواللويت و  ل غوالةنكلفوإ ع رالًو.وج
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ةلن ققوال  الروالإل ع روالةخطيوبنت جةوقتالروالةت قيقوواللوالةتغ ومدونيو صوآ ت،والويجوزوو.د

بع ومتصرونربعوينوالتومدو  ريخو ق ي والإلقتالرونصو ع يل وحسبومقتضلوالةح لوم وة و كدوهن كو

 بينةواللوصجودوح التو هتبوضتي يوصفيوهذهوالةح ةةو ت ومض افةوالةن الوالةنش روالةيه .و

الةيوفووان و خلفوالةنكلفوادو ق ي والقتالروضتيبةوالة  لو سلوو الةق  ون،وصهيو ه يةو الةتيوح ده و الةن الو

اليتن دالوالحك فووووال صةيالال يتومدوالةشهتوالةتالبعوال ته  وفتت ةوالةضتي  ةو قوفوالة الئتالوب   الروقتالروالةتق يتوو

ص ع يس  ،وبحيصو ح دوف  وق نةوالةضتيبةوووو2014(وةسنةوو34(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لورق و)30الةن دالو)

الةنكلفوادوالو الةنعينةوصنيوغتالم توصمب ةغووالةنق رالواللو الةفتتالتوالةضتي  ةو الصو متحققةوال  وووون تىوةفتتالو

الةت قيقوو قتالرو بنوجبو به و الةنط ةبو الةنب ةغو ص كونو الةقتالر.و بنت جةو ال ع رالو ط  و الةنكلفو ووال صةيصي لغو

صالجبةوالةتح يلوبع وثسثيدويوم ومدو  ريخو  ل غ وال ع روالةت قيق،وص عت تواليةومب ةغومح لةومنه ودفعةوو

 ه ئ  وةغ ي توالالاتتالضوووال صةيللوحس بوالةضتي  ةوالةنه ئ ةوالةنستحقةوال  وصالويتعت توقتالروالةت قيقووا

ملغلوحكن ،ووووال صةينصوالةطعدوالةقض ئي.وصالذالوق فوالةنكلفوبتق ي والقتالروضتيبةوالة  لويعت توقتالروالةت قيقوو

الةنتت  صالةغتالم تو الة  لو القتالروضتيبةو فيو الةنعلنةو الةضتيبةو دفعو بع و يت و ق ي وصذةكو ننو ال  ،واللو بةو

الةتق يتوو قتالرو ق لو  صرو الة  لو ضتيبةو )وووالإلدالريوالقتالرو الةن دالو الحك فو ضتيبةو31صصفق و ق  ونو مدو (و

وص ع يس  .و2014(وةسنةو34الة  لورق و)

(ومدوو30صالة  درالوب اليتن دوالحك فوالةفقتالو)د(ومدوالةن دالو)وو2015(وةسنةوو3صق وح دتوالةتعل ن تورق و)و

و،وصاللوالةنحووالةت ةي:وال صةيوص ع يس  ونيسوالةتق يتوو2014(وةسنةو34ة  لورق و)وق  ونووضتيبةوال
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الة الئتالووووالذال - الةق  ونو قوفو فيو الةنح دالو الةن الو الةضتي يو سلو الإلقتالرو ادو ق ي و الةنكلفو  خلفو

الةنكلفوادو الةن ققةواللو الةنق رال/و ةلنكلفو ح دوف  وق نةوالةضتيبةو ب   الروقتالرو ق يتونصةيو

متحققةوال  وصي لغوالةنكلفوإ ع راًلووون تىوالةفتتالوالصوالةفتتالتوالةضتي  ةوالةنعينةوصنيوغتالم توصمب ةغوو

 ط ً وبنت جةوذةكوالةقتالر.و 

 ي  وةلنكلفواللوالةنحووالةت ةي:وهذهوالةتعل ن تو ح دوضتيبةوينةوال ةغ ي تو -

ناللوق نةوضتيبةومفتصضةو يوينةومدوآ تو نسوينوالتومق رال/م ققةوي بقةوةلفتتالوو.ون

 الةضتي  ة.و

فيوح لوا فوصجودوينوالتومق رال/وم ققةواللوالةنكلفوصفق وةلفقتالو)ن(ومدوهذهوالةن دالو.وب

اتن دومثليوقن ةوضتيبةوالةسنةوالةنعلنةوب قتالرالتوالةنكلفوكضتيبةوينةوالي  وصاللويت والو

 الةنحووالةن يدوفيوالةفقتالو)ن(ومدوهذهوالةن دال.

الةنش روالة  وفيوووال صةيويح دومق الروالةضتيبةوالةنق رال/الةن ققةواللوالةنكلفوبنوجبوقتالروالةتق يتوو -

( الةضتي3الةن دالو الةفتتالتو نصو الةفتتالو ادو الةتعل ن تو هذهو مدو صمب ةغو(و غتالم تو صنيو الةنعن ةو   ةو

 متحققةواللوالةنحووالةت ةي:وون تىو

 بخ وصوالةشخصوالةط  عي:و-ن

ننو كونوالةضتيبةوالةنق رالوبنق الروضتيبةوينةوال ي  والةنح دالواللوالةنحووالةنن وصواليه وو .1

(ودين رو500(ومدوهذهوالةتعل ن تواللوننوالو قلوفيوجن عوالالحواللوادوم لغو)و4فيوالةن دالو)

 عوالةنكلفوفيو س رالونصوضتيبةو"ال ي ".وبن وفيوذةكوصقوو
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(و2,500فيوح لوا فوصجودوينةوني  وةلنكلفوالةنتخلفوادو ق ي والالقتالروفيت والاتن دوم لغ) .2

 د   روكضتيبةومق رالوادوكلوفتتالوضتي  ة.و

 بخ وصوالةشخصوالالاتب ري:وو-ب

فيو كونوالةضتيبةوالةنق رالوبنق الروضتيبةوينةوالالي  والةنح دالواللوالةنحووالةنن وصواليه وو .1

(ودين روبن وو4,000(ومدوهذهوالةتعل ن تواللوننوالو قلوفيوجن عوال حواللوادوم لغو)4الةن دالو)

 فيوذةكوصقوعوالةنكلفوفيو س رالونصوضتيبةو"ال ي ".و

إاتن دو .2 فيت و الةضتي يو الإلقتالرو ادو ق ي و الةنتخلفو ةلنكلفو ني  و ينةو صجودو ا فو ح لو فيو

 الةنب ةغوالةت ة ةوكضتيبةومق رالوادوكلوفتتالوضتي  ة:و

 (ودين ر.و10,000(ودين روةلشخصوالالاتب ريوالةذيوالويتج صزورنين ة والةنسجلو)5,000).ون

الإل   الت100,000).وب ةشتك تو دين رو ص تك تووو(و الةكهتب  و ص وةي و ص تك تو وزيعو ال ي ي ةو

الةن ة ةو الةوي طةو ص تك تو الةتطميدو إا دالو ص تك تو الةتطميدو ص تك تو ال ي ي ةو الةنوالدو  ع يدو

صالةشتك توالةن ة ةوبن وفيوذةكو تك توالة تالفةوصالال خ صوالالاتب رييدوالةذيدوين ريونوال شطةو

 الةت جيتوالةتنويلي.و

 ةل نوكو.وو(ودين ر500,000).وج

ةجن عوال  خ صوالالاتب رييدوغيتوالةنذكوريدوفيوالةفقتالتو)ن(وصو)ب(وصو)ج(وووو(ودين روو1500).د

 مدوهذالوالة ن .

(ومدوهذهوالةتعل ن توو3 كونوالةنب ةغوالةنط ةبوبه وبنوجبوهذالوالإل ع روالةنش روالة  وفيوالةن دالو) -

 .وةلقتالرصالجبةوالةتح يلوبع ومتصروثسثيدويوم ومدو  ريخو  ل غوالةنكلفوةإل ع روالةخطيو
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دفعةواللوحس بووووال صةي عت توالةضتيبةوالةتيويت و ح يله ومدوالةنكلفوبنوجبوقتالروالةتق يتوو -

 الةضتيبةوالةنه ئ ةوالةنستحقةوال  .و

الةتق يتوو - قتالرو يعت تو الالاتتالضووووال صةيالو ةغ ي تو الةنحكنةووووالإلدالريو ه ئ  و ة ىو الةطعدو نصو

 الةنخت ةوصفقوالحك فوالةق  ون.

  وفيونيومدوالةح ةتيدوالةت ةيتيد:وملغلوحكنوال صةييعت توقتالروالةتق يتو -

فعودووصووال صةي ق ي والةنكلفوةإلقتالروالةضتي يوادوالةفتتالونصوالةفتتالتوالةنعن ةوبنوجبوقتالروالةتق يتوو .1

 الةضتيبةوصنيوغتالم تونصومب ةغومتت بةوال  وبنوجبوذةكوالةقتالر.و

و(ومدوالةق  ون.و31صفقونحك فوالةن دالو)والإلدالريو  صروقتالروالةتق يتو .2

 الثانيالمطلب 

 تقدير المبالغ الضريبية في قانون ضريبة الدخل األردني

نودالفعيوالةضتالئبويقومونوني  والالةتزالفوالةطواي،وبنعنلووتن والةنظ والةضتيبةوالةنتق مةواللون ع

اف  ال ه وصالةضتيبةوالةنستحقةووإون  ريفوالةنق وةةوصوالةويتالدال ه وصد وةه والةخ ضعةوةلضتيبةوصوإاسنوادووب إل

الةنعلو الةضتيبةو صدفعو مدو سلوواليه ،و الةنكلفو فس و ق لو مدو مدو سلووإنةو الةنح دو الةوقتو صفيو قتالرهو

 والعوالةت قيقوصاليهله وحيصوالنوونضلوونفوالةق  ون،وصذةكوبشكلوطوايوصال ت  ري،وصيعت توالةتق يتوالةذال يومدوو

 دالوصب صنونيوجه والةنكلفوهوومدويقوفوب ةتق يتواللو فس وصدفعوالةضتيبةوالةنستحقةوفيوالةنوالاي والةنحو

ق  مدو الةتق ووالإلدالراللوويذكتو غ  بو صيعت تو ةإلالةضتي  ة.و الةنتهقةو الةوي ئلو مدو الةذال يو الةضتي  ةوويتو دالرالو

ةنعتفةود ولوالةنكلفوالةخ ضعةوةلضتيبةوص ق يتوالةضتيبةووووطويسًوووصذةكوكونوانل ةوالةتق يتو ستغتقوصقت ًو



72 
 

صزو ال  و بيدووالةنستحقةو مدو الةضتيبةو الةخسف تو صدالفووالإلدالرالي دالو دالفعيووالةضتي  ةو صةجو و الةضتالئبو عيو

ةإل الةق  و  ةو الةوي ئلو إةلو إاتتالوالةضتالئبو يىديو من و الةنق رالو الةضتالئبو اللو انل ةووضو فيو ةلو ط يتو

و ح يلوالةضتيبةوالةنفتصضة،وص طثيته والةسل يواللوالةخزينةوالةع مةوةل صةة.و

مدو سلوالاتن دوم  نوالةتق يتوالةذال يويت و ح ي ود ولوالةنكلفيدوالةخ ضعةوةلضتيبةوبشكلودقيقو

يىديوالةلو عزيزوالةثقةوم وبيدووومدو سلوالالاتن دواللوالةنعلوم توالةنق مةومدوق لوالةنلكلفو فس ،وصذةك

الةضتالئب،وص عزيزوم  نوالإلووالإلدالرال الةطوالةضتي  ةوصدالفعيو الةنكلفيد،وصكلةتزالفو ة ىو إوووايو ةلووذةكويىديو

صو الةضتي  ة،و الةتح يستو هذهوونزي دالو ص عت تو الةع مة،و ةتغط ةو فق  ه و الة صةةو اللو زينةو الاليج بيو ثته و

ب الةتق يتو فيو ال طوالةطتيقةو ادو صالبتع ده و صالةنوضوع ةو ب ةح  ديةو الةشخ  ةوو ه و ت فو لن ققووةوحك فو

الةضتيبةووالةضتي ي بط  ومش ركوفيوانل ةو ق يتو الةضتالئبو دالفعو ووإةلوالةنستحقةوال  ،وصيىديوو،وصيشعتو

وه الف وصغ ي   وبكلوكف  الوصف ال ة.ونو ج حوالةنظ فوالةضتي يوص حقيقو

(وو34صبنوجبوق  ونوضتيبةوالة  لورق و)وو1982ردنوب نو ط يقوالةتق يتوالةذال يوفيوا فووفيوال 

ةذال ي،وو.وص عت توالةننلكةوالالرد  ةوالةه  ن ةومدونصالئلوالة صلوالةتيوالاتن تواللوم  نوالةتق يتوال1982ةسنةوو

يعت تومدوو الةتق يتو يوا ًونكثتوونصالةذيو الةنظ فو  ووووي ةيبو الةفت ةووإصنكثته وا الةة،وصبطيتخ الفوهذالو   حةو

ب اسنوو صم إةلنكلفو ةلضتيبةو الةخ ضعةو صإويتالدال  و الةضتيبةو ةغ ي تو الةنق وةةو الةشخ  ةوو ريف و اف  ال  و

ول  وصبشكلوذال يوصطواي.وةلوالة  لوالةخ ضعوةلضتيبةوصضتيبةوالة  لوالةنستحقةواوإصالةع ئل ةوص والًو

وص ع يس  واللوم ويلي:وو2014(وةسنةو34(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لورق و)26  توالةن دالو)
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الةوي ئلوو-ن ب ح ىو نصو ينوبوان و نصومدو الةنكلفو خ   و الة الئتالومدو إةلو يق فوالالقتالروالةضتي يو

 الةنظ فوصمنه :والةتيو والفقوالة الئتالواللوالاتن ده وصفقوالةشتصطوصالالجتال التوالةتيويح ده و

 الة تي والةنسجل. -1

 الة نوكوالةتيو عتن ه والة الئتال.و -2

مجلسوو -3 يعتن ه و الةخ صو الة تي و مشغلو نصو الةع فو الة تي و مشغلو بنه فو ةلق  فو نيو تكةومت  ةو

 الةوزرال وبن  واللو نسيبومدوالةوزيت.و

 الةوي ئلوالالةكتتص  ةوو -4

  ريخو ت والة تي ونصو  ريخويتعت تو  ريخو ق ي والالقتالروالةضتي يوهوو  ريخو سلن ومدوالة الئتالونصوو-ب

ص لوالالي العوة ىوالة نكونصوالةشتكةوالةنت  ةوالةنعتن الونيهن والي ق،وصفيوح لوالري ة والةكتتص   وو

  ح دوالةتعل ن توالةتنفيذيةوالةت ريخوالةنعتن وةتق ين .و

رب حوص ع يس  وو  ةوصالةسجستوصالةنستن التوص سبوال (ومدو ظ فوالالقتالرالتوالةضتي3صق و  توالةن دالو)

)صالة  و الةن دالو مدو )ن(و الةفقتالو بنقتضلو )77درو رق و الة  لو ق  ونوضتيبةو مدو ةسنةوو34(و وو2014(و

واللوم يلي:و

ل الئتالوق لو ه يةوالةشهتوالةتالبعووقتالروالةضتي يوةونصومدوينوبوان وبتق ي والإليلزفوالةنكلفو خ   ًو-ن

الةتإل متضنن و الةضتي  ةو الةفتتالو صإو ته  و صم  ريف و ب  لو الةنتعلقةو صر ي ووف يستو اف  ال  و

 ةضتيبةوالةنستحقة.وال
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يلزفوالةنكلفوب رف قوالةسجستوصالةنستن التوصالة     توالةن ة ةومعوالالقتالروالةضتي يوالةنق فوةل الئتالوو-ب

 عتن ه ووون تىو(ومدوالةق  ونونصونيوصي ئلوو26صفقوالةوي ئلوالةنح دالوفيوالةفقتالو)ن(ومدوالةن دالو)

ص ط قوفيوهذهوالةح ةةوالةعقوب توالة الئتالوةهذهوالةغ يةوصالويعت وب القتالروالةضتي يوالةنق فو سف وةذةكوو

 الةنن وصواليه وفيوالةق  ون.

وصمدو سلوم و ق فويت يدوم يلي:و

 قتالروضتيبةوالة  لومدوق لوالةنكلفو فس ونصومدوينوبوان .وإيت و ق ي و -1

يت و ق ي والقتالروضتيبةوالة  لوق لو ه يةوالةشهتوالةتالبعوال ته  والةفتتالوالةضتي  ة.)والن والنوالةسنةو -2

بت ريخوو الو نتهيو الةنكلفيدو ةبعضو موا و ق ي وووو31/12الةن ة ةو ف نو صب ةت ةيو (و ا فو كلو مدو

 الالقتالروهوو ه يةوالةشهتوالةتالبعوال ته  والةسنةوالةن ة ة.و

الة     ت -3 الة  لو ضتيبةو القتالرو الةن  ريف،وووويتضندو ب ة  ل،و الةنتعلقةو الةتف يستو )و الةت ة ة:و

 الالاف  التوصر ي والةضتيبةوالةنستحقة(.و

 يلتزفوالةنكلفوب رف قوالةسجستوصالةنستن التوصالة     توالةن ة ةومعوالالقتالروالةضتي ي.و -4

يق فوالقتالروالةضتيبةوبوجبوصي ئلوح ده وق  ونوضتيبةوالة  ل.و)الن والنو ق ي والقتالرالتوضتيبةوو -5

 (.ويوقتوالةح ةيوال بحويعتن وصبشكلوك يتواللوالةتق ي والإلةكتتص الة  لوفيوالة

ومنمم ون مم و3مممدو ممسلوالةنمم دالووصو ع يس  وو2014(وةسنةو34رق و)ح دوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يو

يخضمممعوةلضمممتيبةونيود ممملويتمممط لوفممميوالةننلكمممةو يو مممخصونصويجن ممم ومنهممم وبغمممضوالةنظمممتوامممدوو-:"ون(1)

 
و.2014ةسنةووو34الة  لورق وو(ومدوق  ونوضتيبةو3 صوالةن دالو)و(1)
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الةفوالئمم وصالةعنمموالتووو-2الةمم  لوالةنتممط يومممدو شمم طوالالانمم ل،وووو-1مك نوالةوف  وبن وفيوذةكوالة  ولوالةت ة ممة:وو

وصصالةخ ممممن  توصفتصقمممم توالةعنلممممةوصنربمممم حوالةودالئممممعوصالالربمممم حوالةنتط  ممممةومممممدوالة نمممموكوصغيتهمممم ومممممدوال  ممممخ و

الةممم  لوممممدوب مممعونصو مممطجيتومنقممموالتوصالقعمممةوفممميوو-4،والةممم  لوممممدوب مممعوالةبضممم ئعو-3،والالاتب ريمممةوالةنق نمممة

الةمم  لومممدوو-6الة  لومدو طجيتواق رالتوصالقعةوفيوالةننلكةوصالةمم  لومممدوالةخلممووصالةنفت ح ممة،ووو-5الةننلكة،وو

مممدونقسمم طوالةتممطميدوالةمم  لوو-7،هتالب عونصو طجيتوال  ولوالةنعنويةوالةنوجودالوفيوالةننلكةوبن وفيوذةكوالةش

الةمم  لومممدو مم م توو-8الةنسممتحقةوبنوجممبوال ف قمم توالةتممطميدوصإلامم دالوالةتممطميدوةس طمم رودال مملوالةننلكممةو،و

الةمم  لومممدوالةنقمملودال مملوالةننلكممةوصبمميدوو-9الال  مم التوةجن ممعو مموره وبنمم وفمميوذةممكوالال  مم التوالة صة ممة،و

بممم لوالةخ ممممةوالةمممذيويجن ممم وو-11الةممم  لوالةنممم ج وامممدوإاممم دالوالةت ممم يت،وو-10،وون مممتىوالةننلكمممةوصنيودصةمممةو

الةشممخصوصالةنمم ج واممدو  مممةوقمم مه و يو ممخصوالذالو نممتومزالصةممةوالةعنمملونصوالةنشمم طوالةنتعلممقوبممذةكوالة مم لو

الةمم  لومممدونربمم حوالةجمموالئزوصالة    مميبووو-12فيوالةننلكةونصوالذو  واليتخ الفومختجمم توهممذهوالةخ مممةودال لهمم ،

الةمم  لوالةنمم ج واممدوو-13يممةونصواين ممة،الذالوزالدومقمم الرونصوق نممةوكمملومنهنمم والمملونةممفودينمم رويمموال وك  ممتو ق 

نيواق وفيوالةننلكةوك رب حوالةوك التوالةتج ريةوصم وم ثلهمم ويمموال وكمم نوم مم رهودال مملوالةننلكممةونصو  رجهمم ،و

ونيود لوآ توة ويت والاف ؤهوبنقتضلونحك فوهذالوالةق  ون.و-14

 مم ريخوالاليممتحق قوةغ ي توهذالوالةق  ونويت والحتس بوق نةوالةمم  لوالةعينمميوحسممبويممعتوالةسمموقوفمميووو-ب

وةذةكوالة  ل.

الةممم  لوالة ممم فيوالةمممذيويتحقمممقوةلشمممخصوالةنقممم  وممممدونيوم ممم رو ممم رجوو-1يخضمممعوةلضمممتيبة:وو-ج

مجنممموعوالةممم  ولوالة ممم ف ةوالةتممميوو-2الةننلكمممةو مممتيطةوننويكمممونو شمممطوامممدونممممواللونصوصدالئمممعوممممدوالةننلكمممة،و

 

و
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ن ة ممةوالةخت م ممةوالةن مم دقواليهمم ويحققه وفتعوالةشتكةوال رد  ةوالةع ملةو مم رجوالةننلكممةوصالةنعلممدوفمميوب     همم والة

(ومممدوهممذهوالةفقممتالود ممًسو2(وز)1يعت توالة  لوالة  فيوالةنش روالة  وفمميوالة نمم يدو)وو-3مدومح يبوق  و ي،وو

%(وصالويجمموزوالةسممن حوبتنزيمملونيوم لممغونصوجممز ومنمم و10  ضعً وةلضتيبةوص فتضوالةضممتيبةوال مم وبنسممبةو)

واليوي بومدوال يب ب.

وادوالةتج رالوالالةكتتص  ةوةلسلعوصالةخ م ت.وووويخضعوةلضتيبةوالة  لوالةن ج و-د

والإلدالرال   ممم وصوصهمممذالويعنممميوننوالةعسقمممةوالةضمممتي  ةو تكمممونوممممدوطمممتفيدوهنممم و:والةنكلمممفوصقممم ويممم قوب

الةضتي  ةوينثله ومطموروالةتق يتوالةممذيويطلممبوصيفحممصوووالإلدالرالالةح يصوانه ،وصووودب  وودالةضتي  ةوصالةتيو ح

الةضممتي  ةوهمميوالةطممتموال قمموىوفمميوهممذهوالةعسقممةوحيممصون همم والةنعن ممةوبتنفيممذووالإلدالرالص عت ممتووصيتالقممبوصينفممذ،

و.(1)دالةقوال يدوالةضتي  ةوص ط  قه ،وصذةكومدوحقوقوصيلط تو وةه وةه والةق  ونوفيوهذالوالة  رو

الةضممتي  ةو طممورتوكثيممتاًلوفمميوحجنهمم وصفمميومه مهمم ،وففمميوالةن ضمميوكنمم و جمم ووالإلدالرالصالةحق قممةوننوو

الةضممتي  ةوالةممذيدويخت ممونوبتح مميلوالةضممتيبةوالمملوال بمموالبوصالةشممب ب كوووالإلدالرالبعضوالةنئ تومممدومممو فيوو

ت.ونممم والةيمموفوفهمم وبمم ةكثتالوالةع يمم الوالةتمميو قمم روبمم آلالموصةمم ويعمم وكيجنعمموالوح مميلةوضممتي  ةو  فهممةوالو ممذةكيوو

الةضممتي  ةوينح ممتوفقممطوفمميومسممتوىوضممتالئبوالة صةممةوصإ نمم ويتعمم ىوهممذالوالةمم صروإةمملوالةضممتالئبووالإلدالرالدصرو

الة صة ممةوحيممصوال تشمم روالةننظنمم توالة صة ممةوصالةشممتك تومتعمم دالوالةجنسمم  تومممعو طمموروالةن   ممةوصال تشمم روصيمم ئلو

و.وو(2)الةنوال ستوص ش بكه و
 

الةضممممتي  ة،ومكتبممممةوالإل ممممع عوالةفن ممممة،ووووالإلدالرال(.والإلطمممم روالةقمممم  و يوةلعسقممممةوبمممميدوالةننمممموةيدوصو2006محنمممم و)ووييممممع ،ومحمممموو(1)

و.102الإليكن رية،وص

و.82الةضتي  ة،ودالروالةنهضةوالةعتب ة،والةق هتال.و،وصووالإلدالرال(.والةننولوصو1991ر يب،ورالبحو)و(2)
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(وصالةنعمم لوبنوجممبو2014(وةسممنةو)34قمم  ونوضممتيبةوالةمم  لورقمم و)ووصق وا ةجتوالةنمم دالوالةث ةثممةومممد

الةممم  ولوالةخ ضمممعةوةلضمممتيبةوفممميوالةننلكمممةوالالرد  مممةوالةه  مممن ة،وحيمممصوو(2018(وةسمممنةو)38الةقممم  ونورقممم و)

صون  توالةفقتالو)ن(ومدوالةن دالوالةث ةثةوالمملوننويخضممعوةلضممتيبةوالةمم  لوالةنتممط يوفمميوالةننلكممةو يو ممخصو

حونصومك يبونيوانلونصونيوحتفةونصو ج رالونصومهنةونصو نعةومهنمم وك  ممتوالالرب ووو-1".وو(1)الوويجن  ومد:

الةنمم الووالةتمميوجممتتوفيهمم ومن ريممةوذةممكوالةعنمملوالصو لممكوالةحتفممةوالصوالةتجمم رالونصوالةنهنممةونصوالة ممنعةوصمممدونيو

لضممتيبةوالةتصال ممبوصالالجمموروالةنشممتعووةن ضممعووو-2مع ملممةو ممفقةومنف مملةو عت ممتوبنث بممةوانمملونصو جمم رال،و

كدونصوالةنطكمملوالصوالالق مممةونصوسممو فآتومدونيوص  فةوبن وفمميوذةممكوالةق نممةوالةسممنويةوالةنقمم رالوةلصالةعسصالتوصالةنك

ال ضممعوووو-3ووب يتثن  والةتنثيمملوصاممسصالوالةضمم  فة،ونصوجممز ومنهمم وب يممتثن  والةعممسصالوصالةسممفت،وون تىونيواسصالوو

صفتصقمم توالةعنلممةوصالةعنمموالتوالةتمميوووةلضتيبةوالةفوالئ وصالةخ ن  توبنمم وفمميوذةممكوالةفوالئمم وصالةخ ممن  تووالةنشتعوو

 تق ضمم ه والة نمموكوالةنت  ممةوصالةشممتك توالةن ة ممةوصالة ممتالفونوالةنت  ممونوص ممتك توالةتممطميدوصالةويمم طةوفمميو

ن ضممممعوو-4ةوةعنسئهمممم ،والاليمممموالقوالالرد مممميوةتمممم الصلوالالصرالقوالةن ة ممممةوالمممملو مممم م  ه وص سممممهيس ه والالئتن   ممممو

ننلكممةوكطربمم حوالةنقمم صالتوصالةتعهمم التوصالةعطمم  التوةلضممتيبةوالةنك يممبوالةن جنممةواممدونيواقمم وفمميوالةوالةنشممتعو

 مملوالدممم وم ثمملوذةممكويمموال وكمم نوم مم ره ومممدوصانمموالتوالةمموكستوصال ف ق مم توالةتنثيمملوصالةويمم طةوالةتج ريممةوصو

الةنك يمممبوالةن جنمممةوممممدونيوالةتمممزالفونصومسممم فهة،ووةةلضمممتيبوال ضمممعوالةنشمممتعو-5 ،والةننلكمممةونصوممممدو  رجهمممو

 رالتوصالةخ ممتالوصالال ممتتالكوفمميوالةتحكمم  وصممم وم ثمملوذةممكومممدويتشمموكوالةمم  لومممدونجمموروصن عمم بو قمم ي والإلصكممذة

ال ضممعوالةنشممتعوةلضممتيبةوجن ممعوبمم التوإجمم رالوالةعقمم رالتوصغيتهمم ومممدوالالمممواللوغيممتوالةننقوةممةوو-6نانمم ل،و
 

(وةسمممنةوو38(وصالةنعممم لوبنوجمممبوالةقممم  ونورقممم و)2014(وةسمممنةو)34رقممم و)وولوالالرد ممميقممم  ونوضمممتيبةوالةممم  /نوممممدوو3الةنممم دالوووو(1)

و.(2018)
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عون ضممموو-7ربممم حوالةن  مممئةوانهممم و مممسموالةعقممم رالتوصالالممممواللوغيمممتوالةننقوةمممة،و طوصيممم ئتوال صالةعوالئممم وصالالقسمممو

لوالةنفت ح مممةوةلضمممتيبةوصيق ممم وبعبممم رالوبمم لوالةنفت ح مممةوهممموومممم ويتق ضممم هوبممم لوالةخلمممووصبمم والةنشممتعوةلضمممتيبةو

الةنممىجتومممدوالةنسممتطجتوانمم م ويسمملن والةنممطجور)والةعقمم ر(وانمم والاليجمم رال،وكممطنويقمموفوالةن ةممكوبتسممل  ومفتمم حو

يجمم ر،ونممم وعبمم رالوبمم لوإةمملوبمم لوالإلووض فةالةنطجوروةلنستطجتوالالصلومق بلوم لغويتفقوال  وبيدوالالثنيدوب إل

 مممس والةنمممطجور،وصمعنممملوذةمممكوننوإمممم ويتق ضممم هوالةنسمممتطجتوالةقممم ي وممممدوالةنسمممتطجتوالةج يممم وانممم ووالةخلمممووهمممو

الةعسقةو كونوبيدومستطجتوصمستطجتوآ ممتوصالواسقممةوةلن ةممكوبهممذالوالة مم لوكنمم وننوةمم سوة مم لوالةخلمموواسقممةو

نصومممنحوكلوالةنب ةغوالةنق وضةومق بلوب ممعونصو ممطجيتووةنشتعوةلضتيبةن ضعوالو-8بق نةونصوب لوالاليج ر.،وو

حمممقوالالمت ممم زواليمممتعن لوالصواليمممتغسلونيواسممممةو ج ريمممةونصو  مممن  ونصوبمممتال الوال تمممتالعونصوحقممموقوالةتمممطة فو

صالةطبعونصونيواوضوآ توانه وصيوزعوالة  لوالةخ ضعوةلضتيبةوبنقتضلوهذالوالة نمم والمملوثممسثويممنوالت،و

نحوحممقوالالمت مم زوبنقتضمملوهممذالوالةممنصوال ضممعوالةنشممتعوةلضممتيبة،والةنبمم ةغوالةنتط  ممةومممدوب ممعونصو ممطجيتونصومممو

اليممتعن لونصواليممتغسلونيواسمممةو ج ريممةونصوبممتال الوال تممتالعونصونيوحقمموقوفمميوالةتممطة فوةلكتممبوصغيتهمم ونصو

الةطبع،وصينحوالةنشتعوبطنويكونودفعوالةضتيبةواللوهذهوالة  ولوموزاً والمملوممم ىوثممسثويممنوالتو سممهيًسو

ةومممدونانمم لوالةتممطميدوبنختلممفوط  ممولضممتيبةوالةمم  ولوالةنتن ضممعوالةنشممتعوةو-9ةلنسممتفي ومممدوهممذهوالةنبمم ةغ،و

ب مممعوالال ممممولون ضمممعوالةنشممممتعوو-10ن والاممم وصنانمممم لوالةنقممملوالة ممممتيوصالةبحمممتيوةلنق نمممميدوصغيمممتوالةنق نمممميد،و

الةنشممنوةةوبطحكمم فوالاليممتهسكواليهمم وفمميوهممذالوالةقمم  ونونصو قمملوملكيتهمم وبغيممتوطتيممقوالالرث،وصيحمم دوالةمم  لو

 مم و نزيلمم وةغ يمم توهممذالوالةقمم  ونونصوالةممتبحوالةخ ضعوةلضتيبةومدوهذالوالةن مم روبنمم ويسمم صيوالاليممتهسكوالةممذيو

اشممتوة شممنلوجن ممعووةخمم مسجمم  وفمميوالة نمم والو-11الةنتحقممقومممدوانل ممةوالة  ممعونصو قمملوالةنلك ممةونيهنمم ونقممل،و
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نيوالةمم  ولوالةتمميوةمم ويممنصواليهمم والةنشممتعوالةضممتي يوفمميوالة نممودوالةسمم بقة،وصصردوالةممنصوالمملوالةشممكلوالةتمم ةي:و

و".ةق  ونوونحك فوهذالوالوود لوال توة ويت وإاف ؤهوبنقتضل

بممم وممممدوهمممذالوالةتطممموروبسممم بووالةضمممتي  ةو طمممورتو طممموراًلوك يمممتاًل،وصكممم نوالوالإلدالرالوصيمممتىوالةب حمممصونن

مممدو ح يمم وصامم  والةضممتيبةوص قمم يتووالإلدالرال طمموروال  ظنممةوالةضممتي  ةوص نمموعوالةعنل مم توالةتمميو قمموفوبهمم و لممكو

الةنعمم لوالةضممتي ي،وصانل مم توالةفحممصوصالةتق بممة،وصالةت مم يوةك فممةوالةنخ ةفمم توالةضممتي  ةوفمميوإطمم روالةطعممونو

صكممملوهمممذهوالةعنل ممم تو حتممم جوإةممملوان  مممتومىهلمممةوةممم يه ووصالةنن زاممم توالةقضممم ئ ةوحمممولوالةنسممم ئلوالةضمممتي  ة

الةجهمم زوالةنهمم ،ومنمم ويسممتوجبومعمم وضممتصرالوالال ت مم روووحك فوالةتق بةوصإدالرالوهذالإالتوالةفن ةوالةق درالواللوو الةكف و

ممممعوإاممم الده والإلاممم الدوالةجيممم وصإ  حمممةوالةفت مممةوةتكممموينه والن مممً وصمهن مممً و،وممممعووالإلدالرالالةسمممل  وةنمممو فيوهمممذهو

ومنحه والةضن   توالةسزمةوةنب  تالومه مه وصنان ةه واللونكنلوصج .

هيئةوو الة الئتالو فيو ب و شكلو الةنعنولو الة  لو ضتيبةو ق  ونو )هيئةووبنوجبو نكثتو سنلو نصو إدالريةو

الالاتتالض(وةل توفيوالالاتتالض توالةنق مة،وبحيصو تطةفوكلومدوهذهوالةلج نومدوثسثةوم ققيدومدو

ذصيوالةخ تالوصالال ت  ص،وصفيوح لوك نوم لغوالةضتيبةوالةنعتتضوال  والويزي وادو نسةوآالمو

نةفوو اللو نسيدو الو زي و ال  و س رالو الةنعتتضو الة  لو ك نو إذالو نصو هيئةوودين رو دين رو ىةفو

والالاتتالضومدوم ققوصالح .و

وصيت والالاتتالضوة ىوهيئةوالالاتتالضواللوالةقتالرالتوالةت ة ة:و

1. ( الة ن و بنقتضلو الة  درالو الةتق يتو و )3قتالرالتو الةن دالو مدو قتالرالتوو28(و صهيو الةنظتووإو(و ا دالو

 قتالرالتوالةنق وةةوحسبو ظ فوالةعين ت.والةنتعلقةوب إل
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 (ومدوالةق  ون.و31الة  دروبنقتضلوالةن دالو)والإلدالريوقتالروالةتق يتو .2

الةقتالرالتوو النو الةقتالر.والن و صيت و ق ي والالاتتالضو سلوم الوالو زي واللوثسثيدويوم ومدو  ريخو  ل غ و

بنقتضلوو )نوالة  درالو الةن دالو مدو )ن(و الةفقتالو بلو ق فو34حك فو الالاتتالضو متحلةو فيو به و الة تو يت و الو (و

وةنحكنةوالة  اليةوالةضتي  ة.و

(ومدو2(ومدو ظ فوهيئةوالالاتتالضوةضتيبةوالة  لوصالة  دروبنقتضلووالة ن و)و4حك فوالةن دالو)اليتن دالوال

الةن دالو) ص ع يس  ،ويق فوالةنكلفوووو2014(وةسنةوو34(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لورق و)33الةفقتالو)ن(ومدو

و:الة     توالةت ة ةووونصومدوينوبوان والالاتتالضوحسبوالةننوذجوالةنعتن ومدوالة الئتالومتضنن ًووو خ   ًو

 الي والةنكلفوصرقن والةضتي يوصرقن والةوطنيوصآ توانوالنوة .و .1

 الةن يتيةوالةتيويتبعوةه وصالةفتتالونصوالةفتتالتوالةضتي  ةوالةنعتتضواليه .و .2

   ريخو  لغوالإل ع روالةخطيوةلقتالروالةنعتتضوال  وصطتيقةوالةت ل غ.و .3

 الةنسل وبه ومدوالةنعتتض.وو تىوم لغوالةضتيبةوصالةغتالم توصالةنب ةغوال و .4

بتلكوو .5 مذكتالو وض ح ةو إرف قو فيو الةحقو صة و الةنعتتضو صطلب تو صني  ي هو الالاتتالضو نيب بو

 ال يب ب.و

  وق عوالةنعتتضوص  ريخو ق ي و نوذجوالالاتتالض.و .6

وص نظتوهيئةوالالاتتالضوفيوالالاتتالضو كسوةل تومن يلي:و

 ننو ق ي والالاتتالضوك نو سلوالةن الوالةق  و  ة.و .1
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 ق ودفعوالةنب ةغوالةنسل وبه .وووالنوالةنعتتض .2

 النوالةقتالروالةنعتتضوال  ومدوالةقتالرالتوالةق بلةوةساتتالض. .3

قتالرالًو الالاتتالضو هيئةو م و ق فو   رو اللو الالاتتالضو كسًووومعلسًوووصبن  و ردو نصو ح لووووبق ولو صفيو

يننعواليه والةنظتوفيونيب بووووقترتوهيئةوالالاتتالضو يوي بومدوال يب بوردوالالاتتالضو كسًو

 نظتوفيوووال اتتالضومدوحيصوالةنوضوع،وصالذالو  روقتالروهيئةوالالاتتالضوبق ولوالالاتتالضو كسًو

و ولوالةوالردالوفيوالةق  ون.وحسبوال والالاتتالضوموضوا ًو

بينةوو نيو ب بتالزو الالاتتالضو هيئةو الةت  يتو لتزفو بع و صذةكو ق وةه و قترتو الةنعتتضو مدو مق فو  ط ةو

موالاي وو بت صيدو الالاتتالضو هيئةو ص قوفو الةنعتتض.و ملفو إةلو صضنه و متسلسسو رقن و صإاط ئه و اليه و

جلس  ه وةلنظتوفيوطلبوالالاتتالضوصحضوروالةنعتتضونصوغ  ب وفيوالةنوالاي والةنح دالوضندومح ضتوو

 طيومدوالةنعتتضوص يب بوم ترالو طجيلوموا وجلسةووووالالاتتالض.وصةهيئةوالالاتتالضوبن  واللوطلب

الالاتتالضوم الوال زي واللواشتالوني فوصةنتالوصالح ال،وصفيوح لوا فوحضوروالةنعتتضوالصومدوينوبوان وو

 يوموا ومح دوة ،وةهيئةوالالاتتالضوإ  الروالةقتالروفيوموضوعوالالاتتالضوحسبوال  ولوالةوالردالوفيوو

والةق  ونوص ظ فوهيئةوالالاتتالض.و

  رتوالةقتالروص  ريخوني واضووهيئةوالالاتتالضوالةتيوونشنلوقتالروهيئةوالالاتتالضواللوونوينيجبوو

ي والةنعتتضوصحضورهونصوغ  ب وصاتضومجنلوةوق ئعوالالاتتالضوصنيب بوالةقتالر،وصيجبوننون  الرهوصوإ

ص فويضوو الةنكلفو مق مةومدو الالاتتالضوصنيوالئحةو وض ح ةو الالاتتالضو نوذجوالئحةو يتضندوملفو

نص الالاتتالضو الالاتتالضووومق فو الالاتتالضوصمح ضتو هيئةو صقتالرو شكيلو الةح لو مقتضلو صك ةت وحسبو



82 
 

صرالقوالةنق مةوفيومتحلةوالالاتتالض.وصالذالو كلتوهيئةوالالاتتالضومدوثسثةوناض  ووصجن عوالة     توصال 

الةنخ ةفوو الةعضوو صاللو الاض ئه و ن والتو بطغل  ةو قتالرال ه و ي يدوونفت  رو مخ ةفت ووننو  ه يةووووفييب بو

والةقتالر.و

ق  ونوضتيبةوالة  لوالالرد يوةلن يتونصوالةن ققو سلوم الوالو زي وادوالربعةوينوالتومدو  ريخونج زوو

الةتق يتوو قتالرو نصو الصو ع يل و الالقتالرو نيووووالإلدالريو ق ي و فيو نصو الإلاتتالضو هيئةو ادو الة  درو الةقتالرو نصو

الةتي الةح التو صينكدو لخ صو الالاتتالض.و هيئةو نصو الةن ققو نصو الةن يتو مدو ال خ ذه و يجوزووووإجتال التو  و

وإا دالوالةنظتوبه واللوالةنحووالةت ةي:و

 الةقتالروالةنع لومدوق لوالةن يتوالصوالةن ققوب ةنوالفقة.و .1

 الةقتالرووالةنع لومدوق لوالةن يتوالصوالةن ققوبع فوالةنوالفقة.و .2

 الةقتالروالةذيو  وق وةةومدوق لوالةن يتونصوالةن قق.و .3

 الةقتالروالة  دروادوهيئةوالالاتتالض.و .4

قضيت وو صبسطو القوالة و ةسن عو ةلنكلفو الةفت ةو ال  حةو هذهوصووصيت و مدو مع لو يو قتالرو إ  الرو ةلن ققو

والةقتالرالتوةزي دالوالةضتيبةونصو خف ضه وفيونيومدوالةح ةتيدوالةت ةيتيد:و

 فيو ط يقوالةق  ون.وطوصجودو ط .1

 إغف لوالةقتالروالةس بقوةحق قةونصوصالقعةونصوةوجودوم  رود لوة ويع ةجوفيوحين .و .2
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ن  والويجوزوننوووب وصيقعوا الةن ققوفيوح ةةوزي دالوالةضتيبة،وكن و نصو الةن يتو الإلثب تواللوا  قو

مدوووصالةقتالروالة  دروادوهيئةوالالاتتالضوني ًوووالإلدالريويتضندوالةقتالروالةنع لوةقتالروالةت قيقونصوقتالروالةتق يتوو

ذةكوالةقتالر.وص قوفووووالةوق ئعوالةتيوف لتوفيه والةنحكنةوبقتالروقطعيوان م و ظتتوفيوالةطعدوالةنق فوبشطن

(ومدوق  ونوو34حك فوالةن دالو)نوبنت جةوالةقتالروالةنع لوالة  دروبنقتضلوووو ط  ًوووالة الئتالوبت ل غوالةنكلفوإ ع رالًو

ةلطعدوة ىوالةنحكنةو سلووووص ع يس  ،وصيكونوهذالوالةقتالروق بسًووو2014(وةسنةوو34ضتيبةوالة  لورق و)

يوم ًو الن ًوووثسثيدو ةلنكلف،و الال ع رو بنوجبوووومدو  ريخو  ل غو الة  درالو الةنظتو الا دالو قتالرالتو حك فوونالنو

و(ويت والالاتتالضواليه وة ىوهيئةوالالاتتالض.و28الةن دالو)

 

 الثالث المطلب 

 تقدير المبالغ الضريبية في القوانين المقارنة

إنوالةضتيبةوكيو حققوالةغممتضوالةممذيومممدونجلمم وصجمم تويفتممتضوننو سممته مومحممًسومعينممً وصمحمملوو

يسنلوفيوالةتشتيعوالةضممتي يوالةعتالقمميوصال رد مميوصالة ننمميو)بمم ةنكلف(وص)الةننممول(وفمميوالةضتيبةودالفعه ونصوم وو

المملو كوينمم وصن والامم والةنشممتعوويةويشممكلوالةنوضمموعوالةممذيوي نمموالةضممتيبووالةتشتيعوالةضتي يوالةن ممتي،وإنودالفممع

ق  و مم والةضممتي يوصال ممتسموالةنكلممفوفمميوالةه كل ممةوصالةتكممويدويممىديوإةمملوال ممتسموالةتع ممملوالةقمم  و يومعمم وفنمم و

عوة و خصوط  عيوبمم  تسمون ممك ة ومممدوصطنمميونفونجن مميونفومسممتخ فونفو مم جتونصوفممتدومتممزصجوةمم ويخض

نصالدونفوفتدونازب،ويختلفوبشكلوني ييوان ويخضعوة والةشخصوالالاتب ريومدو ع ملوالةضممتيبة،ويمموال و

كمممم نو ممممتكةوالمممملون والاهمممم ونفوكمممم نومىيسممممةونفومنشممممطالونفوجنع ممممةونفوم ممممتفً والةممممخ...،وصذةممممكو مممم  جواممممدو
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سموالةوالضحوبيدوالةشخصوالةط  عيوصالةشخصوالالاتب ريومدوحيصوالةخ  ئصوصمدوحيصوالةحقمموقوالال ت

صالالةتزالم توالةنتت بةواللوكلومنهن ،وصهذالوالةتن يزونكثممتوممم ويظهممتوفمميو طمم قوضممتيبةوالةمم  لوالمملوالاتبمم رو

ن هممم و فمممتضوالممملوالةممم  لوالةمممذيويحققممم وال  مممخ صوالةق  و  مممةوالةتممميويعتمممتموبوجودهممم والةقممم  ونوممممعوالةتنممموعو

و.و(1)والضحوفيوال  خ صوالةخ ضعيدوةه والة

إنوالةق  ونوالةضتي يوحينن ويخ طبوال  خ صوالةط  ع ةوالويق  ومدوذةكوفتضوالةضتيبةوالمملوو

صجمموده والةنمم دي،وإذوننوهممذهومسممطةةواليممتقتوالةفقمم والمملو فيهمم وصالاتبمم روالةثممتصالوالةتمميوينتلكهمم والةفممتدوهمميوالةتمميو

 بحممصوانهمم والةضممتيبة،وصهمميوفمميوإطمم روهممذهوالة راليممةوالةمم  لوالةممذيويح مملوال مم والةشممخصومممدوان  ممتو

صهممووفمميومخ ط تمم وةل ممخ صوالةط  ع ممةوو،و دالويوال وك نود ًسو  جنً وادوانلونفورنيممن لونصوكليهنمم ومتع

صالالجتن ع ممةواتبمم رالتوا يمم الو ط ممذوال صضمم عوالةشخ مم ةوالئمم تومتعمم دالوينكممدو ح يمم ه وصفقممً ويتع ممملومممعوف

وم:.(2)ص تنثلوبوصالالقت  ديةوةلنكلفوو

 أولا: وفقاا لمعيار التكليف:

ننوالةتشممتيع توالةضممتي  ةوالمملوال تسفهمم و نممزجوبمميدونكثممتومممدومع مم روةتح يمم و طمم قوالةسممتي نومثلنمم وال ضممحو

و1982(وةسممنةو113الةضممتي يوالمملوال  ممخ ص،وفعنمم والةتجمموعوإةمملوقمم  ونوضممتيبةوالةمم  لوالةعتالقمميورقمم و)

و10)ةفقممتالووينكممدو قسمم  وال  ممخ صوالةخ ضممعةوةلضممتيبةوإةمملومقمم  وصغيممتومقمم  واليممتن داًلوإةمملومع مم روالإلق مممة

 

وو.85،وصو(.والةشخصوالةق  و يواسق   وصحقوق وصالةتزالم   ،ومكتبةوايدو نس،والةق هتال1973الةشتبيني،وان دوالة يدو)و(1)

و.85الة  رال ي،وق س،والةنتكزوالةق  و يوةلنكلفوالةضتي ي،ودراليةو حليل ةومق ر ة،ومتجعوي بق،وص (2)و
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،وفكممملوممممدو حققمممتوف ممم و مممتصطوالإلق ممممةويسمممتيوال ممم والةقممم  ونوو(و(وممممدوالةقممم  ونوالةعتالقممميوالةن فمممذ1دالو)الةنممم و

والةضتي يوالةنختص.

وثانياا: وفقاا للحالة المدنية:

حسبوهذالوالةنع  روالةذيويستن وإةلو تصموالةنكلفوالةع ئل ةوصالةشخ مم ةوصإةمملوالةنظمم فوالةنمم ةيوالةممذيويممنظ وو

و:.(1)فيوح ةتيدووالة  لوالةع ئليوف   وينظتوإةلوالةنكلف

اليتن داًلوإةلو تصف والةع ئل ةوصالةشخ  ةوفهن وإم وننويكونومكلفً وازبً ونصومتزصجً وصهممذالوالةتقسمم  ويتت ممبو -1

ال مم و ت جممةوني يمم ةو تنثمملوفمميوال ممتسموالةنع ملممةوالةضممتي  ةوصالةممذيويسمموغوذةممكوالةفتصقمم توالةك يممتالوفمميو

فتحقيممقوالةنسمم صالالوفمميوالةتضممح ةويقتضمميوالةنظممتوإةمملوالةنق رالوالةتكل ف ةوةكلومدوالةفممتدوالةعممزبوصالةنتممزصج،وو

مق رالوالةننممولوالةحق ق ممةوصةمم سوفقممطوإةمملومقمم الرود لمم ..وفكلنمم وزالدوامم دوال فممتالدوالةممذيدويقتسممنونوالةمم  لو

و.وومعو  حب وكلن وقلتومق رالوهذالوال  يتواللو حنلوال عب  والةضتي  ة

خ ضممعوةلضممتيبةوفمميوال يممتالويختلممفواليتن داًلوإةلوالةنظ فوالةن ةيوالةس ئ وفيوال يتال،وفتح يمم والةشممخصوالة -2

حسممبو مموعوالةنظمم فوالةنمم ةيوةليممتال،وصالةنق ممودوبهمم والةممزصجوصالةزصجممةوصال صالد،وفمم نوكمم نو ظمم فوالةنشمم ركةو

 الةنلك ةوالةنستقلة.و–،ونفوال ف  لوال مواللو-الةنلك ةوالةنشتتكةووو–فيوال مواللو

 ثالثاا: الغير:

دفممعوالةضممتيبة(وو–صهووكمملو ممخصونةزممم وقمم  ونوالةضممتيبةوبممطدال وبعممضوالالةتزالممم تو) قمم ي والإلقممتالروو

صالةحلممولومحمملوالةنكلممفوال  ممليوفمميوالالةتزالممم توالةنقممترالوق  و ممً وصذةممكو يممب بو تجممعوإةمملوامم فو نمم فونهل ممةو

صوصيتنثمملوالةغيممتوفمميون ممخ صوالةمموةيونصوالةو مميونو–ة ممغتوفمميوالةسممدونصوجنممونونصوإفممس ...وو–الةنكلممفو

 
و.37،وصالةعتب ة،والةق هتال،ودالروالةنهضةوو1(.ومب دئوالةن ة ةوالةع مة،وج1969  قي،وا طفو)وو(1)و
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الةنكلممفوذال مم وصالةممذيو تحقممقوةمم ونربمم حوفمميوإقلمم  ودصةممةويط ممقوفيهمم وصجممودوالةنقممّ  ،ونصوقمم ويكممونوبسمم بوامم فو

ق  ونوالةضتيبةوالةنختصوف حمملوالةغيممتومحمملوال  مميلوبسمم بوامم فوصجمموده،وصاليمم ن وإذالوالاتنمم وم مم نوإقل ن ممةو

و.و(1)الةن ئبوادوالةغيتو–الةضتيبةوصهذهوالةح ةةونطلقواليه والةق  ونوالةعتالقيو سن ةو

إةلوج  بوالةنوعوال صلومدوال  خ صوالةق  و  ة،وصهيوال  خ صوالةط  ع ممةو وجمم وك   مم توق  و  ممةو

فمميوالةنجتنممعويعتممتموةهمم والةقمم  ونوبحقمموقوصالةتزالممم تو ن ثمملوفمميوبعضممه وممم وةمم ىوال  ممخ صوالةط  ع ممةومممعو

نويمممةوالةفممم رقوفممميومممم ىوهمممذهوالةحقممموقوصالالةتزالمممم توق  يمممً وب   مممخ صوالةط  ع مممة،وص نثممملوال  مممخ صوالةنع

مجنوا تومدوال  خ صوصال مواللو تنتعوب  هل ةوالةسزمةوالكتس بوالةحقوقوص دال والالةتزالم تومممدو ممسلو

والاتتالموالةق  ونوب ةشخ  ةوالةنعنويةوةلك  نوالةق  و ي.

  

 
و.76الة  رال ي،وق س،والةنتكزوالةق  و يوةلنكلفوالةضتي ي،ودراليةو حليل ةومق ر ة،ومتجعوي بق،وص (1)و
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 الفصل الرابع

 العتراض على التقدير الضريبيطرق 

ةلنكلفوصةلخزينةواللوحٍ ويوال و،ووإنوالةضتيبةوالةنفتصضةواللونيومكلفوإم وننو كونوا دةةوو

نصومجحفةوبطح والةطتفيدو،وص حق قً وةلع الةةوصإ   فً وةلنكلفيدوب ورالو   ةوصرفعوالةظل وانه و،وفسويك دو

يخلوو شتيعوضتي يومدو صويجيزوةلنكلفوننويطعدوفيوقتالرو ق يتوالةضتيبةوالة  درالوبحق و،وإذالوم وو

ني  وق  و يو،ونصوالوينتوإةلوالةحق قةوصالةوالقعوب لةو،ووووف  ونصوالويستن وإةل  عتوبطنوالةتق يتومب ةغ

الةذيونجتيواللونيوو الةتق يتو الةنظتوفيو إا دالو الةحقوةإلدالرالوالةضتي  ةوفيو الةتشتيع تو كن وناطتوهذهو

و1مكلفوإذالو  يدوةه وننوهذالوالةتق يتوك نومجحفً وفيوحقوالةخزينةوالةع مة.و

وييت و ن صلوهذالوالةف لومدو سلوالةنبحثيدوالةت ةييد:و

ووو(الإلدالريوالالاتتالضواللوالةتق يتوالةضتي يو)الةطعدو:والةنبحصوال صلو

 ووالةطعدوالةقض ئيواللو ت جةوالالاتتالضواللوالةتق يتوالةضتي يالةنبحصوالةث  ي:و

  

 
قتالرو ق يتوضتيبةوالة  لوفيوال ردنوصطتقوالةطعدوف  وإدالريً وصقض ئ ً /منشورالتو(وو1998)حسدوفسحوالةح جوووو،مويل 1

 .و3،وص ق بةوالةنح ميد
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 المبحث األول

 (  اإلداري ) العتراض  ض على التقدير الضريبي راالعت

ق ويح ثوبس بوالةتق يتوالةضتي يومن زا توضتي  ة،وصهذالويتطلبوصجودون خ صوة يه و  تالو

الةنشكلةوو الةهيئةو فيو صإدالريةو م لحةووووةلف لوفن ةو بيدو الةتوالزنو اللو حقيقو بحيصو عنلو الةنزالا ت،و فيو

نحك فوو الةتيو نفذو الةجهةو صم لحةو الةضتالئب،و ب فعو يتعلقو ف ن و هن كو عسفو يكونو الو بحيصو الةنكلفيدو

والةق  و يوالةضتي يوصيجبووننو كونوهذهوالةجهةومستقلةوةلق  فوبهذهوالةو  فة.و

ه والةنشتعوةلنكلف،وبحيصويت والةطلبومدوونح والةوي ئلوالةق  و  ةوالةتيومنحووالإلدالريوصيع والةطعدوو

صجودووووالإلدالرال الةنكلفو ح لو عتو فيو الةضتي ي،و ب ةتق يتو يتعلقو بقتالرو  رو الةنظتو ننو عي و الةضتي  ةو

ادوو الة  درالو الةقتالرالتو مدو سلو بحق و الةضتي يوووالإلدالرالالحج مو الةتشتيعو فيو الةطعدو صيع و الةضتي  ة،و

خت ةو،وق لوننويت والةلجو وةنتحلةوالاليتئن م،وصق وصالفقووال رد يو ظلنً وصجوب ً ،ويجبوننويق فوةلجهةوالةنو

ذةكوالجته دوةنحكنةوالةتنييزوال رد  ةوصالةتيوذه توإةلون  :"وإذالوةجطوالةننيزوإةلوطتيقوالاليتئن موق لوو

ف نوالةحك ويتدواليتئن ف و كًسويكونومتفقً وصنحك فوالةق  ونو نووو(1)وننويعتتضواللوقتالرومطموروالةتق يت

ةوالة  لويجبوننويسلكوطتيقوالالاتتالضواللوقتالرومطموروالةتق يتوق لوالةلجو وإةلووالةنكلفوفيوضتيب

و.(2)والةطعدوب وبطتيقوالاليتئن م

 
الي)وو (1)و الةلج نوو2012الةهسةي،و ال ت  صو مشتصع ةو بحصووالإلدالري(و ص ط ق ،و صالة يتوريةو الةضتي  ةو الةطعونو فيو ةو

و.18(:وص4)1منشور،ومجلةوالةق  ونوةل رالي توصالةبحوثوالةق  و  ة،وج معةوذيوق ر،وو
و.1156(،وص1985،ومجلةو ق بةوالةنح ميد،وينةو)168/85 نييزوحقوقوقتالرورق وو (2)و
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( رق و الةن تيو الة  لو اللو الةضتيبةو ةق  ونو ب ةنسبةو )91نم و ةسنةو انل ةوووو(2005(و فق و ظ و

مدو سلوو الةضتي يو ب ةتق يتو الةطعدو آة ةو صكذةكو الةنكلفيدو الة  لوصضن   تو مدووفتضوضتيبةو الةع ي و

و.(1)  وصوالةنوالد

اللوالةتق يتوالةضتي يويع وووو(الإلدالريووو)الالاتتالضووصيتىوالةب حصوننوانل ةوالةطعدونصوالالاتتالض

الةضتيبةوو يعي و ظتهوفيو ق يتو الة  لوكيو ةنق روضتيبةو ينوبوان و نصومدو الةنكلفو يتق فو طلبً ومكتوبً و

الةتق يتو الةنظتوبقتالرو صوهيومتحلةو س قووووصالةذيو  و  ل غ وةلنكلفوب فعوالةضتيبةوةوجودونيب بوإلا دالو

و.والةطعدوالةقض ئيو

وهذالوالةنبحصومدو سلوالةنطل يدوالةت ةييد:صةنزي ومدوالةتف  يلوييت و ن صلو

و.واللوقتالروالةتق يتوالالاتتالضط  عةوالةنطلبوال صل:و

و.وث روالةنتت بةواللوالالاتتالضواللوالةتق يتوالةضتي يالةنطلبوالةث  ي:والآل

 المطلب األول

 طبيعة العتراض على قرار التقدير

صييلةوووويعت تو  الةضتالئبو دالفعيو ق لو مدو الةنق فو الة  لو ضتيبةو ةتح يلوونالقتالرو ي ي ةو

نفس وادوالةضتيبةوالةنستحقةومعلن وبذةكو ضوا وةلنظ فوالةضتي يومدوبالةضتيبةوبحيصويعلدوالةنكلفوو

يسوصمب دئوث بت وونالةضتي  ةومدوفتضوالةضتيبةواللوالةنكلفيدوصفقووووالإلدالرال لق  و فس ،وصب ةت ةيوينكدوو
 

و.99،وصةي ،والةطعدوبقتالروضتيبةوالة  لو،ودراليةومق ر ةو،ومتجعوي بق،وصالةعط ة (1)و
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الةنكلفوهوومدووصيل نة،وصذة الةنستحقةوال  ومعلن ًونوكوكونو جن ةيومدومختلفوود ل والإلووالدوالةضتيبةو

واف  ال  .ووإود وة والةخ ضعةوةلضتيبة،وصم  ريف والةنق وةةوةغ ي توالةضتيبةوصو

الةذال يومدوو الةتق يتو بنفس ،ومدو سلوو شطتوفكتالو الةخ ضعوةلضتيبةو الةنكلفوة  ل و م  نو ق يتو

 بحو ق ي وهذهوونو،وحيصوونفوالةكتتص   ًوووت وبنفس ويوال وك نوي صي ًوالةنكلفوبتع ئع وةهذهوالةغ يةويقوفوو نوذجوم

اسنوالةنكلفوادود ل والةخ ضعوةلضتيبةووإةكتتص ي.وصيت ومدو سة وإوقتالرالتوفيوالالردنويت وبشكلووالإل

اف  ال  وصيت و ق يتوالةضتيبةوالةنستحقةوال  وبنفس وصبشكلوطوايوصيت ودفعوالةضتيبةوالةنعلنةووإوصم  ريف وصو

الةضتي  ةوفيووووالإلدالرالقتالر.وص س ه وهذهوالةعنل ةوبتخف ضوالةوقتوصالةجه والةن ذصلومدوق لوو سلوالإلوومد

وفتضوالةضتيبةوالةنستحقةواللوالةنكلفيد.و

الةلوووإض فةصهذالوالةنوعومدوالةتق يتويت واليتخ الم وفيوالةع ي ومدوالة صلوالةنتق مةوصبشكلوفع ل،ووو

ردن.والنواليتخ الفوهذالوالةنوعومدوالةتق يتويىديوصبشكلواليتخ الم وفيوالةع ي ومدوالة ل النوالةن م ةوصمنه والال

الةضتي  ةوصدالفعيوالةضتالئب،وص عزيزوم  نوالالةتزالفوالةطواي،وصذةكووووالإلدالرال لق ئيواللو عزيزوالةثقةوم وبيدوو

وادوطتيقواليتخ الفو ن ذجومبسطةوصيهلةوالاليتخ الفوةتق ي والقتالرالتوضتيبةوالة  ل.

الةضتي  ةوالةذيو ن ديوب وووالإل سح تا فوصالح الومدووكن ويعت تواليتخ الفوالةتق يتوالةذال يوبشكلوو

صالة رالي توصالةذيويىديوالةلو طوروالةنظ فوالةضتي يوصالالبتع دوادوالةنظ والةضتي  ةوالةق ينةوصالةتيووووال بح ث

 و فوب اليت  الدوصفتضوالةضتالئبوبشكلواشوالئيوصغيتومنطقيوصالويتالايوال ظنةوالةضتالئبوالةنث ة ة.وو

يوج ووإض فة الةذال يو الةتق يتو بتق ي وووالةلو الالةتزالفو ا فو ح ةةو فيو الةنكلفيدو اللو الةتق يتو ال والعو مدو الةع ي و

و.ووالإلدالريو،والةتق يتوال صةيوالقتالرالتوضتيبةوالة  لوصمنه واللوي يلوالةنث ل:والةتق يتو
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مك   ةوالا دالوالةنظتوفيوقتالرالتوالةتق يتوفيوح لوصجودو ططوفيو ط يقوالةق  ونونصووإةلووإوووإض فة

مدومتالحلوووون تىوةلوحقوالةنكلفوفيوالةلجو والةلومتحلةووإوووإض فةغف لوم  رود لو  ضعوةلضتيبة.ووإو

الة راليةوو الهن ةوهذهو هن و نبعو الةنحكنة.وصمدو الةلو صالةلجو و الةتق يتو قتالرالتو الالاتتالضواللو الةتق يتوصهيو

والعوالةتق يتوفيوق  ونوضتيبةوالة  لوالالرد يوصالةق  ونوالةن تيوصالةنق ر ةوم وبيدوال والعوالةتق يتوفيووب   نوال 

والالردنوصم ت.

الةطعدوو الةنكلفوووالإلدالريويع و يتق فو مكتوبً وحيصو الةضتيبةوطلبً و نصوالالاتتالضواللوقتالرو ق يتو

يوقتالروالةتق يتوالةذيوب فعوالةضتيبةونصونيو خصوينوبوان وةنق روالةضتيبةوبحيصويت وإا دالوالةنظتوف

الةنظتوبتق يتو الةنق روالةضتي يوصالةذيوبلغوالةنكلفوب فعوالةضتيبةوب ،وم تروبطيب بوإلا دالو   روادو

والةضتيبةوةشعوروالةنكلفوبع فوإ   ف ومدو سلوهذالوالةتقتيت.

مدوق  ونووو(و1)و/ج(31صق و  والةنصواللو  ل غوالةقتالروالة  دروةلنكلفوب فعوالةضتيبةوفيوالةن دالو)

يت و  ل غوالةنكلفوإ ع راًلو ط ً وبنت جةوقتالروالةتق يتوووو-ضتيبةوالة  لوص ع يس  وحيصو  تواللون  :"وج

وصيكونوهذالوالةقتالروق بًسوةساتتالضوة ىوهيئةوالالاتتالض".ووالإلدالريو

الةن دالو) فق وصردوفيو صو الةنكلفو الةضتي يواللو الةتق يتو ب ةنسبةوةساتتالضواللو /د(و32نم و

الل د(2)ون  ووحيصو  تو بنقتضلوووو-:"و الةنقطواةو ال ي ي ةو الةضتيبةو قتالرو ال  و ينط قو  يو خصو

 
(وةسنةو38(وصالةنع لوب ةق  ونورق و)2014(وةسنةو)34/ج(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يورق و)و31 صوالةن دالو)و (1)و
و(.2018)
) (2)و الةن دالو رق )32 صو ال رد يو الة  لو ق  ونوضتيبةو مدو )34/د(و ةسنةو ب ةق2014(و الةنع لو )(و رق و ةسنةو38  ونو (و
و(.2018)
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الةقتالرو تيطةو ق ي و الةنظتوفيو الةن يتوإا دالو الةن دالوننويطلبومدو الةفقتالتو)ن،وب،وج(ومدوهذهو نحك فو

طلبو سلوثسثيدويومً ومدوال قض  والةسنةوالةتيو ستيو لكوالةضتيبةواليه ونصومدو  ريخو  ل غ ون ع روو

هذالوالةتق صفقً و حك فو الةضتيبةو يت و ق يتو إةغ ئه و يلغيه وصفيوح لو نصو الةضتيبةو ننويخفضو صةلن يتو  يتو

والةق  ون".و

ب ةطتيقوو ةلطعدو الةق بلةو الةقتالرالتو اللو ح ي و ال رد يو الةنشتعو حتصو ننوووالإلدالريوكن و كن و ،و

بيدوو موالز ةو هن كو يكونو بحيصو به ،و ةلطعدو الإلجتال التو بتنظ  و ق فو ال رد يو الةضتي  ةوووودالرالالإلالةنشتعو

الو تعسفوو بحيصو ة ىوووالإلدالرالصالةنكلفو رض و هن كو يكونو صحتلو ن  ر  ،و الةذيو الةقتالرو فيو الةضتي  ةو

و.(1)والةنكلفوب فعوالةضتيبةون  وك نوهن كوإ   موفيوفتضوالةضتيبةوال  

(وفيوالةق  ونوالةنتعلقوب ةضتيبةوحيصو117الم وب ةنسبةوةلنشتعوالةن تيوفق و صوفيوالةن دالو)

:"وفيوالةح التوالةتيويت وفيه وربطوالةضتيبةومدوالةن لحةويجوزوةلننولوالةطعدواللو(2)ن    تواللوو

الةن الون بحوو ة ويطعدوال  و سلوهذهو ف ذالو مدو  ريخو سلن و يوفو ثسثيدو الةضتيبةو سلو  نوذجوربطو

والةتبطو ه ئ ً ".و

دويوفوص ج وننوكلومدوالةنشتعوال رد يوصالةنشتعوالةن تيواللو ح ي وم الوالةطعدوصهيوثسثي

مثلو الو نفو الةطعدو ه ئ ً و هذالو ك نو الذالو ف ن و يح دو ة و ال رد يو الةنشتعو صةكدو الإلقتالرو مدو  ريخو سلن و

والةنشتعوالةن تي.و

 
و.234الةق يست،وحن ي،والةطعدوبقتالرو ق يتوضتيبةوالة  لوفيوضو ونحك فوق  ونوالة  لوال رد ي،ومتجعوي بق،وص (1)و
و(.2005(وةسنةو)91(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لوالةن تي،ورق و)117 صوالةن دالو)و (2)و
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مدوحقوالةنكلفوب فعوالةضتيبةوالالاتتالضوة ىوالةجه توالةنخت ةوإذالوصج وننوالةقتالروووون  ووكن و

ق لوو الةتض وصننوهن كو عسفومدو يقوفو،وكن ونج والإلدالرالالة  دروبحق والويحققو ننو ةلنكلفو الةنشتعو زو

ب الاتتالضوة ىوالةجه توالةنخت ةواللوالةقتالرالتوالة  درالو حتوط ئلةوردوالالاتتالضو كًسوصذةكوةتوفيتوو

صإاط  وفت ةوةندوي  روالةقتالروحتلووووالةضتي  ةووالإلدالرالصالةنفق تواللوالةنكلفوونصواللووالةوقتوصالةجه وو

بين توصصق ئعوم الةتيوينلكه وإلا دالوويعي و ظتهوفيونيوقتالرو  دروفيوضو وصجودو ستج الوصفقً وةلخ تالو

والةنظتوفيوالةقتالروالة  دروبحقوالةنكلفوة فعوالةضتيبة.و

ص ج وننوالةنشتعوال رد يوق ونةزفوكلومكلفوبتق ي وإقتالروضتي يوبحيصويتضندوجن عو ف  يلو

وو:"و  تيحوب ة  ل(1)(وبط  و2إلقتالروالةضتي يومدو سلو صوالةن دالو)الد ل وصق واتموالةنشتعوال رد يوو

وصالةن  ريفوصالإلاف  التوصالةضتيبةوالةنستحقةويق م والةشخصوصفقوالةننوذجوالةنعتن ومدوالة الئتال".و

)و الةن دالو فيو صو صردو ن  13صق و اللو ب ةنصو الةضتيبةو الحتس بو ك ف ةو ن(2)و/ن،ب،ج،د(و و-:"و

يجوزوةلنكلفوالةذيويغلقوووو- حتسبوالةضتيبةوالةنستحقةواللوالةنكلفواللوني  والةسنةوالةنيسدية،وب

في الةن ة ةووووحس ب و ينت و ني  و اللو الةضتيبةو يحتسبو الةتيو الةنيسديةو الةسنةو ادو ه يةو مختلفو موا و

يحتسبوالةنكلفوالةذيوب نوبنن ريت و ش ط و سلوالةن فوووو-1- تيطةون ع روالة الئتالوالةنس قوبذةك،وج

الةسنةوو ص ه يةو الةنش طو من ريةو ب اليةو بيدو الةوالقعةو الةفتتالو ادو الةضتيبةو الةنيسديةو الةسنةو مدو ال صلو

ننووو-2سدية،الةني الةنيسديةو الةسنةو مدو الةث  يو الةن فو بنن ريةو ش ط و سلو ب نو الةذيو ةلنكلفو يجوزو
 

)و (1)و الةن دالو رق وو2 صو ال رد يو الة  لو ضتيبةو ق  ونو مدو )34)(و ينةو )2014(و رق و و ب ةق  ونو صالةنع لو ةسنةو38(و (و
و.(2018)
) (2)و الةن دالو الة  ل)13 صو ضتيبةو ق  ونو مدو )34،ن،ب،ج،د(و ينةو )2014(و رق و و ب ةق  ونو ص ع يس  و ةسنةو38(و (و
و(.2018)
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الةنيسدية،د الةسنةو ص ه يةو الةنش طو من ريةو ب اليةو بيدو الةوالقعةو الةفتتالو ادو الةضتيبةو مدوووو-يحتسبو ةلن ققو

ةضتيبةواللونيوو لق  وذال  ونصوبن  واللوطلبوالةنكلفونصومدوينثل وصصفقً وةلعنل  توالةتنفيذيةوالحتس بوال

الةننلكةوو نصوك نواللوص كومغ درالو ال ته  وانل و نصو نصو طب و نصوفسخ و نصو  فيت و مكلفوان وصف   و

 ه ئ ً وق لو ه يةوالةفتتالوالةضتي  ةوص ق يتوالةضتيبةوالةنستحقة،وال  وص  ق قه و سلواشتالوني فومدو  ريخو

و  لغ  ومذكتالو ط ةوبذةك".و

لزفوبتق ي والإلقتالروالةضتي يوة الئتالوضتيبةوالة  لوضندووصبن  واللوالةنصوالةس بقوف نوالةنكلفوم

الةن الوالةتيوح ده والةق  ونو حتوط ئلةوالةغتالمةوصكذةكواتضوالةقتالرواللوالةنكلفوةلتوق عواللومضنو  وو

و.(1)ب ةنوالفقةومدوا مه وف ذالوة ويوالفقوف نوةلنكلفوننويعتتضواللوالةقتالروة ىوهيئةوالالاتتالض

فيوو فق و صو الةن تيو الةنشتعو )نم و ن  118الةن دالو اللو الة  لو ضتيبةو ق  ونو مدو :"وو(2)و(و

ةلننولوالةخ ضعوةلضتيبةواللوالةنت ب توصال جورو سلوثسثيدويوم ومدو  ريخواليتسفوصالاليتالدوالةخ ضعوو

ةلضتيبةوننويعتتضواللوم و  و  ن ومدوضتالئبوبطلبويق فوالةلوالةجهةوالةتيوق متوب ةخ  وصيتعيدو

فواً وبتده والةلومطموريةوالةضتالئبوالةنخت ةو سلوثسثيدويومً ومدوواللوهذهوالةجهةوننو تيلوالةطلبومش

  ريخو ق ين وكن ويكونوةلجهةوالةنذكورالوننو عتتضواللوم و خطتوب ومدوفتصقوالةضتيبةوالةن  جةوادوو

الةفحصو سلوثسثيدويومً ومدو  ريخواليتسفوالال ط ر،وص توةلوالةنطموريةوفحصوالةطلبوالصوالالاتتالضوو

 حت وك نواليه وال ط روالةجهةوبتع يلوربطوالةضتيبةونم والذالوة و قتنعوب حةوالةطلبووال  وف ذالو  يدوةه وو

الصوالالاتتالضوفيتعيدواليه وإح ةت والةلوةجنةوالةطعدوطبقً و حك فوهذالوالةق  ونومعوال ط رو  حبوالةشطنوو
 

و.145الةعط ة،وصةي ،والةطعدوبقتالروضتيبةوالة  ل،ومتجعوي بق،وص (1)و
و (.2005(وةسنةو)و91الةضتيبةواللوالة  لوالةن تي،ورق و)(ومدوق  ونو118 صوالةن دالو)(2)و
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ة وو يوفومدو  ريخوالإلح ةةوصإذالو الةو ولوصذةكو سلوثسثيدو بعل و بكت بومو لوال  وم حوبو بذةكو

ة فيوويكدو الة  و الةنش رو ب ةطلبو يتق فو ننو ة و ك نو الة  و الةنش رو ب ةطلبو ةه و يتق فو ننو يت ستو جهةو لنولو

ومطموريةوالةضتالئبوالةنخت ةونصوةجنةوالةطعدوبحسبوالالحوالل.و

يعني ةلنكلفووووصهذالو الةعسقةووحقووننو ذالتو ةلجهةو يومً و ثسثيدو الةضتيبةو سلو اللو الالاتتالضو

الةن الةجهةو الةلو الةطلبو بتدو الةجهةو صالةنشتعوص قوفو لكو ال رد يو الةنشتعو منهجو صهذالو ف  و ةلبحصو خت ةو

والةن تي.و

كن ويجوزوةإلدالرالوالةضتي  ةوننو   روقتالروإدالريوإذالو خلفوالةنكلفوادو ق ي وإقتالرهوالةضتي يوو

ب ةتق يتوو صالةغتالم تووووال صةيص  و  ل غ و الةنكلفو ق لو مدو دفعه و الةتيويجبو الةضتيبةو بنق الرو الةذيو  رو

فيو  الةتط تو بس بو الةتق يتووالةنستحقةو بنت جةو ةت ل غ و الةنقترالو الةن الو الةضتي يو سلو الإلقتالرو ووال صةيق ي و

/ن(وو30صفقوالةنعلوم توالةنتوفتالوة ي وصهذالوموالفقوةنصوالةن دالو)وووالإلدالريوحيصوي  روالةن ققوقتالروالةتق يتوو

ن   اللو صالةتيو  تو الةق  ونو الةن الوو(1)ومدو الةضتي يو سلو الإلقتالرو ادو ق يتو الةنكلفو إذالو خلفو :"و

دالوفيوهذالوالةق  ونو ق فوالة الئتالوب   الروقتالرو ق يتونصةيو ح دوق نةوالةضتيبةوالةنق رالواللوالةنكلفووالةنح 

الةفتتالتوالةضتي  ةوالةنعينةوصنيوغتالم توصمب ةغوو الةفتتالونصو متحققةوال  وصي لغوالةنكلفون ع راًلوووون تىوادو

و ط ً وبنت جةوذةكوالةقتالر".و

يع وملغيوحكنً وبس بووووال صةيقتالروالةتق يتوووون  وان م وي  روقتالرو ق يتوإدالريوف نووصهذالويعني

ووالإلدالريومدوق لوالةن ققوصي لغوالةنكلفوب  ع رو طيوبنت جةوقتالروالةتق يتووووالإلدالريو  صروقتالروالةتق يتوو
 

(وةسنةو38(وصالةنع لوب ةق  ونوورق و)2014(وةسنةو)34/ن(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يورق و)30 صوالةن دالوو) (1)و
و(.2018)
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مب ةغوو صنيو الة  لو مق الروضتيبةو يتضندو ح ي و الةقتالروووون تىوالةذيو هذالو صيعت تو الةنكلفو مستحقةواللو

والةضتي  ة.ووالإلدالرالق بًسوةلطعدوة ىوهيئةوالالاتتالضوفيوو

نم وب ةنسبةوةقتالرالتوالةضتيبةوالةنقطواةوصالةتيو فتضومدودالئتالوضتيبةوالة  لوبشكلومقطوعونصوو

معوو ب ال ف قو ا دالو ص كونو معينةو د ولو اللو ضتيبةو وع ةو فتضو صهيو الةنكلفو اللو مح دالو بنسبةو

و.و(1)نق ب توصالةجنع  توالةتيو تالوم  ةحوال فتالدالة

الةنقطواةو الةضتيبةو بخ وصو الة  لو ضتيبةو دالئتالو قتالرو اللو يعتتضو ننو مكلفو ةكلو صيحقو

الةن دالو) /د(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوو32بشتطوننويق فوالاتتالضً و سلوثسثيدويومً وصهذالوحسبو صو

د ن  :"و اللو حيصو  تو ينط قوووو-ال رد يو الةنقطواةوو يو خصو ال ي ي ةو الةضتيبةو قتالرو ال  و

بنقتضلونحك فوالةفقتالتو)نو،وب،وج(ومدوهذهوالةن دالوننويطلبومدوالةن يتوإا دالوالةنظتوفيوالةقتالرو تيطةوو

 ق ي وطلبو سلوثسثيدويومً ومدوال قض  والةسنةوالةتيو ستيو لكوالةضتيبةواليه ونصومدو  ريخو  ل غ و

نصويلغيه وصفيوح لوإةغ ئه ويت و ق يتوالةضتيبةوصفقً و حك فوووون ع روالةتق يتوصةلن يتوننويخفضوالةضتيبة

وهذالوالةق  ون".و

( الةن دالو ةنصو مخ ةفةو ف  و الةضتيبةو مدو الةنوعو هذالو ننو الةب حصو الةتيو111صيتىو الة يتورو مدو (و

اللوالةحكومةوننو ط ذوفيوفتضوالةضتيبةوبن  نوالةتكل فوالةت  ا يومعو حقيقوالةع الةةوصالةنس صالالوووتنصج و

وتن ع ة.وصالةع الةةوالالج

 
و(والةنح يبةوالةضتي  ة،وان ن،ودالروصالئلوةلنشتوصالةتوزيع.2008الةقط ص ة،وا دلو) (1)و
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ال ةلتعل ن تو مخ ةفت و بس بو م ة ةو غتالمةو ال  و فتضتو مكلفو يجوزو يو فيووكن و ة  درالو

و.(1)يعتتضوة ىوصزيتوالةن ة ةواللوذةكو سلوم الوثسثيدويومً ومدوم الوالةت ل غوالةتشتيع توالةضتي  ةوننو

( رق و ال رد يو الةجن ركو ق  ونو فيو ذةكو صردو )20صق و ةسنةو الةن دالو1988(و فيو ص ع يس  و (و

ن(2)/ن(وو210) (و209يجوزوالالاتتالضوة ىوالةوزيتواللوقتالرالتوالةتغتي والة  درالوبنقتضلوالةن دالو)وو-:"و

ومدوهذالوالةق  ونو سلوالةن الوالةنح دالوفيه وصةلوزيتو ث يتوم وي تروذةك".

اللوقتالروضتيبةووووالإلدالريونم وب ةنسبةوةلنشتعوالةن تيوفق ونصردوالةقتالرالتوالةق بلةوةلطعدووو

و:(3)والة  لوصهي

(ومدو90نصاًل:والةتق يتوالة  دروبتع يلوالإلقتالروالةضتي يوبع فوموالفقةوالةنكلفوصفقوصنحك فوالةن دال)

و(.2005(وةسنةو)و91ق  ونوالةضتيبةواللوالة  لوالةن تيورق و)

ضتي يوالةن تيوالةنكلفوننويق فوإقتالروينويً وادود ل و سلوالةسنةوالةن ة ةووةق وإةزفوالةنشتعوالة

ومدوصالقعوالإلقتالروالةنق فومدوق ل .ووالةن تحوانه والةضتيبةوالةتيوال قضت،وصننوي فعوالةنكلفو

واللوالةنكلفوالةذيوة ويلتزفوبتق ي والالقتالروالةضتي يو.ووالإلدالريوث   ً :الةتق يتو

الةنوالفقةوو بع فو الة  درو )ث ةثً :الةقتالرو الةن دالو صفقو الةنكلفو رق وو91مدو الةن تيو الةضتي يو مدو (و

و.و2005(ةسنةو91)

 
و.190 يبةوالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وصالةنحووالةقط ص ة،وا دل، (1)و
و(وص ع يس  .1988(وةسنةو)20(ومدوق  ونوالةجن ركوال رد يورق و)210 صوالةن دالو)و (2)و
و..و109-101صالةعط ة،وصةي ،والةطعدوبقتالروضتيبةوالة  ل،ومتجعوي بق،وو (3)و
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و(ومدوالةق  ونوالةن تيو.118رالبعً :الةتق يتواللوب لوالةتصال بوصوالالجوروصفقوالةن دالو)و

الةن دال)ووالإلدالرالقتالروو  مسً : صفقو الةحس ب ةو الال ط  و بت ح حو قتالرو  ح حو(وو93الةضتي  ةو صو

 .و2005(وةسنةو91(ومدوالةق  ونوالةن تيورق و)124الال ط  والةن ديةوصوفقوالةن دالو)

الة  لوهيوطتقو الةقتالروالة  دروادودالئتالوضتيبةو الةب حصوننوطتقوالةطعدوالةس بقةوفيو صيتىو

الةفوالئ وحيصوينكد الةع ي ومدو الةقتالروالة  دروانه وص حقيقووووطعدوق  و  ةوصةه و الةنظتوفيو ةل الئتالوإا دالو

صكذةكو وفيتوو ةلنكلفو الةضتي  ةو صالةنفق توووالةوقتالةع الةةو صوصالةجه و متحلةوو،و النو الال  رالو مدو الب و هن و

و.وهذالوالويحققوالةع الةةوووفيواَلنوصالح وصوحكن ًووصوالةضتي  ةو  ن ًووالإلدالرال عت تووالإلدالريوالالاتتالضو

 

 المطلب الثاني

 المترتبة على العتراض على التقدير الضريبيالثار 

من والو كوف  وننوهن كوإجتال التوةلطعدوفيوالةقتالرالتوالة  درالوادوضتيبةوالة  لوحسبوم وو

الةتيو ح لوو الةضتي  ةو الةنن زا تو فيو الةف لو نحك فو ذةكو يتضندو كن و الةضتي  ة،و الةتشتيع تو فيو يتدو

الة  ل الة  دروادوضتيبةو الة  ل،وحيصووووبس بوالإلقتالروالةضتي يوصالةقتالرو الةنكلفيدوصدالئتالوضتيبةو بيدو

و.و(1)يستط عوالةنكلفوننويلجطوةلقض  وحيصويع وذةكوضن  ةوديتوريةوةحق 

 
و.153الةعط ة،وصةي وا  والةكتي ،والةطعدوفيوقتالروضتيبةوالة  ل،ومتجعوي بق،وص (1)و
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ق و ظ وإجتال التو ق ي والالاتتالضووو تىوننوالةنشتعوال رد يوصغيتهومدوالةتشتيع توال ووصهذالويعني

 ح ي وجهةو ظتوواللونيوقتالرو  دروادوضتيبةوالة  لوبحقوالةنكلفيدوالةخ ضعيدوةلضتيبةومدوحيصوو

إدالريً وصغيتوذةكومدو الة  لو بقتالروضتيبةو الةطعدو نصو ةذةكو الةنح دالو صالةن الو الةتق ي ،و الالاتتالضوص تصطو

ونحك فوص تصطو  درالوادوالةتشتيع توالةضتي  ة.و

دالئتالوضتيبةو الة  دروادو الةقتالرو الالاتتالضواللو إجتال التو ق و ظ و ال رد يو الةنشتعو ننو ص ج و

الالاتتالضو س يقوفو ننو )الة  لوصح دو الةن دالو الةق  و  ةوحيصو  تو الةن الو الةق  ونواللو33لو /ب(ومدو

(ومدوالةفقتالو)ن(وو3يجوزوةلنكلفوالالاتتالضواللوقتالرالتوالةت قيقوالة  درالوبنقتضلوالة ن و)وو-:"وب(1)ون  

ووالإلدالريو(ومدوهذالوالةق  ونونصوقتالروالةتق يتوو29(ومدوالةفقتالو)ب(ومدوالةن دالو)2(وصالة ن و)و28مدوالةن دالوو)

الةن دالو) الةق  ونو سلوم الوالويزي واللوثسثيدويومً ومدو  ريخو  ل غ و31الة  دروبنقتضلو (ومدوهذالو

والةقتالر".و

/ن(وهيوهيئةوالالاتتالضو33إم وب ةنسبةوةلسلطةوالةنخت ةوبنظتوالالاتتالضوفحسبو صوالةن دالو)و

ن   اللو الةن دالو صالح الوو(2)حيصو  تو إدالريةو هيئةو الةن يتو مدو بقتالرو نكث:"و شكلو )هيئةوونصو تو سنلو

فيوالالاتتالض توالةنق مةوصفقونحك فوهذالوالةق  ونو تطةفوكلومنه ومدوثسثةوم ققيدومدووووالالاتتالضوةل ت

وذصيوالةخ تالوصالال ت  ص(".و

 
(وةسنةو38(وصالةنع لوب ةق  ونورق و)2014(وةسنةوو)34/ب(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يورق و)33 صوالةن دالو)ووو(1)و
و(.2018)
ب ةق  ونورق وو2014(وةسنةوو)34(وةسنة)34/ن(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يورق و)33 صوالةن دالو) (2)و (وصالةنع لو
و(.2018(وةسنةو)38)
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يعني اللوووصهذالو الالاتتالضو قتالرالتو بنظتو الةتيو قوفو هيو الةن يتو ق لو مدو الةنشكلةو الةلجنةو ننو

ةقتالروالة  درووستط عوالةنكلفوالالاتتالضواللوالبحيصويووتالروالة  درومدوالةن ققوبفتضوم لغوالةضتيبةالةق

و.والةضتي  ةوالإلدالرالبحق ومدوق لوو

الةن دالو) فق و  تو الةن تيو ةلنشتعو ب ةنسبةو ن  120نم و الةطعدوو(1)(ومن واللو ةج نو :"و شكلو

الثنيدومدومو فيوالةن لحةويخت ره وودوغيتوالةع مليدوب ةن لحةوصاضويةووبقتالرومدوالةوزيتومدورئ سوم

ذو مدو صالثنيدو الة ن ا تووالةوزيتو ال ح دو معو ب ال تتالكو الةتج ريةو ةلغتمو الةع فو الال ح دو يخت ره و الةخ تالو صيو

الةن تيومدوبيدوالةنح ي يدوصالةنقي يدوفيوج صلوالةنح ي يدوصالةتالجعيدوةشتك توال مواللوب ةسجلوالةع فوو

وةنزالصةيوالةنهنةوالةحتالوةلنح يبةوصالةنتالجعة"و

الال ةجنةو بتشكيلو ينسبو الةذيو هوو الةوزيتو ننو الةب حصو بيدوصيتىو ال تسمو هن كو صةكدو اتتالضو

الةنشتعوال رد يوصالةنشتعوالةن تيوفيوال اض  والةذيدو تكونومنه والةلجنةوبحيصو قوفوب ةف لوب ةطلبوو

والةنق فومدوق لوالةنكلف.و

صق ويكونوهن كوردوةساتتالضوبحيصوننوالةنعتتضوالويق فوالةس بوالةذيودفع وةساتتالضوصقتالرو

بطتيقوالاليتئن موصالوبطتيقوالةتنييزونصوان وق  فوالةنعتتضوالةسلطةويكونوقطع ً وغيتوق بلوةلطعدوالوو

فوالتوو بع و الالاتتالضو ردو يت و كن و ةساتتالضو الةنح دالو الةن الو الةنستحقو سلو الةقسطو نصو الةضتيبةو ب فعو

و.(2)الةن الوالةق  و  ةوةساتتالضومدوق لوالةنكلف،وننويطعدوبقتالروردوالالاتتالضونم فوالةنحكنة

 
و(.2005(وةسنةو)و91ق  ونوالةضتيبةواللوالة  لوالةن تيورق و)(ومدوو120 صوالةن دالو)و (1)و
و(2015(وةسنةو)56(ومدو ظ فوهيئةوالالاتتالضوةضتيبةوالة  لورق و)7،8الةن دالو) (2)و
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ةق ولوو ب ةنسبةو ق  ونونم و فيو الةن  نةو الةتشتيع تو حسبو الةنخت ةو الةجهةو ق لو مدو الالاتتالضو

الةقتالروو فت  رو معقوةةو نيب بو هن كو ننو صج تو إذالو الةنخت ةو الةجهةو ننو حيصو ال رد يو الة  لو ضتيبةو

:"و   روهيئةوالالاتتالضوقتالراًلومعلًسوبشطنوو(1)/ز(وف   33بق ولوالالاتتالضوكل ً وصحسبو صوالةن دالو)

يومً ومدو  ريخو ق ين وصةه و طيي والةقتالروالةنعتتضوال  ونصو ع يل ويوال وبزي دالوووالالاتتالضو سلو سعيد

والةضتيبةونصو خف ضه ونصوإةغ ئه ".و

صويتىوالةب حصوال ةواليحقوالةلوهيئةوالالاتتالضوزي دالوالةضتيبةوصوهذالومخ ةفوةلق ا الوالةع مةو)الويض روو

و.وط ادوبطعنة(و

نم فوو ب ةنسبةوةساتتالضو الالاتتالضوونم و ال رد يووووهيئةو الةنشتعو ةلن يتوصضعووف نو يسنحو  صو

بيدو ينشطو الصو سمو مسطةةو اليو فيو الةف لو صو الةقتالرالتو هذهو حقو  قيقو الةن ققيدو مدو اليو الصو مب  تالو

:"وو(2)(ومدوالةق  ونوصالةتيو  تواللون  35ذةكومدو سلو صوالةن دالوو)الةن ققوصةجنةوالجطزالوالةقتالروصو

الةت قيقووةل الةت قيقوصقتالرالتو صالةقتالرالتوالة  درالوادووووالإلدالريون يتوصفقو عل ن توي  ره وإ ض عوقتالرالتو

  درالوصفقونحك فوهذالوالةق  ونووون تىوهيئةوالالاتتالضوبشطنونيومنه وصالةقتالرالتوالةنع ةةوةه وصنيوقتالرالتوو

ةت ق ق ومب  تالونصوةلت قيقونيومدوالةن ققيدوصالويكونونيومدوهذهوالةقتالرالتوالةخ ضعةوةلت قيقوبنقتضلوو

ق لو  ق ق وو نيو  ل غو صيعت تو الةغ يةو ةهذهو ق لو  ق ق و نثتو نيو ينتجو صملزمً وصالو الةن دالو ه ئ ً و هذهو نحك فو

وسموينشطوادوهذالوالةت قيق".ب طًسوصيف لوالةن يتوفيونيومسطةةونصو 
 

(وةسنةو38(وصالةنع لوب ةق  ونورق و)2014(وةسنةوو)34/ز(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يورق و)33 صوالةن دالو) (1)و
و(2018)
الةن دالو)و (2)و الة  لوال رد يورق و)(وم35 صو ق  ونوضتيبةو ب ةق  ونورق و)2014(وةسنةوو)34دو (وةسنةو38(وصالةنع لو
و(2018)
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وولو:"و ختصوةج نوالةطعدوب ةف (1)و(ومن واللون  121كن و صوالةنشتعوالةن تيوفيوالةن دالو)و

فيوجن عونصج والةخسموبيدوالةننولوصالةن لحةوفيوالةنن زا توالةنتعلقةوب ةضتالئبوالةنن وصواليه وفيوو

(وصفيوالةق  ونورق و1980نةو)(وةس111هذالوالةق  ون،وصفيوق  ونوضتيبةوالة مغةوالة  دروب ةق  ونورق و)

و(وبفتضوري و نن ةوالةنوالردوالةن ة ةوةل صةة.و1984(وةسنةو)147)

ص خطتوالةلجنةوكسومدوالةننولوصالةن لحةوبن ع دوجلسةو ظتوالةطعدوق لوال عق ده وبعشتالوني فو

الةن لحةوو مدو ننو طلبومدوكلو صةه و الةو ولو بعل و ال  وم حوبً و بكت بومو لو صذةكو ال قلو اللو

 و تالهوضتصريً ومدوالة     توصال صرالقوصاللوالةننولوالةحضورونم فوالةلجنةوبنفس ونصوبوكيلوموو ي صالةننولو ق

وان ،وصالالوف لتوالةلجنةوصفيوالةطعدوفيوضو والةنستن التوالةنق مة.و

صفقً وو الةضتيبو ربطو صيع لو الةننولو صطلب تو الةن لحةو ح صدو ق يتو فيو قتالره و الةلجنةو ص   رو

وصق وح لتوف كونو ح يله وبنقتضلوهذالوالةقتالر".ووةقتالروالةلجنةوف ذالوة و كدوالةضتيبة

صيفه ومدو سلوم وذهبوالة  والةنشتعوال رد يوصالةنشتعوالةن تيوننوةج نوالةضتيبةون ن و شكلوو

وةلف لوفيوالةنن زا توالةضتي  ةوةتحقيقوالةع الةةوصالةنس صالال.و

الةب حصوننوذةكوبنث بةومتحلةواليتئن ف ةوةقتو الةن دالوالةس بقةوحسبوم ويتىو الرالتوهيئةووصيفه ومدو

الالاتتالضوصهذالو نوالةنشتعوال رد يومنحوم يتوضتيبةوالة  لو سح ةوإ ض عوالةقتالرالتوالة  درالوادوو

والةهيئةوةت ق ق ومب  تالونصوالةت قيقونيومدوالةن ققيد.

وو
 

و(.2005(وةسنةو)91(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لورق و)121 صوالةن دالو)ووو (1)و
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 المبحث الثاني

 الطعن القضائي على نتيجة العتراض على التقدير الضريبي

الةضتي  ة،وحيصوننووووالإلدالرالإنوانل ةو ق يتوالةن لوالةذيويخضعوةلضتيبةو ع وانل ةومعق الوة ىوو

صم لحةووووالإلدالرال الةخزينة،و ة  ةحو نمواللو اللو الةح ولو فيو م لحته و بيدو ننو والزنو ب و الو الةضتي  ةو

و.و(1)الةنكلفوفيوالةح ولواللو ق يتوا دلوةلضتيبة

الةتق قتالرو فيو يطعدو ننو ةلنكلفو ننو صبين و ادووصي قو الة  درو الةضتي يو الةضتي  ةووووالإلدالرال يتو

،وفيوح لو عتوالةنكلفوننوهن كوإجح مووالإلدالرالصذةكوفيوي يلوإا دالوالةنظتوفيوالةقتالروالة  دروادوو

بحق وص ل وصقعوال  ،وبحيصويكونوهذالوالةطعدومتحلةوي بقةوق لوالةلجو وةنتحلةوالاليتئن مو،وصهذالوم و

إة  وو الةع ن  رتو فيو ال رد  ةو الةتنييزو رق وووودمحكنةو الةحك و ذةكو صمدو انه و الة  درالو ال حك فو مدو

الةنوو(168/60) ةجطو إذالو :"و اللو ينصو قتالرووووكلفوصالةذيو اللو يعتتضو ننو ق لو الاليتئن مو إةلوطتيقو

يكونومتفقً وصنحك فوالةق  ونو نوالةنكلفوبضتيبةوالة  لووصوومطموروالةتق يتوف نوالةحك ويتدواليتئن ف و كًسوو

اللوو الالاتتالضو طتيقو يسلكو ننو بطتيقةوويجبو ب و الةطعدو إةلو الةلجو و ق لو الةتق يتو مطمورو قتالرو

و.وو(2)الاليتئن م"

و 

 
و.6اتف ت،وغ ةب،والقت  دي توالةتهتبومدوضتيبةوالة  ل،ومتجعوي بق،وص (1)و
و.1156(،وص1985،ومجلةو ق بةوالةنح ميد،و)168/85قتالرورق وووو نييزوحقوقو، (2)و



104 
 

/ب(ومدوالةق  ونواللوو33صبين ونيضً وننوالةنشتعوال رد يوق و صواللوالالاتتالضوفيوالةن دالوو)و

(ومدوالةفقتالو)ن(ومدوو3يجوزوةلنكلفوالالاتتالضواللوقتالرالتوالةت قيقوالة  دروبنقتضلوالة ن و)وو-ن  :"وب

(ومدوهذالوالةق  ونو سلوم الوالو زي واللوثسثيدو29(ومدوالةفقتالو)ب(ومدوالةن دالوو)2صالة ن و)(و28الةن دالو)

و.(1)ويومً ومدو  ريخو  ل غ "

(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لوالةن تيو117نم وب ةنسبةوةلتشتيعوالةن تيوفنج وننوالةن دالو)

حةويجوزوةلننولوالةطعدواللوق و  تواللون  :"وفيوالةح التوالةتيويت وفيه وربطوالةضتيبةومدوالةن ل

الةن الون بحوو  نوذجوربطوالةضتيبةو سلوثسثيدويومً ومدو  ريخو سلن وف ذالوة ويطعدوال  و سلوهذهو

و.(2)والةتبطو ه ئ  ًو

(ومدوق  ونوالةضتيبةوالةن تيواللون  :"وةلننولوالةخ ضعوةلضتيبةو118صكذةكو  توالةن دالو)

الةنت ب توصال جوروو يومً ومدووصوواللو ننويعتتضو سلوثسثيدو   ريخواليتسفوالإليتالدوصالةخ ضعوةلضتيبةو

و.(3)واللوم و  و  ن ومدوضتالئبوبطلبويق فوإةلوالةجهةوالةتيوق متوب ةخ  

و 

 
(وةسنةو38(وصالةنع لوب ةق  ونورق وو)2014(وةسنةو)34/ب(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يورق و)33 صوالةن دالو)و (1)و
و(.2018)
ب ةجتي الووو(والةننشور2005(وةسنةو)91(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لوالة  دروب ةق  ونورق و)117 صوالةن دالو)و (2)و

و(.2005(وةسنةوو)23الةتين ةوب ةع دو)و
و(.2005(وةسنةو)91(ومدوق  ونووالةضتيبةواللوالة  لوالة  دروب ةق  ونورق و)118 صوالةن دالو)و (3)و
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الةب حصو الةقتالرووووصيلو اللو الةطعدو ننو اللو صالةن تيو ال رد يو الةنشتايدو بيدو ال ف قو هن كو ننو

مدوو الةضتيبةووووالإلدالرالالة  درو دالفعو ال رد يو الةنشتعو ينلو صق و يومً ،و ثسثيدو يكونو سلو الةضتي  ةو

وب ةنكلفوبينن وين هوالةنشتعوالةن تيوب ةننول.وو

وصةنزي ومدوالةتف  يلوييت و ن صلوهذالوالةنبحصومدو سلوالةنطل يدوالةت ةييد:

و.وإجتال التوالةتق ضيوفيومتحلتيوالة  اليةوصالاليتئن مالةنطلبوال صل:و

و.حك فوالة  درالوادومح ك والاليتئن موالةضتي  ةوة ىومحكنةوالةتنييزالةطعدوب  وإجتال التالةنطلب:وو

 المطلب األول

 إجراءات التقاضي في مرحلتي البداية والستئناف 

ال ج والةنشتعوال رد يوإل ش  ومح ك وقض ئ ةوكيوينظتوفيونيوطعدومدوق لوالةنكلفوصالةتق ضيوو 

صجودوال ت  صوةهذهوالةنح ك وكيوينظتوفيونيوقض ةوواللودرجتيد،وكن ونك والةنشتعوال رد يواللوو

( الةن دالو فيو م وج  و فيه :"وج5ضتي  ةوحسبو ج  و ال رد ي،وحيصو الةقض  و ق  ونو مدو  خضعوووو-/ج(و

و.(1)والةطعونوالةنتعلقةوب ةضتالئبوصالةتيوفوإةلوطتقوالةطعدوالةن ينةوفيوالةقوال يدوالةخ  ة"

 
و(و.2014/ج(ومدوق  ونوالةقض  وال رد يوةسنةو)5 صوالةن دالو)و (1)و
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فيومن زا توضتيبةوالة  لومدووووننوالةنشتعوال رد يوكذةكوجعلوال ت  صوالةنظتوويج والةب حص

 سلوالةنح ك والةضتي  ةوحيصو صوالةق  ونواللو شكيلوهذهوالةنح ك وبحيصويكونوهن كومحكنتيوب اليةوو

و.(1)وصاليتئن مو نظتالنوالةقض ي والةضتي  ةوبشكلوا فوحسنً وةلنزالا ت

نم وب ةنسبةوةلنشتعوالةن تيوف نوالةطعدوبطيوقتالرو  دروادوإدالرالوضتيبةوالة  لويكونونم فوو

( الةن دالو ال  و م و  تو بحسبو الالبت الئ ةو صالةننولوو123الةنحكنةو الةن لحةو مدو ةكلو الةق  ون:"و مدو (و

الإلاسنوووالةطعدوفيوقتالروالةلجنةونم والةنحكنةوالالبت الئ ةومنعق الوبهيئةو ج ريةو سلوثسثيدويومً ومدو  ريخ

و.و(2)ب ةقتالرو

هن كوال تسموبيدوالةنشتايدوال رد يوصالةن تيوحيصوجعلوالةنشتعوال رد يوانل ةووويج والةب حص

الةطعدونم فومحكنتيوالة  اليةوصالاليتئن موبينن وجعله والةنشتعوالةن تيونم فوالةنحكنةوالالبت الئ ةوص ج وننو

نمكثتو وف قً وفيوإاط  وفت ةونك توو الةنشتعوال رد يوك نو الةحك والة  درومدومنهجو ةلنكلفواليتئن مو

ومحكنةوالة  الية.

الةب حص يكونووويج و بحيصو الةضتي  ةو الة  اليةو محكنةو إ ش  و اللو ق و صو ال رد يو الةنشتعو ننو

الةتق ضيواللودرجتيدوصهذالومنهجوحني ومدوق لوالةنشتعوال رد يوفيواليتح الثومحكنةوالة  اليةوالةضتيبةوو

ب فعوضتيبةوالة  ل،وحيصوج  والةنصوفيوق  ونوضتيبةووووبن ويحققومزي ومدوالةع الةةوالةضتي  ةوةلنكلفيد

الة  لواللون  :"و نشطومحكنةوب اليةو سنلومحكنةوالة  اليةوالةضتي  ة(و ىةفومدورئ سوصا دومدوالةقض الوو

 
و.52بق،وص(والةطعدوالةقض ئيوفيومن زا توضتيبةوالة  لو،ومتجعوي 2004 ويل ،ورج  )و (1)و
و(.2005(وةسنةو)91(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لوالة  دروب ةق  ونورق و)123 صوالةن دالو)و (2)و



107 
 

الةق  ونوو هذالو نحك فو ادو ط يقو الةن  ئةو الة ا صىو جن عو فيو ب ةنظتو ص ختصو الةقض ئيو الةنجلسو يعينه و

 هومهن وك  توق نته وصبغضوالةنظتوادوط  عته وجزالئ ةونفوم   ةوصال  ظنةوصالةتعل ن توالة  درالوبنقتض

يتعيدووون تىوصيوال وك  توالةنط ةبةوموضوعوالة اوىومتعلقةوب ةضتيبةونصوبغتالمةوالةتط يتونصوبطيومب ةغوو

الة ا صىوالةنق مةوووو-1دفعه ونصوالقتط اه ونصو وري ه ونصورده وبنقتضلونحك فوهذالوالةق  ونوبن وفيوذةك:ووو

(ومدوالةفقتالو)ز(ومدوو2الرالتوالة  درالوادوهيئةوالالاتتالضوصفقونحك فوالةفقتالو)ص(وصالة ن و)ةلطعدوفيوالةقتو

( الةق  ون.وو33الةن دالو هذالو الةتق وو-2(ومدو ةقتالرالتو الةنع ةةو الة  درواووالإلدالريويتووالةقتالرالتو ةلقتالرالتو دونصو

و.و(1)وهيئةوالالاتتالضوصالةق بلةوةلطعدوصفقونحك فوالةق  ونو

(واللون  :"وو123ق و صوفيوالةق  ونومدو سلو صوالةن دالو)نم والةنشتعوالةن تيوفنج ون  وو

ةكلومدوالةن لحةوصالةننولوالةطعدوفيوقتالروالةلجنةونم فوالةنحكنةوالالبت الئ ةومنعق الوبهيئةو ج ريةو سلوو

ثسثيدويومً ومدو  ريخوالإلاسنوب ةقتالر،وص تفعوالة اوىوةلنحكنةوالةتيو قعوفيودالئتالوال ت   ه والةنتكزوو

نصوو ةلننولو الةن   ةووالةتئ سيو الةنتالفع تو ق  ونو طبقً و حك فو صذةكو الةننشطالو مقتو نصو الةنعت دو إق مت و اللو

ق نةوو ك  تو نيً و الاليتئن مو بطتيقةو الةنحكنةو هذهو مدو الة  درو الةحك و فيو الةطعدو صيكونو صالةتج ريةو

و.(2)والةنزالع"

الةنشتعوو ننو حيصو الةن تيو الةنشتعو منهجو مدو نفضلو ك نو ال رد يو الةنشتعو منهجو ننو ص ج و

 دوالةقض ي والةتيويت والةطعدوفيه ونم فوالةنحكنةونم والةنشتعوالةن تيوفق وك  توالةقض ي وغيتووال رد يوح

ومح دال.
 

و(.2018(وةسنةو)38(والةنع لوب ةق  ونورق و)2014(وةسنةوو)34(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لورق و)42 صوالةن دالو)و (1)و
و(و2005(وةسنةو)91رق و)وو(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لوالة  دروب ةق  ونو123 صوالةن دالو)و (2)و
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/ج(ومن واللوو42(وفيوالةن دالو)2018(وةسنةو)38كن وبيدوق  ونوضتيبةوالة  لوالةنع لوورق و)

 ةومدو نعق ومحكنةوالاليتئن موالةضتي وو-2 نعق ومحكنةوالة  اليةوالةضتيبةومدوق ضومنفتد،وووو-1:"وو(1)ون  

وهيئةومىةفةومدوثسثةوقض الواللوال قلوص   روقتالرال ه وصنحك مه وب إلجن عونصوب  كثتية".و

يت و ح ي هوفيو نصونيومك نوآ تو يكونوفيوم ينةوان نو الال عق دو ننومك نو الةق  ونو كن وح دو

صيكونوو الةنحكنةو نم فو الةننظورالو الةقض ي و ا دو الزدي دو بس بو صذةكو صغيته و صالرب و ك ةعقبةو إجتال ووال ردن،و

بضتيبةوو الةتيو تعلقو الة ا صىو ننو كن و ذةك،و الةنحكنةو سمو صج تو ننو إالو الن ة،و ب ورالو الةنح كنةو

اللوو صالةنح فظةو الة صةةو ةن  ةحو صرا يةو م ة ةو بطصض عو الاليتعج لو  ه و تعلقو الة  لو عطلو فةو

وال صض عوالةن ة ةوةلنكلفيد.و

رالتوحسبوم وصردوفيوق  ونوالة  لومدوالةقتالوو ينظتوفيوالةع  ص ج وننومحكنةوالة  اليةوالةضتي  ةوو

 نظتوالةنحكنةوب ةطعونوالةنق مةوإةيه وفيوووو-1-/د(وحيصو  تواللون  :"ود42بحسبو صوالةن دالو)

 نظتوالةنحكنةو  ق قً والةطعونوالةنق مةوووو-2الة ا صىوالةجزالئ ةو  ق قً وإالوإذالورنتوالةنحكنةو سموذةكو.وو

ووتودوثسثيدونملفودين روإالوإذالوقتروجن ة ةوةل اوىواإةيه وفيوالة اوىوالةحقوق ةوالةتيوالو زي والةنت جةوالإلو

الةخ وف.وو نح و طلبو اللو بن  و نصو ذال ه و مدو لق  و متالفعةو الةطعونوووو-3رؤيته و فيو الةنحكنةو  نظتو

والةحقوق ةوالةنتفواةوإةيه وفيوالة ا صىوالةتيو زي وق نته ومدوثسثيدونةفودين رومتالفعة".

 
و(.2019(وةسنةو)38/ج(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوالةنع لورق و)42 صوالةن دالو)و (1)و
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( الةن دالو فيو فق و صو الةن تيو الةنشتعو مدو125نم و مدوووو(و الةتيو تفعو الة ا صىو ن  :"و الةق  ونو

الةننولونصوال  ويجوزوةلنحكنةو ظته وفيوجلسةويتيةوصيكونوالةحك وفيه ودالئنً واللوصج والةستاةواللوو

و.و(1)نمدو كونوالةن  بةوالةع مةومنثل وفيوالة اوىويع ص ه وفيوذةكومن صبومدوالةنحكنة"

 كونوالةنح كنةوفيوجلسةويتيةوإذالووص ج وننوالةنشتعوال رد يوصالةنشتعوالةن تيوال فق واللوننوو

والقتضتوالةن لحةوذةكوصبن ويكونوفيوم لحةوالةقض ة.و

كن وبيدوالةنشتعوال رد يومدو سلوق  ونوضتيبةوالة  لوك فويت و ق ي والةطلبوصم ع دو ق ي و

يجبوووو-(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يواللون  :"ونو43الئحةوالة اوىوالةضتي  ةوحيصو  توالةن دالو)

الي والةنحكنة،وووو-1ئحةوالة اوىوالةنق مةوة ىومحكنةوالة  اليةوالةضتي  ةواللوالة     توالةت ة ة:ووننو شنلوال

الي والةن ايوب ةك ملويوال وك نوالة الئتالونصومدوينثله ونصوالي والةن ايوالة  دروبحق والةقتالروالةنطعونوووو-2

لوك نوالةن الوالي والةن ايوال  وب ةك ملوصمدوينثل وصانوالنوكلومنهن وةلت ل غوصفيوح ووو-3ف  وصصكيل .وو

م   هوو الال  و ب فت و ف  و الةنطعونو الةقتالرو الةضتي ي.ووووالص  ف ةرو الةع فو الةن ايو الةتق ووو-4ينثل و

و-5الةطعدوبشط ه .ووووفالةح لوصالةفتتالوالةضتي  ةوالةتيويق الةضتي يوةلن ايونصوةلن الوال  وحسبومقتضلوو

 نوالةن ايوهووالةنكلفونصو  ريخو  لغيوالإل ع روالةخطيوب ةقتالروالةنطعونوف  وصطتيقةوالةت ل غوفيوح لوكو

صق ئعوووو-7مط ةبوبه وفيوالةقتالروالةنطعونوف  و.وووون تىوم لغوالةضتيبةوصنيومب ةغوووو-6مدوينثل وق  و ً .وو

 وق عومنثلوالةن ايونصوصكيل وحسبومقتضلوووو-8صنيب بوالةطعدوب ورالوموجزال.وووو(2)الة اوىوصني  ي ه و

ئحةوداوالهوالةن لغوالةذيويسل وب وصالنويق فواللوالةنكلفوننوي يدوفيوالوو-الةح لوص  ريخو حتيتوالة اوى.وب
 

و(.2019(وةسنةو)91(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لورق و)125 صوالةن دالو)و (1)و
و(2019(وةسنةو)و38(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لورق و)43 صوالةن دالو)و (2)و
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إةلوالةنحكنةومعوالئحةوداوالهوالي  اًلوب فع وص تدوالة اوىوإذالوة وي فعوالةن لغوالةنح دوفيوهذهوالةفقتالواللو

الةوج .وج الةق بلوووو-ذةكو الةقتالرو الةت ةيومدو  ريخو  ل غو الةيوفو الة اوىو سلوثسثيدويومً ومدو  ق فوالئحةو

وونونصونيوق  ونوآ توذيواسقةوة ىومحكنةوالة  اليةوالةضتي  ة"و.وةلطعدوصفقونحك فوهذالوالةق  و

:"و ق فوالئحةوالة اوىوإةلومحكنةوالة  اليةوو(1)(ومدو فسوالةق  ونواللون  44كن و  توالةن دالو)

الةضتي  ةونصوبوي طةورئ سومحكنةوالة  اليةوالةتيويق  والةنكلفوفيومنطقةوال ت   ه وصفيوهذهوالةح ةةوو

الئحةوالة اوىوبوي طته وصرئ سه وص تيلوهذهوالةنحكنةووووق متحكنةوالةتيوو  فعوالةتيوفوإةلو ن صقوالةن

والةسئحةوصمتفق  ه وإةلومحكنةوالة  اليةوالةضتي  ةو سلواشتالوني فومدو  ريخو ق ينه ".و

:و(و2)و(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لون  127نم والةنشتعوالةن تيوفق وج  والةنصوفيوالةن دالو)

إ ن فوو فيو يتغبو الةذيو رئ سووةلننولو إةلو كت بيو بطلبو يتق فو ننو مىثتالو ضتي  ةو آث رو ةه و مع مستو

الةن لحةوب ين توموقفه وفيو طنو ط يقونحك فوهذالوالةق  ونواللو لكوالةنع ملةوصيجبوننويق فوالةطلبوو

ب  نوب ةنع ملةوووو-2الي والةننولوصرق وح تهوالةضتي ي،وووو-1مستوف ً وةل     توصم حوبً وب ةوث ئقوالةت ة ة:وو

الةضتو ةه ،ووصالآلث رو رئ سوووو-3ي  ةو صي  رو ب ةنع ملة،و الةنتعلقةو صالةحس ب تو صالةعقودو الةنستن التو  ورو

الةن لحةوقتالروفيو طنوالةطلبو سلويتيدويومً ومدو  ريخو ق ين وصيجوزوة وطلبوب    توإض ف ةومدو

ع وإ  الرهوان  توةلنع ملةوة ووالةننولو سلو لكوالةن الوصيكونوالةقتالروملزمً وةلن لحةوم وة و نكشفوب

واليه وق لوإ  الروهذالوالةقتالر".وووضعتو 

 
و(.2019(وةسنةو)38(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يورق وو)44 صوالةن دالو)و (1)و
و(و2005(وةسنةو)91(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لورق و)127 صوالةن دالو)و (2)و
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منهجوالةنشتعوال رد يوك نونكثتوصضوحً ومن ويتعلقوبنحتوي توالئحةوالة اوى،وحيصوووننوص ج وو

مهلةوو ناطلو الةن تيو الةنشتعو ننو كن و دصنو ف يست،و الةن تيو الةنشتعو ان و الةنحتوي تو ج  و ح ي و

ونك توصهيويتيدويومً ومق ر ةوب ةنشتعوال رد يوحيصوك  توالةفتتالوثسثيدويومً .و

ق و(1)و(2010(وةسنةو)و3فيوالةقض ي والةضتي  ةوالةحقوق ةورق و)كن وننو ظ فون ولوالةنح كن توو

%(ومدوالةفتقوبيدومق الروالةضتيبةوو3ح دومق الروالةتيوفوالةق  و  ةوالةنستوف ةواللوهذهوالة ا صى،وبنسبةو)

ة و يسل و الةذيو صالةنق الرو الةنط ةبةو نصو الةضتيبةو مدو لكو الةن ايو ب و يسل و الةذيو صالةنق الرو الةنط ةبةو نصو

بةونصوالةنط ةبةواللوننوالويقلوالةتي وادوثسثيدودين راًلو)بن وفيوذةكوا فوصجودووالةن ايومدو لكوالةضتي

ضتيبةونصومط ةبةوةوقوعوالةن ايوفيو س رال(وصننوالويزي واللوثسثن ئةودين روصذةكوةكلوفتتالوضتي  ةوو

وادوكلودرجةومدودرج توالةتق ضي".و

ةجوح ةةووونوالةح ةيوة ويع وحيصوننوالةق  وووق  ونوضتيبةوالة  لوصيتىوالةب حصوننوهن كوإ ك ة ةوفيوو

وفعوالةتيوفوكن وا ةجته والةتشتيع توالةس بقة.و ا فواليتط اةوالةنكلفوننويو

ن ولو مدو سلو ظ فو الةق  ونو ري و م و حسبو الةضتيبةو الة  اليةو محكنةو ة ىو الإلجتال التو ص ت و

و(وصكن ويلي:و2010(وةسنةو)3الةنح كن توفيوالةقض ي والةضتي  ةوالةحقوق ةورق و)

يجوزوةلنحكنةو طجيلوالة اوىوب  ف قوالةطتفيدوةنتالوصالح الونصونكثت،ووووىو كسًوبع وننويت وق ولوالة ا -1

نن ةحله وم  ةحة،واللو ةلنت الايدو الةفت ةو الةتطجيلوفيوجن عوو صذةكوإل  حةو م دو الو زي ومجنواةو

وال حواللواللويتيدويومً .و
 

و(2010(وةسنةو)3/ن(ومدو ظ فون ولوالةنح كن توفيوالةقض ي والةضتي  ةوالةحقوق ةورق و)9الةن دالو) (1)و
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الةضتي  -2 الةع فو الةن ايو ف ق فو الةنح دال،و الةن الو الةن  ةحةو سلو إجتال التو ة و ت و إذالو الةنلفونم و يو

الةضتي يوالةنتضندوالةقتالروالةنطعونوف  ونموو ورالوم  قةوان ،وصيعت توهذالوالةنلفوان و ق ين وبين وو

 ةلن ايوالةع فوالةضتي ي.و

بين   وو -3 صق ئنةو مستن ال  ،و ح فظةو الةضتي يو الةنلفو مدو  ريخو ق ي و يومً و ثسثيدو الةن ايو سلو يق فو

الةخط ةوالةنوجودالو حتوي والةغيت،وصق ئنةوبطين  و هودهوصان صينه والةك ملة،وصالةوق ئعوالةتيويتغبوفيوو

 يجيزه والةق  ون.وون تىوإثب  ه وب ة ينةوالةشخ  ةوةكلو  ه واللوح ه،وصنيوبينةو

الةن اي،وووصبع  -4 بين تو ةلتدواللو بين توالزمةو نيو الةضتي يو الةع فو الةن ايو يق فو بين   ،و الةن ايو  ت و

ح فظةوووويومً ومدو  ريخو ت والةن ايوبين توصةهذالوالةغتضويق فوالةن ايوالةع فوالةضتي يو سلوثسثيدوو

الةتيوي الةشهودوصالةوق ئعو بطين  و الةغيت،وصق ئنةو ي و الةنوجودالو حتو ب ة ين تو تغبوفيوومستن ال  وصق ئنةو

 يجيزه والةق  ون.وون تىوإثب  ه وب ة ينةوالةشخ  ةوةكلو  ه واللوح ه،وصنيوبينةو

الةنحكنة،وصةنتالوصالح الوفقطوةن الوالو -5 ةلتن ي وبنوالفقةو ق بًسو الةوالردوي بقً ،ويكونو الةثسثيدويوفو إنوم ع دو

ب ين   وفي(1) زي واللو نسةواشتويومً وو ق ض  وووو،وص سحظوبخ وصوموا و ق ي والةن ايوالةق ئنةو

،وو تىوضتي  ةوالة  ل،وبطنوموا و ق ينه ويختلفوادوموا و ق ي وق ئنةوالة ين توفيومح ك والة  اليةوال و

صالويت وإرف قه ومعوالئحةوالة اوىوصإ ن ويت و ط يته وإةلومتحلةوم وبع وفشلومس ايوالةن  ةحةوص ق ي و

صالة ف  و الةنطعونو الةقتالرو الةنتضندو الةضتي ي،و الةنلفو الةضتي يو الةع فو بين   ،ووالةن ايو نح و يعت تو ذيو

 صالةحكنةومدوذةكوبط  وبين وةكسوالةطتفيد.و

 
و(2010(وةسنةو)3 كن توفيوالةقض ي والةضتي  ةوالةحقوق ة،ورق و)(ومدو ظ فون ولوالةنح4الةن دالو) (1)و
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   رومحكنةوالة  اليةوالةضتي  ةوقتالره ،وصةه وفيوذةكوننو ىي وم وصردوفيوالةقتالروالةنطعونوف  وإلا دالو -6

ف   صهيو(1)والةنظتو الةضتي  ة،و ن ولو فيو ظ فو الةوالردو عتيفه و الةنحكنةو اللو ينط قو ال متو صهذالو

نحك فوالةق  ونوصب ةت ةيوف  ه و شنلومحكنتيوالة  اليةوصالاليتئن موالةضتي يتيد،والةنحكنةوالةنخت ةوصفقوو

ص عت توجن عوال حك فوصالة  درالوادومحكنةوالة  اليةوالةضتي  ةوق بلةوةسيتئن موة ىومحكنةوالاليتئن موو

 الةضتي  ة.و

ال و -7 صالةنب ةغو الةضتيبةو بنق الرو الةنكلفو ط ً و الة الئتالو  ل غو صفق ًووو تىو توةلو ال  و ةقتالرووووالةنستحقةو

 (2)الةنحكنة

فيوح ةةوإيق طوالة اوىوبس بوالةغ  بونصو يوي بوآ ت،وصة ويت و ج ي ه ويعت توالةقتالروالةنطعونو -8

ف  وقطع ً وبع ومتصروثسثيدويومً ومدو  ريخو  ل غوالةنكلفوإ ع راًلو ط ً وب  صروقتالروالةنحكنةوب يق طوو

الةغ  و بس بو الة اوىو إيق طو ح ةةو فيو الةق  ونو نج زو حيصو يت ووالة اوى،و ننو آ ت،و ي بو نصو يو بو

 ج ي ه وبشتطوننوالويت والةتج ي وةنفسوالةس بو كثتومدومت يد،وصننويت والةتج ي و سلوم الوثسثيدو

يومً ومدو  ريخو  ل غوالة الئتالوةلنكلفون ع رو ط ً وب  صروقتالرووالةنحكنةوب يق طوالة اوى،وصإذالونرالدو

تروإذالوك نوالةتج ي و صلومتال،وصننوي فعوالةتي ووالةن ايو ج ي والة اوىوفعل ةوننوي فعو  فوالةتي والةنقو

 .(3)وك مًسوإذالونرالدو ج ي والة اوىوبع وإيق طه وةلنتالوالةث   ة

فيوح لوصقفوالة اوىوالةضتي  ةوبحك والةق  ون،وبس بوصف الوالةنكلفونصوإفسي ونصو  فيت ونثن  والةنظتوو -9

الةضتي  ة الاليتئن مو محكنةو نصو الةضتي  ةو الة  اليةو محكنةو ق لو مدو فيووفيه و الةسيتو مت بعةو ف جبو ،و
 

و.212   ص ة،وجه د،ومتجعوي بق،وص (1)و
و(.2014(وةسنةو)34/ك(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يوالةنع لورق و)42الةن دالو) (2)و
و(.2014(وةسنةو)34/ل(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يوالةنع لورق و)42الةن دالو) (3)و
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مدو  ريخوو ال كثتو اللو ن هتو يتةو م الو صذةكو سلو الةن في،و نصو الةنتوفيو صرثةو ق لو مدو الة اوىو

الة رجةوو ف  و الةنطعونو الةقتالرو يكتسبو الةقض ةو فيو الةسيتو مت بعةو ة و ت و صإذالو الة الئتالو ق لو مدو   ل غه و

 .(1)والةقطع ة

الة اوىوبحك والةق  ونوبس بوالةوف الونصووو سحظوننوق  ونوضتيبةوالة  لوال رد يو ن صلوح ةةوصقف

،وكوقفوالة اوىوب ال ف ق،ونصوالةوقفومدوق لو تىوالإلفس ونصوالةت ف ة،وصة ويتن صلوح التوالةوقفوال 

 يتوقفواليه والةحك .وون تىوالةنحكنةوفيوح لو عليقوموضوعوالة اوىواللوالةف لوفيومسطةةو

محكنةوالاليتئن مو شكلومدوثسثةوقض الونم وب ةنسبةوةلطعدونم فومحكنةوالاليتئن موفنج وننوو

الرب و نصو الةعقبةو نصو ان نو فيو نم و جلس  ه و ص عق و ب  كثتيةو نصو ب إلجن عو الةقتالرالتو إ  الرو اللو ص عنلو

وصذةكوةستاةوال ج زوالةقض ي وكن و نظتوفيوال حك فوالة  درالواللومحكنةوالة  اليةوالةضتي  ة.و

الة الة  اليةو ةنحكنةو الاليتئن مو الئحةو محكنةضتي  ةووكن و ق فو رئ سو بواليطةو يق  ووونصو الةتيو

ال ت   ه وو فيو ط قو إةلووث،ووالةنكلفو الةنتفق تو الةنحكنةو ص تيلو الةنحكنة،و ة ن صقو الةتيوفو  و  فعو

الةتنييزو محكنةو قضتو ذةكو صفيو الةطلب،و مدو  ريخو ق ي و ني فو اشتالو الةضتي  ةو سلو الة  اليةو محكنةو

ن   بوالي(2)وال رد يو نصو الة  لو ضتيبةو اليتئن مو ن ولو رئ سوو:"و ظ فو نصو الاليتئن مو محكنةو رئ سو طةو

محكنةوالة  اليةوالةنظ م ةوالةتيويق  والةنستط فوفيومنطقةوال ت   ه وصننوالةنشتعوصة ويت بوالةبطسنواللوو

 ق ي والاليتئن موةغيتومدوذكت،وصال  وف نو ق ي والاليتئن موبواليطةوقل وإح ىوالةنح ك والةنش روإةيه وهووو

 
و(.2014(وةسنةو)34/ن(ومدوق  ونوضتيبةوالة  لوالالرد يوالةنع لورق و)32الةن دالو) (1)و
و(وموقعوقسط  ،وان ن،وال ردن.و415/988قتالرومحكنةوالةتنييزوال رد  ةورق و) (2)و
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 موإةلومو فورينيو سلوالةن ع دوصالوي يلوالاتب رهوب طًسوو ع يتوادوإرالدالوالةط ادوبتق ين والاليتئن

و   والوبطسنوبسو ص".و

صكن وهوومعلوفوف نوالاليتئن مويق فو سلوثسثيدويومً ومدوالةيوفوالةت ةيوةت ريخو  صروالةحك وإذالوو

بنق الروو الإل ع رو الةن ايو الة الئتالو  ل غو ةت ريخو ق ي و الةت ةي،و الةيوفو نصومدو صالةنب ةغووك نوصج ه ً و الةضتيبةو

و.(1)الةنستحقةوال  وصفقوالةحك وي  دروادومحكنةوالة  اليةوالةضتي  ةوإذالوة ويكدوالةحك وصج هيوو تىوال 

( الةن دالو فيو ق و صو الةن تيو الةنشتعو ننو اللو127ص ج و الة  لو اللو الةضتيبةو ق  ونو مدو (و

و ق ي والةطلب".وو:"وصي  رورئ سوالةن لحةوقتالراًلوفيو طنوالةطلبو سلويتيدويومً ومدو  ريخ(2)ون  

ص ج وننوكلومدوالةنشتعوالةن تيوصالةنشتعوال رد يوق وال فق واللو ح ي والةن الوةلتدوبستيدويومً وو

الالاتتالض. قتالرو فيو ةلنظتو ك ف ةو م الو الةقتالرالتووووصهيو الةضتي  ةو   رو الاليتئن مو محكنةو ننو كن و

محكنةو نم فو ةلطعدو ق بلةو الةقتالرالتو كونو صهذهو ال كثتيةو نصو ب إلجن عو الةق  ون،ووووصال حك فو صفقو الةتنييزو

ننو ىي نصو لصةلنحكنةو نصو زي و نصو خفض و قتالره و بنوجب غ و الةتيوقترتو صالةنب ةغو الةضتي يو .صيتىوو(3)ويو

يط ذوبن  نو"والوو الةنشتعوال رد يوننو إذويع وم  نوق  و يواليتقتووويض روط ادالةب حصوننواللو بطعن و

كن و صوالةنشتعوالةن تيوفيوالةن دالوووولف.الةعنلوال  وفيوالةنح ك وحتلوالويكونوهن كونيونضتالروب ةنك

الةت ة ة:وو129) الةح التو ن  :"ويقعواب والإلثب توفيو موا فووو-1(ومن واللو   ح حوالإلقتالرونصو ع يل و

الةن د يدو)ووات ال الال (ومدو84-83ب وإذالوك نومق مً وطبقً وةلشتصطونصوال صض عوالةنن وصواليه وفيو
 

و(.2010(وةسنةو)3(ومدو ظ فون ولوالةنح كن توفيوالةقض ي والةضتي  ةوالةحقوق ةورق و)5الةن دالو) (1)و
و(.2005(وةسنةو)91(ومدوق  ونوالةضتيبةواللوالة  لورق و)127)و صوالةن دالو،و (2)و
و.210   ص ة،وجه د،وال والةن ة ةوصالةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (3)و
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حيصوو مدو منتظنةو ة ف  تو صمستن اًلو الةق  ونو مب دئوهذالو نصو الةن تيةو الةنح ي  ةو الةنع ييتو صفقو الةشكلو

الةشطن،وو هذالو فيو الةنقترالو صالةقوالا و الةقوال يدو صبنتالا الو منه و من ثقةو مبسطةو الالات ال ووو-3مح ي  ةو ا فو

( الةن دالو صفقً و حك فو دف  تو إةلو صمستن اًلو الةنح ي يدو نح و مدو معتن اًلو ك نو إذالو هذالو78ب إلقتالرو مدو (و

والةق  ون".و

الة مدو كلو ننو ةتع يلووص ج و إمك   ةو هن كو ننو اللو ال فق و ق و الةن تيو صالةنشتعو ال رد يو نشتعو

والإلقتالرونصوإةغ  والةضتيبةونصو ع يله وإذالوصج وم ويث توذةك.و

 الثاني المطلب

 إجراءات الطعن بالحكام الصادرة عن محاكم الستئناف الضريبية لدى محكمة التمييز

ةلطعدوفيونيوقتالرو  روادوووون تىوفت ةوومدوالةنعلوفوننوالةنشتعوال رد يوق ومنحوالةنكلفوو 

الةتيوو صب ةنسبةوةلحك فو ةذةكو الةن  نةو الةقوال يدو الةتنييزوحسبو نم فومحكنةو محكنةوالاليتئن موالةضتي  ةو

(والآلةفودين روالو ق لوالةتنييزونالو10   روادومحكنةوالاليتئن موالةضتي  ةوصالةتيو قلوق نته وادو)

تعلقوب الاتتالضواللوق نةوالةضتيبةوالةتيو  و ق يته ومدووب ذن،وصالةتنييزوهووآ توفت ةوةلنكلفوف ن وي

و.و(1)ق لوضتيبةوالة  لوفنحكنةوالةتنييزو ع وناللومحكنةوةلقض  وفيوالةنن زا توالةضتي  ة

بواليطةورئ سومحكنةوالاليتئن موو نصو الاليتئن موالةضتي  ةو يق فوالالاتتالضوةنحكنةو ننو صيجبو

ةنحكنةوالاليتئن موووصمتفق  ه الةتيويق  والةنكلفوفيومنطقةوال ت   ه وصاللوالةنحكنةوإري لوالةسئحةوو

 
و.46الةق يست،وحن ي،والةطعدوبقتالرو ق يتوضتيبةوالة  ل،ومتجعوي بق،وص (1)و
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الةتيوق متوالئحةوو الةنحكنةو الةتيوفوة ن صقو الةطلبوص  فعو ني فومدو  ريخو ق ي و الةضتيبةو سلواشتالو

و.(1)الةتنييزوبواليطةورئ سه وبشكلوا ف

ف ذالوة ويق والةننيزوب فعوالةتيوفوف نوالةتنييزويتدو كًسوصهذالوم ونك   ومحكنةوالةتنييزوال رد  ةوفيو

و.و(2)والةتنييزوصإالوف نوالةتنييزويتدو كسًووريوفإح ىوقتالرال ه "ويتوجبواللوالةننيزودفعو

الةت ةيوة  صروالةحك وإذالوك نوصج ه ً ونصومدووصيجبو ق ي والةتنييزو سلوثسثيدويومً ومدوالةيوفوو

الةنستحقةوال  وووو تىوالةيوفوالةت ةيوةت ريخوق  فوالة الئتالوبت ل غوالةنستط فوالإل ع روبنق الروالةضتيبةوصالةنب ةغوال و

و.و(3)صفقوالةحك والة  دروادومحكنةوالاليتئن موالةضتي  ةوإذالوة ويكدوالةحك وصج ه  ًو

والة     توالةت ة ة:وص ق فوالئحةوالةتنييزومط واةومشتنلةواللو

والي والةننيزوصمدوينثل وصانوالنوكلومنهن وةلت ل غ.و -1

 ي والةننيزوض هوصمدوينثل وصانوالنوكلومنهن وةلت ل غ.ال -2

 الةتيو  روفيه .ووالة اوىوالةنحكنةوالةتيون  رتوالةحك والةننيزوص  ريخ وصرق و -3

 صج ه ً .و  ريخو  ل غوالةننيزوةإل ع روبنت جةوالةحك والةننيز،وننوة ويكدوذةكوالةحك و -4

 
و(.2010(وةسنةو)3ق ةورق و)/ب(ومدو ظ فون ولوالةنح كن توفيوالةقض ي والةضتي  ةوالةحقوو8 صوالةن دالو)و (1)و
و(،وموقعوقسط  ،وان ن،وال ردن.و1997(وةسنةو)37/64قتالرومحكنةوالةتنييزوال رد  ةورق و) (2)و
و(.2010(وةسنةو)3(ومدو ظ فون ولوالةنح كن توفيوالةقض ي والةضتي  ةوالةحقوق ةورق و)7الةن دالو) (3)و
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بنودومستقلةوصمتقنة،وو -5 الةج ل،وصفيو ب ةتنييز،وبحيصو كونوصالضحةوص  ة ةومدو الةطعدو نيب بو

صننوي يدوالةننيزوطلب   ،وصيجوزوة وننويتفقوبسئحةوالةتنييزومذكورالو وض ح ةومط واةو تعلقوو

 .(1)بطيب بوالةطعدو

الةتنييزومذكتالو وض  -6 ة وننويتفقوبسئحةو الةننيزوطلب   وصيجوزو ي يدو ح ةومط واةو تعلقووصننو

 .(2)بطيب بوالةطعد

ص نظتومحكنةوالةتنييزوفيوقض ي وضتيبةوالة  لوالةننيزالو  ق قً وب اتب ره ومحكنةوق  ونوالالوالذالوو -7

قترتوننو نظته ومتالفعةومدو لق  و فسه ،ونصوبن  واللوطلبومدوطتفيوالة اوىوصصالفقتواللو

الةتني محكنةو الةتنييزو   رو فيو الةنظتو مدو الال ته  و صان و ردوذةكو نصو بق ولو إم و قتالره ،و يزو

الةتنييز،وصبتطيي ونصو قضوالةقتالروالةننيز،ونصوب ا دالوالةقض ةوإةلومحكنةواليتئن موقض ي وضتيبةو

 الة  ل.و

إةلوو -8 ننو عي ه و دصنو الة اوىو فيو الةتنييزو محكنةو ةلحك ،و حك و الةنوضوعو  ةحً و ك نو صإذالو

الةتنييزو ضندوو ةنحكنةو بحك و ج  و كن و الاليتئن م،و فيومحكنةو ننو حك و الةتنييزو ةنحكنةو

الة اوىودصنوننو عي ه وإةلوم  ره وإذالوك نوالةنوضوعو  ةحً وةلحك ،وصالةحك والةذيو   رهو

 .(3)وبهذهوالة ورالوالويق لونيوالاتتالضونصومتالجعة

 
و(.2010(وةسنةو)3الةضتي  ةوالةحقوق ةورق و)/ن(ومدو ظ فون ولوالةنح كن توفيوالةقض ي وو8الةن دالو) (1)و
و.209الةخ  ص ة،وجه د،وال والةن ة ةوالةع مةوصالةتشتيع توالةضتي  ة،ومتجعوي بق،وص (2)و
و.1/11/2021  ريخوالة  ولوو،ووسط  ق(وموقعوو423/85قتالرومحكنةوالةتنييزورق و) (3)و
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ة ىومحكنةووووصيج  الةطعدو ب  نوح التو ق و سومدو ال رد يو الة  لو ق  ونوضتيبةو ننو الةب حصو

ال ال متو يستوجبو من و )الةتنييز،و رق و ال رد  ةو الةن   ةو الةنح كن تو ن ولو ق  ونو إةلو ةسنةوو42ةتجوعو (و

اللوو1988) الةضتي  ةو الةتشتيع تو نح ةتو حيصو الةنح كن تووووصجوبو(،و ن ولو ق  ونو نحك فو  ط يقو

 الةن   ةوال رد  ة.و

الةضتي يوو الة  درالوادومحكنةوالاليتئن مو الةقتالرالتوالاليتئن ف ةو ننوكلو هن و س ؤل،وهلو صيثورو

ةلتنييز؟وو فيووق بلةو الةتنييزو محكنةو نم فو الةطعدو يق لو ن  و ب ةتنييز؟،و جيب،و إذنو إةلو ن ه و حت جو نفو

ال حك فوالةتنييزوفيوال حك فوالة  درالوادومح ك والاليتئن موفيوالة ا صىوالةتيو زي وق نته واللواشتالو

الةت ةيووووآالمودين روصذةكو سلوثسثيدويومً ومدوالةيوفوالةت ةيوةت ريخو  صره وإذالوك  توصج ه ةوصمدوالةيوفو

ةت ريخو  ل غه وإذالوك  توق و  رتو  ق قً ونصوبنث بةوالةوج هيونصوصج ه ً والاتب ريً واللوالةتغ ومن وصردوفيوو

فسو ق لوالةطعدوب ةتنييزوإالوب ذنومدورئ سومحكنةوووووو تىوالاليتئن ف ةوال حك فووال ووونيوق  ونوآ ت،ونم و

ةت ريخو الةيوفو ني فومدو يق فوالةطلبو سلواشتالو ب ةتنييزوننو الةتنييزونصومدويفوض وصاللوط ةبوالإلذنو

و  صروالةحك وإذالوك نوصج ه ً وصالالوفندوالةيوفوالةت ةيوةت ريخو  ل غ .وو

الةن ب ةتف يلو فيوطلب و ي يدو ننو ب ةتنييزو الإلذنو الةتيووصاللوط ةبو نصو الةنستح ثةو الةق  و  ةو قطةو

اللوج  بومدوالةتعقي والةق  و يوصذةكو حتوط ئلةوردوالةطلبو كًس،وصإذالو  روالةقتالروب إلذنوصجبواللوو

الإلذن،وصيبقلوو ةت ريخو  ل غ وقتالرو الةت ةيو الةيوفو ني فومدو الةطعدو سلواشتالو يق والئحةو الةطلبوننو مق فو

و.(1)ة اوىوالإلذنوق ئنً وحتلو  صروالةحك والةنه ئيوفيوال

 
و.421الةعط ة،وصةي وا  والةكتي ،والةتشتيعوالةضتي ي،ومتجعوي بق،وص (1)و
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نم فوو الةطعدو ف  :"و ق لو ج  و صالةتيو قتالرال ه و نح و فيو ال رد  ةو الةتنييزو محكنةو نك   و م و صهذالو

ال  الة اوىو نم و دين رو آالمو اللو نسةو الةتنييزو مدووو تىومحكنةو ب ذنو إالو ب ةتنييزو الةطعدو فسو ق لو

)و الةن دالو ةنصو صفقً و بذةكو يفوض و مدو نصو الةتنييزو محكنةو ن ول219رئ سو ق  ونو مدو الةنح كن توووو(و

و.(1)والةن   ة"

و

 

 

  

 
و.1/11/2021،و  ريخوالة  ولوو(ومنشورالتوموقعوقسط  2004/و2370/2002 نييزوحقوقو) (1)و
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 الخاتمة والنتائج والتو يات 

و:ف ن ويليويستعتضوالةب حصوالةخ  نةوصالةنت ئجوصالةتو   تو

 أولا: الخاتمة:

 ن صةتوالة راليةوموضوعوالةتق يتوالةضتي يوصطتقوالةطعدوال  وفيوالةتشتيعوالةضتي يوال رد ي:وو

دراليةومق ر ة،وصذةكومدو سلوا دومدوالةنوضوا تومدو سلوب  نوم ه ةوالةضتيبةوصن والعوالةضتالئبوو

صص  ئفوالةن ققووص ف تووص   ئصوالةضتيبةوصقوالا والةضتيبةوصكذةكوب  نوم ه ةوالةتق يتوالةضتي يو

ث وب  نوك ف ةو ق يتوالةنب ةغواللوالةضتيبةوفيوق  ونوضتيبةوالة  لوصك ف ةو ق يته ووويوص سح    الةضتي 

الالاتتالضواللوالةتق يتوالةضتي يوصكذةكوالةطعدوالةقض ئيواللو ت جةووفيوالةقوال يدوالةنق ر ةوصكذةكوب  نو

و.والالاتتالضواللوالةتق يتوالةضتي يوصق وال تهتوالة راليةوالةلوجنلةومدوالةنت ئجوصالةتو   ت

 ثانياا: النتائج 

صذةكوةخزينةوالة صةةوحسبود ل وووادونيوانلوبق  و حقيقوربحو فعوالةضتيبةيلتزفوالالفتالدوب -1

 مه مه والةنختلفةو.وصبن ويحققوم لحةوالة صةةوفيو نفيذو

الةن دالوالةتيو خضعوةلضتيبةوة ستوال خ صوصال ن وهيونمواللوالةنكلفوحيصو قتطعوالةضتيبةوو -2

 .ومنه و

تيبةوا مةواللوالة  لوالصوق و كونوضتيبةواللوم  درووالةضتالئبواللوالة  لوق و كونوض -3

 الة  لوالةنختلفة.و
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 ختلفوطتقو سعيتوالةضتيبةوفيوالة صلوحسبوالةتشتيع توالةن  نةوةلضتيبةوصالةتيويت ومدو -4

  سةه و ح ي ويعتوالةضتالئب.و

بمم ومممدوهممذالوالةتطمموروبسمم بو طمموروال  ظنممةووالةضممتي  ةو طممورتو طمموراًلوك يممتاًل،وصكمم نوالوالإلدالرالونن -5

مممدو ح يمم وصامم  والةضممتيبةوص قمم يتوالةنعمم لووالإلدالرالالةضممتي  ةوص نمموعوالةعنل مم توالةتمميو قمموفوبهمم و لممكو

الةضممتي ي،وصانل مم توالةفحممصوصالةتق بممة،وصالةت مم يوةك فممةوالةنخ ةفمم توالةضممتي  ةوفمميوإطمم روالةطعممونو

 مم تو حتمم جوإةمملوان  ممتومىهلممةوصكمملوهممذهوالةعنلوصالةنن زامم توالةقضمم ئ ةوحممولوالةنسمم ئلوالةضممتي  ة

 .حك فوالةتق بةوصإدالرالوهذالوالةجه زوالةنه إالتوالةفن ةوالةق درالواللو ة يه والةكف و

مدو   ئصوالةضتيبةون ه وفتيضةوم ة ةوص فتضوبحك والةق  ونوصفتيضةوحكوم ةوصفتيضةوو -6

 ج تيةوصضتيبةو ه ئيوصبسومق بل.و

للوالةق  ونومنذوا فودوالةتع يستواا فواليتقتالروالةتشتيعوالةضتي يوصذةكوبس بوالجتال والةع ي وم -7

 الآلن.و(وصحتلو2010)

الةضتي يوصالةنتنثلووبطيلوبوالةتق يتوال فقوالةتشتيعوال رد يوصالةتشتيع توالةنق ر ةواللوالال ذو -8

 .والإلدالريوب القتالروالةضتي يوصالةتق يتو

فيواَلنوصالح وفيومتحلةوالالاتتالضوبحيصو   روالةقتالروووالةضتي  ةو  نً وصوحكن ًووالإلدالرال عت تو -9

 الالبت الئيوصوهيو فسه و نظتوفيوقتالروالالاتتالضوصوهذالوالويحققوالةع الةةو.و

يحقوالةلوهيئةوالالاتتالضوزي دالوالةضتيبةوصوهذالومخ ةفوووالإلدالريوفيومتحلةوالالاتتالضو -10

 ةلق ا الوالةع مةوالويض روط ادوبطعنةو.و
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 ثالثاا: التو يات 

والةنت ئجويو يوالةب حصوف ن ويلي:فيوضو و

 ع يلو صوالةن دالوالةتيو تعلقوب ةضتي  ةوالةت  ا يةوصالةضتيبةووو تننلواللوالةنشتعوال رد ي -1

 .و111الةن دالووالةنس  ةوحيصوالنو تالئحوالةضتالئبومخ ةفةوةل يتور

  تننلواللوالةنشتعوال رد يوا فوفتضونصو ع يلو صوالةن دالوالةتيو فتضوبه والةضتيبة.و -2

 كونوجهةون تىو نظتوفيوقتالروالالاتتالضوصا فوالةسن حوةلجهةوالةتيويت والالاتتالضوضتصرالوننو -3

 ة يه وبزي دالوالةضتيبة.و

ةجوح ةةوا فوحيصوننوالةق  ونوالةح ةيوة ويع ووق  ونوضتيبةوالة  لوننوهن كوإ ك ة ةوفيو -4

صهذالويتطلبوإجتال والةسزفوووفعوالةتيوفوكن وا ةجته والةتشتيع توالةس بقة اليتط اةوالةنكلفوننوي

 تسفيوهذهوالإل ك ة ة.وة

ضتصرالوننو تفقوالةتشتيع توالةنختلفةوفيو ح ي وطتيقةوصالح الوةتسعيتوالةضتيبوحتلوالو ح لوو -5

 هن كوإ ك ة  توبس بوال تسموطتقوالةتسعيت.

ضتصرالوننويقوفوالةنشتعوبتوض حوالةن  دروالةخ ضعةوةل  لوبن ويقللومدوالةنزالا توحولوهذهوو -6

 الةنقطة.و

معوإا الده والإلا الدوالةجي وصإ  حةوالةفت ةوةتكوينه ووالإلدالرالهذهوضتصرالوالال ت  روالةسل  وةنو فيو -7

 الن ً وصمهن ً و،ومعومنحه والةضن   توالةسزمةوةنب  تالومه مه وصنان ةه واللونكنلوصج .و
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 وصوق  ونوضتيبةوالة  لو تع يستواللوالةثغتالتوالةنوجودوفيوالةنشتعوال رد يوالةو تننلوالل -8

معوالةتع يستوالةج ي الوص غيتوالةظتصموالالقت  ديةوصبن ويحققوالةع الةةوفيوكلومدووفبن ويتوال 

 الةنكلفيدوص زينةوالة صةة.و

الجتال ومزي ومدوالة رالي توبحيصويت يدومدو سةه والةتق بةوالةقض ئ ةوصاللوآة ةو ق يتوضتيبةوو -9

 ال رد ي.الة  لوفيوالةتشتيعو

الةقتالروالةضتي يوب اليتالدالتوالةس بقةوووالةتزالفوم ققيوالةضتيبةوبن  نوينويةوالةضتيبةوصوا فوربطو -10

 ةلنكلفو.و

 صضعويقفوةغتالم توا فودفعوالر  الوالةضتيبةو.و -11

 ع يلوالةق  ونوصالةسن حوالطتالمو  رج ةوذالتوال ت  صوب ة  ولوفيو شكيلوهيئ توالالاتتالضو -12

  حق قً وةلع الةةو.

 ح ي والة  لوالةخ ضعوةلضتيبةومدوبن والةتصال بوةلجن عودصنومنحوالاف  التوالض ف ةوةلنتق ا يدو -13

  حق قً وةلع الةةووصوالةنس صالالو.و
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و.،ودالروصالئلوةلنشت،وان ن(. المحاسبة الضريبية2008الةقط ص ة،وا دلوصاف  ة،وا يو)

و.ان نوزهتالنوةلنشتوصالةتوزيع،و،الضريبة على الدخل.و(1995)وو  ة ووالةخطيب،

و،وان ن،ودالئتالوضتيبةوالة  ل.اقتصادات التهرب من ضريبة الدخل(و1965اتف ت،وغ ةب،و)

الةطبعممةوالالصةممل،و،والضرررائب ومحاسرربتها،و(2003 ممور،وا مم والةن  ممت،وصامم  ،و  ئممل،وصالةشممتيف،وال مم نو)

و.دالروالةنسيتالوةلنشتوصالةتوزيع،وان ن

و.ان ن:ودالروجهينةوةلنشتوصالةتوزيعالرقابة المالية في القطاع الحكومي، (،و2004حن د،ونكتفوإبتاله  ،و)

و.صالةضتي ي،وان ن،ودالروالةثق فة(والةتشتيعوالةن ةيوو2017الةح ي ي،و ختو)
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و،ودالروالةج معةوالةج ي الوةلنشت،والإليكن رية.التشريع الضريبي المصري (.و1999حش ش،وا دلونحن و)

و،ودالروالةنع رم،والةق هتال.أ ول القانون الضريبي (.و1954الي،ودصالروصب صي،ومحن و)

و.و،وان ن،ودالروالةثق فةالتشريع المالي والضريبي (و2017الةجني ي،و ختو)

و.،وان ن،ودالروالةثق فةوالمالية العامة والتشريعات الضريبية (و2009ةشوالبكة،وي ة و)ال

،ومنازعات الوعاء الضريبي، األ ول اإلجرائية وطرق الطعن، دراسة مقارنة(وو2013ةشوبكي،و ضتو)

و.وبيتصت،والةنىيسةوالةح يثةوةلكت ب

صالةقط ص ة المحاسبة الضريبية (وو2004،وا دلوصالةج ع،ونحن و)اف  ة،وا يو ،وان ن،ودالروالجديد في 

و.صالئلوةلنشتوصالةتوزيع
و.و،وان ن،ودالروصالئلوةلنشتوصالةتوزيعالمحاسبة الضريبية(و2004ف  ة،وا يو)و.

و.و،والإليكن رية،والة الروالةج مع ةمبادئ المالية العامة(و2003درالز،وح م و)و

و.والإليكن رية،والة الروالةج مع ةووالقتصاد السياسي )القتصاد المالي(مبادئ دصي الر،ومحن و)د.ت(و

و.و،والةجزالئت،ومىيسةوالة ح موالةزرق  والضرائب الوطنية والدولية(و2010بواون،ويضتالو)

و.و،وب.ن2،وطوالضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق(و2003البوو   ر،ومحن وصآ تصنو)

و.و.ان ن،ودالروصالئلوةلنشتوصالةتوزيعو،أسس المالية العامة(و2014الةخطيب،و  ة و)

و.،وان ن،ودالروالةح م وةلنشتوصالةتوزيعالمالية العامة والتشريع المالي الضريبي (و2005الةعلي،وا دلو)

( غ زيو مقارنة(وو2003ان ية،و دراسة  واإلسالمي  المالي  الفكر  في  الضريبي  الإليكن رية،والنظام  ،و

و.ومىيسةو ب بوالةج معةوو

و.5،ودمشق،ومط وا توج معةودمشق،وطة العامة والتشريع الضريبي المالي(و1992بشور،وا  فو)



127 
 

و،وان ن،ودالروالةثق فةوةلنشتوصالةتوزيع.والمالية العامة والتشريع الضريبي (و2021الةق سي،ونا دو)

و،ودالروالةج معةوالةج ي الوةلنشت،والإليكن رية.التشريع الضريبي المصري (.و1999حش ش،وا دلونحن و)

و،ودالروالةنع رم،والةق هتال.أ ول القانون الضريبي (.و1954الي،ودصالروصب صي،ومحن و)

،ودالروالةنعمم رم،وأ رول التشرريع الضرريبي المصرري (.و1959ب صي،ومحن وط وصالةنش ر،ومحنمم وحنمم يو)

والةق هتال.

و،والة الروالةج مع ة،والةق هتال.النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق(.و1998حج زي،والةنتييوالةسي و)

و،ودالروالةنعتفةوالةج مع ة،والإليكن رية.التشريع الضريبي والمالي (.و1997  حة،وم طفلور ي و)

،ومىيسممممةو ممممب بوالةج معممممة،ودراسرررات فررري الرررنظم الضرررريبية(.و1975بتكمممم ت،وا مممم والةحنيمممم ،وصآ ممممتصنو)

والإليكن رية.

و،والة الروالةج مع ة،وبيتصت.النظم الضريبية(.و1983الةبطتيق،ويو سو)

و.و،والةق هتال،ودالروالةنهضةوالةعتب ةعلم المالية العامة(و1974)و   ت،وزيدوالةع ب يد

،والقانون المدني أحكام اللتزام(.و1980الةحك  ،وا  والةنجي وصالةبكتي،وا  والةب قيوصالةبشيت،ومحن وط و)

و،وصزالرالوالةتعل  والةع ةيوصالةبحصوالةعلني،والةعتالق،وبغ الد.2ج

محاسرربة الضرررائب بررين النظريررة (.و2009نبمموو  مم ر،ومحنمم وصالةنشممم الة،ومحفمموظ،وصالةشممهوالن،وفمممتال و)

و،ودالروصالئلوةلنشت،وان ن.والتطبيق

و،وان ن،ودالروالةثق فةوةلنشتوصالةتوزيع.والتشريع المالي والضريبي (و2017الةجني ي،و ختو)

و،وان ن،ودالروالةثق فةوةلنشتوصالةتوزيع.المالية العامة والتشريعات الضريبية (و2021الةشوالبكة،وي ة و)

و،والةجزالئت،ودالروهومة.واقتصاديات الجباية والضرائب(و2003محتزي،ومحن ،و)



128 
 

و،وان ن،ودالروصالئلوةلنشتوصالةتوزيع.والمحاسبة الضريبية(و2004اف  ة،وا ي)و

و،والةق هتال،ودالروالةنع رم.والوسيط في تشريع الضرائب(و1995اط ة،ومحنودو)

( نحن و في  (وو2012غيسن،و القانونية  القاعدة  الضريبي تجزئة  الةح يثةووالتشريع  الةنىيسةو بيتصت،و ،و

وةلكت ب.و

( الضريبة والتفاقيات (وو2016  يق،ومحن و القوانين  تطبيق  الناشئة عن  الضريبة  المنازعة  أنهاء 

و،والةق هتال،ودالروالةنهضةوالةعتب ة.والدولية، دراسة مقارنة

و.و،وبيتصتوالةج معةوالةنفتوحةمبادئ المالية العامة(و2009ميسدويو س،ومن ورو)

و،وان ن،ودالروالةح م .ووعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي (و2008الةزبي ي،وا  والةب يطو)

( فىالدو محن و ،و العادية،(وو2009إبتاله  و والموارد  العامة  النفقات  المالية،  علم  مكتبةوووومبادئ  الةق هتال،و

و.والةنهضةوالةعتب ة

،ومكتبممةوالإل ممع عوالممولين واإلدارة الضرريبيةاإلطار القانوني للعالقة بين (.وو2006محنمم و)ووييع ،ومح

والةفن ة،والإليكن رية.

و،ودالروالةنهضةوالةعتب ة،والةق هتال.ووالممول واإلدارة الضريبية(.و1991ر يب،ورالبحو)

،ومكتبممةوامميدو ممنس،والشررخص القررانوني عالقاترره وحقوقرره والتزاماترره(.و1973الةشممتبيني،وانمم دوالةمم يدو)

و.الةق هتال

و،ودالروالةنهضةوالةعتب ة،والةق هتال.1،وجالمالية العامة مبادئ(.و1969  قي،وا طفو)

 ثانياا الرسائل واألبحاث: 
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العتراضات الضريبية أسربابها وسربل معالجتهرا مرن وجهرة نظرر كرل مرن دائررة (وو2011الةغ   ،ومحن و)

و.،وري ةةوم جستيتوغيتومنشورال،وج معةوالةشتقوال صيط،وان نضريبة الدخل والمكلفين

،ومطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي األردني، دراسرة تحليليرة(.وو1994   ص ة،وجه دو)

و.ري ةةوم جستيتوغيتومنشورال،والةج معةوال رد  ة،وان ن

و.4،وج معةوالةكويت،والةع دمجلة الحقوق (.والةط  عةوالةق  و  ةوة يدوالةضتيبة،وو2008الةعلي،وا دلوفل حو)

,وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجامعرات الخا رة األردنيرة(،وو2001زي دونميدوا  والةغني،و)وو،زي الن

و.ري ةةوم جستيتوغيتومنشورال,وج معةونلوالة يت:والةنفتق,وال ردن

اثر التشريعات الضريبية على انشطة التجارة اللكترونية من وجهتي نظرر (.وو2021نبووحجلة،وبش رو)

و،وري ةةوم جستيتوغيتومنشورال،وج معةوالةزيتو ة،وان ن،والالردن.الضريبةدافعي الضريبة ومدققي 

طررق تقردير وعراء الضرريبة والطعرن فيهرا فري التشرريع الردنري العراقري دراسرة (وو2021حسيد،وي رالو)

و،وري ةةوم جستيتوغيتومنشورال،وج معةوالةشتقوال صيط،وان ن،وال ردن.مقارنة

(طرائقتقديرالمالالخاضعلضريبةالدخلدراسةمقارنةبينالتشريع2020حسين)عبدالباقي،

 .36-1(:1)1،مجلة جامعة عين شمساإلسالميةوالقوانينالوضعيةالضريبية"،

طتالئممممقو قمممم يتوالةنمممم لوالةخ ضممممعوةضممممتيبةوالةمممم  لودراليممممةومق ر ممممةوبمممميدوالةتشممممتيعو(2010الةعنممممزيو،وحيمممم رو)

و.50-1(:و8)1،وومجلة كلية التراث الجامعية،وبحصومنشورو،والةضتي  ةووالإليسم ةوصالةقوال يدوالةوضع ة

التشررريعات الضررريبية علررى انشررطة التجررارة اللكترونيررة مررن  اثررر(.و2021نبممووحجلممة،وبشمم رو)وال ظممت

،وريمم ةةوم جسممتيتوغيممتومنشممورال،وج معممةوالةزيتو ممة،وانمم ن،ووجهتي نظر دافعي الضريبة ومدققي الضريبة

والالردن.
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( صق يست،وحن يو إبتاله  ،و ق  ونوو2018الةشوالبكة،و فيو الةضتي  ةو الةع الةةو ال رد يومدو الةنشتعو (وموقفو

و.23(:و4)24،واليرموك أبحاثضتيبةوالة  ل،و

و.4قوق،وج معةوالةكويت،والةع دمجلة الح(.والةط  عةوالةق  و  ةوة يدوالةضتيبة،وو2008الةعلي،وا دلوفل حو)

ومطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي األردني، دراسرة تحليليرة،(.وو1994   ص ة،وجه دو)

وري ةةوم جستيتوغيتومنشورال،والةج معةوال رد  ة،وان ن.

،والمنازعة الضريبية في التشرريع الضرريبي المصرري المقرارن محن ونحن وا  والةتؤصمو)د.ت(.وومحن ،وو

وري ةةودكتوراله،وج معةوايدو نس،والةق هتال.

،وري ةةوم جستيت،وج معممةوسريان قانون ضريبة الدخل، دراسة مقارنة(.وو2004الةط ئي،وفضيلةوعب  و)

والةنو ل،والةنو ل.وو

ري ةةودكتوراله،وج معةوالةق هتال،ووألرباح التجارية والصناعية،ضريبة ا(.و1959اويضة،ونحن وث بتو)

والةق هتال.و

)و صزةوف،و ض لو الةتزالقو ا  و صالةفتح،و نحن و صكل و  ،و رنفتو قتالروو2018يسمة،و اللو الةنىثتالو الةعوالملو (و

و.و1337-1311(:و1)19،ومجلة الجامعة اإلسالميةمق رودالئتالوضتيبةوالة  لوصالةن  ع ت،و

،ونطتصحةودكتورالهوغيتومنشورال،والةوي طووالفراغ التشريعي في احكام الضرائب(وو2009الةزبي ي،وإبتاله  و)

وفيو شتيعوالةضتالئب،والةق هتال،ودالروالةنع رم.

،وري ةةوم جستيتوغيممتومنشممورال،وج معممةوالتهرب من ضريبة الدخل في فلسطين(.وو2004ق ي ،و سحو)

والةنج حوالةوطن ة،وفلسطيد.
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،وريممم ةةودكتممموراله،وج معمممةوانممم نوالمعاملرررة الضرررريبية للررردخل غيرررر المشرررروع(.و2005الةسمممنور،وموفمممقو)

والةعتب ة.

فيو ق يتوالةضتيبةوال ف قً ،ووووالإلدالرال(والةط  عةوالةق  و  ةوةسلطةوو2009يحي،وق  ت،وا  والةلط ف،و  يفو)

و.308(:و2)1،وج معةو كتيت،والةعتالق،ومجلة جامعة تكريت للحقوق 

( محن و ال2013الةنه يني،و اله المو الةع مة،وو(و الةن ة ةو فيو مح ضتالتو لإلدارة  ةضتيبة،و الوطني  المعهد 

و.والدورة التحصيرية

( ال ت  ر،وص  ةح،ومحن وصمه يو بيدو2010حسيدو الةضتيبةو من زا تو الةضتي  ةوفيوحس و الةج ة ةو (و

و(.24)1،وبغ الد،ومجلة جامعة بغدادالةضتصرالوصالةنس مة،وبحصومنشور،و

قتالرو ق يتوضتيبةوالة  لوفيوال ردنوصطتقوالةطعدوف  وإدالريً وو(و1998)حسدوفسحوالةح جووو،مويل

 .3،وموقعوقسط  ،وا دنقابة المحامينصقض ئ ً /منشورالتو

ةوفيوالةطعونوالةضتي  ةوصالة يتوريةوص ط ق ،ووالإلدالري(ومشتصع ةوال ت  صوالةلج نوو2012الةهسةي،والي)وو

و.(و4)1ق ر،وو،وج معةوذيمجلة القانون للدراسات والبحوث القانونيةبحصومنشور،و

 ثالثاا: القوانين والتشريعات: 

(والةننشوروب ةجتي الوالةتين ةوب ةع دوو2005(وةسنةو)91ق  ونوالةضتيبةواللوالة  لوالة  دروب ةق  ونورق و)

و(.2005(وةسنةوو)و23)

و(.2010(وةسنةو)3 ظ فون ولوالةنح كن توفيوالةقض ي والةضتي  ةوالةحقوق ةورق و)
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