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 1ــةـــالمقـــــــدمـــ
تَعدَّ الضردبة االضدردَّبالس دالائلضب ة ديالضدمداتعتددَّادوةد الضَّئضداانديات دَّةَّا   ات دداا
لضعاددداائاددملااددئالضد  ددئ الضرددَّة اضورددبة اوائمامردد راادئل ددَّادددئلبَّالضَّئضدداالض  ةعةدداا ةددبا
كانةددددااض ددددَّا   ات دددداالضعاددددداانعدددددَّاائضددددشانددددباالضرددددبل  ادوددددشاَّ دددد الس دددد ا الضعاددددداا

 اراائدوشالضع ابلاواةَّنع االضدكوفادوشالدت ابااائلج ًااقئدةًاائئ  ةًاائتراد ةًااةؤاو ائلض
 اس ددتبلفاندديامد ددامالضركدد ائد انعدد وائ تةجددااضددمضفاسا ددَّاددد ات  دديال ددتبلتةجةااائلرددراا
إلرالحالض ظا الضربة ياد امَّلبةاربة ةاادؤاواادودةًاائددوةدًااقداَّبةادودشارردبالةئدةداا

ة اوانرددداًلادددد ال  دددجا ادالك دددااددددةارجددد اتودددفالةئدةددداائت دددئةبائت عةددد الض اردددعااضوردددبا
داَّةالض ظبانيالضت بةعاااملاالضعالقداوائض دملا جدَّال الضع دئَّالإلَّلبةداا لض ةا االضربة ةاائل 
ةدك ال اتكئ اد امكثدبالضئ دا  الضتدياتر ديالإلةدبلَّالضدداضياضوَّئضداوا ارداالضع دئَّالإلَّلبةداا

اا.لضد بدااإل  اماد ابةةاددالق

ضمضفا جَّال اد الضربل  الضتيانبرت االضَّئضاواايالضربل  ادوشالب احالض بكاااا
ئدؤ  دددااائد  دددقاالضد دددائساائلضتع دددَّلاائلضع ددداملاواتودددفالسب ددداحالضدت تةددداادددد ا بةددديا
لضع ئَّالضد بداا ة اتوفالض بكااائ دة ادبلنديائدؤ  دااالضَّئضداالضعادداوان دَّالدت دبالضد دب ا

                                                           

ا.ائلسقتراَّالإلَّلبةاكوةا /تكبةاجادعااا*
 .الس الدةاالضعوئ اكوةا /تكبةاجادعاا**ا

 العقىد يف الضرٌبً للتحاسب القانىنً التنظٍم
 اإلدارٌت

 **خميل رشيد افتخار م.           *رحيل أحمد محمد م.
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ةالضعبلقدديامددددا اد ددائساالض  ددامائلضتددبدة ائلض ددَّ ائلضرددةا اائ ددر الضعبلقدديانددياقددا ئ الضتجددابا
لض را ةامئات بةغ اامئال بلج اائددوةدااالضدردابفائلضتعادد انديام د  الض دبكااائ د َّلت اا
ئمددددا الضئكاضدداالضتجابةدداامئالضئكاضدداا اضعدئضدداامئالضئكاضدداا اض  دد ائمددددا الضئ ددا االضتجابةدداوا

ظددباددد اردد االض ددا  ا  دداائ ةتدد وااددمرالسددددا ال اَّلبااجدةع دداامددددا اتجابةدداا رددبفالض 
 ددة الضَّئضدداائلس دد ا الض ارددااتعت ددبالدددداًساتجابةدداات رددةاضورددبة اائن ددًااض  دد اد ددببةا
د دداما عدداالةددددا امئالة دد ا اددد ا رددََّّااالضد ددب ائ كددة اكة ةدداال ددت  ا الضرددبة اائل 

 دة ا اضد ا د اد دئَّادع ةدداالضردبة اوارةد ا دة الضد دب الضعبلقديالضع دئَّالض اردعااضوردبة اائا
ددد الضرددبة اائلض ددبياندديامضددفاةدكدد ال اةكددد اندديابؤةدداالضد ددب ا جددم الضد ددتثدبة اضدد عاا

السددا ائت َّة الدتةازلااد  اائد امالضدتعاقَّاد الضربل  ائلضب ئ .

ئ ال تررا الضربة ااةبت الضتزلدااائر ئيادوشا بنديالإلَّلبةائلضدتعاقدَّالضدكودفاا
 اتوفالسضتزلدااائلضر ئياةدك ادعبنااد دَّبالضردبل  الضد بئرداا َّنةالضربة اوائد ا ال

دوشالض بكااائلض بئ الض اراا مضفوائ ةا الضكة ةاالضتياةت اد ا الض االإلد امالضربة يا
ضدد عاالضع ددئَّالإلَّلبةدداائ ددبئ امضددفالإلد دداموائتدةةزاددااددد الضع ددئَّالإلَّلبةدداالضتدديات رددةا

اضوربة ا.
 أواًل: أهمية الدراسة: 

امادةاادئرئ الضَّبل ااد الض  ا الآلتةا:ات  ةا

مادةدددداائرجدددد الضد دددداضتالضداضةدددداالضتددددياةدكدددد ام اترردددد ادوة دددداالضَّئضددددااددددد الض ارددددعة ا -1
ضوردددبة اائ ارددداالة ددد ا الضدتعاقدددَّة ادع ددداادددد ا دددال اندددباالضردددبل  ائلضب دددئ ا

  ادت ابااادئبًَّلاد دًااد ادئلبَّالضَّئضا.

ضةدددداائلسقتردددداَّةاالضتدددديات دددد الض ارددددعة اَّبل دددداالضت ددددبةعااالض ا ئ ةدددداائلإلَّلبةدددداائلضدا -2
 ضوربة اائلضع ئَّالض ارعاائلضدع ةااد  اا.

تئردددةألالة دددلائلضردددئل  اضودكو دددة ا دددَّنةالضردددبة اائلضددددئظ ة الضعدددادوة ا ا ترردددا ا -3
الضربة االضتياة ت َّئ ائضة االث اماددو  .
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تد ادعبناامئج الض رئبانيالض ئل ة ائلس ظداائلضك فاد ام  ا امضدفالضد   ائدعاضج -4
  دااةرد ائجئَّات بةةائظة يادئرَّائلرألائةتدةزا اضعَّلضاائلض  انةا.

 ثانيًا: مشكمة الدراسة:

ددد الضد  ودديالضددمداتدد امكددبرال  ددًاوانددا الإل ددكاضةاالضتددياة بر دداااددملالضدئرددئ اتتدثدد اا
ندديالزَّئلجةدداالس ظددداالض ا ئ ةدداالضتددياتركدد الرددئل الضدكو ددة ا ددَّنةالضرددبة اوارةدد ا جددَّال ا

َّلبةددداادعة ددداادع ةددداادددد الضردددبل  ائا دددافاد دددئَّائَّلبةددداال دددب ات دددباادوة دددااا دددافاد دددئَّال
لضربة اواكداا جَّال اا افا بكااا ئلماكا داادروةداامئاَّئضةداادع ةداادد اَّندةالضردبة اوا
 ة دددددااسا جددددَّامضددددفاندددديالض ددددبكااالس ددددب وائاددددملالسدددددباةدكدددد ال اةددددؤَّدائضددددشاكثةددددباددددد ا

كددد ال اة دددا ادددد اتودددفالسزَّئلجةددداال الس دددكاساالضعدوةددداادودددشالباالضئلقدددةوائادددئاددددااةد
الض ةا االضربة االضدت عااتكئ انيادئرةا فائبة ااضَّ الض عا.ا

 ثالثًا: منهجية الدراسة:ا

 دددةكئ ادددد  االضَّبل ددداا ددد م الداتعددداضشادعتددددًَّلادودددشالضدددد  االضتروةوددديوان ددديائ ددداباا
َّ  الض انددمالضددد  االضتروةودديا دد  ئ ا تروةدد الض رددئ الضت ددبةعةاا كدد اددد اقددا ئ ارددبة االضدد

ئتعوةدددااالضترا دد الضرددبة ياضوع ددئَّالضد بددداا ددة اج ددااالضتعاقددَّالضعبلقةدداائلةج  ةدداالض انددمةا
لضتيات  الضتزلدااام بلفالضع دئَّالإلَّلبةداواددةا دبحات ردةويائتروةوديادد اماد الض دبئ ا
لضئلج اتئلنباااإل را اتوفالضع دئَّاضوردبة اادد اجا د وائَّبل داائتروةد الض دبئ الضئلجد ا

اانياتوفالضع ئَّاإلد ا  ااد الضربة اوادد امجد ادعبندااددئ  الضد   ائلض ردئباندياتئلنبا
الضت بةعااالض انمةالض اراا دئرئ الضَّبل ا.

 رابعًا: أسباب اختيار الموضوع :

ئ الضدكت ددددااالض ا ئ ةدددداالضعبلقةددددااتكدددداَّات وددددئاددددد الض رددددئ ائلضَّبل ددددااالضد تردددداانددددياا -1
 ت بةعااالضعبلقةاواضمضفاكا اس َّيالضدئرئ الضترا  الضربة ياضوع ئَّالإلَّلبةاان

 د ابنَّالضدكت ااا  مرالضدئلرةة.
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ت ةة الض رئ الض ا ئ ةاالضعبلقةاالض انمةاد ا ال اتروة الض رئ الض ا ئ ةاادئرئ اا -2
الضَّبل اوا عَّا ةا اآبلمالض   امارئ اتوفالض رئ .

 ددددَّنةااراجددددااكدددد اددددد الإلَّلبةائدئظ ة دددداالضدكو ددددة ا ا تررددددا الضرددددبل  ائلضدكو ددددة ا -3
 ضدعبناالةركا الضتيات ظ ائلج ات  .الضربة ا

 خامسًا: هيكمية الدراسة:

ت ائضااامرالضَّبل ااد رثة وا  ة انيالضد ر السئ الضتزلدااام بلفالضع َّالإلَّلبداا
لضدتدثوة ا ج االإلَّلبةائلضدتعاقَّادع اوامداالضد ر الضثا يا   ة انة ا  ايا بةا الضربة اا

دد ا ددال ا ةددا الضع دئَّالإلَّلبةدداالض ارددعااضوردبة اائ ددبئ  اائلضع ددئَّاادودشالضع ددئَّالإلَّلبةددا
لإلَّلبةدداالضدع دداةاددد الضرددبة اائ ددبئ  اواكددداائ تترددد الضَّبل ددااض اتدددااترتددئدادوددشامادد ا
لس ددت تاجااالضتدديا ددةت الضتئردد ائضة دداائلضد تبرددااالضتددياةدكدد الة ددما  دداال اسقددااق ددئ ا

 لضد ترة .

 املبحث األول
 العقد اإلداري التزاماث أطراف

ةدك ام اةكئ الضع َّالسَّلبداد الضع ئَّادتعََّّةالس بلفا ئلماكا ااادمرالس دبلفاا
تددبت  ادددةا عردد اا بل  ددااد ا ددبةاددد ا بةدديالضع ددَّالضد ددب ا ددة اتوددفالس ددبلفامئاددد ا ددال ا
لسبت ا ا ةبالضد ا بوائمال ادالقات الضدت ع ااسات فاد َّالضدبنيالضعا ائلضدتعاقَّا  اتدتَّا

 د ال بلفال ب اكاضدتعاقَّاد الض دا  امئالضد ت عدة ا  دَّدااالضدبنديالضعدا الضتدياةدَّةباااضت
لضدتعاقدددَّاددددةالإلَّلبةوا ةدددبال ادالقدددااادددؤسماساتعدددَّادالقدددااد ا دددبةائل  دددداااددديادالقددداا ةدددبا
د ا ددبةانبرددت ااظددبئفالضدبندديائر دد ا ددةبرائرددبئبةالَّل دد الض َّددداالضد ئ دداا دد ا ا تظدددا ا

ائل  بلَّ.

 بفاريائدوة الضتزل اد بئاادوة اةجد ال اةؤَّةد ار د الست داياضمضفان  اضك اا
لضد ب ائلساتر  ااد ؤئضةاالض بفالضد  وائ جَّام الضت بةعااالضعبلقةاالض ارداا اضردبة اا
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 ة ااتوفالسضتزلدااالضد بئراادودشام دبلفالضع دَّواضدملا د  ة امضدفاندياددَّةاد اضد ا دتكو ا
لضثدددا يادددد الضتزلددددااالضدتعاقدددَّادع ددداواددددةا ةدددا انددديالةئ ادددد الضتزلددددااالإلَّلبةائ دددتكو انددديا

ادئجزاد الضتزلدااالض ة االضعادااضوربل  ائمضفادوشالض رئالآلتي:

 التزاماث اإلدارة أثناء استحصال الضرٌبت: املطلب األول
تَعَّ الإلَّلبةالض بفالةئ انديالضع دَّالسَّلبدائة دةادودشادات  دااجدوداادد السضتزلدداااا

لضدتعاقَّانيامث دامال تررداض ااضوردبة اوائدد اردد اتودفالسضتزلددااالضد بئراادوة ااتجارا
ئلج  اانيائج ابالضدتعاقدَّادودشاَّندةالضردبة اادد ا دال الض دو ااالضتدياد ر داالضد دب اض داا
د دددبا ردددا  الضع دددَّالسَّلبدواكدددداائتتعدددََّّائلج دددااالإلَّلبةاندددياادددملالضدرددددابائضدددشاددددَّةا

ا:(1)ئلج اااةدك اتو ةر اا اض  ا الآلتةا

 مطالبة المتعاقد بتقديم الوثائق: ع األولالفر 
ئ امئ الضتزل انبرت اتعوةدااالضترا  الضربة ياضوع ئَّالإلَّلبةداادودشالضدتعاقدَّاادئاا

د اض دددداالإلَّلبةاضودتعاقددددَّادع ددددااددددد الضد ددددائضة ات ددددَّة ادددددااةؤةددددَّات ددددجةو  اندددديالض ة دددداالضعاددددداا
الض   ددااالضعاددداادتزلةددَّةضورددبل  امئامرددَّانبئد دداواضددمضفاد ددَّداالزَّلَّاتددَّ  الضَّئضدداامردد راا

ئتدد انددباالضرددبة اا رددئبةالج ابةدداادوددشالضدكو ددة ا  دداواضددملاندد  الضَّئضدداا دؤ  ددات االضداضةدداا
ئلإلَّلبةدددداااددددياددددد ات ددددئ ا  ددددباالضرددددبة اائ بة دددداال ترردددداض اائلضج دددداالضتدددديات ددددئ ا ددددمضفا

 .(2)لس تررا ا ئر  اائكة اد الضَّئضاانيامَّلبةا ؤئ  االضداضةا

 امضفاائاضت ظة اددوةااَّنةالضربل  اد ا ارةداامئضدشائددَّ ائضع اركداالضد ب ادا
ت ددب ا عدداالضد ددائضة امئالس دد ا اددد اَّنع ددااددد ا ارةددااثا ةدداوائلدت ددابالض ة دداالضعاددداا
ضوربل  الضدبجةانيادعبناا   اارجد الضتجدابةانديالض ودَّائلضدبجدةالضدمداةدكد ال اتعدئَّالضةد ا

                                                           

(ا2 الضرددبة ياضوع ددئَّالضد بددداا ددة الضج ددااالضعبلقةدداائلةج  ةدداابقدد ا)(اددد اتعوةدددااالضترا دد3(الضددداَّةا)1)
الضدعَّضا.ا2008ض  اا

ثا دداادئةردداوارددبة االسب دداحالضتجابةدداائلضردد ادةااندديالض ددا ئ الضدرددبدا َّبل ددااد اب ددا واامردددَّ(اَّ.ا2)
ا.442وا ا1997لض  عاالضثا ةاواَّلبالضكت الضعب ياضو  اداائلض  بوالض اابةوا
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لضَّنةائلس تررا اد ا ارةدااثاضثداوائسالض و االضداضةااد َّارَّئ امةاائ كاساانياددوةاا
ل اادملالض دب اساة دبدادودشاجدةددةالضع دئَّالإلَّلبةداائل  ددااة ددبدادوة داائملاكدا اد ودتالضع ددَّا

ا.(1)(ا د اادالةة اَّة ابامئامكثبوائمائ امضفاةعَّامرَّا بئ الضتعاق5000000َّ)

 إعالم الهيئة العامة لمضرائب باإلحالة: الفرع الثاني
د ددَّاتئقةع ددااضوع ددَّادددةالض ددبفالضثددا يائلث دداماد اض ت ددااضودتعاقددَّا ت ددَّة ااتوتددز الإلَّلبةا

لضت ةةدَّالضددمكئباندديالسضتدزل الضدددمكئبانديالض ددب الةئ الددالروائب ددا ا  د ااددد السراضداائضددشا
لض ة دداالضعادددااضورددبل  امئامرددَّانبئد دداالضددمدالرددَّباكتددا الضت ةةددَّوادوددشال اةددت امضددفائندديا

لبةادبلدات اد َّات  ةمامضدفالسضتدزل وامدداائملاكدا اد ودتالضع دَّامقد ا دئمجادعَّا و ًااة  غياضإلَّ
(ا د دداادالةددة اَّة دداباندد  الإلَّلبةاتوتددز ا تزئةددَّالض ة دداالضعادددااضورددبل  ا5000000ددد ا)

وائددد ا ددال ااددملالضدد  اةت ددة اض دداام الإلَّلبةا ةددبادج ددبةامئا(2) اضدعوئدددااائن ددًااضورددئل  
ت َّة ادااةؤةَّات جةو انيالض ة االضعادااضوربل  امئارتشاضةلادوة االضتزل اد اض االضدتعاقَّا 

مرَّانبئد اوائضع الضركدااد امضفاائاقةداالضع َّالسَّلبدائلضتياتكئ ار ةواائسات تئج ا
ت جة الضدتعاقَّانيالض ة االضدمكئبةواكداال اتوفالضتعوةدداااضد ات دة ا ئدةداالضدعوئددااالضتديا

دددااضورددبل  وائددد اجا   دداا ددب ال الضد ددب اقددَّامئقددةاة  غددياضددإلَّلبةات ددَّةد اائضددشالض ة دداالضعا
    ا ت اقااد َّداا و ائلضز الإلَّلبةا تزئةَّالض ة داا دعوئددااادد الضع دَّالضدمدات د اقةدتد ا

(ا د اادالةدة اَّة دابائضد اةوزد داا د اض داالضدتعاقدَّا جود ات ةةدَّالضت دجة ا5000000د ا)
املالض و اد ا دال الضغداما دب اانيالض ة اامئامرَّانبئد اواضمضفا ب اد السنر ادعاضجا

لضزل الإلَّلبةا تزئةَّالض ة اا اضدعوئدااالض ارداا داضع ئَّالضتديات د اقةدت داادد ا د داادالةدة ا

                                                           

(اد اتعوةدااالضترا  الضربة ياضوع ئَّالضد بداا دة اج دااالضتعاقدَّالضعبلقةداا3ئًس(اد الضداَّةا)(الض  َّا)ل1)
ندددياا4364لضدعَّضددداوالضرددداَّبةادددد اجبةدددَّةالضئقدددا ةالضعبلقةددداا اضعدددََّّا)ا2008(اض ددد اا2ئلةج  ةددداابقددد ا)

ا(.18/5/2015
د بداا ة اج ااالضتعاقَّالضعبلقةداا(اد اتعوةدااالضترا  الضربة ياضوع ئَّالض3(الض  َّا)ثاضثًا(اد الضداَّةا)2)

 لضدعَّضا.ا2008(اض  اا2ئلةج  ةاابق ا)
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َّة ابامئاد ا ال اد اض االضدتعاقَّا جو ات ةةَّاد الض ة ااةؤةَّات جةو انة اائل اكا ااقةداا
 لضع َّات  اد الض ةداالضدمكئبة.

لإلَّلبةددداالض ارددداا دداضتج ةزامئالضد دددائساالضتددديات ددد اائساة ترددبالسددددبادودددشالضع ددئَّا
قةدت ددداادددد ا د ددداادالةدددة اَّة دددابانر ددد ائل دددداالضدددز الضد دددب الإلَّلبةا تزئةدددَّالض ة ددداالضعادددداا
ضورددبل  ا اض ةا ددااالضدتعو دداا دداضع ئَّالض اردداا  ةجددابالسدددالفالضعا ددَّةاض دداامئاتردداالَّلبت دداا

ب اض اائضشالض ة ااد ا بةا عَّاتئقةةا اد َّالسةجابوامةًااكا ااقةدااد َّالسةجاب.  ئةًاائل 

 استقطاع اإلدارة لمضريبة المحددة: الفرع الثالث
رددََّّاقدددا ئ ارددبة االضدددَّ  الض اندددمالض  دد الضتدددياة  غددديادوددشالإلَّلبةال دددت  اد اادددد اا

َّ دد الضدتعاقددَّة ا ددئلماكددا ئلالنددبلًَّلال ا ددبكااوا ادت ددابام الإلَّلبةاج دداا ددا َّةاتداثدد انكددبةا
مداة ت  ةاد َّلبالضربة اائتئبةدَّااالضدشالإلَّلبةالضردبة ةااددةالض دابيانديارار الضعد الض

  ةعاالضعالقاا ة الةث ة وادوشالضب  اد ام الةدبة اائانيالض  اةااد َّوائ داام ا اض ةاا
لضع ئَّالإلَّلبةدااةدت ات  ةدمااادد اق د ا دبكااادبلقةداامئامج  ةداوا دب اردبئبةالس دال ادودشا

لض بكااالضتيارََّّااالض ا ئ وارة ارََّّالضد ب الض  د الآلتةدااتوفالض   الضد بئراادوشا
ا:(1)لضتياة  غيامئائلج ادوشالإلَّلبةال ت  اد ااد اتوفالض بكااائمضفادوشالض رئالآلتي

 %(اثا تااد اَّ  الض بكاااملاالضد ؤئضةاالضدرَّئَّة.15)ا -ما
 %(اثا تااد اَّ  الض بكااالضد ااداالض ارا.15)ا - ا
  بكااالضد ااداالضد تو ا.%(اثا تااد اَّ  الض15)ا -جا

لددداالض ددبكااالةج  ةدداالضد ددجوااندديالضعددبليامئاضددَّة ااد  دد ةاَّل ددداانةدد ان   دداات رددةا
ا%(ادوشاَّ و اانيالضعبلي.15ضوربة اا    ااثا تاائايا)

ئ  ددملالضدد  ا جددَّام الضد ددب الضعبلقددياضدد اةدةددزا ددة الض ددبكااالضعبلقةدداائلةج  ةدداانددياا
لةئضدددشا ددد ام اة وددد الض  ددد االضد بئرددداادودددشالض دددبكااا  ددد االس دددت  ا الضردددبة يوائكدددا ا

                                                           

الضدعَّ .ا1982(اض  اا113(اد اقا ئ اربة االضَّ  ابق ا)13(اة ظبا  الضداَّةا)1)
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ملاددداابجع دداالضددشا لةج  ةددااددد امجدد ات ددجةةاتوددفالض ددبكااادوددشالس ددتثداباندديالضعددبليوائل 
قا ئ الس تثدابا جَّام الضد ب الضعبلقدياقدَّادد ألالضد دتثدبالضعبلقديامنردوةاانديالسد داملاا

اَّةاددََّّا د يالإلد دامادد الضردبل  الضربة ةاوائمام ابائضشام اضو ة االضئ  ةااس تثدابازةد
ئلضب ئ اةت ا  ا  ك ا بَّدادةازةاَّةا   ااد ابكاالضد تثدبالضعبلقيانيالضد بئ اضتر ا

(ا د ددددااد ددددبا ددد اائملاكا دددداا  دددد اا دددبلكاالضعبلقددددياندددديالضد دددبئ امكثددددباددددد اا15ئضدددشا)ا
ا.(1)50%

ت  ا الض   ائجامانياتعوةدااالضترا  الضربة ياضوع ئَّالإلَّلبةاالضتزل الإلَّلبةا ا ا
لضتددياترددََّّااالض ة دداالضعادددااضورددبل  وا دع ددشام دد ا اإلدكددا ام ات توددفالض  دد الضتدديارددََّّااا
قا ئ اربة االضَّ  الض اندمالضددمكئبةاآ  دًاادد الض  د الضتدياتردََّّااالض ة داالضعاددااضوردبل  وا

ةدبائامرالضرالرةاالضتياد ر االضد ب الضعبلقدياضدإلَّلبةاندياتودفالضتعوةددااوا جدَّاااك ةدبةائ 
د  ئضاائمضفاس ا و ااالض ة االضعادااضوربل  اتعَّا و ااادرَّئَّةا ر  ادااائادردََّّا
ض اانياقا ئ اربة االضَّ  وائائادااةدك ام اةؤَّدامضفائضدشائ دامةالض ة دااض دو ات ااتجدارا

كدد االضدتعاقدَّالضدكودفا ددَّنةالضردبة اوائد ددااةكدد اادملامئاملفاندا الإلَّلبةاتوتددز ا اس دت  ا 
 ت ديالجدبلملاات دَّةبالضدَّ  ائر دا ا  د االضردبة اوائادياددَّةالسث دياد دبا د اا عدَّال ات

لضتددديات دددَّمادددد الضةدددئ الةئ ادددد ا ددد باكدددا ئ الضثدددا يادددد اكددد ا ددد اا عدددَّادبلدددداةاددددََّّات دددَّةبا
نبر اوا دع شائملال   ةالضدتعاقَّالضدكوفا َّنةالضربة ااد ادداب داالضعدد الضدمداة دئ ا د ا

اااد   دددلضربة اادوشالسب احالضدترت باا
ا.(2) َّلةاالض  اائرتشاتابةخالضتئقفاد ادداب االضعد 

ئت دددت  ةاج ددداالضتعاقدددَّالض  ددد الضتدددياتردددََّّااالض ة ددداالضعاددددااضوردددبل  ا ددد ئةًاات عدددًااا
ضوظدبئفالسقتردداَّةاائئلقددةالضت ددبةةالضرددبة ياددد اكدد ا ددو اامئاَّنعددااددد الضد دداضتالضدتر  دداا

ضَّ  ا دئلمامكدا ئلاددبلقةة ام امجا د اضود ائضة ائلضدتعاقَّة اد اد ئَّا الض ارعااضربة اال
                                                           

ا.2007(اض  اا13(اد اقا ئ الس تثدابابق ا)15(الض  َّا)ثاضثًا(اد الضداَّةا)1)
ئبدالضعودةددااضو  ددبائلضتئزةددةوالض  عدداالضعب ةدداوالاواَّلبالضةددازا(اَّ.انددؤلَّاتئنةددياةا ددة والضدرا دد االضرددبة ة2)

ا.22وا 2005لسبَّ وا-ددا 
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وائدددةااددملا ددب ام الضد ددب انددياتعوةدددااالضترا دد ا(1)ئترئةو دداائضددشالض ة دداالضعادددااضورددبل  
لضربة ياضوع ئَّالضد بداا ة اج ااالضتعاقَّالضعبلقةداائلةج  ةداوادد ألاردالرةااضو ة داالضعادداا

ب  اد ام اتوفالض   ات اضوربل  اترَّةَّا   الضربة اوائن ًااضوظبئفالسقتراَّةاادوشالض
ترَّةَّااانياقا ئ اربة االضَّ  الض انموائائاداا بلرات اقرًاات بةعةًاائلررًااة  غيادالجد ا

اد ا ال ات  ةيامركا اقا ئ الضربة االض انم.

املائقَّالضدز الضد دب الإلَّلبةا عدَّ اردبفالض دوفالس ةدبةائساة دََّّالضر دا الض  دا ياا
(اد داائثددا ة اةئددًاادد اتدابةخالكددا الضعدد ا180  داا دال ا)ضودتعاقَّالسا دئلن ااتربةبةااد

 كتددا ات ةةددَّا ددبلمةالضمدددااددد الض ة دداالضعادددااضورددبل  والددداائملال ت ددااتوددفالضدددَّةائضدد اةكددد ا
لضدتعاقدددَّادت و دددااالضرردددئ ادودددشا دددبلمةالضمدددداوات دددئ الإلَّلبةا ترئةددد اجدةدددةالضد ددداضتالضتددديا

  امئالض ددب الضددمدامةددَّات ددجةو ادددةا ةا ددااائلنةددااة ددتر  االضدتعاقددَّائضددشالض ة دداالضعادددااضورددبل
 د ام  الضدكوفالضكاد ائد ئل  ائ  ةعاالضع َّائلضدعوئدااالس ب اد  .

 التزاماث املتعاقد املكلف بدفع الضرٌبت: املطلب الثانً
لضع َّالسَّلبداد الضع ئَّالضدوزدااضوجدا  ة وان جا د الضتزلددااالإلَّلبةالضتدياتد امكباداواا

اقددَّادع دداادوةدد الضتزلددداااداضةددااةجدد ادوةدد السة دداما  دداائلساتبت ددااد ددؤئضةت وا جددَّال الضدتع
رةدد ا ردداالضعَّةددَّادددد الضت ددبةعااادوددشالضتددزل الضدتعاقدددَّا ددَّنةالضرددبل  ائلضب ددئ الضدتبت ددداا
دوةدد وائددد اتوددفالضت ددبةعااالض ددبئ الضعادددااضد ددائساالددددا الض  َّ دداالضدَّ ةدداالضتدديا ردداا

جدةدددةالضردددبل  ائلضب دددئ ا دددداانددديامضدددفاب ددد الض دددا ةادودددشالضد دددائ ال اة دددََّّاا-1ادودددشا 
ئلضب دددئ الة دددب ادددددااضددد ادالقددداا اضد ائضددداائلضئلجددد ات دددَّةَّااا دئجددد امدادددد الض دددئل ة امئا
لس ظددداامئالضدبل ددة امئالةئلدددبالض انددمةائتعت ددبالضد ائضدداا ددادوااضكدد اتوددفالضرددبل  ائلضب ددئ ا

ادَّلاب ئ ائجازةالض  ام.

                                                           

/لئًس/م(اد اتعوةدااالضترا  الضربة ياضوع ئَّالضد بداا ة اج ااالضتعاقدَّالضعبلقةداائلةج  ةداا4(الضداَّةا)1)
 لضدعَّضا.ا2008(اض  اا2بق ا)
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لضد ائضددداائمث دددداماددددَّائكددددا الةدددددا امةددداازةدددداَّةامئاائملا دددبماا عدددَّاتدددابةخائراضددداا-2
(ادد الضدداَّةا)لض اَّ داائلضع دبة (ا1ت  ةاانيالضربل  ائلضب ئ الضد دابائضة داانديالض  دبةا)

نع َّ دددماةكدددئ الضد دددائ الضردددياندددياد اض ددداا  دددبيالضزةددداَّةائةكدددئ اضردددار الضعدددد الضرددديانددديا
نياردا ااالضعدا الضدمداالضد اض اامئال ت  ا انبيالضت  ةاائة بدامضفادوشامداتغةةب
ا.(1)ةت ببا دئج اقا ئ امئا ظا امئا ةا اراَّبا  امادوشاقا ئ  

ئاددددمرالض رددددئ الضزددددداالضدتعاقددددَّاَّنددددةالضرددددبة اا رددددئبةاداددددداوائسام  دددداا جددددَّام اا
تعوةدددااالضترا دد الضرددبة يا ة دداالسضتزلدددااالضد بئردداادوةدد ا  دديماددد الضت رددة ائمضددفا

ا:(2)دوشالض رئالآلتي

لزام المتعاقدين االصميين باستقطاع الضريبة من المتعاقدين : إالفرع األول
 الثانويين
 ة دداانةددداا دد يال الضع ددَّالسَّلبداةدكدد ال اةكددئ اد ددَّادتعددََّّالس ددبلفاةتكددئ اددد اا

 دبفامئ ادتدثد ا داإلَّلبةائ دبفاثدا ياةتكدئ ادد الضد دائ امئالضدج دزالسردويائةدكد ال ا
لضثددددا ئةة امئالض  ددددبلمامئالضعددددادوة امئااةكددددئ اا ددددافا ددددبفاثاضدددد ا ةددددباد ا ددددباكاضد ددددائضة 

ملاددددااكدددا الضع دددَّاكدددمضفوانددد  الضد دددب الضدددز الضد دددائضئ ا لضد دددت ةَّة ادددد الضد دددبئ الضد دددا وائل 
لسرددددوةئ الضدتعاقددددَّة ادددددةالإلَّلبةال ددددت  ا ا  دددد الضرددددبة االضتددددياترددددََّّااالض ة دددداالضعاددددداا

ت  ا ادددد الضد ددداضتاضوردددبل  ائةكدددئ اادددملالس دددت  ا ا ددد ئةًااكددددااتددد امكدددبرال  دددًاائةدددت الس ددد
لضد تر ااضودتعاقَّة امئالضدج زة اد الضد ائضة الضثا ئةة الضدتعاقَّة ادع  وائاملالسضتدزل اسا
ة تربادوشالضد ائضئ السروةة ائل دااةدتَّائضشالضوجا الضتيات دك اضغدباالكددا السدددا ا

 لضدراضاا ا  ًاائضشاد ائضة الروةة ا كوئلامئادجزئلاد ات  ةمالضتزلدات  .

                                                           

ا.2005ضد ائساالددا الض  َّ االضدَّ ةااضعا اا(الضداَّةا)الض اَّ اائلضع بئ (اد الض بئ الضعادا1)
(اد اتعوةدااالضترا  الضربة ياضوع ئَّالضد بداا دة الضج دااالضعبلقةداائلةج  ةداا3(اة ظبا  الضداَّةا)2)

الضدعَّضا.ا2008(اض  اا2بق ا)
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ئسام  ائدةامضفانا امضفالس دت  ا اساةعدَّارردةوااضوردبة اا ردئبةاد ا دبةائل ددااا
اةعت بامدا اااد اربة االضَّ  الضد بئراادوشالضدتعاقَّ.

ئد اجا   اا ب ال الضد ب ار  ًاانع اد َّداالضز الضد ائضئ السروةة ائتوفالضوجدا اا
فاددد امجدد ات  ةددفالضعدد ماددد ا ا ددت  ا الض  دد الضتدديات ببادداالض ة دداالضعادددااضورددبل  ائمضدد

لضَّئل بالضداضةااد ا ارةاائدَّ ائدكا ةاالض عااد الضت ب الضربة يادد ا ارةداام دب وائم ا
كا السر ام اةت الس ت  ا الضربة ياد شاق د الإلَّلبة.ائلض دؤل الضدمداةدكد ام اةثدابادداا

اائالإلجبلمالضمداةدك الت اد انيارا الدت ا الضدكوفاد اَّنةا   الضربة ا؟

تتدتدةالضع ددئَّالإلَّلبةداا جدودداادد الضع ارددبائدد امادد اتودفالضع ارددبال ات  ددمالإلَّلبةاا
   ددداضة ائلدتةدددازلاالض دددا ئ الضعدددا انددديالضع دددَّالسَّلبدادددد امجددد ا دددةبالضدبنددديالضعدددا ا ا تظدددا ا
ئل  بلَّوائ  ملا جَّام اضإلَّلبةال ت َّل ام وئ الضت  ةمالضج بدارَّالضدتعاقدَّة الضدت دب ة ادد ا

ضت  ةمالضج بداائالضمداتجبة الض و االضعاداا   بلفالض رامائدبلق تد ائن دًااَّنةالضربة اوائل
وائئ دددا  الضت  ةدددمالضج دددبداكثةدددبةاد  ددداالسكدددبلرا(1)ضو دددا ئ ائ ردددبفالض ظدددبادددد البلَّةالضددددَّة 

لضداضيالضدتدث ا )دَّ اتبئةاادعادالاالضدكوفواَّددئ اددَّ ا  دامالضتردبنااواد دةائل د اا
مدددئل الضدكوددفوالضرجددزالسَّلبداازالسرتةددا يادوددشضةدداوالضرجددلض  دد اددد ادغدداَّبةالضرددَّئَّالضَّئا

الضد  ئضاائ ةبالضد  ئضااضودكوف(الضت  ةمدادوشالسدئل 
ا.(2)ئلسكبلرالض َّ يالضدتدث ا ا)د ةالضدكوفاد الض  بوار لالضدكوفالضددا  (

ئد اجا  اا ب ام اد ألالإلَّلبةالضدتعاقَّةا و ااائل عاانيال دت َّل ام دوئ الضت  ةدماا
ج بدانة اتجائزًلائلررًاادوشالض و االضداضةاالضدد ئردااضو ة داالضعاددااضوردبل  الضد ترداالض

 ج اةاالضربة اائكة ةاال ترراض ااد الضدتعاقَّة الضددت عة اد اَّنع داوائادئاددااةدكد ام ا
ةعَّامضفاتجائزًلاد الإلَّلبةالضدتعاقَّةانيال تعدا ار  اائتجائزًلادودشانكدبةالدتةدازلاالض دو اا

                                                           

ا.1(اَّ.ادويادظ بارادَّوا بحاقا ئ الضت  ةمواد  عاالضعا يوا غَّلَّواَّئ ا  اا  بوا 1)
ئدواردا اااتررة اَّة الضربة اانيالضت دبةةالضعبلقديا َّبل دااد اب دا واللاد َّاجا  الضعزاناباامردَّ(ا2)

ا.89-88وا 2008ادعااتكبةاواب اضااداج تةبواكوةاالض ا ئ واج
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واض دملا دَّدئالضد دب الضعبلقديالضدشالضردَّادد اتودفالض دو ااالضدد ئردااضدإلَّلبةالضدتعاقدَّةالضعادا
ائرربااا ةَّالض و االضداضةاالضد تراا مضف.

 تقديم برنامج زمني عن االعمال المنجزة: الفرع الثاني
ةتعددة ادودددشالضد دددائ ام اة دددَّ ا ب ددداداازد دددياد ردد ادددد اتدددابةخات دددود اضودئقدددةادددد اا

 دداائلسددددا الضتدديا  ددمااالضد ددائ الضثددا ئدوائاددملالض ب ددادااةجدد ال اة ددَّ السددددا الضتددياقددا ا 
 ردددةغااكتدددا اب ددددياةئجددد ائضدددشالض ة ددداالضعاددددااضوردددبل  وائةجددد ال اةئردددألانةددد ادجددددئ ا
لضد دداضتالضتددياَّنعدداالضةدد ا اإلردداناائضددشا ةددا الضد دداضتالضتدديال ددت  عااد دد ائلبقددا الضئرددئساا

 .(1)تررا الضدئلن ااادوشاربن الضتيال توداا  ااتوفالضد اضتاد امج ال 

ئد ا ال اقبلمةااملالضد  ا جدَّال الضد دب اضد اةردةاددَّةادعة دااةدكد اضود دائ ال اا
ة َّ اتوفالضدعوئدااائض اة ة الةرًاالسضةاالضتياةت اد ا الض داالضدزل الضد دائ ا ت دَّة ا ب ادجدًاا

ضت دَّ الض عوديامئاددةادعًَّسانيامدائقااةت دة انةد ال الض ب داداالض دا ياضد اةعدَّاةتدا دشاددةال
الضتزلدااالضد ائ السرويائلضثا ئد.

ئض دددملا جدددَّام اا دددافابمةدددًااةدددما ائضدددشام ددد اةجددد ادودددشالضد دددائ ام اة دددة الضتعوةدددداااا
ئلضدالرظااائلض   الضالزدااضت  ةمالسددا ا دداانديامضدفالضتئقةداالضدتئقدةاضكد ادبروداادد ا

لس ددعابائتردد ةةالضتج ةددزلاالسضةدداادبلردد ات  ةددمالضد ددبئ ائلدددَّلَّائثددا يالضد ددائ ائلض ددبلمائا
ئلضتئبةددَّائضددشالضدئقددةائلس  ددامائلضتبكةدد ائلس ت ددابوادددةا ةددا الضددَّئبالضددمداةدكدد ال اة ددئ ا دد ا
لضد دائضة الض ددبدةة الضد دددة اضكدد ادبروددااددد ادبلردد الضعددد ائ ةددا ات و دد ائدئلدةددَّالضعة ددااا

ائ الضئردددفالضعددددا ائلس ت دددابلاالضدردددََّّةانددديالضع ددددَّواددددةات دددَّة ادعوئددددااائندددديات بةدددباةت ددد
ة اضة الضت  ةمالضدزد الدتداَّاااضك ادبرواائ ةا ات َّةبلاالضد ائ اة دعابالضددئلَّائلسضةدااا
ئلضةَّالضعادواائلسب احائلض  ا بائلض ئل َّالضت  ةبةاائلضربل  ائلضب ئ ائلج االضَّنةالضد بئراا

                                                           

/ثاضثًا(اد اتعوةدااالضترا  الضردبة ياضوع دئَّالضد بدداا دة اج دااالضتعاقدَّالضعبلقةداائلةج  ةداا4(الضداَّةا)1)
ادعَّضا.لضا2008(اض  اا2بق ا)
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ضدتر  دددااضود دددائضة ادودددشالضد دددائضة السردددوةة ائلضد دددائضة الضثدددا ئةة اض ةدددا اردددانيالسب ددداحال
ا.(1)ئلس ال ادوشالسددا الضتيات ال جازاااضراضألالإلَّلبة

 تسديد المبالغ المستقطعة من المقاولين الثانويين قبل المغادرة: الفرع الثالث
ضدااكا الضد ائضة اساةعدوئ انيالضد بئ ائرَّا ائل دااةئجَّادع  اد دائضة اآ دبة واا

ضة الضثددددا ئةة الضدتعاقددددَّة ادع دددد وانا دددد اةجدددد ادوددددشائضددددااكددددا ااددددؤسماد ددددؤئضة اددددد الضد ددددائا
لضد دددائضة الضعدددبلقةة ائلسجا ددد الضعدددادوة انددديالضعدددبليالضدددمة اةبئددددئ ادغاَّبتددد ات دددَّةَّاجدةدددةا
لضد دداضتالضتدديال ددت  عئاااددد الضد ددائضة الضثددا ئةة ائضددشالض ة دداالضعادددااضورددبل  اق دد ادغاَّبتدد وا

لضثددا ئداساةددبت  ادددةالإلَّلبةا رددئبةائرةدد ال اد ددبئدةاالضتعاقددَّاددد الض ددا  ائل الضدتعاقددَّا
د ا ددبةوالسال الضدتعاقددَّالسرددويااددئالضد ددؤئ الدددا الإلَّلبةاددد ال ددت  ا الض  دد الضرددبة ةاا

 .(2) ادت ابااامرَّالسضتزلدااالضد بئراادوة ا دئج الضت بةعاا

ئ جدددَّال الضد دددب ار ددد ًاانعددد اد دددَّدااد دددةالإلَّلبةادددد ادددد ألامداد دددائ ادتعاقدددَّادع دددااا
 ام الج  ةددًاا دد اَّةا ددبلمةالضمددداامئالضدئلن دداادوددشالددداَّةالسدا ددااالضةدد امئال دداليادبلقةددًااكددا

ك اضتدد امئاتردد ةاار ددا  الض  ددا يالسا عددَّال تررددا ادئلن دداالض ة دداالضعادددااضورددبل  ا ددئلما
كددا ا ارددعًااضورددبة اامئادع ةددًااد  دداوائمال ا دد اَّةا ددبلمةالضمدددااسات ترددبادوددشا ددبلمةامددداا

 اائر ددد ائل ددددااتدتدددَّائضدددشاددددَّ ا دددبلمةامددددت  ادددد الكددددا السدددددا الضد دددائضة ادددد الضردددبة
الضدكو ة ا  اائت  ةمالضتزلدات  ار  ا  ئَّالضع َّائلض ئل ة الض انمة.

لض ة داالضعاددااضوردبل  ا ادت اباداائسا َّاد ا ةا ام اا دافالضتزلدداااد بئرداادودشاا
َّلبةائلضدتعاقدَّوائتتدثد الضج االضد ظدااضعدوةداالس دت  ا الضردبة يائرو داائرد ادداا دة الإل

الضتزلداااامرالضج اا اض  ا الآلتةا:

                                                           

(اَّ.ادرا اد َّالض تاحاد بواد ئَّالض ةَّةفاضد ائساائلددا الض  َّ االضدَّ ةداائئ دا  انداالضد ازددااا1)
ا.206-205وا ا2008لض ا  ااد  اواَّلبالضجادعةاالضجَّةَّةوالس ك َّبةاوا

ا.215(اَّ.اجا باجاَّا رابوالضع ئَّالإلَّلبةاواَّلبالض  راالضعب ةاوالض اابةواَّئ ا  اا  بوا ا2)
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ترَّةدددَّا  ددد االضردددبل  الضد دددببةادودددشالضدتعاقدددَّا ددد ئةًاائن دددًااضوظدددبئفالسقترددداَّةاائئلقدددةا -1
لضت ددبةةالضرددبة ياددد اكدد ا ددو اامئاَّنعددااددد الضد دداضتالضدتر  ددااضود ددائضة ائلضدتعاقددَّة ا

ا د ائترئةو داائضدشالض ة داالضعاددااد اد دئَّا الض اردعااضردبة االضدَّ  اددبلقةة امئالج
 .(1)ضوربل  

 ددتال الضد دداضتالضتدديات ددت  ع االضج ددااالضعبلقةددااددد الضد ددائضة السرددوةة امئالضثددا ئةة ال -2
ئت ددجةو االدا دداااضر ددا الضد ددائ السرددويامئالضد ددائ الضثددا ئدائةكتدد ائردد الض دد اا

كتا ائضدشالضج داا ا  ارار الضعالقاا ئل  االضج االضتيارئضااتوفالضد اضتائتب و ا 
ملت دددااضت دددئ ا ت دددوةد اضردددار الضعالقدددااد دددَّالكددددا الدداضددد اضغدددباال دددتبَّلَّالسدا دددااا

 .(2)لضزل َّةا عَّات ئةاار ا  الضربة ي

ساةجددئزاضو ة دداالضدئلن دداادوددشا ددبلمةامددداامداد ددائ الرددويامئال ددالياك اضتدد امئالددداَّةا -3
كدَّادد ات دَّةَّراجدةدةالضد داضتالسدا ااالضة امئاتر ةت اامئاتدبئةاادعادالتد السا عدَّالضت 

لضد ت  عاامئالضئلج االس ت  ا اد اد ائضة الضثا ئةة ائد داضتالضردبة االضدتر  داادودشا
 .(3)دئظ ة 

 .(4)ئراضاالضد اضفائضشالض رامائنيالركا اقا ئ اربة االضَّ  الض انم -4

 ردامالضت بةيا ة الضدتاجبةانيالضعبليامئادةالضعبليائةكئ اقبلباداا اردعًااضو عد ال الض -5
 .(5)لضربة يائن ًااضو ا ئ 

 املبحث الثانً
 نطاق السرٌان املىضىعً للضرٌبت املفروضت على املتعاقد

                                                           

ا(اد اتعوةدااالضترا  الضربة يالض انمة.4لض  بةا)مئًس/اا(1)
 (اد اتعوةدااالضترا  الضربة يالض انمة.4(الض  بة) / اد ًا/2)
ا(اد اتعوةدااالضترا  الضربة يالض انمة.6(الض  بةا)ثا ةًا/3)
ا(اد اتعوةدااالضترا  الضربة يالض انمة.12(الض  بةا)مئًس/4)
اتعوةدااالضترا  الضربة يالض انمة.(اد ا12(الض  بةا)ثا ةًا/5)



 اريةاإلد العقود في الضريبي للتحاسب القانوني التنظيم

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

رََّّاقا ئ اربة االضَّ  الض اندمانديالضدداَّةالضثا ةدااد د الضدَّ  الضدمداةدكد ال رداد اا
ضورددبة ااتردداام ددابا ظددبةتة ااددداا ظبةدداالضد  ددةائ ظبةدداازةدداَّةالض ةددداالسةجا ةدداوائقددَّاكددا ا

فالضد دددب الضعبلقددديائلردددرًاانددديامضدددفاد دددَّداام دددابائضدددشام الضدددَّ  اادددئا ئةدددبلَّالضدكودددفا دددوئا
وائم الض كددبةالضتدديات  اادداا(1)لضرددانيالضددمدارردد ادوةدد اددد الضدردداَّبالضد ة ددااندديالض ددا ئ  

لضد ددددب الضعبلقدددديال ددددت َّاائضددددشا ظبةدددداالضد  ددددةانددددياترَّةددددَّالضددددَّ  الض ارددددةاضورددددبة اائم ددددما
تظدددا اندددياترَّةدددَّامضدددفالضدددَّ  وارةددد اضددد اة ردددةالضدددَّ ئ الضعبردددةاا ع ردددبدالضَّئبةددداائلس 

ئلضبم داضةاائضشالضربة االسال  ااجباتوفالض ظبةاائل دما اض ظبةداالضرَّةثداانديا ةدا الضدَّ ئ ا
ا.(2)لض ارعااضوربة ا

ئب  ااملا جَّام الضت بةعااالضرَّةثااقَّالت ماادئق ًااة اةبالضت دئبلاالضرَّةثداائددااا
نياكة ةاالس ت  ا الضربة يادد الضدَّ  ائ ةدا الضدَّ  الضدع دشاد  داات  َّرالضَّئ الضدت َّداا

ئكدددد امضددددفاةكددددئ ائن ددددًااض ددددبئ اقا ئ ةددددااة  غدددديادوددددشالضجدةددددةالرتبلد ددددااد ددددَّات  ةدددديا ظددددا ا
لضترا  الضربة ياضوع ئَّالإلَّلبةاواضمضفا   ئ ا ت  ة ااملالضد ر ادوشاد و ة ا دتكو انديا

ئ دتكو انديالضثدا يادد الضع دئَّالإلَّلبةداالضدع داةاالةئ اد الضع ئَّالإلَّلبةاالض ارعااضوربة ا
اد الضربة اائن ًااضدااة تي:

 العقىد اإلدارٌت اخلاضعت للضرٌبت وشرطها: املطلب األول
 ة ااتعوةدااالضترا  الضربة ياضوع ئَّالإلَّلبةداالض اندمةوالضع دئَّالإلَّلبةداالض اردعااا

فال ددتب اادددَّةا ددبئ اة  غددياضورددبة اادوددشا دد ة الضررددباسالس ددتث اموائسام  دداائدددةامضدد
دبلدات ددااإل رددا اتوددفالضع ددئَّاضرددبة االضددَّ  واضددملا دد  ئ ا ت  ددة الضد ودد ادوددشالض ددبدة ا

الآلتةة :

 العقود اإلدارية الخاضعة لمضريبة: الفرع األول
                                                           

 .1959(اض  اا95(الض  بةالضثا ةااد الضداَّةالةئضشاد اقا ئ اربة االضَّ  الضدوغشابق ا)1)
(اد  دددَّا ودددفاب دددةَّواردددبة االضدددَّ  انددديالضعدددبليواب ددداضااداج دددتةبواكوةددداالإلَّلبةائلسقترددداَّوالضجادعددداا2)

ا.127وا ا1982لضد ت ربةاوا
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ا افاد ئَّاتج ةزات بد االضَّئضدااددةام د ا الض دا ئ الض دا واةكدئ الض دَّفاد  دااا
افاد دددئًَّلائَّلبةددداام دددب اتعدددَّاد دددئًَّلالض دددَّفاد  دددااتر ةدددياتر ةددديالضدورددداالضعادددداوائسام اا ددد

دتاجبةانديالضعدبليوائادمرالضع دئَّات ردةاضردبة االضدَّ  اد دئَّالضتج ةدزالضد بدداا دة اج دااا
لضتعاقددددَّالضعبلقةددددااددددد الضددددئزلبلاائلضج ددددااا ةددددبالضدبت  دددداا ددددئزلبةائلس دددد ا الض  ةعةدددداامئا

مئالضدع ئةدداالضد  ددمةاضتوددفالضع ددئَّالضدع ئةدداائ ددة الضج ددااالةج  ةددااددد الس دد ا الض  ةعةدداا
اَّل  الضعبليا ربفالض ظباد ادر ات و الض راداامئالسقادا.

ةرددافاضددمضفالسددددا الضتكدةوةدداامئالضدتدددداائلضتددياتترددد الض ردد امئالس ددبلفامئاا
لضرةا اامئالسددا الض  َّ ةاامئا ةبااالضتياةت ات  ةماااَّل  الضعبليا ئلمات الضتعاقَّادوة اا

بَّةامئائبَّاارددد اد ددئَّالضتج ةددزوائكددمضفالضد دداضتالضدَّنئدددااددد الضع ددئَّالضتدديا رددئبةاد  دد
تترد الض  بةامئالض َّدااالس ب اَّل  الضعبليائددَّ ئساالضد دتعا ا  د ادد امئدالض  دبةا

امئالضعدا الضعبلقةة امئالةجا  ائل ات اَّنةامجئبا ا ابجالضعبلي.

االإلَّلبةادددةالض ددبكااالةج  ةدداائدددداات ددَّ اةت ددة اض دداام اد ددئَّالضتج ةددزالضتدديات بد ددا
ئلسدددددا الضتكدةوةدددااك رددد الضدعدددَّلاامئالس دددبلفادودددشالضعدددد امئامدددددا الضردددةا اائكانددداا
لسددددا الض  َّ ددةاواد ددئَّات رددةاضورددبة اائساةجددئزائد ددامالضدتعاقددَّاد  دداالساندديالسرددئل ا

اوائسالضتددياب ددد االضد ددب انددياقددا ئ ارددبة االضددَّ  ا رددئبةاجز ةددااكاض دددارااائلضت ددزةال
ة ترددبالسدددبادوددشامضددفانر دد ائل  دددااة ددد امةرددًاالضد دداضتالضدَّنئدددااددد اد ددئَّالض  ددبةامئا
لض َّدااالس ب ادوشال اةت امضدفاَّل د الضعدبليوا اإلرداناائضدشاد داضتالضعددا الضعدبلقةة امئا

السجا  ا ئلمات اَّنةاتوفالضد اضتاَّل  الضعبليامئا ابج .

لضع ددئَّائلسددددا ائلضد دداضتااددئاتر ةدديائ اةدداالضد ددب اددد انددباالضرددبة اادوددشاتوددفا
ل دددبلااداضةددداادددد اج ددداائتر ةددديام دددبلاالقترددداَّةاائلجتدادةددداادددد اج ددداام دددب واناضَّئضددداا



 اريةاإلد العقود في الضريبي للتحاسب القانوني التنظيم

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

58 

د َّداات ئ ا  بااتوفالضربل  ان  الض َّفاد امضفاائاتدئة الس  ايالضعا واكمضفاد ا واا
ا.(1)ادالسد امالضتيات  يادوشات  ةمالض بلداالضت دئةاالضتياترتاج االضدبلنيالضع

 شروط اخضاع العقود اإلدارية لمضريبة: الفرع الثاني
دد امجد ال ردا اد دئَّالضتج ةدزالضد بددداا دة الإلَّلبةائلضدتعاقدَّائضدشالضردبة اواسا ددَّاا

ددد اتددئنبا ددبئ ًاادددَّةوا ردداادوة ددااتعوةدددااالضترا دد الضرددبة يالض انددمةاةدكدد ائجداض ددداا
 :(2) اض  ا الآلتي

ندب امئادكتد اتدثةد انديالضعدبليائم الضع دَّاتد اا(3) دة ئ اةكئ اضودج زالسج  يا ةبالضد -1
ئ بلد امئات  ةمراد اددث الض ب امئالضدكت امئامرَّالضعدادوة انة داوائماساةدكد ال ردا ا
لضدتعاقَّالسج  يالضد ة انيالضعبلياضوربة اائساةدك ال راد اضدمضفاَّئ ال اةكدئ اضد ا

كئ الضع َّاقدَّاتد ال بلدد امئانب امئادكت اَّل  الضعبليوادوشال اك امضفاد بئ ا ا اة
ت  ةددمراددد اق دد اددثدد الض ددب امئالضدكتدد امئالرددَّالضعددادوة انة دداوائ ددَّئ اتوددفالض ددبئ اسا
ةدكددددد ائسات دددددت ةةالضدددددَّئل بالضداضةددددداال ترردددددا الضردددددبة ااضعدددددَّ ادعبنت ددددداا اضدتعاقدددددَّة ا
لسجا  انيارا ادَّ ائجئَّانبئ امئادكات اَّل  الضعبلياتددثو  وائضعد ابؤةداالضد دب ا

رددا اتوددفالضع ددئَّاضورددبة اااددئاتر ةددياماددَّلفالضرددبة اادوددشالضدتعاقددَّة ا ةددباندديال 
 .(4)لضد ةدة انيالضعبلي

                                                           

والضعاتددفاضردد اداالضكتددا وا2 الضداضةدداالضعاددداائلضت ددبةةالضددداضياندديالضعددبليوا وادوددمردددَّ(اَّ.ابل ددَّا دداجيا1)
ا.75وا ا2012لض اابةوا

(اد اتعوةددااالضترا د الضردبة ياضوع دئَّالضد بدداا دة اج دااالضتعاقدَّالضعبلقةداائلةج  ةداابقد ا1(الضداَّةا)2)
 لضدعَّضا.ا2008(اض  اا2)

(اددد اقددا ئ اردددبة اا1لضد ددة الضد ة ددااندديالض  دددبةا)ا(ا ةددبالضد ددة ا:الض دد  الضدددمداساتتددئنبانةدد ا دددبئ 3)
الضَّ  الض انمائضئا ج اض اَّ  انيالضعبلياد امدادرَّباكا .

 وة ابدرا والضدرا  االضردبة ةاواائ دادة (اضدعبنااماَّلفالضربة اائل لانبر ااةبلجةادؤضفاَّ.ا4)
ا.32وا ا2002واجادعاا غَّلَّوا1 
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ت رددةالضع ددئَّالإلَّلبةدداالضد بددداادددةالضدج ددزالسج  دديا ةددبالضد ددة ائملاتدد اتئقةددةالضع ددَّا -2
 ددددابجالضعددددبليائضددددشالضرددددبة اائل ددددتئنشالضع ددددَّادت و اتدددد الض ا ئ ةدددداا ا دددد الضدج ددددزاك ددددتألا

ئل  الض ددر ائلضب دد الضكدبكدديائدددااةتردد ا  ددااددد ائجددبلملاوائضدد السدتددداَّائت وددة اقدد
ة تب الضد ب اكدااادئالضردا ا اض دب الةئ ال اةكدئ اضودج دزالسج  دياندب امئادكتد ا
تدثة انيالضعبليوائماةدك ال را الضربة اادوشامضفالضدج زائل اضد اةكد اضد اندب امئا

ًاادااَّل ام الضع دَّالسَّلبداتد ادكت اتدثة اَّل  الضعبليوائاملالض ب اةعت با ب ًاا َّة ة
 ئ بلد ا ابجالضعبلي.

ت رةالضع ئَّالإلَّلبةاالضتياةت اَّنةاقةدت ااَّل  الضعدبليائضدشالضردبة اوائماساةدكد ال ا -3
ت رةاتوفالضع ئَّاضوربة اائملات اَّنةاقةدت داا دابجالضعدبليالسائملاندبااقدا ئ الضَّئضداا

ل  ا ئلمات اَّنةاقةدت داا ردئبةالس ب الضربة اادوة اوااملائت رةاتوفالضع ئَّاضوربا
كوةدداامئاتدد اَّنددةاقةدت دداا  ددك اجز دديوادوددشال الضد ددب اضدد اة ددبيانةددداائملاتدد اَّنددةاتوددفا

 لض ةداا اضعدواالضدروةاامئالةج  ةا.

ئملات اَّنةاقةداالضع َّاضوج االضدج زةاد اةرداوائادملالض دب ائلردألاسا ددئاانةد وائما -4
بئردداادوددشالضدتعاقددَّالضتددا ةاضَّئضددااددداائملال الضَّئضددااةدكدد ام اتت دداز اددد الضرددبة االضد 

كا ااتوفالضَّئضداات دبااردبة اادودشالضدتعاقدَّالضدئ  يوان  دملاةدكد ام اتدت الضد اةرداا
  ة الضَّئضتة .

ئملا ددئ الضدج ددزالسج  دديا ةددبالضد ددة ا  رددًااد ةدددًااندديالضعددبلياضتئقةددةالضع ددَّائت  ةددما -5
 اد د ادد الس د ا ا ةدباد توزدات ا ةا ااد  واةدت ات دَّةبالضردبة اا ا دد ائدد اة دئا

الضد ةدة انيالضعبليوائراناائضشاددئست الضدتر  اائملاكا ائكةاًلاتجابةًا.

 العقىد اإلدارٌت املعفاة من الضرٌبت وشرطها: املطلب الثانً
م ددابالضد ددب الضعبلقدديائضددشال اا ددافاد ددئَّالَّلبةدداادع دداةاددد الضرددبة اوالسال ااددملاا

عة ددداوائضوردددَّة الكثدددبادددد الضدئردددئ اةدكددد ات  دددة الإلد ددداماس دددَّال اتتدددئلنبانةددد ا دددبئ اد
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لضد ودد ادوددشانددبدة ا ددتكو اندديالةئ اددد الضع ددئَّالإلَّلبةدداالضدع دداةاددد الضرددبة اائ ددتكو اندديا
الضثا ياد ا بئ ااملالإلد امائمضفادوشالض رئالآلتي:

 العقود اإلدارية المعفاة من الضريبة: الفرع األول
دددااس اتتر ددياضددد عاالضدتعاقدددَّة اَّ دددئ انددديالضعددبلياا ئضك  دددااسات ردددةاضوردددبة اوائدك

قددا ئ ارددبة االضددَّ  اةدد  ادوددشالد ا  دداوامئاس اقددئل ة ام ددب امئالت اقةدداااَّئضةددااتدد  ا
دوشالد ا  اواة  ا اد تو اوائادمرالس د ا امدداال اتكدئ اضد دةالسزَّئلجالضردبة يامئال ا

ا.(1)تكئ اة  ا القتراَّةاامئالجتدادةاامئا ةا ةا

كددا الضد ددب اقددَّا دد ادوددشاتوددفالإلد دداملااضتوددفالس دد ا والسائددد اجا   دداا ددب ائماا
ل ددد اساةدكددد ال اةكدددئ الإلد ددداماة ددد ا الجتدادةددداال اكدددا الضدتعاقدددَّالج  ددديواضدددملا جدددَّال ا
لضد ددب الضعبلقدديا دد ائضددشا رددئ ادددَّةاةدكدد ا دئج  دداائد دداما عدداالضع ددئَّالإلَّلبةددااددد ا

عاقدددَّالضعبلقةددداائ دددة الضج دددااالضردددبة اوارةددد ام دددابائضدددشال الضع دددئَّالضد بدددداا دددة اج دددااالضت
لةج  ةااد الس  ا الض  ةعةاامئالضدع ئةاالضد  مةاضتوفالضع ئَّاتعَّادتداجبةاددةالضعدبليائسا

ا.(2)ت رةاضربة االضَّ  

كداا د اقدا ئ اردبة االضدَّ  ائضدشائد دامامداَّ د ادد الضردبة اا  دا ئ ا دا امئاا
لض بةداادد ا ةدبالضعدبلقةة اا اإلراناائضشاَّ د ائردرا ائ دا  الض  د ا(3) دئج امت اياَّئضي

لضدتعاقَّة ادةالضدؤ  االضعادااضتئزةةالضد تجااالض   ةاائلضغازاإلةراض اائضدشاَّل د الضعدبليا
مئاتردددَّةباااد دددد واكدددمضفائد دددداماَّ ددد امرددددرا ائ ددددا  الض  ددد الض بةدددداادددد ا ةددددبالضعددددبلقةة ا

ا.(4)بليلضدتعاقَّة ادةالضدؤ  االضعادااضت ئةيالض   اضترَّةبالض   الض ا ائضشا ابجالضع

                                                           

 .271 ا يوا اابدرا وادرَّبائ دادة  وة اائ دادة (اَّ.ا1)
ا(اد اتعوةدااالضترا  الضربة يالض انمة.2)الضداَّة(ا2)
 (اد اقا ئ اربة االضَّ  الض انم.7(اد الضداَّةا)10(الض  بةا)3)
ا(اد اقا ئ اربة االضَّ  الض انم.7(اد الضداَّةا)24(الض  بةا)4)
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ئدةااملاض اةمكبالضد ب الضعبلقيا   اادملالإلد دامالسال الض د  الضدبلجألادد امضدفاا
د ائج اا ظب ااائات جةةالض  ا الض ا السج  ياد الس تثدابانيالضعبليائ ارداانديا

الضدجا الض   ياد ا ارةاامئضشائسكت ا الض  بلااد امضفالض  ا اد ا ارةااثا ةا.

م ابائضدشام الضد دب اد دَّداامئبَّاتودفالإلد داملاادد اَّئ اا اا افاد الضكتا مسائا
ت ئة  دداائضددشادجدئدددااا ر دد ا دد  الإلد دداماكدد  اةكددئ القتردداَّدامئا ةا دديامئا دئجدد ا

الت اقاااضودعادواا اضدث وا جَّال الضد ب اقا ا مضفاض   ة :

ئ الضد ددب الضعبلقددياتج دد ات  ددةد اائضددشادجدئدددااا ر دد ا دد  الإلد دداماس ا عدداا -1
 املااةعئَّاةكثباد ا   وان َّاةكئ ا   الإلد اماظاابةدًاالقترداَّدا ة ددااامرالإلد

 ة  يانيا ةات ال  ا ًاا ةا ةا.

ئ امكدددبالإلد ددداملاادددد اَّئ ات  دددةد اائضدددشادجدئددددااا ر ددد ا ددد  الإلد ددداماج ددد ا -2
ا.(1)لضد ب ات بةبا   ا عاالإلد املا

 ائل داالد شالضد اضتائض اة بالضد ب ائضشالضع ئَّالإلَّلبةاالضدع اةاد الضربة اانر ا
لضدَّنئدااد الضع ئَّالضتياتترد الض  بةامئالض َّدااا ابجالضعدبلياكاة دبلفادودشالض در ا
مئانر الضدعَّلاامئات دَّة الس ت دابلاوائددةاادملا دب ال ائد داماتودفالضع دئَّائلضد داضتادد ا
لضردددبة ااسا دددَّال اةدددت ائنددديا دددبئ اردددََّّااالضد دددب وائادددمرالض دددبئ اةدكددد الجداض ددداا ددداض ب ا

الضثا ي.

 
 شروط إعفاء العقود اإلدارية من الضريبة: الفرع الثاني

                                                           

 اردددااضو دددا ئ ا(اد دددَّالض ا ددد ادودددياجا ددد والإلد ددداملاادددد اردددبة االضدددَّ  ا َّبل دددااد اب دددااددددةال دددابةا1)
ا.77 وا2001لضعبلقي واب اضااداج تةبواكوةاالض ا ئ واجادعاالضدئر وا
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الضد دددب الضعبلقددياندددياتعوةدددااالضترا ددد الضرددبة ياضوع دددئَّالضد بددداا دددة اج ددداااا  ددَة ك
وا بئ ادَّةاة  غدياتئلنبادااإلد دامالضدتعاقدَّا2008(اض  اا2لضتعاقَّالضعبلقةاائلةج  ةاابق ا)

ا:(1)ض  ا الآلتةاد الضربة اوائامرالض بئ اةدك ارربااا ا

ئملاكدددا الضدج دددزالسج  دددياد ةددددًاا دددابجالضعدددبليائتددد ال دددبل الضع دددَّائتئقةعددد ا دددابجالضعدددبليا -1
ئل تئنشادت و ات الض ا ئ ةاا ا  الضج داالضعبلقةدااك دتألالسدتدداَّائت ودة اقدئل  الض در ا
ئددددااةترددد ا  ددداادددد الجدددبلملاوائادددملالض دددب اتددد ائةردددار ا دددا  ًاانددديالضع دددئَّالض اردددعاا

سال ادددااةدةددزراددد الض ددب الضدددمكئباآ  ددًاااددئام دد ائملاتر  دداا دددبئ  ا)م اضورددبة اوال
ةكدددئ الضدج دددزالسج  دددياد ةدددددًاا دددابجالضعدددبليائتددد ال ددددبل الضع دددَّائتئقةعددد ا دددابجالضعددددبليا
ئل تئنشادت و ات الض ا ئ ةاا ا  الضج داالضعبلقةدااك دتألالسدتدداَّائت ودة اقدئل  الض در ا

دائضددشائد ددامالضدتعاقددَّاددد الضرددبة اوائسائدددااةتردد ا  ددااددد الجددبلملا(انددا امضددفاةددؤَّ
ة تربالس تالفادوشامضفانر د وائمال الضد دب اد دَّداا كدة ا دبئ ال ردا الضدَّ  ا
ضوربة اام دابائضدشام الضدَّ  اة ردةاضوردبة اا عدَّاتدئنبالض دبئ وائادئادداض اةدت امكدبرا
اا  ددب ائد ددامالضدتعاقددَّاددد الضرددبة اوائاددئاددداا جددَّرادة ددًاات ددبةعةًااة  غدديادعاضجتدد امددد

 ردمفاد دابةا) دئلماكدا اضودتعاقدَّانددب امئادكتد اتدثةد انديالضعدبلي(الضد ردئ ادوة دداا
  ب ال را الضدتعاقَّاضوربة اوامئالض  ادوشاتوفالضع ابةانيا بئ ائد دامالضدتعاقدَّا

 د الضربة ا.

ةع شالضدج زالسج  يا ةبالضد ة اد الضردبة اائملاكدا اضَّةد اندب امئادكتد اتدثةد انديا -2
(ا2لضع َّائتئقةع ا ابجالضعبليائن ًااضداائبَّانيالض  َّا)مئس(اد الضدداَّةا)لضعبليائت ال بل ا

د اتعوةدااالضترا  الضربة يالض انمةوالداائملاض اةك الض ب امئالضدكت ا بنًاانيال بل ا
لضع َّامئات  ةمرانة تربالضترا  الضربة يادوشالضعدئساامئالسجئبالضدتر  ااضود ئ ا

 مئالض ب امئالضئكة .

                                                           

(اد اتعوةددااالضترا د الضردبة ياضوع دئَّالضد بدداا دة اج دااالضتعاقدَّالضعبلقةداائلةج  ةداابقد ا2(الضداَّةا)1)
 لضدعَّضا.2008(اض  اا2)
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 جدددَّام ادوددداالضد دددب انددديائد دددامالضدتعاقدددَّادددد الضردددبة اائملاكدددا اضَّةددد اندددب امئائا دددااا
دكتدد اتدثةدد انددديالضعددبلياد دددَّدااةددت ال دددبل الضع ددَّائتئقةعدد ا دددابجالضعددبليا ادرددداائملادددااتددد ا
د اب ت داا عوتدد اندديالرت ددا الضرددبة اادوددشالضعدددئساامئالةجددئبالضدتر  ددااضود ددئ امئالض ددب ا

لضدكت ا بنًاانيال بل الضع َّوائ ب ال  اضئاكا اارةا ااتوفامئالضئكة ال اض اةك الض ب امئا
لضدداَّةا  بة داال ددب اضكدا النرد اَّئ ال اةكددئ اا دافاضدد لانديان د ادع ددشالضد دب ائ اةتدد ا
د ات بةةاتعوةدااالضترا  الضربة ياضوع ئَّالضد بداا ة اج ااالضتعاقدَّالضعبلقةداائلةج  ةداا

الضدعَّضا.ا2008(اض  اا2بق ا)
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 الخاتمة

 تدددا ا رث ددداا)الضت ظدددة الض دددا ئ ياضوترا ددد الضردددبة يانددديالضع دددئَّالإلَّلبةدددا(ائدددد اندددياا
 ددال ادددااتدد امكددبراددد ا  ددا اتدد ا رث دداائتروةو ددااوائجدد ادوة دداال ا  ددت الض ردد ا ا ددت تاجااا

 دددبلزالض  دددا ائااتددد الضردددَّة اد ددد ائل دددداالض دددَّفاادددئائتئردددةااائسا بةدددَّادددد امضدددفاتكدددبلبادددد
افا اضت بةعااالضعبلقةاائمضفائن ًااضدااة تي:لس ا ةاائ ةا ادئل  الض ئةائلضرع

 أواًل: االستنتاجات:

 جددَّام الضد ددب الضعبلقدديالد ددشا رئرددةااضوع ددئَّالإلَّلبةدداائكة ةددااتررددة الضرددبل  ا -1
د الضدتعاقدَّة الضدكو دة ا دَّنع اائ ارداانديادجدا الضع دئَّالإلَّلبةداالضَّئضةداائدةدزا دبيا

لض دددددبكااادددددد الس ددددد ا اال تررددددداض اائلض  ددددد ائلضددددددََّّالضد دددددببةاس تررددددداض اادددددد 
 لسدتةاَّةا.

مد ددددشالضد ددددب اضع ددددئَّالضتج ةددددزا رئرددددةااددددد ا  ةدددداالضع ددددئَّالإلَّلبةدددداالس ددددب اد ددددَّا -2
 ل تررا الضربة ا.

دَّالضد ب الضعبلقيادتاجبةانيالضعدبليائت ردةاضردبة االضدَّ  الضع دئَّالإلَّلبةداالضد بدداا -3
ااَّئ ال اة ردةا ة اج ااالضتعاقَّالضعبلقةاائ ة الضج ااالةج  ةداوائنديا دبئ ادعة د

 لض عاالس باد اتوفالضع ئَّاضوربة ا.
ردددََّّالضد دددب ادودددشائجددد الضت ردددة الضتزلدددداااج دددااالضتعاقدددَّائلضتزلددددااالضدكو دددة ا دددَّنةا -4

 لضربل  ائ ة ار ئياك اد   .
سائاة دََّّالضر دا الض  دا ياضودتعاقدَّالضز الضد ب الإلَّلبةا عَّ اردبفالض دوفالس ةدبةائس -5

(اد داائثددا ة اةئددًاادد اتدابةخالكددا الضعدد ا كتدا ا180 دئلن ااتربةبةااد  داا دال ا)
 .ت ةةَّا بلمةالضمدااد الض ة االضعادااضوربل  

ر  ًاانع اضد ب اد َّداالضز الضد ائضئ السروةة ا ا ت  ا الض   الضتديات بباداالض ة داا -6
لضعادددااضورددبل  ائمضددفاددد امجدد ات  ةددفالضعدد ماددد الضددَّئل بالضداضةددااددد ا ارةدداائدددَّ ا

 . عااد الضت ب الضربة ياد ا ارةاال ب لدكا ةاالض
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 جدَّام الضد دب ار دد ًاانعد اد دَّدااد ددةالإلَّلبةادد ادد ألامداد ددائ ادتعاقدَّادع داادبلقةددًاا -7
كا ام امج  ةًاا  اَّةا بلمةالضمداامئالضدئلن اادوشالداَّةالسدا ااالضة امئال الياك اضت ا

اددااضوردبل  ا دئلماكدا امئاتر ةاار ا  الض  ا يالسا عَّال تررا ادئلن داالض ة داالضع
 . ارعًااضوربة اامئادع ةًااد  ا

ة ائسا عددَّاجودد ا ددبلمةاساةدكدد اةداَّل ددبةاددد اَّئل ددبالضَّئضدداائ جددازادعددادالاالضدتعاقددَّ -8
 لضمدااد الض و االضداضةا.

 ثانيًا: التوصيات:

ئداَّةالض ظبانيا عاالض رئ الضربة ةاائ اراا عَّالضت ئبالسقتراَّدائلض ةا يا -1
دا دد َّرالضعددبلياندديالضئقدداالضردداضيوا رةدد اتكددئ اتوددفالض رددئ ادتئل ددداائلض ددا ئ يالضددم

 دةامضفالضت ئب.
لضعددد ادوددشاتر ةدديالضعَّلضدداالضرددبة ةاوا اردداائل الضد ددب اقددَّاددد ألالض ددبكااالةج  ةدداا -2

 ددةزلاالك باد الضددةزلاالضتياد ر ااضو بكااالضدروةا.
لضد دددائساائد دددئَّاردددبئبةائد ددداما رئردددةااضوع دددئَّالإلَّلبةددداالضك دددب الة دددب اكع دددئَّا -3

 لضدبلنيالضعادااملاالض  ةعاالض تبلتةجةااَّئ ام اة رربالضرا ادوشاد ئَّالضتج ةز.
ئرددةادعدداةةبائ دددبئ اثا تدداائئلرددراائدعوئددددااد ددَّال رددا ا عددداالضع ددئَّالإلَّلبةددداا -4

د ددددامالضدددد عاالس ددددباد  ددددااضورددددبل  اددددد امجدددد اتالندددديادئرددددئ الضت ددددب ا ضورددددبة اائل 
 لضربة ي.

يادد اردالرةاالض دو االضداضةداا  ردةيا  داياددكد اضتالنديانباالضع ئ ااائلضتياادا -5
  عاالس كاساالضتيات ةائتؤَّدا   اةاالضد افائضشادبقوااتررة الضربة ا.

ت ددبةةا رددئ اتدكدد الضدكوددفاددد الر ةدداالضت اردديالدددا الضدردداك الضد تردداانةدددااضددئا -6
 ل اماالإلَّلبةال ت َّل ا و ت ااتجارالضدكوفا َّنةالضربة ا.

اااتت ا د ائرجد الضد اض دااائلضجدبل  الضتدياةبتك  داالضدكو دة ا دَّنةاربئبةائردةاد ئ د -7
ا.لضربة اا
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 المصادر
 أواًل: الكتب:

الضدردددبدالض دددا ئ انددديائلضرددد ادةاالضتجابةددداالسب ددداحاردددبة اادئةرددداواثا ددداامرددددَّ.اَّ -1
 .1997الض اابةوائلض  بواضو  اداالضعب يالضكت اَّلباو2 او د اب ااَّبل ا 

ا.2002واجادعاا غَّلَّوا1لضدرا  االضربة ةاوا  وة ابدرا واائ دادة َّ.ا -2
 َّ.اجا باجاَّا رابوالضع ئَّالإلَّلبةاواَّلبالض  راالضعب ةاوالض اابةواَّئ ا  اا  ب. -3
والضعاتدددفا2وادوددد الضداضةددداالضعادددداائلضت دددبةةالضدددداضيانددديالضعدددبليوا مرددددََّّ.ابل دددَّا ددداجيا -4

 .2012ضر اداالضكتا والض اابةوا
 ةَّةفاضد دائساائلدددا الض  َّ داالضدَّ ةداائئ دا  اَّ.ادرا اد َّالض تاحاد بواد ئَّالض -5

 .2008ناالضد ازدااالض ا  ااد  اواَّلبالضجادعةاالضجَّةَّةوالس ك َّبةاوا
 َّ.ادويادظ بارادَّوا بحاقا ئ الضت  ةمواد  عاالضعا يوا غَّلَّواَّئ ا  اا  ب. -6
َّ.انددددددابئياد ددددددَّالضعدددددداضيادردددددددَّوالرددددددئ الضدرا دددددد االضرددددددبة ةااوالضددددددَّلبالضجادعةدددددداوا -7

 .1986َّبةااوالس ك 
َّ.اندددؤلَّاتئنةدددياةا دددة والضدرا ددد االضردددبة ةاواَّلبالضةدددازلئبدالضعودةدددااضو  دددبائلضتئزةدددةوا -8

 .2005لسبَّ وا-لض  عاالضعب ةاواددا 
واَّلبالضدعدددابفوادرددددبوا3 َّ.ادرددددئَّابةددداااد ةددداواددددئجزانددديالضداضةددداالضعادددداوا -9

1962. 
 ثانيًا: الرسائل الجامعية:

اااترردة اَّةد الضردبة اانديالضت دبةةالضعبلقديانابلاد دَّاجا د الضعدزلئدوارددا امردَّ -1
ا.2008 َّبل ااد اب ا واب اضااداج تةبواكوةاالض ا ئ اواجادعااتكبةاوا

  اَّاد َّالضجدا الضزاةبدوالضتزلدااالإلَّلبةالضربة ةاانياقا ئ اربة االضدَّ  الضعبلقديا -2
 .2006 َّبل ااد اب ا واب اضااداج تةبواكوةاالض ا ئ واجادعاالضدئر وا
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 ا  ادوياجا  والإلد املااد اربة االضَّ  ا َّبل ااد اب اادةال دابةا اردااد َّالض -3
 .2001ضو ا ئ الضعبلقي واب اضااداج تةبواكوةاالض ا ئ واجادعاالضدئر وا

د  َّا وفاب ةَّواربة االضَّ  انيالضعدبليواب داضااداج دتةبواكوةداالإلَّلبةائلسقترداَّوا -4
 .1982لضجادعاالضد ت ربةاوا

 لمؤتمرات العممية:ثالثًا: المجالت وا

لضد تدديوالضتجددبة ائلضع ددا انددياقددا ئ ارددبة االضددَّ  الضعبلقدديالض انددماامردددَّرةددَّبا جةدد ا -
 َّبل ااتروةوةا وا ر اد  ئبانيادجوااَّةاضشاضوَّبل دااالض ا ئ ةداواجادعدااَّةداضشواكوةداا

ا.2012لضر ئيالضعََّّالضبل ةائلض د ئ و
 رابعًا: القوانين:

ا.1959(اض  ا95قا ئ اربة االضَّ  الضدوغشابق ا) -1
 لضدعَّ .ا1982(اض  اا113قا ئ اربة االضَّ  الضعبلقيابق ا)ا-2

 خامسًا: القرارات والتعميمات:

ا.2005لض بئ الضعادااضد ائساامددا الض  َّ االضدَّ ةااضعا ا -1
(ا2تعوةدددااالضترا دد الضرددبة ياضوع ددئَّالضد بددداا ددة الضج ددااالضعبلقةدداائلةج  ةدداابقدد ا) -2

لضد  ئبةا جبةَّةالضئقا ةالضعبلقةااا2014(اض  اا1ةدااابق ا)لضدعَّضاا اضتعوا2008ض  اا
 (.18/5/2015نياا4364 اضعََّّا)
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ا:ـمخــــصــالمـ
ضوردبة اامادَّلفالقترداَّةاائلجتدادةداائ ةا دةاائةد تياندياد َّددااتودفالةادَّلفال  دداا
تدثدد ائةددبلَّاددداضياضتغ ةدداا   ددااالضَّئضدداا كاندداادبلن  دداائض ددااماددَّلفام ددب اتتدثدد انددياتر ةدديا

ضتئلز السقتراَّدائلسجتداديائتعجة اددوةاالضت دةاائلداَّةاتئزةةالضَّ  ائتر ةزالسَّ ابال
ئلس ددتثدابادوددشائندديامئضئةددااالضت دةدداوائ ددة الضد ددب امادةدداالضرددبل  ائكة ةدداال ترردداض اا
ئلإلد دداماد  ددااندديالضع ددئَّالإلَّلبةدداالضد بددداا ددة الضَّئضدداائلض ددبكااالضدروةدداائلةج  ةدداوائ ةددا ا

تزلددددااالس دددبلفالضدتعاقدددَّةواددددةا ةدددا اَّئبالض دددو االضداضةددداانددديال ترردددا اتودددفار دددئيائلض
لضربل  ائنيادااقدببرالضد دب الضعبلقدياندياقدا ئ اردبة االضدَّ  الض اندمائتعوةددااالضترا د ا

ا.ا2008(اض  اا2لضربة ياضوع ئَّالضد بداا ة اج ااالضتعاقَّالضعبلقةاائلةج  ةاابق ا)
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ABSTRACT : 

The tax aims has economic, social and political goals and 

comes at the forefront of those goals that it represents a financial 

income to cover the expenses of the state with all its facilities and 

has other goals is to achieve economic and social balance and 

accelerate the process of development and redistribution of income 

and stimulate savings and investment in accordance with the 

priorities of development, and the legislator the importance of taxes 

and how to obtain them and exempt them In the administrative 

contracts concluded among the State and local foreign companies, 

and a statement of the rights and obligations of the contracting 

parties, with a statement of the role of the financial authority in the 

collection of such taxes as decided by the Iraqi legislator in the 

Income Tax Law And tax instructions for settling accounts of 

contracts between Iraq and foreign contracting parties No. (2) for the 

year 2008. 


