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ادلستخهص
زدا َُٗاَٛ صؿٗاٛ ب١ُٗاملٚ ٠ب ايػري املباغس٥عات َٔ ايغساٝ املب١بٜتعد عس
ّ يف عا٠ٍ َسٚ يف ايعسام أل١بٜ ايغسٙمت ؾسض ٖرٚ. ١ٝازد املايٛ بامل١َ ايعا١ْيسؾد اـصا
ّ ؾكط ؿني إ قا٠املُتاشٚ ىلٚ اال١ؾٓادم ايدزجٚ ِ اـدَات اييت تكدَٗا املطاع٢ًع1997
اـدَاتٚ د َٔ ايطًعٜ ايعد٢ً ٖا عٓدَا قاّ بؿسعٗا ع٤عاٚ عٝضٛ بتٞاملػسع ايعساق
 بٗا يف١ٓعِ االذهاّ اـاصٜ  اْ٘ ملٟ ا١اشْات ايالذكٛاملٚ 2015 ١ْاشَٛ جبٛ مب٣االخس
113 ِ ايدخٌ زق١بٜٕ عسْٛظ ذيو اىل قاٛ اْ٘ اذاٍ غض٢ًٕ َطتكٌ ؾغال عْٛقا
ِّ االذهاٝ بتٓعٞاّ املػسع ايعساقٝب قٛجٚ تطًب االَسٜ املعدٍ ايٓاؾر يريو1982 ١ٓيط
.ٌٕ َطتكْٛ بٗا يف قا١اـاص
.١٦ املٓػ١اقعٛ اي,عاتٝ املب١بٜ ضعس عس,ٞ ايعساق١بٜٕ ايغسْٛ قا:١ٝايهًُات املؿتاذ
Abstract
The sales tax is an important indirect source of tax
revenue for states. The sales tax was first enacted in Iraq in
1997 on services provided by restaurants and first-class
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hotels. Later the Iraqi legislature expanded the tax to include
other goods and services in accordance with the 2015
budget. However, the sales tax has not yet been regulated in
a separate law as the legislature referred to the amended
Income Tax Law ( 113 1982). This article argues that sales
tax is complicated and subject to interpretation, thus it needs
to be regulated by codified law.
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law,
established sales tax base.
ادلقذمـة
تعد ايغسا٥ب بضٛز ٠عاََ ١ضدزاً َٔ َضادز ايدخٌ املُٗ ١يًدٚي ،١ؾٗ ٞتعٌُ عً٢
شٜاد ٠إٜسادات اـص ١ٜٓايعاَ ،١يرا تطتٗدف اؿهَٛات َٔ ؾسض ايغسا٥ب ؼكٝل االضتكساز
االقتضادٚ ٟؼطني ٚتري ٠من ،ٙٛنُا أْٗا تطاعد يف ؼكٝل االضتكساز االجتُاع ٞبإعاد ٠تٛشٜع
ايدخٌ بني طبكات اجملتُع املدتًؿٚ ،١تعترب اٜساداً َُٗا يًدٚي ١يإلضٗاّ يف ايٓؿكات ايعاَ،١
ٚؼكٝل األٖداف االقتضاد ١ٜاملدتًؿ ١بدعِ ايٓػاطات املٛجٗٚ ١اإلْتاد احملًٚ ،ٞإعؿا٤
املؤضطات ذات األُٖٚ ،١ٝأٜغاً يتركٝل األٖداف االجتُاع ١ٝيف خًل ايتٛاشٕ بني دخٍٛ
االغداظٚ ،تؿسض عسٜب ١املبٝعات بطبب اضتٗالى املهًـ هلاٚ ،يًرد َٔ ايطًع غري
ايغسٚز ١ٜنايطها٥س ٚاملػسٚبات بهاؾ ١أْٛاعٗا أٜغاًٚ ،ؼكٝل اٖداف ضٝاض ١ٝناإلعؿا٤ات
اؾُسن ١ٝبني ايدٚ ٍٚاملعاًَ ١باملثٌٚ ،ميهٔ إٔ ته ٕٛإعؿا٤ات َٔ ايغسا٥ب عً ٢املطبٛعات
َثٌ (نتب ايتعً ِٝايعايٚ ٞايرتبٚ ،)١ٝاؾُعٝات اـريٚ ١ٜال تكٌ اُٖ ١ٝعسٜب ١املبٝعات عٔ
ذيو َٔ ذٝث اْٗا َضدز َِٗ َٔ َضادز اإلٜسادات ايعاَ ١باعتباز ايغسا٥ب عٓضساً أضاضً ٝا
يف تطٜٛس اجملتُعات نْٗٛا تعٛد بايٓؿع يًحُٝع نُا تطاِٖ يف تطٜٛس اؿٝا ٠بػهٌٍ عاّ ٖٛٚ
اؾٖٛس األضاع َٔ ٚجٛدٖا اؿكٝك.ٞ
ضبب اختٝاز ايبرث:
إ ضبب اختٝاز املٛعٛع ٖ ٛاُٖ ١ٝعسٜب ١املبٝعات بٛصؿٗا َضدزا َُٗا َٔ
َضادز االٜسادات ايعاَ ١يرا دنب تٜٓٛع ٖر ٙاإلٜسادات عٔ طسٜل ؾسض عسا٥ب اخس ٣نغسٜب١
املبٝعات ,ؾٗدف ا ٟدٚي ١زؾع َطتٛاٖا االقتضاد ٟعٔ طسٜل تػحٝع تضدٜسٖا ٚمحا١ٜ
َٓتحٗا ايٛطين ٚدعُ٘ مبٓر٘ االعؿا٤ات ،ؾغال عٔ إضٗاّ املهًـ بٛصؿ٘ عغٛاً يف اجملتُع
بأدا ٤ايغسا٥ب بضٛز ٠عاَ ،١إ ايػا َٔ ١ٜؾسعٗا ٖ ٛاضٗاَٗا يف ضد ايعحص اؿاصٌ يف خص١ٜٓ
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ايدٚي ١نْٗٛا متتاش بايترض ٌٝايدٚزٚ ٟايؿٛز ،ٟؾغالً عٔ إٔ عسٜب ١ايدخٌ ٚغريٖا َٔ
ايغسا٥ب تكًٌ ا ٚتكٓٔ َٔ ؾ ٤ٛايدٚي ١يالقرتاض.
َػهً ١ايبرث:
تهُٔ َػهً ١ايبرث يف عدّ ٚجٛد تٓع ِٝقاَْ ْٞٛتهاٌَ يغسٜب ١املبٝعات يف
ايعسام ،ؾُا ٚزد يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞال ٜعد ٚإ ٜه ٕٛفسد قسازات تسجع يف تٓعُٗٝا اىل قبٌ
عاّ  ٣٠٠٢تعًكت بؿسض عسٜب ١املبٝعات عً ٢ايؿٓادم ٚاملطاعِٚ ،بعد  ٣٠٠٢جا٤ت
ْضٛظ َتؿسق ١تغُٓتٗا املٛاشْات ايعساق ١ٝاملتتابع ١عً ٢بعض اْٛاع ايطًع ٚاـدَات
نايطٝازات ٚخدَات اهلاتـ ايٓكاٍ ٚاملػسٚبات ايهرٛيٚ ١ٝايؿٓادمٚ ،قد مت تٓع ِٝاملطاٌ٥
املتعًك ١بٗر ٙايغسٜب َٔ ١خالٍ تعًُٝات ؾسض ٚجبا ١ٜعسٜب ١املبٝعات زقِ  ٥يطٓ١
 ،٣٠٠٥اال اْ٘ َع ٚجٛد ٖر ٙايتعًُٝات ٜبك ٢ايٓكط ٜعرت ٟتٓعٖ ِٝر ٙايغسٜب ١اذ إ
االذهاّ املتعًك ١بٗا َا شايت عاج ١يًهثري َٔ ايٓضٛظ ايكاْ ١ْٝٛاملباغس ٠اييت ؼهِ
قبغ ١ايدٚي ١عًٖ ٢را ايٓٛع َٔ اْٛاع االٜسادات ايعاَ ١اييت َٔ غأْٗا إٔ تػين اـص١ٜٓ
ايعاَ ١يًدٚي ١مبا ٖ ٛعسٚز ٟيتٛؾري َا ٜػبع اؿاجات ايعاَ ١يًُحتُع.
اٖداف ايبرث :
ٜٗدف ايبرث اىل تٓا ٍٚايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيغسٜب ١املبٝعات يف ايعسام ٚايد ٍٚقٌ
املكازَْ ١ضس ٚاالزدٕ ألْٗا دَ ٍٚكازب ١يٓا َٔ ذٝث ايتٓع ِٝؾغال عٔ اْٗا قاَت بإجسا٤
ايعدٜد َٔ ايتعدٜالت عً ٢قٛاْٗٓٝا عهظ املػسع ايعساق.ٞ
ؾسعٝات ايبرث:
 .1تعد عسٜب ١املبٝعات عسٜب ١غري َباغس ،٠نُا تتُٝص بتٓٛع ٚعاٗ٥ا إذ تُؿسض عً ٢عدٜد
َٔ ايطًع ٚاـدَات.
 .2مل ٜٓعِ املػسع ايعساق ٞاالذهاّ اـاص ١بغسٜب ١املبٝعاتٚ ,امنا جا٤ت َتٓارس ٠يف
قٛاْني املٛاشْ ١ايعاَ.١
 .3عسٜب ١املبٝعات عسٜب ١ع.١ٝٓٝ
 .4تطبل قٛاْني عسٜب ١املبٝعات قاعد ٠اـضِ ٚزد املبايؼ املدؾٛع.١
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 .5إ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات ايصَت املهًـ بايعدٜد َٔ االيتصاَات نُا َٓرت٘ ايعدٜد َٔ
اؿكٛم.
 .6تأخر عسٜب ١املبٝعات بايطعس ايٓطيب ٚتعتُد طسم عدٜد ٠يف تكدٜس ٚؼض ٌٝايغسٜب.١
َٓٗح ١ٝايبرث:
ٜعتُد ايبرث عً ٢املٓٗخ ايترً ًٞٝاملكازٕ بني ايٓضٛظ املٓعُ ١يغسٜب١
املبٝعات يف ايعسامٚ ,قاْ ٕٛعسٜب ١املبٝعات يف األزدٕ ٚقاْ ٕٛعسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾ ١يف
َضس.
ٖٝهً ١ٝايبرث:
ايتٓع ِٝايؿين يغسٜب ١املبٝعات
املبرث األٚ :ٍٚعا ٤عسٜب ١املبٝعات ٚايٛاقع ١املٓػ ١٦هلا
املطًب االٚ -ٍٚعـــــــــــا ٤عسٜبــــــ ١املبٝعات:
ايؿسع اال -ٍٚتعسٜـ ايٛعا ٤ايغسٜيب
ايؿسع ايثاَْٛ -ٞقـ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات َٔ ايٛعا ٤ايغسٜيب
ايؿسع ايثايثَٛ -قـ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات َٔ ؼدٜد ايٛعا ٤ايغسٜيب
املطًب ايثاْ -ٞايٛاقع ١املٓػ ١٦يغسٜب ١املبٝعات:
ايؿسع اال -ٍٚتعسٜـ ايٛاقع ١املٓػ ١٦يًغسٜب١
ايؿسع ايثاَْٛ -ٞقـ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات َٔ ؼدٜد ايٛاقع ١املٓػ ١٦يًغسٜب١
املبرث ايثاْ -ٞضعـــــــس عسٜبـــــــ ١املبٝعات
املطًب اال -ٍٚتعسٜــــــــ ايطـــــعس ٚاْٛاع٘
ايؿسع اال -ٍٚتعسٜـ ايطعس:
ايؿسع ايثاْ -ٞاْـــــــــــــــــٛاع ايطعـــــــــــس:
املطًب ايثاَْٛ -ٞقـ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات َٔ ذٝث ضعس ايغسٜب١
املبرث ايثايث  -اجسا٤ات تكدٜس ٚؼض ٌٝعسٜب ١املبٝعات
املطًب اال -ٍٚاجسا٤ات تكدٜس عسٜب ١املبٝعات
ايؿسع اال -ٍٚتعسٜـ ايتكدٜس ايغسٜيب
ايؿسع ايثاْ -ٞطسم تكدٜس عسٜب ١املبٝعات
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ايؿسع ايثايثَٛ -قـ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات َٔ تكدٜس ايغسٜب١
املطًب ايثاْ -ٞؼضٝـــــــــٌ عسٜب ١املبٝعـــــــــــــــــات
ايؿسع اال -ٍٚتعسٜـ ايترضٚ ٌٝاضايٝب٘
ايؿسع ايثاْ -ٞاملهًؿ ٕٛبترضٚ ٌٝتٛزٜد ايغسٜب١
ايؿسع ايثايثَٛ -قـ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات َٔ ايترضٌٝ
ادلبحث االول

وعبء ضريبة ادلبيعبت وانواقعة ادلنشئة ذلب
ٜتطًب ايبرث يف ٚعا ٤عسٜب ١املبٝعات بٝإ اـدَات ٚايطًع اييت تؿسض
ايغسٜب ١عًٗٝا يف ايكٛاْني ايغسٜب َٔٚ ١ٝرِ ؼدٜد ايٛاقع ١املٓػ ١٦هلا ٚؼدٜد ٚعاٗ٥ا.
ادلطهب االول

انوعبء انضريبي
ضٛف ْتٓا ٍٚيف ٖرا ايؿسع تعسٜـ ايٛعا ٤ايغسٜيب  َٔٚرِ بٝإ َٛقـ
ايتػسٜعات ايغسٜب َٔ ١ٝايٛعا ٤ايغسٜيب.
انفرع االول

تعريف انوعبء انضريبي
ٜعٌسِف ٚعا ٤ايغسٜب" :١باْ٘ املاٍ ا ٚاملاد ٠اـاعع ١يًغسٜبَ ١ع تٛؾس ايعٓضس ايصَين
هلرا ايٛعا ٤ؾكد ٜه ٕٛضٓ ،ٟٛا ٚغٗس ٟا ٚعٓد ذض ٍٛايٛاقع ١املٓػ ١٦هلا ٚؼدد ٖرٙ
ذطب ايكٛاْني اـاص ١بايغسا٥ب"(ٚ ،)1عسف اٜغا باْ٘ "املاد ٠ا ٚايعٓضس ا ٚايػ ٞايرٟ

تؿسض عً ٘ٝايغسٜبٚ ،)2("١تؿسض عسٜب ١املبٝعات عً ٢ناؾ ١اـدَات ٚايطًع املطتٛزد٠
ٚاحملً ١ٝعدا ايطًع ٚاـدَات اييت مت اعؿاؤٖا بٓط ايكاْٚ ،ٕٛعسف اٜغا باْ٘ "املاد٠

( )2د .طالل دمحم علي الججاوي ،ىيثؼ علي دمحم العشبكي ،السحاسبة والتحاسب الزخيبي،
مظبعة الكتاب ،العخاق -بغجاد ،1221 ،ص.13
( )1د .إسساعيل خليل اسساعيل ،السحاسبة الزخيبية ،كلية االدارة واالقتراد ،اامعة بغجاد،
 ،1222ص .51
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اييت تؿسض عً ٘ٝايغسٜبٚ ١ته ٕٛقال هلا"( ،)1اَا املػسع االزدْ ٞعسف ٚعا ٤ايغسٜب١
باْ٘ "ذيو املكداز اير ٟتؿسض ايغسٜب ١عً ٢اضاض٘"ٚ ،عسف املػسع املضس ٟايٛعا٤
باْ٘ "ايك ١ُٝاملدؾٛع ١با ٟغهٌ َٔ اغهاٍ ادا ٤ايثُٔ يف ذايٚ ١جٛد ؾاتٛز ٠عسٜبَٔ ١ٝ
َطحٌ َطتكٌ ملطحٌ َطتكٌ اخس"(ٚ ،)2عسؾ٘ املػسع ايعساق ٞباْ٘ "املاٍ أ ٚايػ٤ٞ
اير ٟتؿسض عً ٘ٝايغسٜبٜٚ ١ه ٕٛخاععا هلا"ٚ ،عسف باْ٘ "ايك ١ُٝايٛاجب االقساز عٓٗا
ٚاييت تتدر اضاضا يسبط ايغسٜب ١بايٓطب ١يًطًع اَ ٚا ٜؤد َٔ ٣خدَات خاعع ١يًغسٜب١
ٚايرٜ ٟتِ ؼدٜدٚ ٙؾل ايكٛا ِ٥اٚ ٚؾل ق ١ُٝبٝعٗا ا ٚاداٗ٥ا"(ٚ ،)3ميهٔ ايك ٍٛبإ ٚعا٤
ايغسٜب ٖٛ ١املٓبع اير ٟتكتطع َٓ٘ ايدٚي ١ايغسا٥ب املدتًؿ.١
انفرع انثبني

موقف قوانني ضريبة ادلبيعبت من انوعبء انضريبي
يتردٜد َٛقـ ايكٛاْني َٔ ايٛعا ٤البد َٔ ؼدٜد ايطًع ٚاـدَات اـاعع١
يًغسٜبٚ ١اييت ضٝتِ ذنس ايبعض َٓٗا عًٚ ٢ؾل ايػهٌ االت.ٞ
اٚال -ايطًع اـاعع ١يًغسٜب:١
ؾسعت قٛاْني عسٜب ١املبٝعات ايغسٜب ١عً ٢ايعدٜد َٔ ايطًع ٚاـدَات ٚضٛف
حندد بعغاً َٔ ٖر ٙايطًع ٚاـدَات اييت مت ؾسض ايغسٜب ١عًٗٝا يف ايعسام ٚيف َضس
ٚاالزدٕ.
ايطًع اييت تؿسض عًٗٝا عسٜب ١املبٝعات:
يكد ؾسض املػسع ايعساق ٞعسٜب ١املبٝعات عً ٢ايعدٜد َٔ ايطًع مبٛجب
املٛاشْات ايعآََ ١ر عاّ  ،2020 – 2015إذ مت ايتأنٝد ٚتهساز ؾسض ايغسٜب ١عًٖ ٢رٙ
ايطًع بٓطب كتًؿَ ١ثٌ:
 .1نازتات تعب ١٦اهلاتـ ايٓكاٍ بٓطب َٔ %20 ١ق ١ُٝايهازتات.
( )2د .قبذ حدؽ عؾاد ،السالية العامة والتذخيع السالي ،دار الكتب والؾثائق ،بغجاد،
 ،.1222ص.122
( )1د .سؾزي عجلي ناشج ،العجالة الزخيبية ،دار السظبؾعات الجامعية ،اإلسكشجرية ،مرخ،
 ،1212ص (.)17-13
( )1مبخوك دمحم نريخ ،الزخيبة على القيسة السزافة بالتظبيق على قانؾن  56لدشة
 ،1225الجار الجامعية ،مرخ ،1226 ،ص.222
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 .2غسا ٤ايطٝازات بٓطب.%15 ١
 .3ترانس ايطؿس مببًؼ  25ايـ دٜٓاز  10 ٚااليـ دٜٓاز يًطؿس ايداخً.ٞ
 .4ؾسض عسٜبَ ١بٝعات بٓطب %5 ١عً ٢ناؾـ ١ايطـًع املباعـ ١يف املـٛالت عـدا َؿـسدات
ايبطاق ١ايتُ.)1(١ٜٝٓٛ
 .5املػــسٚبات ايهرٛيٝــٚ ١ايػاشٜــٚ ١ايطــها٥س َٓٚتحــات االيبــإ ٚاملثًحــات ٚاؿًٜٛــات
ٚايعضا٥س(.)2
 .6االجٗصٚ ٠املعدات ايطبَٚ ١ٝعاجني االضٓإ ؾسض ْطب.%12 ١
 .7اضترياد ايطًع املعُس ٠ناؾْ ١طب.%20 ١
َ .8طرٛم ايػطٚ ٌٝايضابٚ ٕٛناؾ ١املٓعؿات بٓطب.%12 ١
 .9اضترياد ايعح ٍٛاملربٛذ ١بٓطبٚ %10 ١غريٖا َٔ ايطًع االخـس ٣ايـيت مت ؼدٜـدٖا يف
جدا ٍٚعُٔ عٛابط . 2020-2019
ٚؾسض املػسع االزدْ ٖٛ ٞاالخس عسٜب ١املبٝعات عً ٢ايهثري َٔ ايطًع اييت
ْعُٗا يف جداَ ٍٚسؾك ١بايكاْٚ ٕٛؾُٝا ٜأت ٞايبعض َٓٗا:
 .1اإلمسٓت ٚذدٜد ايتطًٝح ٚايبٓاٚ ٤شٜٛت ايتػر ِٝاملعدْٚ ١ٝغريٖا.
 .2ايتبؼ ٚاملػتكات ايٓؿط.١ٝ
 .3ترانس ايطؿس ٚايطٝازات َٛٚاد ايتحُٚ ٌٝاالذحاز ايهسميٚ ١غريٖا َٔ ايطًع ٖٚـرٜ ٙـتِ
تكدٜسٖا عً ٢اضاع ايٛشٕ ٚاؿحِ.

( )2لسديج مؽ التفريل يشغخ البشج (أ) الفقخة ثالثا مؽ السادة  26مؽ مؾازنة  ،1227وكحلػ
السؾازنات العامة لألعؾام مؽ (.)1212-1225
( )1لسديج مؽ التفريل يشغخ اجول رقؼ  2مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة
 2883السعجل الشافح.
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ٖٓٚ .4اى ضًع ؽغع يًغسٜب ١بٓطبَ %2 ١ثٌ اؾالّ ايتضٜٛس عدا اؾالّ االغـع ١ايكُٝـ١
ٚاالؾالّ ايطُٓٝاَٚ ١ٝ٥هٝؿات اهلٛاٚ ٤ناَريات ايؿٝدٚ ٜٛاجٗص ٠غطٌ االٚاْ ٞاملٓصيٝـ١
ٚغريٖا.
يكد ؾسض املػسع املضس ٟعسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾ ١عً ٢االٜسادات ناؾ َٔ ١ايطًع
احملً ١ٝاملضدزٚ ٠املطتٛزدٚ ٠غري ايٛازد ٠يف اؾدَ ٍٚثٌ اضترياد ايطٝازات ٚاضترياد
املكاٚيني يبعض اآلالت ٚاملعدات ٚاضترياد املضاْع يآلالت ٚاملعدات ٚغريٖا َٔ ايطًع
االخسٚ ،٣ايطًع ايٛازد ٠يف اؾدَ ٍٚثٌ ؾسض عسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾ ١عً ٢ايهثري َٔ ايطًع
ايٛازد ٠يف ايبٓد راْٝا َٔ اؾد ٍٚاملسؾل يكاْ ٕٛعسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾ ١ؾغال عٔ عسٜب١
اؾد ٍٚعً ٢إ ته ٕٛعسٜب ١اؾد ٍٚعُٔ ٚعا ٤ايغسٜب ١عً ٢ايك ١ُٝاملغاؾ ١يتًو ايطًع
َثٌ املٝا ٙايػاشٚ ١ٜاملػسٚبات ايهرٛيٚ ١ٝغري ايهرٛيٚ ١ٝاجٗص ٠تهٝٝـ اهلٛاٚ ٤ضٝازات
زنٛب االغداظ ٚغريٖا(.)1
خنًط مما تكدّ بإ املػسع املضس ٟنإ انثس تٓعُٝاً َٔ املػسع االزدْٞ
ٚايعساق ٞإذ َٝص يف ؾسض ايغسٜب ١بني ايطًع ٚاـدَات ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛايك ١ُٝاملغاؾ١
ٚعسٜب ١اؾد.ٍٚ
راْٝا -اـدَات اـاعع ١يًغسٜب:١
تعددت ٚتٓٛعت اـدَات اييت اخغعتٗا قٛاْني عسٜب ١املبٝعات يًغسٜب ،١ؾكد
ذدد املػسع ايعساق ٞاـدَات ٚؾل قساز زقِ  36يطٓٚ 1997 ١تعًُٝات زقِ  5ضٓ2015 ١
َٛٚاشْ 2018 ١باالت :ٞاـدَات اييت تكدَٗا ايؿٓادم ٚاملطاعِ ذات ايدزج ١االٚىل ٚاملُتاش٠
ٚناؾ ١املطاعِ االخسٚ ،٣صايْٛات اؿالق ١ايسجايٚ ١ٝايٓطاٚ ،١ٝ٥خدَات اهلاتـ ايٓكاٍ،
ٚاضترياد ايطٝازات ٚغريٖا َٔ اـدَات اـاعع ١يًغسٜبٜٚ ،)2(١تُثٌ ايٛعا ٤ايغسٜيب
بأدا ٤اـدَٚ ١بتركل ايٛاقع ١املٓػ ١٦ي٘ عٓد تكدميٗا ا ٚاضتالّ املبًؼ اُٜٗا اضبل ٚعٓد
اصداز ؾاتٛز ٠تكد ِٜاـدَ ،١نُا ؾسعٗا عً ٢خدَات اؿساضٚ ١خدَات اضتدداّ ايطسم

( )2مبخوك دمحم نريخ ،ص ص (.)221-222
( )1السادة  26مؽ قانؾن السؾازنة العامة االتحادية لجسيؾرية العخاق للدشة السالية ،1228
والسشذؾر في اخيجة الؾقائع العخاقية ،العجد  ،3814في .1228/1/22
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ٚغريٖا َٔ اـدَات االخسٚ ،)1(٣بعد إ مت ؼدٜد عدٜد َٔ اـدَات ٚايطًع اـاعع١
يًغسٜب ١ؾإ ٚعا ٤ايغسٜب ٖٛ ١اضاع ؾسض ايغسٜب ١عًٗٝا  ٖٛٚايرٜ ٟهَ ٕٛطتٗدؾا
يػسض ايغسٜب ١باؿد املكسز قاْْٛا ٚبٗرا ؾإ ٚعا ٤ايغسٜب ١عً ٢املبٝعات ٜتهَٔ ٕٛ
مثٔ بٝع ايطًع ١ا ٚمثٔ ادا ٤اـدَٖٚ ١را ايثُٔ ٜػٌُ مجٝع ايٓؿكات املطترك ١يًبٝع

باضتثٓا ٤ايغسٜب ١بٓؿطٗا(.)2
ٚذدد املػسع املضس ٟاـدَات ايٛازد ٠يف اؾد ٍٚزقِ  2املساؾل يًكاْ ٕٛعً٢
ضب ٌٝاؿضس (خدَات ايؿٓادم ٚاملطاعِ ايطٝاذ ،١ٝخدَات غسنات ايٓكٌ ايطٝاذ،ٞ
خدَات ايتًهظ ٚايؿانظ ،خدَات ايتًٝؿٚ ٕٛايتًٝػساف احملً ،ٞخدَات االتضاالت
ايدٚي ،١ٝخدَات ايتػػ ٌٝيًػري ،خدَات ايربٜد ايطسٜع ،خدَات غسن ١ايٓعاؾٚ ١اؿساض١
اـاص ،١خدَات اضتدداّ ايطسم  ...اخل)(.)3
يكد ذدد املػسع االزدْ ٞاـدَات املؿسٚض عًٗٝا ايغسٜب ١مبا ٜأت( ٞخدَات
ايؿٓادم ٚاملطاعِ ايطٝاذ ١ٝؾُٝا عدا اـدَات اجملاْ ١ٝاييت تكدَٗا ٖر ٙاملٓػآت
يًعاًَني بٗا ،خدَات غسنات ايٓكٌ ايطٝاذ ،ٞخدَات ايتًٝؿ ٕٛايثابت ٚايتًػساف احملًٞ
(يًحُٗٛز ،اؿه ،١َٛايهبا ،ٔ٥غري )ٙعدا ايتًٝؿ ٕٛاحملُ ،ٍٛخدَات االتضاالت ايدٚي ١ٝأٚ
احملً ١ٝعٔ طسٜل ايتًٝؿ ٕٛاحملُ ٍٛضٛا ٤بٓعاّ ايؿاتٛز ٠أ ٚايهازت املدؾٛع َكدَاً أٚ
غريٖا َٔ ايٓعِ املتبع ١يف ايترض ،ٌٝخدَات ايتػػ ٌٝيًػري ٚخدَات ْكٌ ايبغا٥ع
ٚاملٛاد ٚاعُاٍ ايػرٔ ايتؿسٜؼ ايترُٚ ٌٝخـدَات غسنات ايٓعاؾٚ ١اؿساض ١اـاص،١

خـدَات اضتدداّ ايطسم  ...اخل ٚغريٖا َٔ ايطًع االخس.)4(٣

( )2الفقخة د مؽ كتاب الييئة العامة للزخائب -ضخيبة فخع نيشؾى ،ذي العجد  446/4في
.1228/1/13
( )1ليث اميؽ مخزوك االلؾسي ،تفعيل دور ضخيبة السبيعات في رفع الحريلة الزخيبية في
العخاق دراسة مقارنة مع تجارب بعض الجول ،السعيج العالي للجراسات السحاسبية
والسالية ،اامعة بغجاد ،1222 ،ص.85
( )1دمحم شعبان امام سيج ،االحكام القانؾنية للزخيبة العامة على السبيعات ،الجدء االول،
دار السشاىج للشذخ والتؾزيع ،عسان ، 1225 ،ص ص (.)135-112
( )3الججول رقؼ ( )1مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل الشافح.
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انفرع انثبنث

موقف قوانني ضريبة ادلبيعبت من حتذيذ انوعبء انضريبي
ْعُت قٛاْني عسٜب ١املبٝعات يف ايتػسٜعات قٌ املكازْ ١االذهاّ اـاص١
بهٝؿ ١ٝؼدٜد ٚعا ٤عسٜب ١املبٝعاتٚ ،ذدد املػسع ايعساق ٞعسٜب ١املبٝعات بؿسعٗا
عً ٢اـدَات ٚايطًع "عٓد االضتٗالى :إذ إٔ اْؿام نٌ غدط عادَ ٠ا ٜتٓاضب َع دخً٘
مما دنعٌ َٔ املُهٔ اعتباز ٖرا االْؿام ٚعــــــــــــا ٤صاؿاً يًغسٜب ١باعتبازَ ٙؤغساً

َٛعٛعٝــــــــاً يًُكــــــــدز ٠ايتهًٝؿ ١ٝيًؿــــــسد"( ،)1عهظ عسٜب ١ايدخٌ املؿسٚع١
عً( ٢دخٌ ايػدط)ٚ ،تدؾع عسٜب ١املبٝعات َٔ قبٌ ايضاْع ٚايتاجس عٓد ايػسا ٤اال إ
ٖر ٙايؿ٦ات تك ّٛباضرتدادٖا َٔ ايػدط املػرت ٟا ٚاؾٗ ١ا ٚاملطتؿٝد َٔ اـدَ ١عٓد
تكد ِٜاـدَ ١ا ٚبٝع ايطًع ١يتطتكس ايغسٜب ١يف ْٗا ١ٜاملطاف عً ٢املطتًٗو االخري
يًطًعٚ ،)2(١يكد تعددت َطُٝات ٖرا ايٓٛع َٔ ايغسا٥ب ؾكد مسٝت بغسٜب ١املػرتٜات،
أ ٚعسٜب ١زقِ االعُاٍ ،ا ٚعسا٥ب ايطًع ،أ ٚعسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾٚ ١ايغسٜب ١ايعاَ ١عً٢
املبٝعات  0000اخل ،زغِ تعدد صٛز ٖر ٙايغسٜب ١ؾٗ ٞمجٝعٗا ذات طبٝعٚ ١اذدٜٚ( ٠عترب

ايبٝع ايٛاقع ١املٓػ ١٦هلا)( ،)3ألْٗا تضٝب اـدَات ٚايطًع ناؾٜٚ ١عد "املطتًٗو املٍُٛ
ايؿعً ٞيًغسٜبٚ ١إٔ نــــإ املهًـــــ ٖـــــــــــ ٛايــرٜ ٟتٛيـ ٢ؼضًٗٝـا ٚضدادٖــــا

يإلداز ٠ايغسٜب ،"١ٝذٝث ٜتِ دؾعٗا َٔ قبٌ ايتاجس أ ٚاملٓتخ ٚاير ٟبدٚزٜ ٙك ّٛبإعاؾ١
قُٝتٗا يًطًع ١ا ٚاـدَ ١املكدَ ١يًُطتًٗو(.)4
ٚذدد املػسع املضسٚ ٟعا ٤عسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾ ١يف ايك ١ُٝايٛاجب ١االقساز
عٓٗا اييت تتدر اضاضا يتكدٜس ايغسٜب ١عً ٢ايطًع ٚاـدَات اـاعع ١يًغسٜب ١اييت ؼدد
عً ٢اضاع ق ١ُٝبٝع ايطًع ١ا ٚادا ٤اـدَٚ ١ؾكا جملسٜات االَٛز ا ٚبٓا ً٤عً ٢قٛا ِ٥بٝع
( )2ليث اميؽ مخزوك ،مرجر سابق ،ص.25
( )1دمحم ابؾ نرار ،محفؾظ السذاعلة ،د .فخاس عظا هللا الذيؾان ،محاسبة الزخائب بيؽ
الشغخية والتظبيق – ضخيبة الجخل والسبيعات في االردن ،الظبعة الثانية ،دائخة السكتبة
الؾطشية ،.1228 ،ص.371
( )1سعيج عبج العديد ،وشكخي راب ،اقتراديات الزخائب ،الجار الجامعيــة ،اإلسكشجرية،
 ،1226ص.286
( )3ليث اميؽ مخزوك ،السرجر الدابق ،ص ص (.)28-27
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بعض اـدَات ٚايطًع اييت تضدز بٓا ً٤عً ٢اقساز صادز َٔ ٚشٜس املايَٝٚ ١ٝص املػسع
املضس ٟيف ؼدٜد ايك ١ُٝبني ايطًع ٚاـدَات احملًٚ ١ٝاملطتٛزد ٠ؾايٓطب ١يًطًع
ٚاـدَات احملً ١ٝتتردد ايك ١ُٝعًٚ ٢ؾل َا ٜأت:)1(ٞ
 .1ايك ١ُٝاملدؾٛع ١ؾعال ٚايٛاجب دؾعٗا بأ ١ٜصٛز َٔ ٠صٛز ادا ٤ايثُٔ يف ذايـٚ ١جـٛد
ؾاتٛز ٠عسٜبَ َٔ ١ٝطحٌ َطتكٌ اىل غدط اخس َطتكٌ يف ظٌ ايعسٚف ايضعب.١
 .2ته ٕٛايك ١ُٝايٛاجب االقساز عٓٗا اَ ٟبًؼ ٜتِ ؼضـ ً٘ٝعٓـد بٝـع ايطـًع ١ا ٚاـدَـ١
ؾغالً عٔ ايتهايٝـ مجٝعٗا اييت تستبط بٗا نايعُٛيٚ ،١ايتاَني ٚايٓكٌ ٚغريٖا.
 .3عٓد بٝع ايطًع ا ٚاـدَات احملًٚ ١ٝاملطتٛزد ٠بػسط إٔ ال تكٌ ق ١ُٝبٝعٗا عٔ ايطعس
ايطا٥د يف ايطٛم بني اغداظ َستبطني(.)2
 .4ؼدد ايك ١ُٝيف ذاي ١بٝع ايطًع ١باملكاٜغ ١بايطعس ايطا٥د يف ايطٛم.
َٝ .5ص املػـسع بـني ايطـًع ٚاــدَات املطـرٛب ١ألغـساض خاصـَ ١ـٔ ذٝـث اذا ناْـت
ألغساض تتعًل بايٓػاط ؾترطب عًـ ٢اضـاع امجـاي ٞايتهًؿـٚ ،١ؼـدد ايكُٝـ ١عًـ٢
اضاع ضعس ايطٛم ٚظسٚؾ٘ اذا نإ ايطرب يػسض االضتٗالى ايػدض.ٞ
 .6تغاف ؾٛا٥د ايبٝع بايتكطٝط اىل ايك ١ُٝاملتدـر ٠نأضـاع يتردٜـد ايغـسٜبٚ ١عـسٜب١
اؾد.ٍٚ
ٜ .7تردد ٚعا ٤ايغسٜب ١يًطًع ٚاـدَات املطـتٛزدَ ٠ـٔ اــازد عٓـد االؾـساد ايهُسنـٞ
بايك ١ُٝاملتدر ٠اضاضا يتردٜـد ايغـسٜب ١ايهُسنٝـَ ١غـاؾا ايٗٝـا ايسضـ ّٛاملؿسٚعـ١

( )2د .سؾزي عجلي ناشج ، ،مرجر سابق ،ص.16
( )1الذخص السختبط :كل شخص يختبط بذخص اخخ بعالقة تؾثخ في تحجيج وعاء الزخيبة
على الشحؾ التالي :الدوج والدواة واالصؾل والفخوع ،شخكة االمؾال واالشخاص الحيؽ
يسلكؾن بذكل مباشخ او غيخ مباشخ ندبة  %42على االقل مؽ قيسة االسيؼ او حقؾق
الترؾيت ،مبخوك دمحم نريخ ،ص ص ( ،)222-222ولسديج مؽ التفريل يشغخ السادة
 2والسادة  22مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل الشافح.
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ٚايغسا٥ب االخس ٣عً ٢إ ال ٜكٌ ضـعس بٝعٗـا يف ايطـٛم احملًـ ٞعـٔ ايكُٝـ ١املتدـر٠
بايغسٜب ١ايهُسن.)1(١ٝ
ٜٚ .8تردد ٚعا ٤ايغسٜب ١يًددَات ٚايطًع املطتٛزد َٔ ٠املـدٕ ٚاملٓـاطل اؿـس ٠عًـ٢
قُٝــ ١ايطــًع ١بايهاَــٌ باإلعــاؾ ١اىل قُٝــ ١املهْٛــات احملًٝــٚ ١األجٓبٝــٚ ١ايغــسٜب١
اؾُسن ١ٝاحملضً ١عًٗٝا ٚغريٖا َٔ ايغسا٥ب ٚايسض ّٛاملؿسٚع.)2(١
ٜ .9تردد ٚعا ٤ايغسٜب ١يبٝع املػػٛالت االذحاز ايهسميٚ ١ايرٖبٚ ١ٝايبالتٚ ١ٝٓٝايؿغـ١ٝ
عً ٢اضاع قُٝـ ١ايتػـػ( ٌٝاملضـٓع )١ٝعٓـد االؾـساد ايهُسنـ ٞاحملـدد َـٔ َضـًر١
ايهُازى ٚغريٖا َٔ ايسض ّٛاملؿسٚعٚ ١ايغسا٥ب.
ٜ .10تردد ٚعا ٤ايغسٜب ١بايٓطب ١يًددَات ٚايطًع ايٛازد ٠باؾـد ٍٚعًـ ٢اضـاع ايكُٝـ١
املتدــر ٠يتردٜــد ايغــسٜبٜٚ ،١ترــدد بايٓطــب ١يًدــدَات ٚايطــًع احملًٝــ ١عًــ ٢ايكُٝــ١
املدؾٛع ١ؾعالً با ٟصٛز َٔ ٠صٛز ادا ٤ايثُٔ ،اَا بايٓطـب ١يًُطـتٛزد ؾكـد َٝـص بـني
ايطًع املطتٛزد ٠اييت ته ٕٛعً ٢اضاع ايكُٝـ ١املتدـر ٠يتردٜـد ايغـسٜب ١ايهُسنٝـ١
َغاؾا ايٗٝا عـسٜب ١اؾـدٚ ٍٚايسضـ ّٛاملؿسٚعـٚ ١غريٖـا َـٔ ايغـسا٥بٚ ،اــدَات
املطتٛزد ٠اييت ته ٕٛعً ٢اضاع ايك ١ُٝاملدؾٛع ١ؾعال ا ٚايٛاجب دؾعٗا بـا ٟصـٛز٠
َٔ صٛز ادا ٤ايثُٔ َغاؾا ايٗٝا عسٜب ١اؾد.)3(ٍٚ
ٜ .11تردد ٚعا ٤ايغسٜب ١بايٓطب ١يًطًع اييت ٜػرتٜٗا املهًـ رِ ٜعٝد عًُ ١ٝبٝعٗـا بعـد
اضتعُاهلا ملد ٠ال تكٌ عٔ ضٓتني بٛاقع .)4(%30

( )2الفقخة  6مؽ السادة  22مؽ قانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ  56لدشة
 1225السعجل الشافح.
( )1الفقخة  7مؽ السادة  22مؽ السرجر نفدو.
( )1الفقخة  22مؽ السادة  22مؽ قانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ  56لدشة
 1225السعجل الشافح.
( )3الفقخة  22مؽ السادة  22مؽ السرجر نفدو.
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 .12يـٛشٜس املايٝــ ١اصـداز قــٛا ِ٥بكــ ِٝبعـض ايطــًع ٚاـــدَات ٚٚعـع اضــظ قاضــب١ٝ
يترض ٌٝايغسٜب.١
يكد اختًـ املػسع االزدْ ٞعٔ املػسع املضس َٔ ٟذٝث اْ٘ قاّ بايتُٝٝص بني ايطًع
ٚاـدَات املطتٛزدٚ ٠ايطًع ٚاـدَات احملً:١ٝ
اٚال -بايٓطب ١يًطًع املطتٛزد:٠
 .1ذدد ٚعا ٤ايغـسٜب ١بايٓطـب ١يًدـدَات ٚايطـًع اـاعـع ١يًغـسٜب ١اـاصـ ١عًـ٢
اضاع(:)1
أ .ايٛشٕ َثٌ ذدٜد ايبٓاٚ ٤ايتطًٝح بكطس ال ٜكٌ عٔ ٚ 5.5االمسٓت.
ب .اؿحِ َثٌ شٜٛت ايتػرَٛٚ ِٝادٚ ٙقغسات٘ ٚاملطهسات.
ت .ايكَ ١ُٝثٌ املٝاٚ ٙاملػسٚبات ايػاشٚ ١ٜايطٝازات.
ث .ايٛذدٚ ٠ايكَ ١ُٝعا َثٌ ايطحا٥س تطتٛؾ ٢عً ٢جصأ ٜٔاال ٍٚعً ٢اضاع ايعًبـ١
امله 20 َٔ ١ْٛقطعٚ ١ايثاْ ٞعً ٢اضاع ايك.١ُٝ
 .2ذدد ايٛعا ٤ايغسٜيب بايٓطب ١يًغسٜب ١ايعاَ ١املطترك ١عً ٢ايطًع املطـتٛزد ٠عًـ٢
اضاع:
أ .اذا ناْت ايطًع ؽغع يًغسٜب ١اـاصٚ ١نإ ٚعاؤٖا ايغسٜيب (عـسٜب ١عاَـ )١يف
ْؿــظ ايٛقــت ؾٝرــدد ٚعاؤٖــا عًــ ٢اضــاع ايكُٝــ ١املتدــر ٠يف ؼدٜــد ايغــسٜب١
ايهُسنَ ١ٝغاؾا ايٗٝا ايسض ّٛاملؿسٚعٚ ١ايغسا٥ب االخس ٣املطترك.١
ب .اذا ناْت ايطًع ١ال ؽغع يًغسٜب ١اـاصٚ ١نإ ٚعاؤٖا ايغسٜيب (قُٝت٘ عسٜب١
عاَ )١ؾأْٗا ؼدد عً ٢اضاع ايغسٜب ١ايهُسنَ ١ٝغاؾا ايٗٝا ايسضـ ّٛاملؿسٚعـ١
ٚايغسا٥ب االخس ٣املطترك.١
( )2رفعت عبجالحسيج ،ضخيبة السبيعات خبخات وحلؾل ،1222 ،وفقا للقانؾن السعجل رقؼ 15
لدشة  1222والسظبق اعتبا ار مؽ  ،122/2/1الظبعة االولى ،دائخة السكتبة الؾطشية،
عسان ،1222 ،ص ص (.)215-213
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ٚ .3ذدد ايٛعا ٤ايغسٜيب يًغسٜب ١ايعاَ ١املطترك ١عًـ ٢اــدَات املطـتٛزدٖٓ :٠ـا مل
ذندد ايكاْ ٕٛايٛعا ٤ايغسٜيب اير ٟميهٔ ذطاب٘ عً ٢اضاضٗا ،يهـٔ ميهـٔ إ حنـدد
ايٛعا َٔ ٤خالٍ امجاي ٞق ١ُٝايتهايٝـ املدؾٛعـ ١يًرضـ ٍٛعًـٖ ٢ـر ٙاـدَـ ١ايـيت
ته ٕٛقابً ١يًسد ٚاـضِ عٓد بٝع اـدَ ١إ ناْت اـدَ ١غـري قًُـ ،١اَـا اذا ناْـت
خدَ ١قًُ ١مباد ٠ؾإ ٚعاٖ٤ا ضٝه ٕٛق ١ُٝاـدََ ١غاؾا ايٗٝا َضازٜـ اخس ٣عٔ
ق ١ُٝاملاد.)1(٠
راْٝا -ذاي ١ايبٝع احملً:ٞ
 .1ذندد ايٛعا ٤ايغسٜيب يًغسٜب ١اـاص ١املطترك ١يًطًع املباعـ ١قًٝـاَ :ـٔ ايـثُٔ
املدؾٛع ؾعال عٓد تداٚهلا ا ٚبٝعٗا إ ناْـت تطـتٛؾ ٢عًـ ٢اضـاع ايكُٝـ ،١اَـا اذا مت
اضتٝؿاؤٖا عً ٢اضاع اخس ؾٝتِ اضتٝؿاؤٖا عً ٢اضاع ايٛذد.٠
 .2ذندد ايٛعا ٤ايغسٜيب يًغسٜب ١ايعاَ ١املطترك ١يًطًع املباع ١قًٝا عً ٢اضاع َـا
ٜأت:ٞ
أ .إذ خغعت ايطًع يًغسٜب ١اـاصٚٚ ١عاؤٖا عـسٜب ١عاَـ ١ؾٝهـ ٕٛاضاضـٗا ايـثُٔ
املدؾٛع ؾعال َكابٌ ٖر ٙايطًعَ ١غاؾا اي ٘ٝايك ١ُٝاـاص ١هلا.
ب .اذا مل ٜغـ يًطًع ١ق ١ُٝايغسٜب ١اـاصـٚ ١نـإ ٚعاؤٖـا عـسٜب ١عاَـ ١ؾٝهـٕٛ
اضاضٗا ايك ١ُٝاييت متثٌ ايطعس املدؾٛع ؾعال َكابٌ ٖر ٙايطًع.١
ت .اذا مل ؽغع ايطًع ١يًغسٜب ١اـاص ١ؾإ ايٛعا ٤ايغسٜيب يًغسٜب ١ايعاَـٜ ١هـٕٛ
عً ٢اضاع ايك ١ُٝاييت متثٌ ايطعس املدؾٛع ؾعال َكابٌ ٖر ٙايطًع.١
 .3ذندد ايٛعا ٤ايغسٜيب يًغسٜب ١ايعاَ ١املطترك ١عً ٢اـدَات املباعـ ١قًٝـا :عًـ٢
اضاع ايك ١ُٝاييت متثٌ ايطـعس املـدؾٛع ؾعـال َكابـٌ ٖـر ٙاـدَـ ١مبـا يف ذيـو قُٝـ١
ايطًع ١ايالشَ ١يتكد ِٜتًو اـدَ.١

( )2رفعت عبجالحسيج ، ،السرجر نفدو ،ص ص (.)217-215
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )87السنة ()22

202

 .4ذندد ايٛعا ٤ايغسٜيب يًغسٜب ١ايعاَ ١املطترك ١عً ٢ضًع ١ا ٚخدَـ ١تـستبط بعغـٗا
بايبعض االخس :ضٛا ٤ناْـت ضـًعتني ا ٚخـدَتني ا ٚضـًعٚ ١خدَـ ١اٚ ٚاذـد ٠خاعـع١
يًغسٜبٚ ١ايثاْ ١ٝغري خاعع ١يًغسٜب ١ا ٚضًعَ ١عؿاٚ ٠االخس ٣ضًع ١ؽغع يًغـسٜب١
ؾتردد ٖر ٙايطًع ٚاـدَات املستبط ١عً ٢اضاع ايك ١ُٝايـيت متثـٌ ايطـعس املـدؾٛع
ؾعال َكابٌ ٖر ٙايطًعٚ ١اـدَ ١مجٝعا.
ادلطهب انثبني

انواقعة ادلنشئة نضريبة ادلبيعبت
ضٛف ْك ّٛبتردٜد تعسٜؿٗا  َٔٚرِ ْبني َٛقـ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات َٓٗا.
انفرع االول

تعريف انواقعة ادلنشئة نهضريبة
ٖ ٞاملٓاضب ١أ ٚاؿدث ايرٜ ٟتِ مبكتغا ٙاضتركام ايغسٜبٚ ١قٝاّ املطحٌ
بترُ ٌٝايطًع ١ا ٚاـدَ ١ايغسٜبٚ ،)1(١ٝعسؾٗا بعض ايهتاب باْٗا "اؿدث اير ٟمت
مبكتغا ٙاضتركام ايغسٜبٚ ،"١عسؾت ايٛاقع ١باْٗا "ايؿعٌ ا ٚايتضسف اير ٟدنعٌ دٜٔ
ايغسٜبٜ ١تٛيد يف ذَ ١املهًـ ٚؽتًـ ٖر ٙايٛاقع َٔ ١عسٜب ١ألخس.)2("٣
يف ذني عسؾٗا آخس ٕٚباْٗا "اؿاي ١اييت اذ ذدرت اضتركت َعٗا ايغسٜب،)3("١

ٚعسؾت اٜغا "ٖ ٞاؿدث ا ٚاملٓاضب ١اييت تدؾع ايدٚي ١يؿسض ايغسٜبٚ ١اجباز املهًؿني
عً ٢ايتٓاشٍ عٔ جص َٔ ٤ايٛعا ٤اير ٟمت اختٝاز ٙاضاضا يؿسض ايغسٜبٚ ،)4("١عسؾت

( )2خالج عبج العليؼ الديج عؾض ،الزخيبة العامة على السبيعات مذكالت وحلؾل ،ايتخاك
للظباعة والشذخ والتؾزيع ،القاىخة ،1227 ،ص .12
( )1ذو الفقار علي رسؽ الداعجي ،الزخيبة على القيسة السزافة وتظبيقاتيا ،اطخوحة
دكتؾراه ،كلية الحقؾق ،اامعة الشيخيؽ ،1226 ،ص .32
))3( Astrbury (K) - Business Taxation - London - 1986 - P (120
نقال مؽ ذو الفقار علي رسؽ ،مرجر سابق ،ص .32
( )3د .فزيلة عباس غائب ،السشازعات الزخيبية في التذخيع العخاقي – دراسة مقارنة،
اطخوحة دكتؾراه ،كلية الحقؾق ،اامعة السؾصل ،1226 ،ص.38
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اٜغا باْٗا "ايعسف املاد ٟايرٜ ٟستب ايكاْ ٕٛعًٚ ٢قٛع٘ اضتركام ايغسٜبٚ ،)1(١عسؾت
اٜغا باْٗا "اؿدث ايرٜ ٟطُح يًدٚي ١بايتدخٌ إلجباز داؾع ٞايغسا٥ب عً ٢ايتدً ٞعٔ
جص َٔ ٤ايٛعا ٤ايغسٜيب املدتاز بػهٌ أضاض ٞيؿسض ايغسٜب.)2("١
ٚخنًط مما تكدّ إ ْعسف ايٛاقع ١باْٗا املاد ٠ا ٚاملٛعٛع اـاعع يًغسٜب،١
ٚاؿدث املٓػ ٧يًٛاقع ١ايغسٜب ١ٝعٓد بٝع ضًع ١ا ٚادا ٤خدَ.١
ٚميهٔ إ ْطتدًط غسٚط ايٛاقع َٔ ١ايتعازٜـ ايطابك ١باْٗا ايعسٚف املٛعٛع١ٝ
ٚايػدض ١ٝاييت تؤد ٟيعٗٛز االيتصاّ ايغسٜيب بدؾع ايغسٜب ١عٓد ؼكل ايٛاقع ١املٓػ١٦
ي٘ (ايبٝع ،ادا ٤خدَ ١ا ٚاالضترياد ،اْتكاٍ ذٝاش ٠ايطًع.)3()١
انفرع انثبني

موقف قوانني ضريبة ادلبيعبت من حتذيذ انواقعة ادلنشئة نهضريبة
ؼدد ايٛاقع ١املٓػ( ١٦يغسٜب ١املبٝعات) يف ايكٛاْني ايغسٜب ١ٝيف ذايتني االٚىل
عٓد دؾع ايثُٔ ٚاْتكاٍ اإلٜسادات ايٓكد ١ٜيًبا٥ع ٚايثاْ ١ٝعٓد اْتكاٍ ذل املًه ١ٝيًددَ ١اٚ
ايطًع ١املباعَ ١كابٌ مثٔ ضٛا ٤نإ تطدٜد ايثُٔ عٓد ايبٝع ْكداً ا ٚبايتكطٝط ا ٚبٛاضط١
ٚزق ١ػاز ،١ٜبايٓطب ١يًُػسع ايعساق ٞذدد ايٛاقع ١املٓػ ١٦عٓد بٝع ايطًع ١ا ٚتكدِٜ
اـدََ ١كرتْ ١بإصداز ايؿاتٛز ٠ا ٚادا ٤ايثُٔ(ٚ ،)4تطترل ايغسٜب ١عٓد دؾع ايثُٔ ْتٝح١
تكد ِٜاـدَ ١ا ٚبٝع ايطًع ١ؾٝه( ٕٛدؾع ايثُٔ) ٖ ٛايٛاقع ١املٓػ ١٦يًغسٜبٚ ١بريو تضبح
ايغسٜبٚ ١اجب ١االدا ٤بعد دخٛهلا يف ذطاب ايبا٥ع.
يكد ذدد املػسع املضس ٟايٛاقع ١مبا ٜأت:ٞ
 .1ايٛاقع ١املٓػ ١٦يًطًع احملً ١ٝعٓد بٝعٗا تٓتكٌ ًَه ١ٝايطًع ١ا ٚادا ٤اـدََٔ ١
ايبا٥ع ٚي ٛنإ َطتٛزدا اىل املػرتٜٚ ،ٟعد بٝعا يف ذهِ ايكاْ ٕٛاُٜٗا اضبل (اصداز

( )2دمحم شعبان امام سيج ،مرجر سابق ،ص.145
( )1بخاءة رشيج ،ما ىي الؾاقعة السشذئة للزخيبة ،مقالة مشذؾرة على السؾقع االلكتخوني
العخبي ،https://e3arabi.com ،تاريخ الديارة .1212/1/18
( )1كسال الجخف ،مرجر االلتدام بجفع الزخائب على االيخاد ،بحث مشذؾر في مجلة إدارة
قزايا الحكؾمة ،السظبعة القانؾنية  ،القاىخة  ،العجد( ،)1الدشة ( ، 2855 ،)22ص.33
( )3ليث اميؽ مخزوك ،مرجر سابق ،ص.17
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ايؿاتٛز ،٠تطً ِٝايطًع ،١ادا ٤ايثُٔ) يف ناؾَ ١ساذٌ تداٚهلا عًٚ ٢ؾل اذهاّ ٖرا
ايكاْٚ ٕٛأٜاً ناْت ٚض ١ًٝبٝعٗا أ ٚأداٗ٥ا أ ٚتداٚهلا مبا يف ذيو ايٛضا ٌ٥اإليهرت."١ْٝٚ
 .2ايٛاقع ١املٓػ ١٦يًغسٜب ١بايٓطب ١يًطًع املطتٛزد ٠أٜاً نإ ايػسض َٔ اضترياداٖا
ٖٚ ٞاقع ١األؾساد ايهُسن.)1(ٞ
 .3ايٛاقع ١املٓػ ١٦يًددَات املطتٛزد ٠ته ٕٛبتركل ٚاقع ١تأد ١ٜاـدَ ١إىل َتًكٗٝا أٜاً
ناْت ايٛض ١ًٝاييت تؤد ٣بٗا.
 .4ايٛاقع ١املٓػ ١٦يًطًع ٚاـدَات املضدز ٠يًدازد عًٚ ٢ؾل املطتٓدات ٚإجسا٤ات
ايتضدٜس عً ٢إ ته ٕٛعسٜبتٗا بطعس ايضؿس يدعِ املٓتخ احملًَٓٚ ٞر٘ َٝص٠
اـضِ ايغسٜيب يتػحٝع٘ عً ٢ايتضدٜس ٚتًو اؿاٍ بايٓطب ١ملػسٚعات املٓاطل
ٚاالضٛام ٚاملدٕ اؿس.٠
 .5ايٛاقع ١املٓػ ١٦يطًع ٚخدَات اؾد ٍٚته ٕٛعٓد بٝع ايطًع ١ا ٚادا ٤اـدَ ١احملً١ٝ
ألَ ٍٚس ،٠اَا بايٓطب ١يًطًع املطتٛزد ٠أ ٟنإ ايػسض َٔ اضتريادٖا ؾٝتِ ذطاب
عسٜب ١اؾد ٍٚذطب ايؿ٦ات املكسز ٠ظد ٍٚايطًع ٚاـدَات املساؾل يًكاْ ٕٛقبٌ
تطبٝل ايغسٜب ١ايعاَ ١عً ٢ايك ١ُٝاملغاؾ ١عًٗٝاٜٚ ،عد يف ذهِ ايبٝع قٝاّ املهًـ
باضتعُاٍ ايطًع ١أ ٚاالؾاد َٔ ٠اـدَ ١يالضتٗالى ايػدض ٞأ ٚاالضتدداّ اـاظ أٚ
ايتضسف ؾٗٝا بأ َٔ ٟايتضسؾات ايكاْ.١ْٝٛ
 .6ايٛاقع ١املٓػ ١٦يًغسٜب ١عً ٢بغا٥ع ايطٛم اؿس ٠تعاٌَ اـدَات ٚايطًع املضٓع١
يف َػسٚعات املٓاطل ٚاملدٕ اؿسَ ٠عاًَ ١ايطًع املطتٛزد َٔ ٠اـازد عٓد ضربٗا
يالضتٗالى أ ٚاالضتعُاٍ احملًٜٚ ،)2(ٞعد إصداز ايؿاتٛزَ َٔ ٠ؤد ٣اـدَ ٖٛ ١ايٛاقع١

( )2السادة  4مؽ قانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ  56لدشة  1225السعجل
الشافح.
( )1السادة  6مؽ قانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ  56لدشة  1225السعجل
الشافح.
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املٓػ ١٦يًغسٜبٚ ١ؾكاً ألذهاّ ٖرا ايكاْ ٕٛبايٓطب ١يًددَات ذات ايطبٝع ١املطتُس،٠
ٚؼدد ايال٥ر ١ايتٓؿٝرَ ١ٜاٖٖ ١ٝر ٙاـدَات(.)1
 .7ايٛاقع ١املٓػ ١٦يًغسٜب ١بايٓطب ١يًػدط غري املكٚ ِٝغري املطحٌ باملضًر١
(ايتهًٝـ ايعهطًٜ )ٞتصّ عٓد بٝع٘ خدَ ١داخٌ ايبالد ملطحٌ ا ٚأ ٟجٗ ١ذه١َٝٛ
ٚغريٖا ،ا َٔ ٚع ٘ٓٝممثٌ ي٘ اٚ ٚنٜٛٓ ٌٝب عٓ٘ بطداد ايغسٜب ١خالٍ َٜٛ 30اً َٔ
تازٜذ ايبٝع ،اَا يف ذاي ١عدّ ادا ٘٥يًغسٜب ١ؾتطترل ايغسٜب ١االعاؾ.١ٝ
ٚذدد املػسع االزدْ ٞايٛاقع ١املٓػ ١٦يًغسٜب ١ؾُٝا ٜأت:ٞ
 .1ايٛاقع ١املٓػ ١٦ـدَ ١ا ٚيطًعَ ١باع ١قًٝا بايك ١ُٝاييت متثٌ ايطعس املدؾٛع ؾعال
َكابٌ اـدَ ،١ؾايٛعا ٤ايغسٜيب بايٓطب ١ـدَ ١ا ٚضًعَ ١باعَ ١ستبط بٝعٗا ببعض
(َثٌ ضًعَ ١عؿاٚ ٠خدََ ١عؿا ،)٠ؾإ ايٛعا ٤ايغسٜيب ٜته َٔ ٕٛق ١ُٝايطًع
ٚاـدَات مجٝعٗا اييت تستبط بعغٗا بايبعض االخس ٚاييت متثٌ ايطعس املدؾٛع َكابٌ
ايطًع ٚاـدَات ٚقد ذدد املػسع االزدْ ٞايٛاقع ١املٓػ ١٦يف أ َٔ ٟاؿاالت االت:)2(١ٝ
تطً ِٝايطًع ١ا ٚبٝع خدَٚ ،١إصداز ؾاتٛز ،٠تطً ِٝق ١ُٝايطًع ١نًٝا أ ٚجصٝ٥ا،
ٚايٛاقع ١املٓػ ١٦عً ٢بٝع اـدَٜ ١ه ٕٛعٓد إصداز ؾاتٛز ٠عسٜب ١ٝا ٚتطًِ بدٍ
اـدَ ١جصٝ٥ا ا ٚنًٝا.
 .2ايٛاقع ١املٓػ ١٦يًطًع املطتٛزد( ٠ايعاَٚ ١اـاص )١ته ٕٛيف َسذً ١ايتدًٝط
اؾُسن ،ٞؾغال عٔ ذيو ؾإ ايكآَْ ٕٛح اؿل يٛشٜس املايٚ ١ٝألضباب َطٛغ ١اصداز
تعًُٝات تٓؿٝر ١ٜيتردٜد ٚاقع ١ؼكل ايغسٜب ١عً ٢اضاع بٝع ايطًع ١أ ٚاـدَ ١اٚ
يكا ٤بدٍ ذندد بػهٌ دٚز ،ٟأٚ َٔ ٚقت آلخس ،أ ٚيف ْٗاَ ١ٜدَ ٠عني ،أ ٚبعد إٔ ٜتِ

( )2السادة  11مؽ قانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ  56لدشة 1225
السعجل الشافح.
( )1السادة  8مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل الشافح.
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اضتعُاٍ تًو ايطًعٚ ،)1("١ته ٕٛايٛاقع ١املٓػ ١٦يًغسٜب ١ايعاَٚ ١اـاص ١عٓد بٝع
اـدَ ١ا ٚايطًع ١داخٌ املدٕ ٚاملٓاطل ٚاألضٛام اؿس ٠عٓد االؾاد َٔ ٠تًو اـدَ ١اٚ
ايطًع ١ألغساض غدض ١ٝأ ٚألغساض ال تتعًل مبصاٚي ١ايعٌُ املسخط ب٘ داخٌ تًو
املٓاطل ٚاملدٕ ٚاألضٛام اؿس.٠
ادلبحث انثبني

سعـر ضريبـة ادلبيعبت
اخرت ايتػسٜعات ايغسٜب ١ٝبايطعس ايغسٜيب ايٓطيب ٚايتضاعد ٟأضاضاً يؿسض
ايغسٜب ،١ؾرددت ْٛعني َٔ االضعاز ُٖٚا ايغسٜب ١ايتضاعدٚ ١ٜايغسٜب ١ايٓطب ١ٝاال اْٗا
اخرت بايغسٜب ١ايٓطب ١ٝيف قٛاْني عسٜب ١املبٝعات اير ٟذندد ذطب ْٛع ٚطبٝع ١ايطًع١
ا ٚاملٓتخ.
ادلطهب االول

تعريـف انسعر وانواعه

ايؿسع اال -ٍٚتعسٜـ ايطعس:
إ ضعس ايغسٜب" ٖٛ ١ؼدٜد َا ميهٔ اضتكطاع٘ َٔ ايٛعا ٤بٛصؿ٘ عسٜب ،"١نُا
عسف بأْ٘ "ْطب ١ايغسٜب ١إىل ٚعاٗ٥ا ا ٚاملاد ٠اـاعع ١هلا"(ٚ ،)2عسف باْ٘ "ايٓطب ١بني

َكداز ايغسٜبَٚ ١كداز ايٛعا ٤اـاعع هلا"(ٚ ،)3عسف اٜغا باْ٘ "ؼدٜد املبًؼ ايرٜ ٟدؾع
َٔ املهًـ بعد ؼدٜد املاد ٠اـاعع ١يًغسٜبٚ ،)4("١عسف اٜغا "ْطب ١ايغسٜب ١اىل
ايٛعا ٤ا ٚاملاد ٠اـاعع ١هلا"ٚ ،عسؾت اٜغا باْٗا "ايٓطب ١اييت تؤخر نغسٜب َٔ ١املاٍ
اـاعع هلا بعد اضتبعاد َا ٜكسز ٙايكاْ َٔ ٕٛاعؿا٤ات"(.)5

( )2الفقخة ز مؽ السادة  8مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل
الشافح.
( )1د .سسيخ صالح الجيؽ حسجي ،السالية العامة ،مشذؾرات زيؽ الحقؾقية ،بيخوت ،لبشان،
مرجر سابق ،ص.214
( )1د .اسساعيل خليل اسساعيل ،مرجر سابق ،ص.51
( )3د .قبذ حدؽ عؾاد ،السالية العامة ،مرجر سابق ،ص.242
( )4ذو الفقار علي رسؽ ،مرجر سابق ،ص ص (.)277-276
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ايؿسع ايثاْ -ٞاْــٛاع ايطعــس:
ٜربش ْٛعإ َٔ االضعاز يف ايغسٜب ١ايتضاعد ٖٞٚ ١ٜايغسٜب ١اييت ٜتػري ؾٗٝا ايطعس
بتػري ايٛعاَٚ ٤ا ُٜٓٗا ٖ ٛايغسٜب ١ايٓطب ٖٞٚ ١ٝعسٜب ١تؿسض بطعس ٚاذد َُٗا اختًؿت
ق ١ُٝايٛعا ٤ا ٚاملاد ٠اـاعع ١يًغسٜب ١ا ٟتؿسض بطعس ٚاذد َٚا ُٜٓٗا َٔ ٖرا ٖٛ
بايٓطب ١يغسٜب ١املبٝعات قد اخرت بايطعس ايٓطيب اير ٟرنتًـ عطب ْٛع ايطًع١
ٚاُٖٝتٗا ،ؾكد اخرت قٛاْني عسٜب ١املبٝعات باألغهاٍ االت:)1(١ٝ
 .1ايطعس ايعاّ (ايسٝ٥ط ٖٛ :)ٞايطعس ايرٜ ٟؿسض عً ٢ناؾ ١ايطًع ٚاـدَات َا مل ٜكسز
ايكاْ ٕٛضعس اخس يطًع ٚخدَات َع ١ٓٝعًٚ ٢ج٘ خاظ(.)2
خاظ(.)2
 .2ايطعس اـاظ ٖٛ :ؼدٜد اضعاز بعض ايطًع َٔ د ٕٚغريٖا يتركٝل غسض اقتضادٟ
ٚاجتُاع.ٞ
 .3ضعس ايضؿس :عدّ ؾسض ايغسٜب ١عً ٢ايطًع َثٌ ايطًع املضدز ٠يًدازد.
 .4ايطعس املستؿع :تؿسض بأضعاز َستؿع ١عً ٢ايطًع ايرتؾٚ ١ٝٗٝايهُاي ١ٝنايرٖب ٚايعطٛز
ٚغريٖا َٔ ايطًع االخس.٣
 .5ايطعس املٓدؿض :تؿسض عً ٢بعض ايطًع ٚاـدَات َثٌ ٚضا٥ط ايٓكٌ اـاص١
بايطٝاح ٚتأيٝـ ايهتب.
 .6ايطعس املتٛضطٜ :ؿسض عً ٢عًُٝات االْػاٚ ٤بعض اؿسف.
ادلطهب انثبني

موقف قوانني ضريبة ادلبيعبت من سعر انضريبة
تأخر قٛاْني عسٜب ١املبٝعات بايطعس ايٓطيب يف ؾسض ايغسٜب ١عً ٢املاد٠
اـاعع ١يًغسٜبٚ ١ؽتًـ ٖر ٙايٓطب َٔ بًد آلخس َٔ ذٝث ْٛع ايطًعٚ ١اُٖٝتٗا ضٛا٤
ناْت ضًع عسٚز ١ٜا ٚنُاي ١ٝا ٚتسؾٚ ١ٝٗٝتؿاٚت دخٌ املهًـ ٚغريٖا.
( )2د .اسساعيل خليل اسساعيل ،السرجر الدابق ،ص.51
( )1د .سؾزي عجلي ناشج ،العجالة الزخيبية ،مرجر سابق ،ص ص (.)32-32
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ؾبايٓطب ١يًُػسع ايعساق ٞاخر بايغسٜب ١ايٓطب ١ٝؾردد ضعس ايغسٜب ١عًٚ ٢ؾل
ايعسٚف اييت متس بٗا ايبالد َٚساعا ٠يعسٚف املهًـ ٚبٓا ً٤عًَ ٢ا تضدز ٙاهل ١٦ٝايعاَ١
يًغسا٥ب ضٜٓٛا َٔ عٛابط عطب ٚاقع ايبًد نإصداز اهل ١٦ٝبعد اذداث عاّ - 2019
 2020عٛابط جدٜدَ ٠ساعا ٠يألذداثٚ ،يكد ذددت اهل ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب اضعاز خاص١
بٗا َثال املٛاد ايػراٚ ١ٝ٥ايطبٚ ١ٝايبٝطسٚ ١ٜاملعدات ايطب ١ٝؾسعت ْطب %12 ١عًٗٝا ،اَا
اضترياد املػسٚبات ايهرٛيٚ ١ٝايطها٥س ؾسعت ْطب ،%100 ١اَا املػسٚبات ايػاش ١ٜؾكد

ؾسعت ْطبٚ %25 ١نريو بايٓطب ١يًُٛاد ايباق ،)1(١ٝاَا ؾُٝا رنط ؾسض ايغسٜب ١عً٢
باع ١املٓتحات ايٓؿط ١ٝا ٚايػاش ١ٜؾتتِ َؿاؼ ١دا٥س ٠املٓتحات بهتاب زمس ٞيبٝإ َد٣
ضرٛباتِٗ ايطٓٚ ١ٜٛتتِ قاضبتِٗ عً ٢ايطعس اؿكٝك ٞؾكط ،اَا بايٓطب ١ألصراب
َهاتب ايطؿس ٚايطٝاذ ١تتِ كاطب ١٦ٖٝ ١ايطٝاذ ١يالضتؿطاز عٔ عدد املطاؾسٚ ٜٔنريو
اؿاٍ بايٓطب ١يتردٜد طبٝع ١املطاعِ ٚايؿٓادم ٚبٝإ ْٛعٗا إ ناْت ضٝاذ ١ٝاّ ال ،اَا
بايٓطب ١ملهاتب اؿخ ٚايعُس ٠ؾتتِ كاطب ١اهل ١٦ٝايعاَ ١يًرخ ٚايعُس ٠يبٝإ عدد اؿحاد،
اَا َهاتب ايضريؾ ١ؾتتِ َؿاؼ ١ايبٓو املسنص ٟيبٝإ ضرٛباتِٗ ايطٓٚ ،١ٜٛيكد اخر
املػسع ايعساق ٞباألْٛاع االت:)2(١ٝ
 .1ايطعس املطًل :ايغسٜب ١اييت تؿسض عً ٢ايطٝازات ٚاحملالت ٚاملطاعِ ٚتكدز ايٓطب١
بأعًَ ٢كداز ٚيف ذاٍ اَتالن٘ ألنثس َٔ َضدز تكدز ايغسٜب ١عً ٢اعًَ ٢ضدزٜ ،تِ
ايتدؿٝض بٓطب.%50 ١
 .2ايطعس ايٓطيب :ايغسٜب ١اييت تؿسض عً ٢املكاٚالتٚ ،االضترياداتٚ ،ايتحٗٝص،
ٚاحملطاتٚ ،املبٝعاتٚ ،تكدز بٓطبٚ %100 ١ال ٜػًُٗا ايتدؿٝض ألْٗا ْطب.١ٝ
 .3ايطعس املدتًط :يدَ ٜ٘ضادز ْطبَٚ ١ٝطًك( ١ايٓطب ١ٝؼطب  %100د ٕٚؽؿٝض) اَا
(املضادز املطًك ١ؾتكدز بأعًْ ٢طب ١اَا املضدزإ اآلخسإ ؾٝدؿغإ بٓطب.)%50 ١

( )2لسديج مؽ التفريل يشغخ الججاول مؽ ضؾابط الييئة العامة للزخائب لدشة -1228
 ،1212ص ص (.)22-8
( )1الفقخة  7مؽ ضؾابط السيؽ واالعسال التجارية العخاقية للدشة السالية ،1212-1228
ص.3
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ٚيكد اخر املػسعإ املضسٚ ٟاالزدْ ٞنالُٖا بايطعس ايٓطيب (ايطعس ايٓٛع)ٞ
ايرٜ ٟتِ ؾ ٘ٝؼدٜد ْطب ١ايغسٜب ١ايعاَٚ ١اـاص ١عطب ْطب َعٚ ١ٓٝعسٜب ١ايضؿس
بٓطب( ١صؿس )%ؾغالً عٔ ايطعس املستؿع ٚاملٓدؿض ٚاملتٛضط.
اَا املػسع املضس ٟؾكد اخر بطعس عسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾٚ ١اييت تتُثٌ باألْٛاع
اآلت:١ٝ
 .1ايطعس ايعاّ (ايسٝ٥ظ)ٜ :ؿسض عً ٢ناؾ ١ايطًع ٚاـدَات بٓطب %14 ١عً ٢إ رنضط
ْطب َٔ %1 ١ايغسٜب ١يرباَخ ايعداي ١االجتُاع.)1(١ٝ
 .2ايطعس اـاظٜ :ؿسض عً ٢بعض ايطًع َٔ د ٕٚغريٖا بٓطبٚ %5 ١عً ٢املٛاد
املٓضٛظ عًٗٝا يف املاد َٔ 3 ٠ايكاَْ ٕٛثٌ (اآلالت ٚاملعدات املضٓع ١قًٝا
ٚاملطتٛزد َٔ ٠اـازد بكساز َٔ ايٛشٜس املدتط ،عدا ضٝازات ايسنٛب ٚاالتٛبٝطات
اييت ؽغع يًطعس ايعاّ)(ٚ ،)2قد مت ؼدٜدٖا يف اؾدٚيني ( )2 ٚ 1املساؾكني يكإْٛ
ايغسٜب ١عً ٢املبٝعات مبا ٜأت:ٞ
أ .ايطًع ٚاـدَات اييت ؽغع يٓطب( %5 ١ايضابٚ ٕٛمجٝع املٓعؿات ايضٓاعَٚ ١ٝبٝدات
اؿػسات ٚاـػب ٚاؿد ظُٝع اْٛاعِٗ).
ب .ايطًع ٚاـدَات اييت ؽغع يٓطب %14 ١عدا بعض االضتثٓا٤ات ٚايطًع ايٛازد ٠يف
اؾد 1 ٍٚاملساؾل يًكاْٚ ٕٛيف اؾد ٍٚزقِ ( )2ذدد ضعس ايغسٜب ١عً ٢اـدَات.
د .ايطًع ٚاـدَات اييت ؽغع يٓطب %25 ١عً ٢اجٗص ٠ايتربٜد ٚايثالجات اـاص ١باحملاٍ
ايتحازٚ ١ٜايتًؿاش ٚايتطحٚ ٌٝايضٛت ٚناَريات ايتضٜٛسَ ،طترغسات ايعطٛز
ٚايتحُ ،ٌٝاجٗص ٠االْازٚ ،٠ضٝازات ايسنٛب ْٚكٌ ايبغا٥ع.
 .3ضعس ايضؿس :عدّ ؾسض ايغسٜب ١عً ٢بعض ايطًع ٚاـدَات ايػاَٗٓ ١ٜا تػحٝع
املهًـٚ ،ؾسض ْطب ١ايضؿس عًَ ٢ا ٜأت:ٞ
( )2د .سؾزي عجلي ناشج ،مرجر سابق ،ص(.)32-32
( )1السادة  1مؽ قانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ  56لدشة  1225السعجل
الشافح.
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أ .ايطًع املضدز ٠يًدازد يتػحٝع االْتاد احملً ٞملٓاؾط ١املطتٛزد احملدد ٠بايال٥ر١
ايتٓؿٝر.)1(١ٜ
ب .ايطًع ٚاـدَات داخٌ املٓاطل اؿس.٠
د .ايطًع ايالشَ ١ملصاٚي ١ايٓػاط املسخط داخٌ املدٕ ٚاملٓاطك ١اؿس ٠عدا ضٝازات
ايسنٛبٜٚ ،تِ ؼدٜد ايطعس ٚؾل غسٚط ايال٥ر ١ايتٓؿٝر.١ٜ
د .ايطًع ٚاـدَات املضدز َٔ ٠املػسٚعات يف املدٕ ٚاالضٛام ٚاملٓاطل اؿس.٠
 .4ايطعس املٓدؿض :يكد ؾسض املػسع ٖر ٙايٓطب ١عً ٢ايطًع ٚاـدَات اييت ؽغع
يًغسٜبَ ١ثٌ ٚضا٥ط ايٓكٌ اـاص ١بايطٝاح ٚتأيٝـ ايهتب ،ؾأٚجد َٓدؿغاً يًتطحٌٝ
َكداز 54,000 ٙيًُٓتخ ايضٓاعَٚ ٞؤد ٟاـدَ ١يٝركل ايعداي ١االجتُاعٚ ١ٝاحملدد ٠يف
املاد َٔ 3 ٠ايكاْٚ ٕٛاملاد َٔ 4 ٠ايال٥ر ١ايتٓؿٝرَ ١ٜثال ؾسض  %5عً ٢اآلالت
ٚاملعدات املطتٛزد َٔ ٠اـازد ا ٚقً ١ٝايضٓع َا عدا االتٛبٝطات ٚضٝازات ايسنٛب
اييت ؽغع يًطعس ايعاّ.
 .5ايطعس املستؿع :ؾسعٗا املػسع املضس ٟبأضعاز َستؿع ١عً ٢ايطًع ايرتؾٚ ١ٝٗٝايهُاي١ٝ
نايرٖب ٚايعطٛز ٚغريٖا َٔ ايطًع االخس.)2(٣
 .6ايطعس املتٛضط :مل ٜأخر املػسع املضس ٟبٗر ٙايٓطب.١
يكد اخر املػسع االزدْ ٞبايٓطب ١يطعس عسٜب ١املبٝعات باألْٛاع اآلت:١ٝ
 .1ايطعس ايعاّ (ايسٝ٥ظ)ٜ :ؿسض عً ٢ناؾ ١ايطًع ٚاـدَات بٓطب %16 ١يًغسٜب ١ايعاَ١
عً ٢املبٝعات ،ؾرددٖا بايطًع ٚاـدَات املباع ١ا ٚاملطتٛزد َٔ ٠خازد املًُه.١

( )2السادة  8مؽ الالئحة التشفيحية لقانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ 56
لدشة .1225
( )1السادة  4مؽ الالئحة التشفيحية لقانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ 56
لدشة .1225
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 .2ايطعس اـاظٜ :ؿسض عً ٢بعض ايطًع د ٕٚغريٖا ٚعً ٢اـدَات اييت ؽغع
يًغسٜب ١اـاص ١بٓطبٚ %4 ١احملدد ٠يف اؾد ٍٚزقِ  1املًرل يف ٖرا ايكاْٖٞٚ ٕٛ
(االمسٓت ظُٝع اْٛاع٘ ،ذدٜد ايبٓاٚ ٤قغبإ اؿدٜد ،شٜٛت ايتػر ،ِٝاؾع١
ٚاملػسٚبات ايهرٛي ،١ٝخدَات اغرتاى اهلاتـ ايٓكاٍ ٚايساد ،ٜٛايتبؼ َٚضٓٛعات٘،
ٚايطٝازات)(.)1
 .3ضعس ايضؿس :ؾسض ْطب ١ايضؿس عً ٢ايطًع ٚاـدَات االت:١ٝ
أ .صادزات ايطًع ٚاـدَات املػرتا َٔ ٠اؾٗات املعؿاٚ ٠ؼتطب يػا ١ٜذد ايتطحَ ٌٝع
بك ١ٝاملبٝعات اـاعع ١يًغسٜب ١غسط ايصاَ٘ بايتطحَُٗ ٌٝا نإ امجايَ ٞبٝعات٘.
ب .ايطًع ٚاـدَات املػرتا ٠يالضتدداّ خازد ايبالد ناألضٛام ٚاملٓاطل ٚاملدٕ اؿس٠
ٚاملضدز ٠يًدازد(.)2
د .ذدد املػسع اٜغا ْطب ١ايضؿس بايٓطب ١يًغسٜب ١اـاص ١عً ٢عسٜب ١املبٝعات يًطًع
ٚاـدَات اـاعع ١يٓطب ١صؿس %املؿسٚع ١عٓد بٝع ا ٚاضترياد أ َٔ ١ٜايطًع ايٛازد ٠يف
()3

اؾد ٍٚزقِ  2املًرل بٗرا ايكإْٛ

ٚاملتغُٓ( ١قغسات َعد ٠يطعاّ االطؿاٍ

ٚاملعاقني ،يٛاشّ املعاقنيَ ،دخالت صٓاع ١االدٚ ١ٜٚاآلالت ٚاملعدات ايضٓاع ١ٝاملعؿا٠
مبٛجب ايتعسٜؿ ١ايهُسن ،١ٝاؿبٝبات ايبالضتٝه.)١ٝ
د .ايطًع ٚاـدَات املباع ١اىل اؾٗات املعؿ( ١ٝاملًو ،ايطؿازات ٚاملؿٛعٝات ،املٓعُات
ايدٚيٚ ١ٝاإلقً ،١ُٝٝاعغا ٤ايطًو ايدبًَٛاض ٞغسٜط ١املعاًَ ١باملثٌ)(.)4
 .ٙايطًع ٚاـدَات اييت ٜتِ غساؤٖا ٚاضتريادٖا يًحٗات اآلت( ١ٝايكٛات املطًرٚ ١االَٔ
ٚاملدابسات ٚايدؾاع ٚاالَٔ ،املطاجد ٚايهٓا٥ظ َٚسانص االٜتاّ ٚاملطٓني ٚاالْد١ٜ
( )2الفقخة (أ) مؽ السادة  5مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل
الشافح.
( )1البشج  1مؽ الفقخة (أ) مؽ القانؾن نفدو.
( )1البشج  2مؽ الفقخة (أ) مؽ السادة  6مؽ القانؾن نفدو.
( )3السادة  12مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل الشافح.
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ايثكاؾٚ ١ٝايسٜاعٚ ١ٝذ ٟٚاالذتٝاجات اـاص ،١املػازٜع املٓضٛظ عًٗٝا بكإْٛ
االضتثُاز)(.)1
 .4ايطعس املستؿع :مل ٜأخر املػسع االزدْ ٞبٗر ٙايٓطب.١
 .5ايطعس املٓدؿضْ :تٝح ١تطبٝل َبدأ خضِ ايغسٜب ١خؿض عسٜب ١االضتٗالى اييت
ناْت َؿسٚع ١عً ٢بعض ايطًع بٓطب %20 ١اىل  %13مما اد ٣إىل اخنؿاض األضعاز
بايٓطبْ ١ؿطٗا ٚقًٌ ايٓؿكات اإلداز ١ٜيتعصٜص ايثك ١بني املهًـ ٚقضٌ ايغسٜب.)2(١
 .6ايطعس املتٛضط :مل ٜأخر املػسع االزدْ ٞبٗر ٙايٓطب.١
خنًط مما تكدّ إ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات تأخر بايطعس ايٓطيب َٗٓٚا
املػسع ايعساق ،ٞيرا ْطايب املػسع بتدؿٝض ْطب %20 ١املؿسٚع ١عً ٢خدَات اهلاتـ
ايٓكاٍ ٚاالْرتْٝت اىل  %10الٕ املطتًٗو ٖٜ َٔ ٛترٌُ ايعب ٤ايغسٜيب بايٓطب ١هلرٙ
االضعازْٚ ،كرتح إ ٜتِ اضترضاٍ ٖر ٙايغسا٥ب َٔ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب ٚيٝظ َٔ
غسنات االتضاالت ٚتًو اؿاٍ بايٓطب ١يعا٥دات ايؿٓادم ٚاملطاعِ ٚإ تٛج٘ ٖر ٙايعا٥دات
يف اعُاز احملاؾع ،١عً ٢عهظ ايكٛاْني قٌ املكازْ ١املضسٚ ٟاالزدْ ٞايًر ٜٔناْا انثس
تٓعُٝا يألضعاز إذ اتؿل املػسعإ املضسٚ ٟاالزدْ ٞنالُٖا عً ٢ضعس ايغسٜب( ١ايعاَ،١
اـاص ،١ضعس ايضؿسٚ ،املٓدؿض) ،يهُٓٗا اختًؿا َٔ ذٝث ايطعس املستؿع إذ اخر ب٘
املػسع املضسٚ ٟمل ٜأخر ب٘ املػسع االزدْٚ ٞايطعس املتٛضط مل ٜأخر نال املػسعني ب٘.
ادلبحث انثبنث

اجراءات تقذير وحتصيم ضريبة ادلبيعبت
ٜعد تكدٜس ايغسٜبٚ ١ؼضًٗٝا اهلدف االضاض ٞيًدٚي ١اير ٟألجً٘ مت ؾسض
ايغسٜب ١عً ٢املهًـ ٚعً ٘ٝضٛف ٜتِ تٓا ٍٚاجسا٤ات تكدٜس ايغسٜبٚ ١ؼضًٗٝا يف
ؾسعني ،إذ ٜتٓا ٍٚايؿسع اال ٍٚاجسا٤ات تكدٜس عسٜب ١املبٝعات ٜٚتٓا ٍٚايؿسع ايثاْٞ
اجسا٤ات ؼضًٗٝا.
( )2الفقخة (أ) مؽ السادة  11مؽ قاندن ضخيبة السبيعات االردني السعجل الشافح..
( )1د .عبجالشاصخ نؾر و د .نائل حدؽ عجس ،الزخائب ومحاسبتيا ،الظبعة الثانية ،دار
السديخة للشذخ والتؾزيع ،عسان ،1227 ،ص.35
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ادلطهب االول

اجراءات تقذير ضريبة ادلبيعبت
ٜطتٓد تكدٜس ايغسٜب ١املطترك ١عً ٢املهًـ عًٚ ٢اقع ١ايبٝع ا ٚتأد ١ٜاـدَ١
بتكدمي٘ اؿطابات املكدَ َٔ ١قبً٘ ،ا ٚقد ٜه ٕٛايتكدٜس باالتؿام َع املهًـ ٚقد ًٜحأ
املهًـ يف بعض االذٝإ يًتٗسب َٔ دؾع ايغسٜب ١بايتالعب باؿطابات ٚايكٛا ِ٥املاي١ٝ
املكدَ ١يًدا٥س ٠ايغسٜب ،١ٝيرا تًحا االداز ٠ايغسٜب ١ٝيتكدٜس ايغسٜب ١بٓؿطٗاٚ ،يإلذاط١
بٗرا املٛعٛع بػ َٔ ٞايتؿض ٌٝضٝتِ تعسٜـ املكضٛد بتكدٜس ايغسٜبٚ ١طسا٥ل ايتكدٜس
 َٔٚرِ تٓاَٛ ٍٚقـ قٛاْني عسٜب ١املبٝعات يف ايتػسٜع ايعساقٚ ٞايكٛاْني قٌ املكازْ١
َٓٗا.
انفرع االول

تعريف انتقذير انضريبي
عسف باْ٘ "فُٛع ١االجسا٤ات ٚايعًُٝات اييت تتٛىل مبٛجبٗا االداز ٠ايغسٜب١ٝ
ؼدٜد ٚعا ٤ايغسٜب ،"١ؾايػا ١ٜاالضاض َٔ ١ٝايتكدٜس ايٛص ٍٛاىل ايسقِ اؿكٝك ٞاٚ

ايتكسٜيب يك ١ُٝاملاد ٠اـاعع ١يًغسٜبٚ ،)1(١عسف اٜغا اْ٘ "فُٛع ١االجسا٤ات
ٚايعًُٝات اييت تتٛىل مبٛجبٗا االداز ٠ايغسٜب ١ٝؼدٜد ٚعا ٤ايغسٜب ١يًٛص ٍٛاىل ايسقِ

اؿكٝك ٞا ٚايتكسٜيب يك ١ُٝاملاد ٠اـاعع ١يًغسٜبٚ ،)2("١عسف اٜغا "صدٚز قساز َٔ
االداز ٠املاي ١ٝبتردٜد املبًؼ ايرًٜ ٟتصّ املُ ٍٛبدؾع٘ يًغسٜبٚ ،١عسف أٜغا بأْ٘ ؼدٜد
َكداز ا ٚاملبًؼ ايٛاجب عً ٢املهًـ دؾع٘ يإلداز ٠ايغسٜب.)3("١ٝ

( )2د .خالج حامج عبج ،متظلبات بتظبيق الحكؾمة االلكتخونية في مجال التحاسب الزخيبي
– نغام مقتخح ،اطخوحة دكتؾراه ،قدؼ ادارة االعسال ،كلية االدارة واالقتراد ،اامعة
السؾصل ،1228 ،ص.87
( )1د .فزيلة عباس غائب ،مرجر سابق ،ص.52
( )1د .سسيخ صالح الجيؽ حسجي ،مرجر سابق ،ص.216
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انفرع انثبني

طرق تقذير انضريبة
تًحأ االداز ٠يتكدٜس ٚعا ٤ايغسٜب ١بضٛزَ ٠باغس ٠أ ٚغري َباغس ،٠ؾتك ّٛدا٥س٠
ايغسا٥ب بتكدٜس ايٛعا ٤ايغسٜيب يًُهًـ بعد االطالع عً ٢عٓاصسٚ ٙاْٛاعٜ٘ٚ ،تِ تكدٜس
ايغسٜب ١بٛاضط ١االداز ٠ايغسٜب ١ٝبطسم َباغسٚ ٠طسم غري َباغس ٠عًٚ ٢ؾل َا ٜأت:ٞ
 .1طسم ايتكدٜس غري املباغس:٠
ٜتِ تكدٜس ايغسٜب َٔ ١قبٌ االداز ٠بٓٛعني َٔ ايتكدٜس ٚيف ٖر ٙايطسم متتًو االداز٠
ضًط ١تكدٜس ١ٜيف ذيو (ايبدزاْ:)2011 ،ٞ
 أضًٛب ايتكدٜس اؾصايفٜ :تِ تكدٜس ٚعا ٤ايغسٜب ١بطسٜك ١جصاؾ ١ٝباالضتٓاد إىل بعضايكساٚ ٔ٥األدي( ١اؿكٝك )١ٝاييت هلا صً ١بايٓػاطٚ ،تطتددّ ٖر ٙايطسٜك ١يف ذاي" ١عدّ
ٚجٛد دؾاتس َٓتعُ ١تبني ايك ١ُٝاؿكٝك ١ٝيٛعا ٤ايغسٜبٚ ،"١ذنتطب ايسبح احملكل
َثال عً ٢أضاع ْطب َٔ ١زقِ األعُاٍَ ،ثٌ تكدٜس دخٌ ايطبٝب عً ٢ضاعات ايتكدٜس
اؾصايف ايكاْ :ْٞٛايكاْ ٕٛذندد ايكسا ٔ٥اييت تتبعٗا االداز ٠يتكدٜس ايغسٜبَ ١ثال ٜٓط
املػسع عً ٢ؼدٜد ايٓػاط ايتحاز ٟيًُهًـ بٓطب َٔ %20 ١زقِ االعُاٍ  ...اخل.
 ايتكدٜس اؾصايف االدازٜ :ٟتغُٔ دزج ١انرب َٔ املسٜٚ ١ْٚرتى اجملاٍ يًتؿاٚض ٚاالتؿامبني االداز ٠ايغسٜبٚ ١ٝاملهًـ عًَ ٢كداز ايٛعا.٤
أ -أضًٛب املعاٖس اـازجٜ :١ٝتِ تكدٜس قٚ ١ُٝعا ٤ايغسٜب ١عً ٢أضاع عدد َٔ
املعاٖس اـازج ١ٝاحملٝط ١باملهًـ ،اييت تعرب عٔ دزجٜ ١طس املهًـ أ ٚدزج١
اْتػاز ْػاط٘(َٚ ،)1كداز َا ٜدؾع٘ َٔ ادناز ٚغريٖا َٔ املعاٖس االخس.٣

( )2سامح خالج عبجهللا معالي ،معؾقات التحريل لجى االدارة الزخيبية في فلدظيؽ مؽ
واية نغخ مؾعفي الزخائب ،رسالة ماادتيخ ،اامعة الشجاح ،فلدظيؽ،1224 ،
ص.37
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 .2طسم ايتكدٜس املباغس:٠
ٜتِ تكدٜس ايغسٜب ١بضٛزَ ٠باغس ٠باإلقسازات اييت ٜكدَٗا املهًـ ا َٔ ٚميثً٘ قاْْٛا
ا َٔ ٚايٓا٥ب عٓ٘ ا َٔ ٚايػري.
أ -طسٜك ١ايتكدٜس بٛضاط ١املهًـ (االؾساد  -ايتكدٜس املباغس)ٚ :تطُ ٢نريو بطسٜك١
"اإلقسازات ايغسٜب ،"١ٝعًٚ ٢ؾل ٖر ٙايطسٜكٜ ١تِ ايتعسف عً ٢ايٛعا ٤ايغسٜيب
بتضسٜح املهًـ ْؿط٘ أ ٚتضسٜح ايػري(:)1
 .1االقساز ايغسٜيب املكدّ َٔ املُْ ٍٛؿط٘ :إٕ أؾغٌ أضايٝب تكدٜس ايٛعا ٤ايغسٜيب ٖٛ
أضًٛب االقساز ايغسٜيب املكدّ َٔ املُ ٍٛباعتباز إٔ املُ ٖٛ ٍٛاالنثس دزاَٚ ١ٜعسؾ١
بٛعا ٘٥ايغسٜيب(.)2
 .2اإلقساز ايغسٜيب ايرٜ ٟكدَ٘ ايٓا٥ب عٔ املهًـ ا َٔ ٚميثً٘ قاْْٛاٜ :عترب َٔ االضايٝب
املُٗ ١يف تكدٜس ايغسٜب ١ؾتًصّ املهًـ بتكد ِٜاالقساز َٔ قبً٘ اٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ أَ ٚ
ميثً٘ قاْْٛا ،نايتضسٜح ايهُسن ٞا ٚايبٝإ ايتؿضَ ًٞٝتغُٓاً مجٝع ايبٝاْات
ٚاملطتٓدات ٚايؿٛاتري ٚغريٖا يتتٛىل االداز ٠ايغسٜب ١ٝايتركل َٔ صرتٗا.
ب -ايتكدٜس االداز ٟاملباغس :تًحا اإلداز ٠ايغسٜب ١ٝهلر ٙايطسٜك ١ظُع ايبٝاْات ٚايترسٟ
عٔ املهًـ يف ذاي ١اَتٓاع٘ ا ٚاُٖاي٘ تكد ِٜاالقساز يف املد ٠ايكاْ ١ْٝٛإذ تعد مبثاب١
عكٛب.)3(١

( )2د .سؾزي عجلي ناشج ،اساسيات السالية العامة ،مشذؾرات الحلبي الحقؾقية ،االسكشجرية،
مرخ ،1227 ،ص.251
( )1د .فزيلة عباس غائب ،مرجر سابق ،ص.51
( )1السرجر نفدو ،ص.51
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انفرع انثبنث

موقف قوانني ضريبة ادلبيعبت من تقذير انضريبة
اخرت قٛاْني عسٜب ١املبٝعات بأْٛاع عدٜد َٔ ٠ايتكدٜس ؾكد اعتُدت يف تكدٜس
ايغسٜب ١عً ٢االقساز املكدّ َٔ املهًـ ا ٚقد تًحا اىل ايتكدٜس االتؿاقَ ٞع املهًـ يف
بعض االذٝإ عٓد عدّ قٓاعتٗا باإلقساز ٚايبٝاْات اييت ٜكدَٗا املهًـ ؾتًحا يًتكدٜس
االداز.ٟ
اعتُد املػسع ايعساق ٞيف تكدٜس عسٜب ١املبٝعات عً ٢ايٓضٛظ ايٛازد ٠يف قإْٛ
عسٜب ١ايدخٌ بٛصؿ٘ ايكاْ ٕٛايعاّ ايرٜ ٟسجع اي ٘ٝيف اؿاالت اييت مل ٜسد بٗا ْضٛظ
خاص ١بغسٜب ١املبٝعات ٚنريو الٕ قٛاْني املٛاشْ ١اييت مت االغاز ٠ايٗٝا ضابكا ؼًٓٝا اىل
قاْ ٕٛعسٜب ١ايدخٌ ٚبكدز َا ٜتعًل االَس بتكدٜس عسٜب ١املبٝعات ًْرغ إ املػسع
ايعساق ٞذددٖا بطسا٥ل عد ٠إذ اخر مبا ٜأت:)1(ٞ
 .1ايتكدٜس بٓا ً٤عً ٢االقساز املكدّ َٔ املهًـ (ايتكدٜس االٚيٚ )ٞبايسجٛع اىل تعًُٝات زقِ
 5يطًْٓ ،2015 ١رغ إ املػسع ايصّ املهًـ بتكد ِٜتكسٜس َضدم َٔ احملاضب
املدتط َٛعح ْػاط٘ ؾ ٘ٝعًٚ ٢ؾل ايُٓٛذد اير ٟاعدت٘ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب يف
ايٓضـ اال َٔ ٍٚايػٗس اير ًٜٞ ٟاْتٗاَ ٤د 3 ٠اغٗس َٛقعا َٓ٘ ا ٚممٔ ميثً٘
قاْْٛا(.)2
 .2ايتكدٜس االذتٝاطٜ :ٞتِ تكدٜس ايغسٜب ١اذتٝاطٝا عٓد عدّ اْٗا ٤املهًـ تكدٜس ايعٌُ.
 .3ايتكدٜس االتؿاقٜٚ :ٞتِ ٖرا باالتؿام بني ايطسؾني االدازٚ ٠املهًـ.
 .4ايتكدٜس ايٓٗا :ٞ٥ذل ايطًط ١املاي ١ٝبتكدٜس ايغسٜب ١عً ٢اضاع ايدخٌ اؿكٝك ٞا ٚاذ
مل تهٔ قد قدزت٘ ا ٚقدزت٘ بك ١ُٝاقٌ عٔ ذكٝكت٘.
 .5ايتكدٜس االعايفٜ :تِ تكدٜس ايغسٜب ١عطب املعًَٛات املتٛؾس ٠يإلداز ٠ايغسٜب ١ٝرِ
تػعس املهًـ بدؾع ؾازم ايغسٜب ١االعاؾ ١ٝؾكط.
( )2د .طالل دمحم علي الججاوي ،مرجر سابق ،ص.67-61
( )1لسديج مؽ التفريل يشغخ السؾاد ( )1،3مؽ تعليسات رقؼ  4لدشة  1224بذان فخض
واباية ضخيبة السبيعات في العخاق.
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 .6ايتكدٜس االداز :ٟدنسٖ ٟرا ايتكدٜس بٓا ً٤عً ٢ؽُني َٔ االداز ٠ايغسٜب ١ٝيًُهًـ دٕٚ
االعتداد مبا قدَ٘ َٔ تكازٜس ٚدؾاتس ػازٚ ١ٜذطابات ،ؾبعد اْكغا ٤ايؿرت ٠احملدد٠
تك ّٛاالداز ٠بؿرط ايتكازٜس يٝتطٓ ٢هلا زؾغٗا ا ٚقبٛهلا.
 .7تعد ٌٜاقسازٜ :تِ ؾسض ٖر ٙايغسٜب ١عٓد ذض ٍٛخطا بايتكدٜس.
 .8ايتكدٜس االداز ٟا( ٚؾإ املطح املٝداْٜ :)ٞتِ تكدٜس ايغسٜب َٔ ١ؾإ املطح
املٝداْٜٚ .ٞه ٕٛايتكدٜس ضٛا ٤نإ بايطعس احملً ٞا ٚبطعس ايعًُ ١عطب اضعاز
صسف اهل ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب ٚنٌ ضٓ ١بطٓتٗا.
ٚقد اختًـ املػسعإ املضسٚ ٟاالزدْ ٞنالُٖا عٔ ايعساق َٔ ٞذٝث اُْٗا قد
ْعُا االذهاّ اـاص ١بتكدٜس عسٜب ١املبٝعات.
يكد اخر املػسع االزدْ ٞيف ايتكدٜس باإلقساز املكدّ َٔ املهًـَٝٚ ،ص املػسع يف
ايتكدٜس بني املهًـ املطحٌ ٚاملهًـ غري املطحٌ ،ؾايٓطب ١يًُهًـ املطحٌ تًحا االداز٠
ايغسٜب ١ٝيتكدٜس ايغسٜب ١بػهٌ اٚيٚ ٞاذ ؽًـ املطحٌ عٔ تكد ِٜاإلقساز ايغسٜيب يف
ايؿرت ٠احملدد ٠بٗرا ايكاْ ٕٛعٔ ايؿرتات ايغسٜب ١ٝاملعٓٚ ١ٝأ ١ٜغساَات َٚبايؼ أخس٣
َتركك ١عًٜٚ ٘ٝتِ تبًٝؼ املطحٌ بإغعاز خط ٞبٓتٝح ١ذيو ايكساز ٚته ٕٛاملبايؼ املطايب
بٗا مبٛجب اإلغعاز ٚاجب ١ايترض ٌٝبعد َسٚز َٜٛ 30اً َٔ تازٜذ تبًٝؼ املطحٌ ٜٚعترب
املبًؼ احملضٌ َٓٗا دؾع ١عً ٢ذطاب ايغسٜب ١ايٓٗا ١ٝ٥املطترك ١عًٚ ٘ٝال ٜعترب قسازاَ
ْٗاٝ٥اً يػاٜات االعرتاض أ ٚايطعٔ ايكغاٜٚ ،ٞ٥عترب قساز ايتكدٜس األَٚيًَ ٞػ ٢ذهُاً اذا
املطحٌ قدّ اإلقساز ايغسٜيب عٔ ايؿرت ٠أ ٚايؿرتات ايغسٜب ١ٝاملعٓٚ ١ٝدؾع ايغسٜبٚ ١أ١ٜ
غساَات أَ ٚبايؼ أخسَ ٣طترك ١عً ٘ٝمبٛجب ذيو اإلقساز عً ٢إٔ ٜتِ ذيو قبٌ صدٚز

قساز ايتكدٜس اإلداز ٟعًٚ ٢ؾل أذهاّ املادٖ َٔ )46 ( ٠را ايكاْ.)1(ٕٛ
اَا بايٓطب ١إلجسا٤ات ايتكدٜس االداز ٟيػري املطحًني ؾكد ذددٖا املػسع بايتعًُٝات
زقِ  5يطٓ 2010 ١اـاص ١بأضظ ٚاجسا٤ات ايتكدٜس االداز ٟيػري املطحًني يف عسٜب١

( )2لسديج مؽ التفريل يشغخ السؾاد ( )35،36 ،34مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ
 5لدشة  2883السعجل الشافح.
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املبٝعات(.)1إذ اجاش يًُهًـ "إٔ ٜعٝد ايٓعس يف قساز ايتدقٝل أ ٚايتكدٜس اإلداز ٟأ ٚايكساز
ايضادز عٔ ٖ ١٦ٝاالعرتاض بػإٔ أَٗٓ ٟا ،بعد إٔ ُٜتٝح يًُدٜس أٜ َٔ ٚؿٛع٘ يًُهًـ
ؾسصَ ١عكٛي ١يطُاع أقٛاي٘ ٚبطط قغٝت٘ ؾً٘ إصداز قساز َعدٍ ألٖ َٔ ٟر ٙايكسازات
يصٜاد ٠ايغسٜب ١إذا ربت:
ٚ جٛد خطأ يف تطبٝل ايكاْ.ٕٛ
 إغؿاٍ ايكساز ايطابل ؿكٝك ١أٚ ٚاقع ١ا ٚيٛجٛد َبٝعات مل تعاجل يف ذ.٘ٓٝ
ال دنٛش إٔ ٜتغُٔ ايكساز املعدٍ يكساز ايتدقٝل أ ٚقساز ايتكدٜس اإلدازٚ ٟايكساز
ايضادز عٔ ٖ ١٦ٝاالعرتاض أ َٔ ١ٜايٛقا٥ع اييت ؾضًت ؾٗٝا احملهُ ١عٓدَا ْعست يف
ايطعٔ املكدّ بػإٔ ذيو ايكساز ،تك ّٛايدا٥س ٠بإبالؽ املهًـ ٚإغعاز ٙخطٝاً بٓتٝح ١ايكساز
املعدٍ ايضادز مبكتغ ٢أذهاّ ٖر ٙاملادٜٚ ٠هٖ ٕٛرا ايكساز قابالً يًطعٔ أَاّ احملهُ ١يف

َٜٛ 30اً َٔ تازٜذ تبًٝؼ االغعاز يًُهًـ(.)2
يكد ذدد املػسع املضس ٟايتكدٜس "مبحُٛع ١االضايٝب ٚاالجسا٤ات اييت تك ّٛبٗا

االداز ٠ايغسٜب ١ٝملساجع ١اقسازات املطحًني َٚطابكتٗا بايدؾاتس ٚاملطتٓدات يًتأند َٔ
صرتٗا بعد ؼدٜد ايٛعا ٤ايغسٜيب َٚعسؾ ١ايغسٜب ١املطترك ١عً ٢املطحٌ"ٚ ،ذدد
املػسع ٖر ٙاالضايٝب بايٓطب ١يتكدٜس ايغسٜب ١عً ٢ايك ١ُٝاملغاؾ ١مبا ٜأت.ٞ
ٜ .1عد االقساز املكدّ َٔ املطحٌ ضٓد يتكدٜس ايغسٜب ١بعد ربٛت صرت٘ َٚطابكت٘
يًدؾاتس ٚايطحالتَ ،ا مل تعدي٘ االداز ٠ايغسٜب ١ٝخالٍ  5ضٓٛات َٔ تازٜذ تكدمي٘(.)3
 .2اذا عدٍ االقساز ايغسٜيب َٔ قبٌ املضًرٚ ١مل ٜطعٔ ب٘ املطحٌ ٜعد تكدٜس املضـًر١
ْٗاٝ٥اً( ،)4غسط تبًٝؼ املهًـ بايتكدٜس ايغسٜيب املعدٍ.

( )2لسديج مؽ التفريل يشغخ السؾاد ( )1،3،4مؽ التعليسات رقؼ  4لدشة  1222بذان أسذ
وااخاءات التقجيخ االداري على غيخ السدجليؽ في ضخيبة السبيعات في االردن.
( )1لسديج مؽ التفريل يشغخ السؾاد ( )36 ،35 ،38مؽ القانؾن السؤقت رقؼ  ۹۲لدشة
 1228السعجل لقانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل الشافح.
( )1السادة  18مؽ قانؾن اإلاخاءات الزخيبية السؾحج السرخي رقؼ  125لدشة .1212
( )3السادة  32مؽ قانؾن اإلاخاءات الزخيبية السؾحج السرخي رقؼ  125لدشة .1212
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 .3اذا مل ٜتكدّ املطحٌ بطًب إلذاي ١ايٓصاع اىل ؾإ ايطعٔ يف املد ٠ايكاْ ١ْٝٛتعد ْتٝحـ١
ايطعٔ عً ٢ايغسٜبْٗ ١ا.١ٝ٥
 .4عً ٢املضًر ١اخطاز املُ ٍٛبتعد ٌٜتكدٜس ايغسٜبٚ ١يف ذاٍ ٚجٛد اٜسادات مل ٜطبل
اخطاز املُ ٍٛبٗا ؾٝتِ قاضبت٘ اٜغا عً" ٢االمنٛذد املعد هلرا ايػسض غطاب
َٛص ٢عًَ ٘ٝضرٛب بعًِ ايٛص ٍٛأ ٚبأٚ ١ٜض ١ًٝإيهرت ١ْٝٚهلا ذح ١ٝاإلربات قاْْٛاً،
أ ٚتطً ُ٘ٝايُٓٛذد مبكس ايعٌُ أ ٚاملأَٛز ١ٜمبٛجب قغس ٜٛقع عً ٘ٝاملُ ٍٛأَٔ ٚ
ميثً٘(.)1
ًْرغ مما تكدّ إ املػسعني املضسٚ ٟاالزدْ ٞذددا عدٜداً َٔ ايطسم بتكدٜس
عسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾٚ ١عسٜب ١املبٝعات بٓا ً٤عً ٢االقساز املكدّ َٔ املطحٌ ٚايتكدٜس
االداز ٟذٝث ٜعترب تكدٜسٖا ْٗاٝ٥ا اذا قاَت بتعد ٌٜاالقساز َا مل ٜكِ املطحٌ باالعرتاض
عً ٢تكد ِٜاالقساز.
َالذع : ١ايغُري يف تكدٜسٖا ٚقاَت ٜعٛد ملٔ ؟
ادلطهب انثبني

حتصيم ضريبة ادلبيعـبت
ٜعد ايترض ٌٝاهلدف االضاع يًدٚي ١اير َٔ ٟأجً٘ ؾسعت ايدٚي ١ايغسٜب ١عً٢
املهًـ ٚتتبع االداز ٠ايغسٜب ١ٝايعدٜد َٔ ايطسم ٚاالجسا٤ات اييت ؾسعتٗا ايكٛاْني
ايغسٜب ١ٝيترضًٗٝاٚ ،يػسض االذاط ١باملٛعٛع ضٝتِ ؼدٜد املكضٛد بترضٌٝ
ايغسٜبٚ ١طسا٥ل ؼضًٗٝا ٚبٝإ َٛقـ عسٜب ١املبٝعات َٓٗا.

( )2السادة  33مؽ السرجر نفدو.
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انفرع االول

تعريف انتحصيم واسبنيبه

اٚال -تعسٜـ ايترض:ٌٝ
ٜكضد بايترض ٌٝايغسٜيب "اضتٝؿا ٤اـصاْ ١ايعاَ ١يًغسٜب ١اضتركاقٗا َٔ

املهًـ"(ٜٚ ،)1عسف اٜغا ايترض ٌٝايغسٜيب باْ٘ فُٛع" َٔ ١اإلجسا٤ات اإلداز١ٜ
ٚايتكٓ ١ٝاييت ٜتِ بٛاضطتٗا ؼ ٌٜٛق ١ُٝايغسٜبًَ َٔ ١ه ١ٝاملهًـ بدؾعٗا إىل ًَه١ٝ

اـص ١ٜٓايعُٜٚ ،"١َٝٛعسف اٜغا باْ٘ "فُٛع َٔ ١ايعًُٝات ٚاإلجسا٤ات اييت تؤد ٟاىل
ْكٌ د ٜٔايغسٜب َٔ ١ذَ ١املهًـ بايغسٜب ١إىل اـص ١ٜٓايعُٚ ١َٝٛؾكا يًكٛاعد ايكاْ١ْٝٛ

ٚايغسٜب ١املطبك ١يف ٖرا اإلطاز"(ٚ ،)2عسف اٜغا باْ٘ "فُٛع ١االجسا٤ات ٚايعًُٝات
اييت تؤد ٟاىل ْكٌ د ٜٔايغسٜب َٔ ١ذَ ١املهًـ بايغسٜب ١اىل اـصاْ ١ايعاَ ١يًدٚيٚ ،١ؾكا
يًكٛاعد ايكاْٚ ١ْٝٛاالجسا٤ات ايغسٜب ١ٝاملطبك ١بٗرا اـضٛظ"ٚ ،عسف اٜغا باْ٘
"االجسا٤ات اييت تتدرٖا االداز ٠ايغسٜب ١ٝاضتٓاداً اىل ايكاْ ٕٛبٗدف مجع َبايؼ ايغسٜب١
املرتتب ١يف ذَ ١املهًـ يتٛزٜدٖا اىل اـصاْ ١ايعاَ ١بايرتاع ٞا ٚجربا"(ٚ ،)3عسف اٜغا
باْ٘ "فُٛع ١ايعًُٝات اييت تؤد ٟاىل ْكٌ َبًؼ ايغسٜب َٔ ١ذَ ١املهًـ بدؾع ايغسٜب١
اىل االداز ٠ايغسٜب ،١ٝأ ٟاضتٝؿا ٤ايدٚي ١يد ٜٔايغسٜب.)4("١
راْٝا -اضايٝب ؼض ٌٝعسٜب ١املبٝعات:
تربش عد ٠اضايٝب ا ٚطسا٥ل يترض ٌٝعسٜب ١املبٝعات تتُثٌ مبا ٜأت:)5(ٞ
أ .ايدؾع ايٓكدٜ :ٟتِ ؾ ٘ٝدؾع ايغسٜب ١بضٛزْ ٠كد َٔ ١ٜاملهًـ بػهٌ ناٌَ ٚقد ٜتِ يف
بعض االذٝإ تكطٝط املبًؼ ذطب ايتٛازٜذ اييت ٜتِ ؼدٜدٖا يهٌ
قطط.

( )2سامح خالج عبجهللا معالي مرجر سابق ،ص.42
( )1داودي دمحم ،االدارة الجبائية والتحريل الزخيبي في الجدائخ ،رسالة ماادتيخ ،كلية
العلؾم االقترادية والتجارية والتدييخ ،الجدائخ ،1225 ،ص.21
( )1د .فزيلة عباس غائب ،مرجر سابق ،ص.58
( )3د .سسيخ صالح الجيؽ حسجي ،مرجر سابق  ،ص.216
( )4مبخوك دمحم نريخ ،مرجر سابق ،ص ص (.)211-212
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

التشغيؼ الفشي لزخيبة السبيعات -دراسة مقارنة-

082

ب .ايدؾع عٓد تكد ِٜاالقسازٜ :تِ ؾ ٘ٝؼض ٌٝايغسٜبٚ ١دؾعٗا عٓد تكد ِٜاالقساز َباغس٠
َٔ املهًـ(.)1
ت .اؿحص َٔ املٓبعٚ :ؾٜ ٘ٝتِ تطدٜد ايغسٜبٚ ١ذطابٗا عٓد بٝع ايطًع ١ا ٚاـدًَٜٚ ١تصّ
املطتؿٝد بدؾعٗا يف املد ٠اييت ذددٖا ايكاْ.ٕٛ
ث .ايدؾع عً ٢اقطاطٜ :تِ ؾ ٘ٝتطدٜد جص َٔ ٤املبًؼ عٓد االؾساد ايهُسنٚ ٞايباقٜ ٞهٕٛ
عً ٢اقطاط ٚال ٜتِ ايتضسف بٗا اىل ذني تطدٜد االقطاط بايهاٌَ.
د .ايدؾع عٔ طسٜل غدط اخس:
ٜتِ دؾع ايغسٜب َٔ ١ايٓا٥ب عٔ املهًـ ا َٔ ٚميثً٘ قاْْٛا ٚتعد ٖر ٙايطسٜك١
اضتثٓا َٔ ٤ايكاعد ٠ايعاَ ١عً ٢ايغسا٥ب غري املباغسٚ ٠ته ٕٛيف ذاالت (ادا ٤خدَ ١داخٌ
ايبالد يػدط غري َطحٌ ٚغري َك ،ِٝؾإ املطحٌ باضترياد خدَ ١الشَ ١ملُازضْ ١ػاط٘
اـاعع يًغسٜب ١ؾٝعاٌَ بٛصؿ٘ َطتٛزداً َٛٚزداً يتًو املٛاد).
ٚتربش طسم اخس ٣اخرت بٗا بعض ايد ٍٚيدؾع ايغسٜب ١بٗدف تبطٝط اإلجسا٤ات
ٚتطًٗٗٝا عً ٢املهًؿني يػسض دؾع ايغسا٥ب َٔ خالٍ اضتدداّ ايتكٓٝات اؿدٜث ١اييت
تتُثٌ ببطاقات ايدؾع االيهرت ْٞٚأ ٚايتر ٌٜٛااليهرت ْٞٚاييت تعتُدٖا ايدٚا٥س ٚايبٓٛى
املعتُد.)2(٠
انفرع انثبني

ادلكهفون بتحصيم وتوريذ انضريبة
إ عسٜب ١املبٝعات َٔ ايغسا٥ب غري املباغس ٠اييت ٜترٌُ عبأٖا املطتًٗو
ايٓٗا ٞ٥يًطًع ١ا ٚاملطتؿٝد َٔ اـدَ ١اـاعع ١يًغسٜب ،١ؾال بد َٔ إ ٜهٖٓ ٕٛاى
َهًؿ ٕٛبترضٚ ٌٝتٛزٜد ايغسٜب( ١ناملهًـ املضٓع يطًعَٓ ١تح ١قًٝاَ ،ؤد ٟاـدَ،١
املطحٌ ،املكاَ ٖٛ ٍٚؤد ٟاـدَ ٖٛٚ ١املهًـ بترض ٌٝايغسٜبٚ ١تٛزٜدٖا يًُضًر،١
( )2السادة  12مؽ قانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ  56لدشة 1225
السعجل الشافح.
( )1السادة  21مؽ التعليسات رقؼ  2لدشة  ، 1222بذان طخق دفع ضخيبة السبيعات
وتؾريجىا وتقديظيا وتأايل دفعيا في االردن.
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ٚاملطتٛزد ٚتاجس اؾًُٚ ١ايتحصَٛٚ ،١٥ظؿ ٞدا٥س ٠ايغسٜب ١املهًؿني بترض ٌٝايغسٜب)١
ؾهًِٗ َهًؿ ٕٛبترض ٌٝايغسٜبٚ ١تٛزٜدٖا(.)1

انفرع انثبنث

موقف قوانني ضريبة ادلبيعبت من انتحصيم
يكد َٝص املػسع ايعساق ٞيف طسٜك ١ؼض ٌٝعسٜب ١املبٝعات عطب ْٛع ايطًع١
ٚاـدَٚ ١ؾل َا ٜأت.ٞ
 .1اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١باالعتُاد عً ٢ناٌَ ايك ١ُٝاؿكٝك ١ا ٚاـدَ ١املباع ١ناـدَات عً٢
ايؿٓادم ٚاملطاعِ ايدزجتني االٚىل ٚاملُتاشٚ ٠اييت ال ٜتِ ؼضًٗٝا َٔ ايؿٓادم
ٚاملطاعِ ايطٝاذ ١ٝاال بعد صدٚز نتاب َٔ ٖ ١٦ٝايطٝاذٜ ١ثبت باِْٗ َطاعِ ٚؾٓادم
ضٝاذ.١ٝ
ٜ .2طتٛؾ ٢عٔ عسٜب ١املبٝعات اجملباٚ ٠غري احملُٛيَٚ ١بايؼ عسٜب ١املبٝعات غري
اجملبا( ٠ايؿا٥د ٠املضسؾ )١ٝإذ ته ٕٛاالداز ٖٞ ٠املطؤٚي ١عٔ ؼٌُ ٚدؾع ٖر ٙايؿا٥د٠
ٚتٛزٜدٖا يًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب اضتٓادا اىل ايبٓد اٚال َٔ املاد َٔ 18 ٠قاْ ٕٛاملٛاشْ١
ايعاَ ١االؼاد.2019 ١ٜ
ٜ .3تِ اضتٝؿا ٤عسٜب ١خدَات اهلاتـ ايٓكاٍ ٚاالتضاالت ٚاالْرتْٝت َٔ ٚشاز ٠االتضاالت
باالتؿام َع نباز َهًؿ ٞايدخٌ ايتابع ١يًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب يف بػداد.
ٜ .4تِ اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١بايٓطب ١يًُٛالت ٚباق ٞاملٗٔ ٚؾل ْطب قددَٝٚ ٠ص بني ذايتني
ُٖا:
أ -اضتٝؿا ٤ايغسٜب َٔ ١احملالت ٚاملهاتب ايهبريٚ ٠املػٗٛزٚ ٠ايٛاقع ١يف َٓاطل َهتع١
بايطهإ ال ٜتِ اال بعد اجساَ ٤طح َٝداْ َٔ ٞقبٌ ايًحٓ ١املكدز ٠يًغسٜب.١
ب -اضتٝؿا ٤ايغسٜب َٔ ١احملالت االخسٚ ٣قد مت تضٓٝؿٗا اىل صٓؿني َغاؾا ايٗٝا ْطب١
 %25عًٗٝا يف ذاٍ ٚجٛد كصٕ.
( )2دمحم شعبان امام سيج ،مرجر سابق ،ص ص (.)122-287
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 ايضٓـ (أ) املٛالت ا ٚاحملالت اييت تكع عً ٢ايػازع ايعاّ ٚتهْ ٕٛطب عسا٥بٗااعً َٔ ٢ايضٓـ ايثاْ ٞبطبب املٛقع  ٖٞٚؽتًـ َٔ َٗٓ ١ألخس.٣
 ايضٓـ (ب) املٛالت ا ٚاحملالت اييت تكع (داخٌ ايؿسع) ٚتهْ ٕٛطب ١عسٜبتٗا اقٌَٔ ايضٓـ االٚ ٍٚنريو ؽتًـ باختالف ْٛع املٗٓ.١
 .5اذا مت اضتٝؿاَ ٤بًؼ عسٜب ١املبٝعات بطسٜل اـطأ ؾإ املبًؼ املطتٛؾٜ ٢طحٌ اٜسادا
ْٗاٝ٥ا يًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب ،مما ٜتٓاؾَ ٢ع َبدا ايعداي ١ايغسٜبٚ َٔ ١ٝجٛب زد
املبايؼ املدؾٛع َٔ ١دٚ ٕٚج٘ ذل يًُهًـ َ ٖٛٚا ضبل ٚإ متت االغاز ٠اي.٘ٝ
يكد اصدز املػسع االزدْ ٞنثرياً َٔ ايتعًُٝات يتُهٔ املهًؿني َٔ دؾع ايغسا٥ب
املرتتب ١عً ِٗٝبطسٜك ١ضًٗ ١عٔ طسٜل ؼض ٌٝايغسٜب ١املتٛجب دؾعٗا عطب اذهاّ
ايكاْ ،ٕٛؾايصّ املطحٌ بترض ٌٝايغسٜبٚ ١باإلقساز عٓٗا ٚتٛزٜدٖا يًدا٥س ٠يف املٛاعٝد
احملدد ٠يف ٖرا ايكاْ.)1(ٕٛ

 .1اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١عً ٢ايطًع املطتٛزد ٠قبٌ األؾساد عٓٗا عًٚ ٢ؾل أذهاّ قإْٛ
اؾُازى عٔ املاد ٠اييت قدَت بٛاضطتٗا اـدَ.)2(١
 .2اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١عً ٢اـدَ ١املطتٛزد ٠عٓد دؾع بدٍ ٖر ٙاـدَ ١نًٝاً أ ٚجصٝ٥اً
ًٜٚتصّ َتًكٗٝا أ ٚاملطتؿٝد َٓٗا بدؾع ايغسٜب ١املطترك ١عًٗٝا اىل ايدا٥س ٠يف اؿاالت
ايتاي:١ٝ
أ -اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١عً ٢ايطًع اييت ٜبٝعٗا املطحٌ يػدط اخس ٚال ٜعترب ٖرا بٝعاً إال
عٓد قٝاّ ذا٥ص ايطًع ١ببٝعٗا ؾعًً ٝا ٜٚتِ ؼض ٌٝايغسٜب ١عًٗٝا بتازٜذ ذيو ايبٝع.
ب -اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١عٔ ايطًع املستبطٚ ١املٓط ١ٜٛعً ٢خدَات َاي ١ٝعً ٢أضاع قُٝتٗا
قبٌ ازتباطٗا بتًو اـدَات.
( )2عادل فليح العلي ,السالية العامة والقانؾن السالي والزخيبي ,السكتبة العالسية للكتاب
الجامعي ,بيخوت ,لبشان ،1227 ,ص ص (.)212-288
( )1الفقخة د مؽ السادة  8مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل
الشافح.
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ت -اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١ايعاَ ١عً ٢بٝع أ ٟضًع ١أ ٚخدََ ١عؿا ٠أ ٚخاعع ١يٓطب ١ايضؿس إذا
نإ ايبٝع َضرٛبا أَ ٚستبطا بطًع ١أ ٚخدَ ١أخس ٣خاعع ١هلر ٙايغسٜب.)1(١
عً ٢إ تتٛىل دا٥س ٠اؾُازى ؼض ٌٝايغسٜب ١عً ٢ايطًع ٚاـدَات املطتٛزد ٠عً٢
ٚؾل االجسا٤ات املكسز ٠يدؾع ايسض ّٛاؾُسنٚ ١ٝال دنٛش ايتدًٝط عًٗٝا قبٌ تطدٜد
ايغسٜب ١املطترك ١عًٗٝا بايهاٌَ باإلعاؾ ١اىل ايؿسم ايغسٜيبٚ ،تٛزٜدٖا يًدا٥س ٠ايغسٜب١ٝ
خالٍ غٗس َٔ تازٜذ دؾع بدٍ اـدَ ١املطتٛزد ٠أ ٚأ ٟجصٚ ،َ٘ٓ ٤خالٍ  6اغٗس عٓد
إؾساد ايطًطات اؾُسن ١ٝعٔ املاد ٠اييت قدَت بٛاضطتٗا تًو اـدَ.١
 .3اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١عٓد بٝع ضًع ١ا ٚخدَ ١خاعع ١يًغسٜب َٔ ١املطحٌ(.)2
 .4اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١ايعاَٚ ١اـاص ١عً ٢بٝع ايطًع عٓد تطً ِٝايطًع ١باعتُاد تازٜذ
ايؿاتٛز ٠ايغسٜب ١ٝيف ذاي ١اصداز ايؿاتٛز ٠ا ٚتطًِ ق ١ُٝايطًع ١نًٝا ا ٚجصٝ٥ا ،اَا
اضتٝؿا ٤ايغسٜب ١ايعاَ ١عً ٢بٝع اـدَ ١ؾٝه ٕٛعٓد اصداز ايؿاتٛز ٠ا ٚتطًِ بدٍ
اـدَ ١نًٝا ا ٚجصٝ٥ا.
 .5اضتٝؿا ٤ايغسٜب َٔ ١ايػساَات ٚايتعٜٛض املدْٚ ٞاملبايؼ االعاؾٚ ١ٝايغسا٥ب
ٚايػساَات املطترك ١ايترضٚ ٌٝؾل ايؿكس( ٠أ) َٔ املاد ،)3(45 ٠إذ تتعًل ٖر ٙايؿكس٠
عاي ١ؽًـ املهًـ عٔ تكد ِٜاالقساز تكدز ايغسٜب ١عً ٘ٝعٔ ايؿرت ٠ايغسٜبَ ١ٝع
ايػساَات.
ٚايصّ املػسع املضس ٟاملهًؿني بترضٚ ٌٝتٛزٜد ايغسٜب ١يًُضًر ١عً ٢حنٛ
دٚز ٟيف ذات َٛعد تكد ِٜاإلقساز ايػٗس ٟيف املٛعد املٓضٛظ عًٗٝا قاْْٛاًٚ ،عً٢
املطحٌ ادا ٤ذض ١ًٝايغسٜب ١دٚزٜا ٚؾل االقساز ايػٗس ٟاير ٟذددت٘ املاد )14( ٠مبد٠
( )2السادة  1مؽ التعليسات رقؼ  2لدشة 1222االردنية.
( )1د .مأمؾن دمحم القزاة ،مجى فعالية إاخاءات دائخة الزخيبة العامة على مبيعات القظاع
الخجمي األردني مؽ واية نغخ السجققيؽ العامليؽ فييا ،اامعة اخش ،األردن،1223 ،
ص ص (.)131-132
( )1السادة  1مؽ التعليسات رقؼ ( )2لدشة  1222بذان طخق دفع ضخيبة السبيعات وتؾريجىا
وتقديظيا وتأايل دفعيا في قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل
الشافح.
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غٗس َٔ ٜٔتازٜذ اْتٗا ٤ايؿرت ٠ايغسٜب ،١ٝؾغال عٔ ذيو تٛجد طسم اخس ٣يترضٌٝ

ايغسٜب.)1(١

 .1ايدؾع عٓد تكد ِٜاالقساز:
عً ٢املطحٌ ادا ٤ايغسٜب ١املطترك ١ا ٚعسٜب ١اؾد ٍٚا ٚنًُٗٝا َعا عٓد
"االؾساد ايهُسن "ٞبايٓطب ١يًددَات ٚايطًع املطتٛزد ،"٠ذٝث ال دنٛش االؾساد عٓٗا قبٌ
ضداد ايغسٜب ١املطترك ١بايهاٌَ ،يهٔ يسٝ٥ظ املضًر ١اإلؾساد املؤقت عٔ اآلالت
ٚاملعدات اإلْتاج ١ٝايٛازد ٠يًُضاْع ٚايالشَ ١يًعًُ ١ٝاإلْتاج ١ٝعًٚ ٢ؾل غسٚط ايطداد
ٚايكٛاعد ٚايغُاْات اييت ٜضدز بٗا قساز َٓ٘(ٚ ،)2يف ذاٍ عدّ ادا ٤ايغسٜب ١يف املٛعد
احملدد تطترل ايغسٜب ١االعاؾٜٚ ١ٝتِ ؼضًٗٝا َع ايغسٜبٚ ١برات اإلجسا٤ات ،اَا
بايٓطب ١يًطًع احملً ١ٝاملباع ١ؾتهَ ٕٛسؾك ١بإقساز غٗسَ ٟكرتٕ بطداد ايغسٜب١

املطتركٚ ،)3(١يكد ذددت ايؿكس ٠االٚىل َٔ املاد 32 ٠ايػسٚط ايٛاجب تٛؾسٖا ألدا٤
ايغسٜب ١باالتٜ :)4(ٞك ّٛاملطحٌ بأدا ٤ذض ١ًٝايغسٜب ١بػهٌ دٚز ٟيًُضًر ١عًٚ ٢ؾل
إقساز غٗسَ ٟكرتٕ بطداد ايك ١ُٝيف َٛعدٖا احملدد املٓضٛظ عً ٘ٝقاْْٛاً ،بأْٗا ٤ضداد
ايغسٜبٚ ١تكدمي٘ يًُضًر ١باملٛعد احملدد(ٚ ،)5عً ٢املطحٌ تأد ١ٜايغسٜب ١املطترك١
ملضًر ١ايغسا٥ب خالٍ َٜٛ 30اً ايتاي ١ٝالْتٗا ٤ايؿرت ٠ايغسٜب.)6(١ٝ

 .2ايتٛزٜد عٔ طسٜل غدط اخس:
دؾع ايغسٜب ١عٔ طسٜل غدط اخس غري املهًـ ناملُثٌ ايغسٜيب اٜٛٓ َٔ ٚب
عٓ٘ قاْْٛا يف دؾع ايغسٜب ١اىل خص ١ٜٓايدٚي ١يف ذاالت:
( )2السادة  12مؽ قانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ  56لدشة 1225
السعجل الشافح.
( )1السادة  ۹4مؽ الالئحة التشفيحية لقانؾن الزخيبة على القيسة السزافة السرخي رقؼ 56
لدشة  1225السعجل الشافح.
( )1مبخوك دمحم نريخ ،مرجر سابق ،ص ص (.)211-212
( )3الفقخة األولى مؽ السادة  ۲۹مؽ قانؾن اإلاخاءات الزخيبية السؾحج السرخي رقؼ 125
لدشة .1212
( )4السادة  25مؽ القانؾن نفدو.
( )5السادة  14مؽ القانؾن نفدو.
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أًٜ .تصّ املطتؿٝد َٔ اـدَ ١عطاب ايغسٜب ١املطترك ١عًٚ ٘ٝضدادٖا خالٍ َٜٛ 30اً َٔ
تازٜذ تًك ٞاـدَ ١بػسط عدّ تطبٝل قٛاعد اـضِ إ نإ ادا ٤اـدَ ١داخٌ ايبالد
غري الشَ ١ملصاٚي ١عًُ٘ ملطحٌ ا ٚغري َطحٌ ا ٚغدط غري َك ِٝا ٚجٗ ١ذه ١َٝٛاٚ
ا ٟجٗ ١اخس.٣
ب .قٝاّ املطحٌ باضترياد خدَ ١الشَ ١ملُازض ١عًُ٘ ؾاْ٘ ٜعاٌَ بٛصؿ٘ َطتٛزداً َٛٚزداً
يف ايٛقت ْؿط٘ يتًو اـدًَٜٚ ١تصّ عطاب ايغسٜب ١املطترك ١عًٚ ٘ٝاالقساز عٓٗا
ٚتطٜٛتٗا.
 .3اؿحص َٔ املٓبع:
إ املطتؿٝد َٔ اـدًَٜ ١تصّ عطاب ايغسٜب ١املطترك ١عًٚ ٘ٝتطدٜدٖا خالٍ
َٜٛ 30اً َٔ تازٜذ ايتعاٌَ ٜٚعد َطتٓد ايطداد مبثاب ١ؾاتٛز ٠عسٜبٜٚ ١ٝتِ ضدادٖا َٔ
املهًـ َباغس ٠يًُضًر.١
 .4ؼض ٌٝايغسٜب ١عً ٢غهٌ اقطاط:
بايٓطب ١اىل اآلالت ٚاملعدات املطتددَ ١إلْتاد ضًع أ ٚأدا ٤خدَات خاعع١
يًغسٜب ١اجاش املػسع يسٝ٥ظ املضًر ١اإلؾساد املؤقت عٓٗا غسط ضداد جص َٔ ٤ايغسٜب١
عٓد اإلؾساد ايهُسنٚ ٞايباق ٞعً ٢أقطاطٚ ،ال دنٛش ايتضسف بٗا اىل إ ٜتِ ضداد باقٞ
اقطاط ايغسٜب ١املطترك ١عًٗٝا ٚإخطاز املضًر ١بريو ،ؾغال عٔ ذيو تربش عدٜد َٔ
االجسا٤ات ا ٚاـطٛات ايتٓؿٝر ١ٜيترض ٌٝعسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾٚ ١اييت تتُثٌ بهٌ مما
ٜأت:)1(ٞ
أ .عً ٢املطحٌ أدا ٤ايغسٜبٚ ١ازاؾل إقساز ٙايػٗس ٟاملكرتٕ بطداد ايغسٜبٚ ١املكدّ يف
ايػٗس ٜٔايتايٝني.
ب .عًَ ٢طتٛزد ايطًع ٚاـدَات ضداد ايغسٜب ١عٓد اإلؾساد اؾُسن ٞعطب اإلجسا٤ات
املكسز ٠مجسنٝاٚ ،ال دنٛش اإلؾساد ايٓٗا ٞ٥عٓٗا قبٌ ضداد ايغسٜب ١بايهاٌَ.

( )2مبخوك دمحم نريخ ،السرجر الدابق ،ص ص (.)218-215
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ت .عً ٢املُثٌ ايغسٜيب يًػدط غري املك ِٝضداد ايغسٜب ١عًَ ٢ا ٜؤد َٔ ٣اـدَات
ايٛازد َٔ ٠اـازد ٚؼضٌ يدَ ٣ضًر ١ايغسا٥ب.
ث .عً ٢اؾٗ ١املطتؿٝد ٠االيتصاّ بأدا ٤بعض اـدَات اـازج ١ٝيًػدط غري املكِٝ
ٚضداد ايغسٜب ١ملضًر ١ايغسا٥ب ٜٚه ٕٛذيو تهًٝؿا عهطٝا هلا.
يكد ؾسعت ٖر ٙايكٛاْني عدٜداً َٔ اؾصا٤ات يف ذاي ١تأخس املهًـ بترضٌٝ
ايغسٜبٚ ١تٛزٜدٖا يإلداز ٠ايغسٜب ،١ٝؾاملػسع املضس ٟؾسض "عسٜب ١اعاؾ ١ٝبٓطب١
 َٔ %1.5ق ١ُٝايغسٜبٚ ١عسٜب ١اؾد ٍٚغري املدؾٛع ١مبا ؾٗٝا ايغسٜب ١ايٓاػ ١عٔ
تعد ٌٜاالقساز" ٚؾسض اؿحص االداز ٟعًٚ ٢ؾل ايكاْ ٕٛزقِ  38يطٓ 1955 ١يف ذاي ١تأخس
املهًـ عٔ ادا ٤ا ٚضداد ايغسٜبٚ ١ايغسٜب ١االعاؾٚ ١ٝاَ ١ٜطتركات اخس ٣يف املٛاعٝد

احملدد ٠قاْْٛا"(ٚ ،)1عد املػسع املضس ٟد ٜٔايغسٜب َٔ ١ايد ٕٜٛاملُتاش ٠اييت هلا ذل
االَتٝاش( )2عً ٢باق ٞايد ٕٜٛاالخس.٣
ٚاٚجب املػسع االزدْ ٞعً ٢املهًـ دؾع املبايؼ املطايب بٗا ٚايٛاجب ١ايترضٌٝ
بعد َسٚز َٔ ّٜٛ 30تازٜذ تبًٝؼ املطحٌ ٜٚعد "أَ ٟبًؼ قضٌ َٓٗا دؾع ١عً ٢ذطاب
ايغسٜب ١ايٓٗا ١ٝ٥املطتركٚ ،)3(١نريو ٚعع ايٝد عً ٢اَٛاي٘ املٓكٛيٚ ١غري املٓكٛيَٓٚ ١ع٘
َٔ ايتضسف بٗا نُا ذنل يًدٚي ١اؽاذ االجسا٤ات ايالشَ ١قاْْٛا يبٝع ٖر ٙاحملحٛشات يف
املصاد ايعًين ٚيف ذاٍ ؽًـ املهًـ عٔ دؾع ايغسٜب ١خالٍ َٜٛ 30اً ؾٝتِ ؼضٌٝ

ايغسٜب ١ذطب قاْ ٕٛاألَٛاٍ األَري ١ٜايٓاؾر(ٚ ،)4يًُدٜس أٜ َٔ ٚؿٛع٘ ممازض ١مجٝع
ايضالذٝات املدٛي ١يًرانِ اإلدازٚ ٟيًحٓ ١ؼض ٌٝاألَٛاٍ األَري ١ٜاملٓضٛظ عًٗٝا يف

ذيو ايكاْ.)5(ٕٛ

( )2السادة  2مؽ القانؾن السرخي رقؼ  17لدشة  2844بذان الحجد االداري.
( )1االمتياز :ايثار حق الجولة في اقتزاء ديؽ الزخيبة بتاميؽ خاص يخؾل ليا االولؾية
في استيفاء ديشيا بحيث تتقجم على سائخ الجائشيؽ في الحرؾل على الزخيبة السدتحقة
مؽ امؾال السكلف ،ذو الفقار علي رسؽ ،مرجر سابق ،ص.156
( )1السادة  34مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل الشافح.
( )3للسديج مؽ التفريل يشغخ السؾاد ( )5،6،7،22مؽ قانؾن االمؾال االميخية االردني رقؼ
 5لدشة  2841السعجل الشافح.
( )4السادة  43مؽ قانؾن ضخيبة السبيعات االردني رقؼ  5لدشة  2883السعجل الشافح.
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اَا املػسع ايعساق ٞؾكد ْضت املاد َٔ 47 ٠قاْ ٕٛعسٜب ١ايدخٌ عً ٢إ (ػب٢
ايغسٜبٚ ١املبايؼ االعاؾ ١ٝعًٚ ٢ؾل قاْ ٕٛؼض ٌٝايد ٕٜٛاؿه ١َٝٛزقِ  56يطٓ١
 )1979باؽاذ االجسا٤ات ايكاَْٛ( ١ْٝٛقٛؾات -ذحصَٓ -ع ضؿس) عل املهًؿني املُتٓعني
عٔ تطدٜد َا برَتِٗ ٚال تتِ ٖر ٙاالجسا٤ات اال بعد تػه ٌٝؾٓ ١يػسض َتابع١
املٛعٛع(ٚ ،)1يكد مت ؽَ ٌٜٛدزا ٤ايؿسٚع َٚا ميارًِٗ يف دٚا٥س ٚشاز ٠املاي ١ٝبػداد
ٚاحملاؾعات ا ٚأَٛ ٟظـ اخس ال تكٌ دزجت٘ عٔ ايدزج ١ايسابع َٔ ١قاْ ٕٛاـدَ ١املدْ١ٝ
اَ ٚا ٜكابًٗا يف قٛاْني ٚقٛاعد اـدَ ١االخس ٣بتد َٔ ٌٜٛايٛشٜس" بايترض.)2(ٌٝ

اخلبمتـة
بعد إ االْتٗا َٔ ٤اعداد ٖرا ايبرث "ايتٓع ِٝايؿين يغسٜب ١املبٝعات" ،بؿغٌ اهلل
 َ٘ٓ ١َٓٚؾكد تٛصًٓا ؾًُ َٔ ١االضتٓتاجات ٚايتٛصٝات عًٚ ٢ؾل َا ٜأت:ٞ
اٚال -االضتٓتاجات:
 .1تؿسض عسٜب ١املبٝعات عً ٢ايعدٜد َٔ ايطًع ٚاـدَات ٚؼدد ايٓطب ١اـاص١
بايغسٜب ١عطب ْٛعٚ ١ٝاُٖ ١ٝايطًعٚ ١اـدَ ١يرا مت ؾسعٗا بطعس ْطيب َستؿع عً٢
ايطًع ايهُايٚ ١ٝؾسعت بطعس ْطيب َٓدؿض عً ٢ايطًع االضاض ١ٝؾغال عٔ ؾسض
ْطب ١ايضؿس عً ٢ايطًع ٚاـدَات املضدز ٠يتػحٝع االضتثُاز.
ٜ .2تِ ؼدٜد ٚعا ٤عسٜب ١املبٝعات عً ٢اضاع ايك ١ُٝايٛاجب االقساز عٓٗا اييت تتدر
اضاضا يتكدٜس ايغسٜب ١عً ٢ايطًع ٚاـدَات ٚاييت تتردد عً ٢اضاع ق ١ُٝبٝع ايطًع١
ا ٚادا ٤اـدَ ١ا ٚدؾع ايثُٔ ا ٚايك ١ُٝاملاي ١ٝيًطًع ١عٓد ْكط ١ايبٝع ٚؽًٝط ايطًع١
ا ٚاـدَ ١املطتٛزد ٠ا ٚقد ٜه ٕٛايٛعا ٤نُا ا ٚذحُا اٚ ٚشْا ا ٚغري ذيو.

( )2كتاب الييئة العامة للزخائب ذي العجد د 3611/في  1212/1/2الخاص باستحرال
الجيؾن الحكؾمية.
( )1كتاب الييئة العامة للزخائب ذي العجد  7845/1423/4في  1227/8/8الخاص
بتخؾيل صالحية تظبيق قانؾن تحريل الجيؾن الحكؾمية رقؼ  45لدشة  2868والسؤكج
عليو بالكتاب رقؼ  481/4في .1228/21/18
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 .3ؼدد ايٛاقع ١املٓػ ١٦يغسٜب ١املبٝعات بٛاقع ١بٝع ايطًع ١ا ٚتكد ِٜاـدَ ١تكرتٕ
بإصداز ايؿاتٛز ٠ا ٚادا ٤ايثُٔ عٓد بٝع ايطًع ١ا ٚادا ٤ايثُٔ ٚؾكا ألذهاّ ايكاْٚ ٕٛأٜا
ناْت ٚض ١ًٝبٝعٗا ا ٚاداٗ٥ا ذت ٢ي ٛناْت ايهرت.١ْٝٚ
ٜ .4عد تكدٜس عسٜب ١املبٝعات عٔ طسٜل االقساز املكدّ َٔ املهًـ ٖ ٛاالضًٛب اٚ
ايطسٜك ١االنثس اعتُادا يف ايكٛاْني ايغسٜبٜٚ ١ٝتِ ؾٗٝا ادا ٤ايغسٜبٚ ١ؾل املٛاعٝد
احملدد ٠قاْْٛا ٚغريٖا َٔ ايطسم االخس.٣
ٜ .5تِ ؼض ٌٝعسٜب ١املبٝعات بأضايٝب عدٜد ٠نترضًٗٝا عٓد تكد ِٜاالقساز ا ٚعٔ
طسٜل ذحصٖا َٔ املٓبع ا ٚعٓد االؾساد اؾُسن ٞعٓٗا بايٓطب ١يًطًع املطتٛزد.٠
راْٝا -ايتٛصٝات:
 .1تٛضٝع ْطام ضسٜإ عسٜب ١املبٝعات بٛصؿٗا َٔ ايغسا٥ب غري املباغس ٠بؿسعٗا
عً ٢ناؾ ١ايطًع ٚاـدَات اال َا اضتثين بٓط ايكاْ ،ٕٛيسؾد ايدٚي ١بإٜسادات انرب
ؾغالً عٔ االٜسادات ايٓؿطٚ ١ٝايغسا٥ب املباغسٚ ،٠دعِ االْتاد احملًٚ ٞزؾع اضعاز
املطتٛزد ٚايطًع غري ايغسٚزٚ ١ٜايهُايٚ ١ٝاالضتؿادَٗٓ ٠ا يف دعِ املػازٜع
االضتثُاز ١ٜاييت تدز َبايؼ َاي ١ٝتطاِٖ يف تعصٜص االقتضاد.
 .2اصداز قاْ ٕٛخاظ بغسٜب ١املبٝعات ٚاعداد َٔ ٙاغداظ انؿا ٤ذ ٟٚخرب ٠يف فاٍ
ايغسٜب( ١قاضبٝا ٚايهرتْٝٚا ٚقاْْٝٛا).
 .3اضترداث َدٜسَ ١ٜطتكً ١بغسٜب ١املبٝعات تغِ اقطاّ ٚغعب ،بدال َٔ جعًٗا
تابع ١يكطِ االضتكطاع املباغس اـاظ بغسٜب ١ايدخٌ.
 .4ؽؿٝض ْطب ١ايـ %20املؿسٚع ١عً ٢خدَات اهلاتـ ايٓكاٍ ٚاالْرتْٝت اىل  %10الٕ
املطتًٗو ٖٜ َٔ ٛترٌُ ايعب ٤ايغسٜيب بايٓطب ١هلر ٙاالضعازْٚ ،كرتح إ ٜتِ
اضترضاٍ ٖر ٙايغسا٥ب َٔ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب ٚيٝظ َٔ غسنات االتضاالت ٚتًو
اؿاٍ بايٓطب ١يعا٥دات ايؿٓادم ٚاملطاعِ ٚإ تٛج٘ ٖر ٙايعا٥دات يف اعُاز احملاؾع.١
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 .5تػه ٌٝؾإ املطح املٝداْ ٞيتكدٜس احملالت ٚاملٛالت ٚاملطاعِ ايهبري ٠بضٛز٠
َؿاج ١٦يًرد َٔ ايؿطاد ايغسٜيب ٚاالتؿام بني اصراب احملالت ٚاملٛظؿني.
The Authors declare That there is no conflict of interest
ادلصـبدر
اٚال -ايكٛاْني:
ايكٛاْني ايعساق:١ٝ
 .1قساز فًظ قٝاد ٠ايثٛز ٠املٓرٌ زقِ  36يطٓ ،1997 ١بػإ ؾسض عسٜب ١املبٝعات
عً ٢اـدَ ١املكدَ ١يف املطاعِ ٚايؿٓادم دزج ١اٚىل يف ايعسام.
ايكٛاْني املضس:١ٜ
 .2قاْ ٕٛاؿحص االداز ٟاملضس ٟزقِ  38يطٓ.1955 ١
 .3قاْ ٕٛايغسٜب ١عً ٢ايك ١ُٝاملغاؾ ١املضس ٟزقِ  67يطٓ 2016 ١املعدٍ.
 .4قاْ ٕٛاإلجسا٤ات ايغسٜب ١ٝاملٛذد املضس ٟزقِ  206يطٓ.2020 ١
ايكٛاْني االزدْ:١ٝ
 .5قاْ ٕٛعسٜب ١املبٝعات االزدْ ٞزقِ  6يطٓ 1994 ١املعدٍ ايٓاؾرٚ ،املٓػٛز يف
اؾسٜد ٠ايسمس ١ٝزقِ  4672بتازٜذ .2004/8/16
 .6قاْ ٕٛايغسٜب ١ايعاَ ١عً ٢املبٝعات املؤقت زقِ ( )29يطٓ 2009 ١املعدٍ يكإْٛ
عسٜب ١املبٝعات االزدْ ٞزقِ  6يطٓ 1994 ١املعدٍ ايٓاؾر ٚاملٓػٛز يف اؾسٜد٠
ايسمس ١ٝزقِ  5005تازٜذ .2009/12/30
 .7قاْ ٕٛاالَٛاٍ االَري ١ٜاالزدْ ٞزقِ  6يطُ 1952 ١املعدٍ ايٓاؾر.
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راْٝا -املٛاشْات:
 .8قاْ ٕٛاملٛاشْ ١ايعاَ ١االؼاد ١ٜؾُٗٛز ١ٜايعسام يًطٓ ١املايٚ ،2018 ١ٝاملٓػٛز يف
جسٜد ٠ايٛقا٥ع ايعساق ،١ٝايعدد ٚ ،2018/4/2 ،4485نريو املٛاشْات ايعاَ ١يألعٛاّ َٔ
(.)2020-2016
 .9قاْ ٕٛزقِ ( )1املٛاشْ ١ايعاَ ١االؼاد ١ٜؾُٗٛز ١ٜايعسام يًطٓ ١املاي،2019 ١ٝ
ٚاملٓػٛز يف جسٜد ٠ايٛقا٥ع ايعساق ،١ٝايعدد  ،4925يف .2019/2/11
رايثا -ايًٛا٥ح ايتٓؿٝر ٚ ١ٜايتعًُٝات ٚاؾدا:ٍٚ
ايتعًُٝات ايعساق:١ٝ
 .10تعًُٝات زقِ  5يطٓ 2015 ١بػإ ؾسض ٚجبا ١ٜعسٜب ١املبٝعات يف ايعسام.
 .11عٛابط ٚتعًُٝات اهل ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب ايعساق ١ٝيًُٗٔ ٚاالعُاٍ ايتحاز ١ٜيطٓ١
.2020 – 2019
ايتعًُٝات األزدْ:١ٝ
 .12ايتعًُٝات زقِ  1يطٓ 2010 ١االزدْ ،١ٝبػإ طسم دؾع عسٜب ١املبٝعات ٚتٛزٜدٖا
ٚتكطٝطٗا ٚتأج ٌٝدؾعٗا.
ايًٛا٥ح ايتٓؿٝر ١ٜاملضس:١ٜ
 .13ايال٥ر ١ايتٓؿٝر ١ٜاملساؾك ١يكاْ ٕٛعسٜب ١ايك ١ُٝاملغاؾ ١زقِ  67يطٓ2016 ١
املضس ،ٟاملٓػٛز يف اؾسٜد ٠ايسمس ،١ٝايعدد َ 35هسز (د) ،يف .2016/9/ 7
اؾــــدا:ٍٚ
 .14اؾد ٍٚزقِ  َٔ 1قاْ ٕٛعسٜب ١املبٝعات االزدْ ٞزقِ  6يطٓ 1994 ١املعدٍ ايٓاؾر.
 .15اؾد ٍٚزقِ ( َٔ )2قاْ ٕٛعسٜب ١املبٝعات االزدْ ٞزقِ  6يطٓ 1994 ١املعدٍ ايٓاؾر.
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زابعا -ايهتب ايسمس:١ٝ
 .16نتاب اهل ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب بايعدد  557 /5يف  2019/2/24بػإ عٛابط ؾسض
عسٜب ١املبٝعات عً ٢خدَ ١اهلاتـ ايٓكاٍ ٚغبهات االْرتْٝت ٚخدَات ايؿٓادم
ٚاملطاعِ ناؾ.١
 .17نتاب اهل ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب ذ ٟايعدد  8956/2514/5يف  2018/9/9بػإ ؽٌٜٛ
صالذ ١ٝتطبٝل قاْ ٕٛؼض ٌٝايد ٕٜٛاؿه ١َٝٛزقِ  56يطٓٚ 1979 ١املؤند عً٘ٝ
بايهتاب زقِ  593/5يف .2019/12/29
 .18نتاب اهل ١٦ٝايعاَ ١يًغسا٥ب ذ ٟايعدد د 4723/يف  2020/3/1بػإ اضترضاٍ ايدٕٜٛ
اؿه.١َٝٛ
خاَطا -ايهتب:
 .19إمساع ٌٝخً ٌٝامساع ،ٌٝاحملاضب ١ايغسٜب ،١ٝنً ١ٝاالدازٚ ٠االقتضاد ،جاَع ١بػداد،
.2001
 .20خايد عبد ايعً ِٝايطٝد عٛض ،ايغسٜب ١ايعاَ ١عً ٢املبٝعات َػهالت ٚذً ،ٍٛاٜرتاى
يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع ،ايكاٖس ،2008 ،٠ظ .30
 .21زؾعت عبداؿُٝد ،عسٜب ١املبٝعات خربات ٚذًٚ ،2001 ،ٍٛؾكا يًكاْ ٕٛاملعدٍ زقِ
 36يطٓٚ 2000 ١املطبل اعتبازا َٔ  ،200/1/2ايطبع ١االٚىل ،دا٥س ٠املهتب ١ايٛطٓ،١ٝ
عُإ.2001 ،
 .22ضعٝد عبد ايعصٜصٚ ،غهس ٟزجب ،اقتضادٜات ايغسا٥ب ،ايداز اؾاَعٝــ ،١اإلضهٓدز،١ٜ
.2007
 .23مسري صالح ايد ٜٔمحد ،ٟاملاي ١ٝايعآََ ،١ػٛزات ش ٜٔاؿكٛق ،١ٝبريٚت ،يبٓإ،
.2015
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 .24ضٛش ٟعديْ ٞاغد ،اضاضٝات املاي ١ٝايعآََ ،١ػٛزات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝاالضهٓدز،١ٜ
َضس.2008 ،
 .25ضٛش ٟعديْ ٞاغد ،ايعداي ١ايغسٜب ،١ٝداز املطبٛعات اؾاَع ،١ٝاإلضهٓدزَ ،١ٜضس،
.2020
 .26طالٍ قُد عً ٞاؾحاٖٝ ،ٟٚثِ عً ٞقُد ايعٓبه ،ٞاحملاضبٚ ١ايتراضب ايغسٜيب،
َطبع ١ايهتاب ،بػداد ،ايعسام.2013 ،
 .27عادٍ ؾًٝح ايعً ,ٞاملاي ١ٝايعاَٚ ١ايكاْ ٕٛاملايٚ ٞايغسٜيب ,املهتب ١ايعامل ١ٝيًهتاب
اؾاَع ,ٞبريٚت ,يبٓإ.2008 ,
 .28عبدايٓاصس ْٛز ،دْ .ا ٌ٥ذطٔ عدع ،ايغسا٥ب ٚقاضبتٗا ،ايطبع ١ايثاْ ،١ٝداز
املطري ٠يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ.2008 ،
 .29قبظ ذطٔ عٛاد ،املاي ١ٝايعاَٚ ١ايتػسٜع املاي ،ٞداز ايهتب ٚايٛرا٥ل ،بػداد.2010 ،
َ .30ربٚى قُد ْضري ،ايغسٜب ١عً ٢ايك ١ُٝاملغاؾ ١بايتطبٝل عً ٢قاْ 67 ٕٛيطٓ١
 ،2016ايداز اؾاَعَ ،١ٝضس.2017 ،
 .31قُد ابْ ٛضاز ،قؿٛظ املػاعً ،١د .ؾساع عطا اهلل ايػٗٛإ ،قاضب ١ايغسا٥ب بني
ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل – عسٜب ١ايدخٌ ٚاملبٝعات يف االزدٕ ،ايطبع ١ايثاْ ،١ٝدا٥س ٠املهتب١
ايٛطٓ.2009 ،١ٝ
 .32قُد غعبإ اَاّ ضٝد ،االذهاّ ايكاْ ١ْٝٛيًغسٜب ١ايعاَ ١عً ٢املبٝعات ،اؾص٤
اال ،ٍٚداز املٓاٖخ يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ.2016،
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ضادضا -االطازٜح ٚايسضا:ٌ٥
 .33خايد ذاَد عبدَ ،تطًبات بتطبٝل اؿه ١َٛااليهرت ١ْٝٚيف فاٍ ايتراضب ايغسٜيب –
ْعاّ َكرتح ،اطسٚذ ١دنتٛزا ،ٙقطِ اداز ٠االعُاٍ ،نً ١ٝاالدازٚ ٠االقتضاد ،جاَع١
املٛصٌ.2009 ،
 .34داٚد ٟقُد ،االداز ٠اؾباٚ ١ٝ٥ايترض ٌٝايغسٜيب يف اؾصا٥س ،زضايَ ١اجطتري ،نً١ٝ
ايعً ّٛاالقتضادٚ ١ٜايتحازٚ ١ٜايتطٝري ،اؾصا٥س.2006 ،
 .35ذ ٚايؿكاز عً ٞزضٔ ايطاعد ،ٟايغسٜب ١عً ٢ايك ١ُٝاملغاؾٚ ١تطبٝكاتٗا ،اطسٚذ١
دنتٛزا ،ٙنً ١ٝاؿكٛم ،جاَع ١ايٓٗس.2007 ،ٜٔ
 .36ضاَح خايد عبداهلل َعايَ ،ٞعٛقات ايترض ٌٝيد ٣االداز ٠ايغسٜب ١ٝيف ؾًططني َٔ
ٚجْٗ ١عس َٛظؿ ٞايغسا٥ب ،زضايَ ١اجطتري ،جاَع ١ايٓحاح ،ؾًططني.2015 ،
 .37ؾغ ١ًٝعباع غا٥ب ،املٓاشعات ايغسٜب ١ٝيف ايتػسٜع ايعساق – ٞدزاضَ ١كازْ،١
اطسٚذ ١دنتٛزا ،ٙنً ١ٝايكاْ ،ٕٛجاَع ١املٛصٌ.2017 ،
 .38يٝث اَني َسشٚى االيٛض ،ٞتؿع ٌٝدٚز عسٜب ١املبٝعات يف زؾع اؿض ١ًٝايغسٜب ١ٝيف
ايعسام دزاضَ ١كازَْ ١ع ػازب بعض ايد ،ٍٚاملعٗد ايعاي ٞيًدزاضات احملاضب١ٝ
ٚاملاي ،١ٝجاَع ١بػداد.2010 ،
ضابعا -ايبرـٛث:
 .39د .قبظ ذطٔ عٛاد ايبدزاَْ ، ٞؿٗ ّٛايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيإلداز ٠ايغسٜب ١ٝيف قإْٛ
)*(عسٜب ١ايدخٌ ايعساق ٞايٓاؾر زقِ  ٠٠٢يطٓ ،٠٨٩٣ ١فً ١ايساؾد ٜٔيًركٛم ،
اجملًد ( ، ٠١ايعدد  ، ٥٠ايطٓ، ٠١ ١ظ.225
 .40نُاٍ اؾسفَ ،ضدز االيتصاّ بدؾع ايغسا٥ب عً ٢االٜساد ،عث َٓػٛز يف فً ١إداز٠
قغاٜا اؿه ،١َٛاملطبع ١ايكاْ ، ١ْٝٛايكاٖس ، ٠ايعدد( ،)2ايطٓ ، 1966 ،)10( ١ظ.44
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َ .41أَ ٕٛقُد ايكغاَ ،٠د ٣ؾعاي ١ٝإجسا٤ات دا٥س ٠ايغسٜب ١ايعاَ ١عًَ ٢بٝعات ايكطاع
اـدَ ٞاألزدْٚ َٔ ٞجْٗ ١عس املدقكني ايعاًَني ؾٗٝا ،جاَع ١جسش ،األزدٕ.2014 ،
رآَا -املٛاقع االيهرت:١ْٝٚ
 .42بسا ٠٤زغٝدَ ،ا ٖ ٞايٛاقع ١املٓػ ١٦يًغسٜبَ ،١كايَٓ ١ػٛز ٠عً ٢املٛقع االيهرتْٞٚ
ايعسب.https://e3arabi.com ،ٞ
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