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 :املقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة  والالالةع ى الي  اليد الأ الع ن معالين  حمالد        

 ص ي اهلل ى يه وى ي اله وصحبه و  م ، ن ا بعد ...
فمنالالم  بلبالالع العصالالدر البدأمالالا بالالدن صالالداا الاالالعدب  الالد الح الالاع ل حالالد  الالن   

ندن الالم  االاندا أقببدناله بعالد نن أ العد       رغباتهم االىلباطيا في فهم وتفالاليد البالا  
بأنفالهم وداع هما الصالداا ردونالاع ىالد  ليصالع بنالا ال الد زلالي زلالااع الح الاع بلالدوأن           
البداىد الباندنيا ،  ا خفف  ن حد  الاللح م االىلبالاطي حلالي وصالع فيمالا بعالد زلالي        

 تبدأد  بدن  ياد  الباندن بأ دا الح اع والمح د ين لبداىد الباندن.  
نا بحا ا زلي اثيد شدح حدل نهميا ال دائب امدرد  ن  الدارد  ولالنا ه

الدولا واأدا   الن ندوا  الاليا الا الماليالا وباىلبالار فد الها أبيالد الحبالدع القبيعيالا         
المبد الالا لرفالالداد فالالي ن الالدالهم ، االالان البالالد  الالن زحاطالالا ىم يالالا الفالالد  وال باأالالا           

دأبا والمحافظالا  واإلىفاء ب مانا   لعدد  أبف ى ي رما هد ها  بدن راندنيا ال 
ى يه  ن اع  ا أادبه  ن شدائب  ن خةل تد يح االع  دانالب خدراله والل الاو      
ى يه وى ي  مد  بعد اللعدف ى ي اع  ا أؤد  زلي ذلك الأدع ، وبعد هم  النبم  
المألصالالالد  ىالالالن المد الالالدا ونهميلالالاله أنبعالالالي لنالالالا نن نلعالالالدف ى الالالي  الالالبب اخليالالالار 

 نه يلهالالا وهي  يلهالالا وذلالالك فالالي  المد الالدا و االال  ا البحالالو فيالاله ونقالالاع الدرا الالا و 
 النباط اآلتيا :ـ 

 أوالً:ـ أسباب اختيار موضوع الدراسة
ولد الباندن المالي ىمد اع وال دأبي خصدصاع  ن رحم البالاندن اإلدار   
وناأ وتدىدا في ح نه وتدبي ى ي ن اس اىلماد رداىد  ابداىد لاله ، وهالد  الا    

لهالا الثبي الا ى الي الدرا الا  الباندنيالا      ألأاد بحداثا الباندن ال دأبي اللي نلبت بظة
ال دأبيا و ع لها حبيالا نظدأا  الباندن اإلدار  ،  ا خة بعض الدرا ا  اللي 
حاولت نن تألط ل باندن ال دأبي نظدأا  تاللبع ىن نظدأا  الباندن اإلدار  . 
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فمع ت اثد الدرا ا  اللي اتأم   الن النصالدا ال الدأبيا  د الدىاع لهالا زال ننهالا       
لب تناولت ت ك النصدا  ن حيو الادح واللد يح  ن دون البحو ىالن  في العا

تأصي ها الباندني والف الفي و معها في نظدأالا  راندنيالا  الدأبيا ، ف الان نن خالة      
الباندن ال دأبي  ن النظدأا  العا ا اللي ت مع شاللا   دا اليعه وتد عهالا زلالي     

أ الالي ىالالن الهالالدف  نصالالع رالالاندني واحالالد فالالدفع ذلالالك الفبالاله البالالاندني ال الالدأبي زلالالي الل   
ال مي نال وهد و ع ال بنا  لبناء صدح الفبه ال دأبي المنادد ، وها نحن نبدن 
بال لابا بمد دا ت ائا الباىد  ال دأبيا ى ها ت دن فاتحا خيد لدرا ا  راندنيا 
 الالدأبا الحبالالا  الالن هالالما النالالدا بعيالالا المالالالاهما ولالالد باالاليء أالالاليد فالالي و الالع ن الال   

 نظدأا  راندنيا  دأبيا حدأثا.

 انيًا:ـ مشكلة الدراسة ث
تلمثع  ا  ا البحو في  د دا ت ائا الباىد  ال دأبيا في زأ اد ح دل 
لم مدىا  ن اللالاؤال   نها  ا المبصدد نصةع بل ائالا الباىالد  ال الدأبيا م و الا     
شدوط الل ائا م و ا ننداىها م و ا هي صدرها م و اذا ىن نش الها م و ا  دى 

 اندنيا وخصائص الباىد  ال دأبيا م تدافبها  ع نلائج  بدن الب

 ثالثًا:ـ نطاق الدراسة 
 يلم تحدأد الدرا ا بالبحو في ت ائا الباىد  ال دأبيا  ن حيالو تد أالع   
ىناصدها بين نص راندني ون   صدر آخد  ن  صادر الباندن بمالا أدصال نا زلالي    

مص حا ايفيا تباليم ىناصدها بما أأدع نهداف الباندن ال دأبي وغاأاته وأحبع ال
المعلبالالد  فالالي فالالد  ال الالدائب واإلىفالالاء  نهالالا و باألهالالا.وبعد  حصالالد الدرا الالا  
 الالالالل دن رالالالالدانين ال الالالالدائب العداريالالالالا  الالالالداء الأاصالالالالا بال الالالالدائب المباشالالالالد  نع  

 بال دائب غيد المباشد  هي  حدر درا لنا في  حاور هم  الدرا ا . 

 رابعًا:ـ منهجية الدراسة 
اللح ي الالي اللقبيبالالي ل نصالالدا      الالنعلمد فالالي درا الاللنا المالالنهج اال الاللبدائي    

  الالا ينها وزر اىهالالا زلالالي اصالالدلها  ءالباندنيالالا  حالالدر الدرا الالا ىالالن طدأالالع ا الاللبدا
الباندنيا والف الالفيا والخالم بنظالد االىلبالار اللح يالع الفبهالي لهالم  النصالدا و الدى          
تدافبالاله  الالع الصالالدل المالالاللبدن  واللقبيبالالا  اللاالالدأعيا فالالي   الالال ت ائالالا الباىالالد      

 عها با ع نظدأا ىا ا تنقبع ى ي اع  ائياتها .ال دأبيا و حاولا و 

 خامسًا:ـ هيكلية الدراسة 
 يلم تباليم الدرا ا ى ي  باحو ثةثا حيو  نل  م في الول ىالن  الدلدل   
الل ائا وتميياها  ما أأل ط بها  ن اصقةحا  وفالي الثالاني ىالن ا  انيالا ت ائالا      
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ي بأاتمالا نبالين فيهالا اهالم     الباىد  ال دأبيا وفي الثالو ىالن اهميالا الل ائالا ، لننلهال    
 اال لنلا ا  واللدصيا .

 املبحث األول

 مدلول جتزئة القاعدة الضريبية
وبعد  الدلدج زلي  دلدل ت ائا الباىالد  ال الدأبيا أحالالن بنالا ان نبالالم      
هالالما المبحالالو ى الالي  ق بالالين نأصالالص االول لمفهالالدع الل ائالالا والثالالاني للمياهالالا  الالن  

 -أبيا ى ي بيا  :الفداغ اللادأعي واللفاليد والباىد  ال د

 املطلب األول
 مفهوم التجزئة 

الل ائالا لعالالا  الالن ( الالان ب  الالن بالالاب رقالالع و( الالان  ت ائالالاب ر الالالمه (ن الالااءب  
 ب4(و( انب به  ن باب رقع االفي و(ن ان ب الايء افا .

ن الالا اصالالقةحاع فالل ائالالا فالالي   الالال الباىالالد  الباندنيالالا ىمد الالاع وال الالدأبا       
ىالالد  بالالين ااثالالد  الالن نالالص رالالاندني  الالن    خصدصالالاع تعنالالي تد أالالع او تبالالاليم شالالبي البا  

 ب2(النصدا الملاا نا.
و ن هما اللعدأف ناللقيع ان ناللنلج ان الل ائا تلق ب ان ت دن الباىد  
ال دأبيا  د ىا بين نصيين او ااثد وذلك بان أ دن احد شبيها  داء الفد  نع 
الح الم فالالي نالالص واآلخالالد فالالي نالالص آخالالد غيالالد  حيالالو ال أاالاللدط ان أل الالمن الالالنص  

الداحالالد الباىالالد  ال الالدأبيا اا  الالا ،  الالع نن ذلالالك هالالد الد الالع القبيعالالي        ال الالدأبي 
ل نصدا ال ا  ا نو اللا ا نو الماللدىبا اللي أل من الداحد  نها راىد   الدأبيا  
نو ناثالالد  ثالالع نالالص المالالاد  الالالالابعا بفبدتهالالا الثا نالالا والعاالالدأن  الالن رالالاندن  الالدأبا    

 -با المدخدال  االتيالا: الدخع العداري النافم اللي تنص ى ي انه(( تعفي  ن ال دأ
دور ح انا الطفالبب ذلك نن ىنصد نو شع الفد  وهد و دد دخع  -22..... 

لدار ح انا ألدتالب ى ياله ىنصالد او شالع الح الم وهالد االىفالاء  الن ال الدأبا فمالع           
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الللابع لابي الفد  والح م  ن الناحيا المنقبيا فة أالدط الللابع الا ني بينهمالا  
 د الفد .فبد أالبع ىنصد الح م ىنص

ى ي نن هناك نصدصاع نارصا نو غيد اا  ا نو غيالد تا الا واالصالح غيالد     
 اللدىبا ، ىاد   ا ت دن هي الباىد  العا ا في صياغا البالدانين ال الدأبيا حيالو    
أحد  احد النصدا شع الح م وتحد  نو أحد  النص اآلخد شالع الفالد  بالان    

دأبي فالي رالاندن   تد ا الباىد  ال دأبيا بالين ااثالد  الن نالص  الدأبي نو غيالد  ال       
واحالالد نو ناثالالد وهالالد  الالا أالالدىي بل ائالالا الباىالالد  ال الالدأبيا نو الباىالالد  ال الالدأبيا         

 الم ان   نو المبالما نو المد ىا.
البالالدل بد الالدد نالالص غيالالد  الالاللدىب ن  ال أاالالمع اال      باإل  الالانفالالاذا االالان  

ىنصداع  ن ىنصد  الباىد  ال دأبيا فالة أم الن ان ت الدن هنالاك راىالد   الدأبيا       
فالباىد  ال دأبيا تأتي دائمالاع  الاللدىبا لاالبيها   لم الا العناصالد       ب4(غيد  اللدىبا

ب  الن  1تا ا المحلالدى  الع ا  انيالا تد أعهالا بالين ااثالد  الن نالص  ثالع نالص الفبالد (           
ب  الن المالاد    1ب اللي احالت في تحدأالد  عنالي الماالاراا الالي نالص الفبالد  (      4الماد (

 ذاتها بان ت دن غيد الاداا  الممادر  في الفبد  االخيد .
 ن اللعدأف اأ اع ندى ان الل ائا تاللد ب ان أ دن هناك تعاصد بين و

النصين ال مأن أل منا ىنصالد  الباىالد  ال الدأبيا بالان أ الدن الالنص المحالال زلياله         
 الالابباع نو  عاصالالداع ى الالي الرالالع لد الالدد الالالنص المحيالالع، وأ مالالن الالالالد فالالي تق الالب         

وباللالالالي  ح د الالا اللعاصالالد بينهمالالا ان الباىالالد  ال الالدأبيا  ح د الالا بمبالالدن الباندنيالالا  
بمبدن ىدع الد عيالا فعالدع اللعاصالد الا نالي أ عالع الالنص المحالال زلياله أالالد  بالأثد           
ر عالي  الن تالارأر  الالدأان الالنص المحيالع باىلبالار    مالالةع لاله ، والبالدل بعيالد ذلالالك          
أ عع  دأان النص المحيع  دتبقاع بالدأان النص المحال زليه وهالد  الا ال ألدافالع    

 الالن هنالالا االالان ألحالاللم ان أ الالدن الالالنص او البالالاندن     الالع المنقالالع البالالاندني الالالال يم ، و 
المحالالال زليالاله رالالد نفالالم او صالالدر ى الالي االرالالع ربالالع نفالالاذ او صالالدور الالالنص او البالالاندن      
المحيع حيو أل المن احالدهما ىنصالداع  الن ىنصالد  الباىالد  ال الدأبيا وأل المن         
اآلخد العنصد الثاني وغالباع(ول ن لي  دائماعب  الا أ الدن ىنصالد الح الم فالي الالنص       

 صد الفد  في النص المحال اليه.المحيع وىن
وهنا أ الدر بالباحالو ان ألالالاءل حالدل  الدى ببالاء الل ائالا فالي حالالا العالاء           
الباندن او النص المحال زلياله وزحالةل آخالد  ح اله نو تعدأ الهم ذلالك ان هالما اللعالدأع         
 دف أالد   ن تارأر  دأان الباندن ال دأد ولي   ن تارأر  الدأان البالاندن او   
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ألالع شالدط اللالاا ن بالين النصالين، وفالي  عالد  الالدد ى الي          النص المحيع وبملك أ
ذلك ندى ان اللاا ن المق دب أ في ان ألحبع لحظا  دأان الباندن المحيع ، فإذا 
اان النص او الباندن المحال زليه رد نفم او صدر في ذلالك الدرالت انالا ا الاع تالاا ن      

ل بعيد ذلك بصدف النظد ىما أ حع الباندن او النص المحال زليه  ن تعدأع والبد
 أعني اشلداط دأمد ا الباىد  الباندنيا وهد  ا لم ولن أبدل به احد.

أمهب الي ىدع ا  الان ريالاع الل ائالا بالين نالص       ب4(و ع ان البعض  ن الفبه
 دأبي واخد غيد  دأبي  داء اان  ن نصدا الباندن العاع اع الأاا ى الي  

يالالد   الن فالدوا البالالاندن   خ فيالا اىلبالادهم باال اللبةل اللالالاع ل بالاندن ال الدأبي ىالن غ      
أمهب الي ا  انيالا ريالاع ت ائالا الباىالد       ب2(االخدى ، زال نن الدن  الدا ح في الفبه

ال دأبيا بين نصين  دأبيين او بين نص  الدأبي واخالد  الن نصالدا البالاندن      
العالالالاع او  الالالن نصالالالدا البالالالاندن الأالالالاا  الالالن دون نن أالالالث م ذلالالالك او أنالالاللبص  الالالن  

ادل ى ي ذلك اال نالص الفبالد  الولالي  الن     خصدصيا وذاتيا الباندن ال دأبي وال 
الماد  الثانيا  ن راندن  الدأبا الالدخع العدارالي النافالم اللالي حالدد  المصالدر الول        

االىمالالال الل ارأالالا دون ان تحالالدد   بأربالالاح الالن  صالالادر الالالدخع الأا الالعا ل  الالدأبا  
المبصدد بهم  االىمال ، فما أ الدن  الن الالال قا الماليالا  الدى الد الدا الالي رالاندن         

المعالالدل بمادتيالاله الأا الالالا والالاد الالا ، ال لالالين حالالددتا  4821لالالالنا  03ررالالم الل الالار  
الىمال الل ارأالا بمالا ال ألنالافي  الع رداىالد البالاندن ال الدأبي واال ايالف أم الن ان          
نحدد المبصدد بهم  االىمال ، ن ا البدل بان الباندن ال دأبي ال ألادد في و الع  

 ار  ىند ا ألق ب ان ت دن هناك شدوط الىلبار العمع ت ارأاع اما أفعع راندن الل
نيا البيع لدى البائع ىند شدائه ل مبيع ذلك ان االصع في راندن  دأبا الدخع هالد  
الأ دا ل  دأبا باىلبارها  دأبا الباندن العاع في العداع، حيو أدد ى ي ذلك 
بان ىدع اللادد أم ن ادرا ه ال  المن االىمالال الل ارأالا بالع  المن ىبالار  (اللالي        

ت ارأالاب فهالم  العبالار  اللالي  المنها الماالدا ال الدأبي العدارالي الفبالد           لها صالبعا  
االولالالي ذاتهالالا اانالالت الالالالبب فالالي فهالالم ىالالدع اللاالالدد ولالالي  ذاتيالالا وا الاللبةل البالالاندن       

 ب0(ال دأبي اما أدى البعض.
وأاللاالالالف  الالالن اللعدأالالالف اأ الالالاع  الالالدور  ان أ الالالدن ىنصالالالد  الباىالالالد        

ها فالي نالص رالاندني واال خالد     ال دأبيا في نصين راندنيين فة أ فالي ان أ الدن احالد   
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في تع يما  او نوا د او لدائح وذلك بالبب ادن الباىد  ال الدأبيا  ح د الا بمبالدن    
الباندنيا نوالع والن الباىد  ال دأبيا اللي تلالد ا بالين نالص رالاندني وآخالد الئحالي       

  ل دن راىد   دأبيا ى ي بيا  اما  ند ح في الفصع اللالي.
  ل ل ائالالا أبالاليح  الالن بالالاب الل ا الالع بالالين  ول الالن زذا االالان اللعدأالالف الالالم   الالبنا 

البالدانين فالالي النظالالاع البالالاندني الداحالالد ان تالاللم ت ائالالا الباىالالد  ال الالدأبيا بالالين نصالالين  
احدها في راندن  الدأبي واآلخالد فالي رالاندن غيالد  الدأبي، فهالع أم الن ان ت الدن          
ىم يا الل ائا بين نصين  ن راندنين غيد  دأبيينم او بعبار  اخدى هع أالدط 

 النصين غيد الماللدىبين  دأبياع مان أ دن احد 
تعيد اإل ابا ىن هما الالؤال الي اذهاننا المعالاأيد او ال الدابط المقدوحالا    
للمييا الباىد  ال دأبيا  ن ببيا ردأناتها في البداىد الباندنيالا االخالدى ف الد اخالمنا     
بالمعيار الا  ي الع د  لب نا ب دور  ادن احد النصين  در اع في احد البدانين 

دأبيا، ا ا اذا اخمنا بالمعيار الماد  المد دىي ، والم   بع نن تبنينالا ، فالة   ال 
أاالاللدط ذلالالك ببالالدر  الالا ناالاللدط ان أ الالدن   الالمدن الباىالالد  او  د الالدىها  الالدأبياع   

 بصدف النظد ىن الباندن الم  أ مها .
وربع نن ننلبع زلي تمييا الل ائا  ما أأل ط بها  ن  فاهيم راندنيا نالال ع  

ا الاللأداع ىبالالار  تد أالالع الباىالالد  ال الالدأبيا او تبالالاليم    باإل  الالان، هالالع تالالالاؤالع  فالالاد 
الباىد  ال دأبيا او االحالا ال دأبيا ابدأع او  الدادف لمصالق ح ت ائالا الباىالد      

 ال دأبيام
تلق ب اال ابا ىن هما الالؤال  ناراا اع  صق ح  ن هم  المصالق حا   

 -: ن الناحيا ال عدأا ثم  ن الناحيا االصقةحيا 
 -توزيع القاعدة الضريبية )القاعدة الضريبية الموزعة(: -:اواًل

اللد أالالع لعالالا البالالالالما واللفدأالالع أبالالال تد ىالالالد  فيمالالا بيالالنهم ن  تبالالالالمد  ،       
و(االو ااب بقٌع  الن همالدان و النهم (االو اىاليب، و(و ىالهب أاىاله (و ىالاعب  ثالع         

 ب4(و عه أ عه و عاع ن  افه(فاتااب هد ن  اف.
بيا المد ىالا هالي الباىالد  اللالي ال أل المنها      ن ا اصقةحاع فالباىالد  ال الدأ  

نص  دأبي واحد فلد ا شباها  ن فد  وح الم بالين نصالين  الدأبيين او غيالد      
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 دأبيين ، وبما أ دن اصقةح تد أع الباىد  ال دأبيا  دادف لعا واصالقةحاع  
 ب4(لل ائا الباىد  ال دأبيا.

مالالا  الالن الفبالاله حالالين ا الاللنلج ، دون  ب2(ونالالدى نن الصالالداب رالالد  انالالب الالالبعض 
دليالالع، ان الفبالاله ال نالالائي المصالالد  أميالالا بالالين البداىالالد ال نائيالالا المد ىالالا والبداىالالد   
ال نائيا الم ان  ى ي وفالع  عيالار ا اللبةل اللاالدأع ال نالائي بلحدأالد شالبي الباىالد          
ال نائيا فاذا االان شالبا الباىالد  ال نائيالا  ل المنين فالي نصالين فالي رالاندن  نالائي او           

اان احدهما فبط فالي نالص  نالائي واالخالد فالي       ااثد اانت الباىد   د ىا ، ن ا زذا
نالالص غيالالد  نالالائي  الالداء االالان راندنالالاع نع تع يمالالا  اانالالت الباىالالد    الالان  ، امالالا نن      
الصداب  انبه اأ اع حين ذهب الي ان ال ابط الصالحيح فالي اللمييالا بالين الباىالد       
الم ان  والباىد  المد ىا هد  صدر الباىد  ال نائيا فالاذا االان المصالدر تاالدأعياع     

ئياع (شدط ان أ دن احد النصين ى ي الرع  نائياعب انا ن اع راىد   د ىا ، ن ا  نا
زذا اان  صدر الباىد   أل قاع تاالدأعياع والئحيالاع (شالدط نن أ الدن ىنصالد ال الااء       
 حدداع في النص اللادأعي ال نائي وىنصالد الل  يالف  حالدداع فالي الالنص الةئحاليب       

 انا بصدد راىد    ان .
 -ي عدة مالحظات هي :فلنا على هذا الرأ

زن آراء الفبه المصد  المأن ا لنلج صاحب هما الدن  ذلك  ن آرائهم أع ندن  -4
صداحا االدالدر ىبد الفلاح الصيفي والدالدر ىصاع ىفيفي ان الباىالد  ال نائيالا   
الم ان  هي اللي ألد ا شباها بين نصين تادأعيين  لاا نين وأاللأد دن ىبار  

 ب0(مد ىا امدادف نو بدأع لعبار  الباىد  ال نائيا الم ان .الباىد  ال نائيا ال
لالم أ الالن  الالن  بالالدر ل لفدرالالا او اللمييالا بالالين الباىالالد  المد ىالالا والباىالالد  الم الالان     -2

فاللد أع والل ائا ىبارتان  لدادفلان، ف ةهما أصب في  عني ىالدع و الدد نالص    
نصالان أ الم   واحد(نص  اللدىبب أ م اة ىنصد  الباىد  الباندنيالا بالع أد الد    

 اع واحد  نهما احد ىنصد  الباىد  الباندنيا.
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ال نعدف  بب اشلداط ادن احد النصين  نائياع فالمفدو  ان الباىد  ال نائيا  -0
تعدف بم مدنها ال بمدرعها في احد البدانين ال نائيا وذلك اىلماداع ى الي المعيالار   

 المد دىي.
لد الالدنا  غيالالد  نقبالالع اأ الالاع    لالالد  الالحبنا هالالما المعيالالار ى الالي الباىالالد  ال الالدأبيا     -1

فالباىد  ال دأبيا ت دن   ان  او  د ىا اذا  ا اان شباها  ل المنين فالي نصالين    
رالالاندنين  الالدأبيين او غيالالد  الالدأبيين ، فالالة أاالاللدط فالالي ت ائالالا او تد أالالع الباىالالد   
ال دأبيا اال اللاا ن والملق ب بالبب ادن الباىد  ال دأبيا اما الباىد  ال نائيالا  

دع الد عيالالا ، بالالع نن المبالالدن الخيالالد نحهالالد ونو الالح فالالي الباىالالد     ح د الالا بمبالالدن ىالال
 ال دأبيا اما  بع اللفصيع في الفصع االول  ن هم  الدرا ا. 

 -تقسيم القاعدة الضريبية)القاعدة الضريبية المقسمة(: -ثانيًا:
اللباليم لعا  ن (البالمب بالفلح وهد  صالدر (رالالمب الااليء (فانبالالمب وباباله      

ثع      و(البالمب الحظ والنصيب  ن الأبد  ثع طحن  دب المد ع( بالمب  
 ب4(طحناع والقحن بال الد الدريع . و(البالمب نأ اع  د ع البالم و(را مهب ح ف له.

و(را مهب المال و(تبا ما ب و(ارلالما ب بينهم واال م (البالماب وهي  ؤنثا 
ب ( الدر   (فالار ردهم  نالهب بعالد ردلاله (واذا ح الد البالالما       -، وزنما رالال اهلل تعالالي:  

ب لنها في  عني الميداث والمال فماد ى ي ذلك و(ا لبالمب ط ب  2النالاء ، اآلأا 
 البالم باال الع.

ا ا في االصقةح فالباىد  ال دأبيا، المبالما هي اللالي تااللت شالباها  الن فالد       
 وح م في ااثد  ن نص راندني واحد  داء اانا  دأبيين نع لم أ دنا املك.

ال دأبيا أعقي ذا  المعنالي الالم  أعقياله  صالق ح     وى يه فلباليم الباىد  
 ت ائا الباىد  ال دأبيا لعا واصقةحاع.

 -اإلحالة الضريبية)اإلحالة في القانون الضريبي(: -ثالثًا:
االحالا لعا  الن (اللحالدلب ا  االحليالال  الن الحي الا، و(احالالب الد الع نتالي         

و( نحدلالالتب اتالالي بالمحالالال وت  الالم بالاله، واحالالال ى يالاله الحالالدل ن  حالالال واحالالالت الالالدار  
ى يها حدل واما ل قعاع وغيالد  فهالد  حيالع. و(المحالالاب بالالفلح الحي الا، ورالدلهم ال        

 ب2( حالا ن  ال بد وهد (نحدلب  نه ن  ااثد  نه حي ه و ا نحدله.
وفي االصقةح فان االحالا بين النصدا ال دأبيا ا  دب  الن ا الاليب   

لل الالدار وهالالدفها الل دأالالد وىالالدع   الصالالياغا الباندنيالالا الالالال يما غاألهالالا االبلعالالاد ىالالن ا   
 الدخدل في اللفاصيع.
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وهي بهما المعني تا ع و ي ا  ن و ائع ت ائا الباىد  ال دأبيا ول نها 
ال تدادفها في المعني ال ال عد  وال االصالقةحي فالل ائالا تعنالي دائمالاع تد أالع او      

بالين   تباليم شبي الباىد  ال دأبيا بين ااثالد  الن نالص، ا الا االحالالا فلعنالي الل ا الع       
النصدا الباندنيالا . ففالي حالين أااللدط ان تاللم االحالالا بالين نالص أحلالد  ىنصالد           
الفد  في الباىد  ال دأبيا واخد أحلد  ىنصالد الح الم فيهالا وان االان ذلالك هالد       
الد ع القبيعي العالب لها ، زال انه رد أحدث نن تاللم اإلحالالا فالي ت م الا  الاء  الن       

أحيالالع نالالص  عالالين فالالي   احالالد العنصالالدأن وخاصالالا ىنصالالد الفالالد  ، فبالالد أحالالدث ان 
اامال ىنصد الفد  ذاته الي نص اخالد دون ان أ الدن فالي االة النصالين ىنصالد       

ب  الن المالاد  الالالابعا    21الح م وانما ىنصد الح م في نص ثالو، و ثالها الفبالد  ( 
 ن راندن  الدأبا الالدخع العدارالي النافالم اللالي تالنص ى الي اناله(( الهبالا ل مؤ الالا            

ا واللعاونيا والثبافيا والع ميالا بب فبالد حالدد     الد ميا وال ها  وال معيا  الأيدأ
الهبا بانها لمؤ الا  ى ميا  عينا ، ى يه فان فالي  تحدأالد الهبالا ذاتهالا هنالاك احالالا       
الالالي اح الالاع البالالاندن المالالدني وفالالي تحدأالالد طبيعالالا هالالم  المؤ الالالا  احالالالا الالالي اح الالاع    

 الباندن االدار .
ائالا و الن هنالا فالان     و ن هنا فإذا اانت اع ت ائا زحالا ف ي  اع زحالا ت 

 ف د  االحالا او ع ب ثيد  ن ف د  الل ائا.

 املطلب الثاني
 متييز جتزئة القاعدة الضريبية مما خيتلط بها من اصطالحات

بعد نن تعدفنا ى ي  عني ت ائا الباىد  ال دأبيا ال بد لنا هنا ان نمياها 
 الالنمياها  الالن  مالالا أأالالل ط بهالالا  الالن المفالالاهيم وذلالالك فالالي الفالالدوا الثةثالالا اآلتيالالا حيالالو 

الفداغ اللادأعي ال دأبي و ن تفاليد البالاندن ال الدأبي و الن الباىالد  ال الدأبيا      
 -ى ي بيا  :

 الفرع األول
 التجزئة والفراغ التشريعي الضريبي

بداأاع نلعدف ى ي المعني ال عد  ل فداغ لننلبالع زلالي المعنالي االصالقةحي     
 -وذلك في نبقلين :

 -الفراغ لغة: -أواًل:
ةء ، فالالدغ أفالالدغ وأفالالدغ فداغالالاع وفدوغالالاع وفالالدغ أفالالدغ وفالالي  ال الال -الفالالداغ:

اللناأالع: واصالالبح فالالؤاد نع  د الالي فارغالالاع، ن  خاليالالاع  الالن الصالالبد ، ورالالد  فد غالالاع ن   
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 فدغالالاع، وفالالدغ الم الالان نخالالة  ، ورالالد رالالد  حلالالي اذا فالالدغ فالالي ر الالدبهم  الالن الفالالاا ،   
ل الما  وتفدأغ الظدوف زخةؤها، وفدغت  ن الاعع افدغ فدوغاع وفداغاع وتفدغت 

وا لفدغت   هدد  في اما ن  بملله، أبال ا لفدغ فةن   هدد  اذا لالم أبالع  الن    
وطارله شيئاع وفدغ الد ع:  ا   ثع ر ي، ى ي المثالع، الن  الالمه خالة     ب4( هد 

  ن روحه ، اذاع فالمعني ال عد  هد خ د الايء  ن ن  شيء.
 -الفراغ التشريعي الضريبي اصطالحًا: -ثانيًا:

ةح فان الفداغ ىيب  ن ىيدب الصياغا اللادأعيا أدادف ن ا في االصق
  ب2(النبص وأعني زغفال لفظ في النص اللادأعي ال أاللبيم بدونه الح م.

وأعدف اأ اع بانه ىدع ت من النص اللادأعي ل ع  الا رصالد  الاالارا او    
ىدع ردر  النص اللادأعي ىن اللعبيد ال ا ع ىما تدخا  المادا  ن اأداد  بحيو 

اللقيع  قبع الالنص ان أصالع الالي اىمالال الالنص اال بل الاو  رصالد الماالدا ،         ال أ
ى ي انه اذا اان الفداغ اللادأعي ىيباع بالاليقاع فالي بعالض فالدوا البالاندن االبالاندن       
المدني حيو أاللقيع البا ي بع  ن وا به ان أ مع النص  ن المصادر االخالدى  

فالداغ   فالأ  باندن ال دأبي ل باندن، اال ان المالألا ليالت بهم  البالاطا في نقاع ال
او نبص او اغفال ل فظ  عين ال بد  ن و الدد  لي لمالع الح الم الالم  رصالد  الاالارا       
أ عالالع  بالالدن الباندنيالالا ىد الالا ل ل الالاو  او االغفالالال ذلالالك ان البا الالي واالالما الالالال قا   
الماليالالا   ا الالا بالالالد دا الالالي البالالاندن وحالالد  فالالي اال الالدر ال الالدأبيا و ثالالاله فالالد    

 ب0(د  عدها او نقاع  دأانها  ن حيو الشأاا.المادا  دأبا دون نن أحد
وى يالاله فالالالفداغ اللاالالدأعي فالالي   الالال البالالاندن ال الالدأبي أأالالل ط بل ائالالا        
الباىالالالالالد  ال الالالالالدأبيا  الالالالالن ناحيالالالالالا انالالالالاله أعنالالالالالي و الالالالالدد احالالالالالد ىنصالالالالالد  الباىالالالالالد   
ال دأبيا(الفد  نو الح م او  الاء  نهمالاب فالي نالص رالاندني  عالين وىالدع و الدد         

 العنصد االخد او  اء  نه.
ع الالالبعض بالالين الفالالداغ اللاالالدأعي الالالدهمي زذ أالالدون انالاله نالالاتج ىالالن       وأفالالد

بين تالارأر اصالدار البالاندن وتالارأر الحالع اصالبحت        االأدلد يااخلةف الف الفا او 
 عالاله الباىالالد  ال الالدأبيا ال تةئالالم حالالدوف واحالالدال الم لمالالع نلي الالا ل لقالالدر الالالم        

ار ال الالدأبيا اصالالابها باللالالالارا ال بيالالد فالالي ال دانالالب الع ميالالا ، و ثالهالالا ببالالاء اال الالع 
ى ي الدغم  ن ا لمدار حالا اللقدر ، وبين الفداغ اللادأعي الحبيبي الم  أ دن 
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فيه النبص صفا  ة  ا ل نص  نالم صالدور  بحيالو ال أم الن الدصالدل الالي الح الم        
ب  الالن 1الصالالحيح لالاله اال بل الالاو  رصالالد الاالالارا وأالالماد  ثالالاالع ى يهالالا نالالص الفبالالد (      

العدارالالي النافالالم اللالالي او بالالت ى الالي   ب   الالدر   الالن رالالاندن  الالدأبا الالالدخع 58المالالاد (
الم  الالف الالالم  ط الالب اللالالالدأا الصالال حيا نن أبالالدع بلالالالدأد المب الالغ خالالةل  الالد  ارصالالاها  
ىاد  اأاع  ن تارأر حصدل المدافبالا ى يهالا ول نهالا لالم تبالين الحالع فيمالا لالد ا لنالع          

ب  نها اللي ال ت يا ل م  ف العدول ىن 2الم  ف ىن الدفع في حع و دد الفبد  (
 ب4(اللالدأا.

يمكنناااا أن نستشاااب اواناااب االااااتالة وااايا التجزئاااة والفاااراغ   عومماااا  كااار  نفاااا
 -التشريعي كما يأتي:

زن الل ائا ن  دب  ن ن الاليب الصالياغا الباندنيالا الالال يما أ  الأ اليهالا الماالدا         -4
للةفالالي الل الالدار ول ببالالاء فالالي خانالالا العمد يالالا والل دأالالد، فالالي حالالين أدصالالف الالالنص      

ياغا اللاالدأعيا اذا  الا االان فياله فالداغ تاالدأعي ،       ال دأبي بالمعيب  ن حيو الص
ذلالالك نن الل ائالالا تعنالالي امالالا  الالبع اللفصالاليع و الالدد راىالالد   الالدأبيا   لم الالا ول نهالالا    
 د ىا بين ااثد  ن نص في حالين ان الباىالد  ال الدأبيا أ لنفهالا الالنبص وتحلالاج       

 الي تعدأع راندني  دأع أ مع ذلك النبص في حالا الفداغ اللادأعي.
ا  دب  بصدد  ن ربع المادا لحظا اصدار الباندن في حالين ان   ان الل ائا -2

الفداغ اللادأعي ىيب غيالد  بصالدد ف الد تنباله الياله الماالدا لعال اله ربالع االصالدار          
ول نه غفع ىنه وفاته ان أ مع النبص فيه فصدر الباندن أحد  نصاع راندنيالاع غيالد   

 اا ع نو غيد تاع ألق ب  عال ا بلعدأع الحع.
 فع الل ائا ى ي الع    ن الفداغ الم  أأ د  ن االحالا.االحالا تدا -0
أفالح الفداغ اللادأعي ال دأبي الم ال وا عاع ل لهدب ال الدأبي ىالن طدأالع     -1

ا لعةل نباط ال عف في النص ال دأبي فيما ت من نو ى ي الرع تب ع الل ائا 
 فدا اللهدب ال دأبي .
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 الفرع الثاني
 التجزئة والتفسري

ى ي نو ه الابه بين الل ائالا واللفالاليد ونو اله االخاللةف بينهمالا       ل لعدف
 نبالم هما الفدا ى ي نبقلين نلحدث في الولي ىن اللفاليد لعا وفي الثانيا ىالن  

 -اللفاليد اصقةحاع :
 التفسير لغًة -أواًل:

الفالالالد البيالالان فالالالد الاالاليء أفالالالد  بال الالالد ونفالالالد  ، بال الالم فالالالداع وفالالالد   
، ابالن االىدابالي: اللفالاليد واللأوأالع والمعنالي واحالد وردلاله ىالا         نبانه واللفاليد  ث اله  

و الالع: واحالالالن تفالالاليداع، الفالالالد ااالالف المعقالالي واللفالالاليد ااالالف المالالداد ىالالن ال فالالظ   
والماال ع واللأوأالالع رد احالد الم لالالدأن الالي  الالا أقالابع الظالالاهد ، وا لفالالد  االالما ن       

هد  واحناله   ألله ان أفالد  لي والفالد نظد القبيب الي الماء للفاليد  ، رال ال د
 ب4( دلداع.
 -التفسير اصطالحًا: -ثانيًا:

 ن ا ع تحدأد نقاع  الدأان الباىالد  الباندنيالا  الن حيالو الا الان والم الان        
واالشالالأاا واأقالالد  ى الالي طدأالالع تقبيبهالالا ى الالي فالالدو  الدارالالع أ الالب ان أالاللم        

 تفاليدها ول ن  اذا نبصد باللفاليدم 
م  الالن الفالالا  طدحالالت ىالالد  تعدأفالالا  فبهيالالا ل لفالالاليد  نهالالا (تد الاليح  الالا ابهالال   

اللادأع وت م ا  ا ارل بت  ن نصدصه وتأدأج  ا نبص  الن اح ا اله واللدفيالع    
 ب2(بين ا اائه الملنار اب.

وأعدف نأ الاع بأناله (زأ الاح  الا غمالض  الن الفالا  اللاالدأع واللدفيالع بالين           
 ب0(نصدصه الملعار ا وت م ا  ا نبص  ن نح ا هب.

لادأعياب ، و ن هالم   بأنه( بيان المداد  ن النصدا ال ب1(وأعدفه البعض
 اصائص التفسير واالتي:اللعارأف ناللقيع نن نالع 

 انه أامع النصدا العا  ا والدا حا. -4
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ياالالالمع  الالالد الالالالنبص فالالالي ال تلدرالالالف  هملالالاله ى الالالي النصالالالدا ال ا  الالالا بالالالع أملالالالد ل-2
 .النصدا النارصا

انالاله أل الالمن اللدفيالالع بالالين النصالالدا الملعار الالا او اال الالااء الملعار الالا فالالي     -0
 د.النص الداح

انه أل د ىم يا فهم الدارعا المق دب تقبيع البالاندن ى يهالا او أالالببها ى الي رن      -1
  ب4(البعض.

وى يه أم ننا نن ن ع تعدأفاع  ا عالاع  انعالاع  ألصالداع ل لفالاليد لنبالدل اناله (       
فهالالم النصالالدا الباندنيالالاب حيالالو أاالالمع هالالما اللعدأالالف االالع  الالا أم الالن ان أالالؤد  الالالي   

ل باندن  داء اان بل م الا الالنبص نع تد اليح     الدصدل زلي المعني والفهم الصحيح
 اإلبهاع نع اللدفيع بين الملنار ا  .

أ اليبه بحيالو ال أاالمع اال    ب 2(ورد اخل ف الفبه في نقالاع اللفالاليد بالين  الن    
النصدا الباندنيا الم لدبا ى ي ا اس انه أ ب ان أ دن هناك نص حلالي أم الن   

هما النص . فة أم الن   تد يح  ا غمض  نه وت م ا  ا غاب ىن بال المادا في
أد الالعه  ب0(نن تالاللم ىم يالالا اللد الاليح او اللفالالاليد  الالا لالالم أ الالن هنالالاك نالالص . وبالالين  الالن 

لياالالالمع االالالع   صالالالادر البالالالاندن الد الالالميا  نهالالالا وغيالالالد الد الالالميا ذلالالالك نن الالالالنبص     
والعمد  واإلبهاع واللنارض أم ن ان ألأ ع ن   نها . ى ي نن البعــــــــض  الن  

د ع اللفاليد زلالي  الدى  عالين بحيالو ال أبلصالد ى الي       أمهب  مهباع و قاع في ب1(الفبه
النصدا الباندنيا اللاالدأعيا وانمالا أل او هالا الالي نصالدا اللاالدأعا  الفدىيالا        
ول الالن  الالن دون نن أصالالع زلالالي المصالالادر غيالالد الم لدبالالا  الالن ىالالدف ورداىالالد ىدالالالا   

 وغيدها.
وىمد ا فاللفاليد في   ال الباندن ال دأبي المح دع بمبدن الباندنيا أعني 

 الالا غمالالض  الالن ىبارتهالالا   بإأ الالاحالنصالالدا اللالالي تحلالالد  البداىالالد ال الالدأبا   فهالالم
وت م ا الالنبص فيهالا ورفالع اللنالارض بالين اح ا هالا  الداء ىالن طدأالع الالال قا اللالي            
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اصدر  الباندن (اللفالاليد اللاالدأعيب نع ىالن القدأالع الالال قا الماليالا اللالي تلالدلي         
المنا ىا  اللي تناأ تنفيم  (اللفاليد االدار ب نع بدا قا الال قا اللي تلدلي فض 

  ب4(ىن تقبيبه (اللفاليد الب ائيب.
و ن هنا أم ننا ان ن حظ وبالالهدلا  الداطن االخاللةف بالين ت ائالا الباىالد        

 والنقاط اآلتية:ال دأبيا وتفاليد النصدا اللي تل منها 

ان الل ائالالا ال ت الالدن ل نصالالدا ببالالدر  الالا ت الالدن   - الالن حيالالو نقالالاع االالع  نهمالالا: -4
تد أع شبيها بين ااثد  ن نص ، فالي حالين نن اللفالاليد ال    ل باىد  ذاتها ىن طدأع 

أ الالدن اال ل نصالالدا او لمالالا أبابالالع النصالالدا فالالي المصالالادر االخالالدى ل بالالاندن وال    
 ىةرا له بالباىد  ال دأبيا .

زذا اان  ن المم الن ان أ الدن اللفالاليد تاالدأعاع نو زدارأالاع نو       - ن حيو الال قا: -2
 بالالدن الباندنيالالا اال ان ت الالدن تاالالدأعيا،   ر الالائياع ، فالالان الل ائالالا ال أم الالن فالالي حالالع     

فالمادا وحد  البادر ى ي تد أع او تباليم شالبي الباىالد  ال الدأبيا بالين ااثالد  الن       
 نص.
المالالالبهم وت م الالالا النالالالارص فالالالي  بإأ الالالاحاللفالالالاليد أ الالالدن  - الالالن حيالالالو المالالالدلدل:  -0

النصدا ، في حين ال ت دن الل ائا اال بلباليم شبي الباىد  ال دأبيا بالين ااثالد   
 او  د النبص او رفع اللنارض. باإلأ احوال ىةرا لها  ن نص 

 الالن حيالالو العاأالالا : غاأالالا  الل ائالالا هالالي ىالالدع الل الالدار وغاأالالا اللفالالاليد هالالي الفهالالم  -1
 الصحيح ل باندن.

 الفرع الثالث
 التجزئة والقاعدة على بياض

تعنالالي الباىالالد  الباندنيالالا ى الالي بيالالا  ان أحالالدد الماالالدا احالالد شالالبي الباىالالد    
فد  نع الح م في نص راندني  عين وألالدك تحدأالد الاالع الثالاني     الباندنيا  داء ال

ل ال قا اللادأعيا لللدلي اصدار راندن الحالع أل المنه، او ل الال قا اللنفيمأالا للبالدع      
 ب2(انظما او تع يما  الحبا تحدد فيها ذلك الاع. بإصدار

وأنقبالالع ى الالي الباىالالد  ال الالدأبيا  الالا أنقبالالع ى الالي ردأناتهالالا  الالن البداىالالد        
خدى بحيو ت دن الباىد  ال الدأبيا ى الي بيالا  هالي اللالي أحالدد فيهالا        الباندنيا اال

الالالنص البالالاندني اللاالالدأعي احالالد ىنصالالد  الباىالالد  اعنصالالد الفالالد  الالالم  أحلالالد    
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حاال  فد  ال دأبا او االىفاء  نها او  باألها او تعالدأ ها ، وأحيالع زلالي رالاندن     
لح الم الالم    آخد أصالدر بعالد نفالاذ البالاندن المحيالع ليحالدد العنصالد االخالد اعنصالد ا         

 أل من فد  ال دأبا او االىفاء  نها او  باألها او تعدأ ها.
وأظهالالد ذلالالك   يالالاع فالالي حالالاال  اللفالالدأض اللاالالدأعي الالالم  تمنحالاله الالالال قا     
اللادأعيا ل الال قا اللنفيمأالا و ثالهالا  تفالدأض    ال  الالد راء فالي شالمدل  الدحفي          

ى الي رواتالبهم    الن  الدأبا الالدخع     باإلىفالاء البنص يا  ال نبيا  ن غيد العداريين 
 ب4(و أصصاتهم اللي تدفعها ت ك البنص يا .

وال دأد بالماد ان تالميلها بالباىد  ى ي بيا   اء  ريا الاع ى الي الصالك    
ى ي بيا  الالم  ألالدك فياله الالالاحب ريمالا الصالك  فلدحالا لدغبالا المالاللفيد لي الع           

 بدور   ا أااء  ن ريما ثم أق ب ت ك البيما  ن المالحدب ى يه.
 نفدد فصةع  اللبةع ل باىد  ال دأبيا ى ي بيا   ن لفي  وبالنظد ل دننا

هنا بهما البدر وننلبع زلي بيان نو ه الاالبه واالخاللةف بينهالا وبالين ت ائالا الباىالد        
 -ال دأبيا:

 -وهي : -أواه الشبه: -اواًل:
 اةهما ألع ع بالباىد  ال بالنص. -4
اثد  ن  درع تاالدأعياع نو  اةهما أل من تد أعاع لابي الباىد  ال دأبيا بين ا -2

 ادارأاع.
 اةهما أعد ا  دباع  ن ا اليب الصياغا الباندنيا الال يما. -0

 -وهي : -اواه االاتالة: -ثانيًا:
تلق ب الل ائا ان ألد ا شبا الباىد  بين نصين راندنيين ، في حين أم ن في  -4

اآلخالد فالي   الباىد  ال دأبيا ى ي بيا  ان أ الدن احالد الاالبين فالي نالص رالاندني و      
 نص الئحي.

تلق ب الل ائا ان أ دن هناك تاا ن بين النصين ال مأن أحلدأان شبي الباىد   -2
، في حين زن الباىد  ى ي بيا  تلق ب ان أنلفالي هالما اللالاا ن بحيالو أ الدن احالد       
الابين في نص راندني  ار  المفعدل والثاني في نص راندني او الئحي  يصدر 

 بعد نفاذ النص االول.
تعالد الباىالد  ال الدأبيا ى الي بيالا  ت ائالا  الن نالدا خالاا ل باىالد  ال الدأبيا             -0

وألدتب ى ي هم  الأصدصيا اخلةف اح اع الل ائا ىن اح اع الباىد  ال دأبيا 
ى ي بيا  هد  ا ألعا  ب دن الباىد  ال الدأبيا  ح د الا بمبالدن الباندنيالا ، وبمالا      

بيالالا  فيمالالا تببالالي  الالن هالالما  نننالالا  الالننارك نح الالاع الل ائالالا والباىالالد  ال الالدأبيا ى الالي  
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الفصع والفصع الةحع فالالنؤ ع ال الةع حلالي ذلالك الحالين حيالو  الي دن المد الع         
 المأصص لها.

 املبحث الثاني
 إمكانية جتزئة القاعدة الضريبية

تعدفنالا فالالي المبحالالو الالالالابع ى الالي  الالدلدل الل ائالالا  الالن  فهالالدع وتمييالالا  مالالا  
افع ف د  او ا  دب أأل ط بها  ن اصقةحا  وحان الدرت لنلعدف ى ي  دى تد

الل ائا  ع الباىد  ال دأبيا، فة بد لنا  ن  ناراالا ذلالك  الن  ميالع ال دانالب فالاذا       
اانت الل ائا ن  دباع  ن ن اليب الصياغا الباندنيالا الالال يما فالان هالما اال ال دب رالد       

 الع نلالائج  بالدن الباندنيالا وهالد  الا  النحاول  عدفلاله  الن المق الب            عال ألفال ألفع ورد 
مبحو فيما نأصص الثاني  نه ل حدأو ىن اش ال ت ائا الباىالد   االول  ن هما ال

 -ال دأبيا  ن صدأحا و منيا :

 املطلب األول
 تطابق نتائج مبدأ القانونية مع التجزئة

لالد ىالدنا الالي النلالائج اللالي تلدتالب ى الي  بالدن الباندنيالا  الن  المد د الاللدر             
الالالال قا وتعاأالالا  بالالدن  الالياد  البالالاندن وحصالالد االخلصالالاا فالالي شالالؤون ال الالدائب ب

اللادأعيا واللفاليد الأاا بالباىد  ال دأبيا واللدرج وىدع الد عيا ونارانا نثد 
ان نصالع فالي النهاأالا الالي تبدأالد  الدى  ةء الا         ل  نناالل ائا في اع واحد   نها 

ف الالد  الل ائالالا ل باىالالد  ال الالدأبيا ووفبالالاع لالالملك نبالالالم هالالما المق الالب ى الالي  الاللا نفالالدا    
 -ئج :أأصص اع واحد  نها إلحدى النلا

 الفرع األول
 التجزئة ومسو مبدأ القانونية

لالالد تفحصالالنا ن الال دب الل ائالالا ل باىالالد  ال الالدأبيا لد الالدنا انالاله ال أالالؤثد فالالي     
الالالالمد الد الاللدر  المد الالدىي لمبالالدن راندنيالالا ال الالدأبيا حيالالو انالاله لالالن أأالالدج  بالالدن  
الباندنيا  ن ح د  الحبدع الد لدرأا الماليا لرفداد ، ولالن أ الدن لاله ن  ت الاو      

دأا  االفداد وى ي اخلصاا الال قا اللادأعيا الحصد  بالن البدانين ، ى ي ح
ف ع  ا في اال د هالد تد أالع لاالبي الباىالد  ال الدأبيا بالين ااثالد  الن نالص رالاندني           
ولي  فيه ن  ىدوان  ن الالال قا  المؤ الالا ى الي االح الاع اللالي و العلها الالال قا        
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يا اليا واالرلصالادأا   اللأ ياليا  ن ت اليد للق عا  الاعب ى ي االصعد  اافا ، الال
 ب4(واال لماىيا في الدولا.

وفالالي الدرالالت ذاتالاله أم ننالالا ان ن حالالظ بد الالدح ىالالدع و الالدد اأالالا  أالفالالا او        
انلباا  ن الالمد الد لدر  الا  ي لمبدن راندنيا ال الدأبا، ف الن أ الدن  الن شالأن      
الل ائا ان تؤد  الي تعالدأع اح الاع الد اللدر بالما  اآلليالا اللالي تعالدل بهالا البالدانين          

 داء اان ذلك بصالدر  صالدأحا بالان تأالدل او تفالد  الالال قا اللاالدأعيا         العادأا
الالالال قا اللنفيمأالالا اخلصالالاا الفالالد  او اللعالالدأع او ال باأالالا او االىفالالاء ، نو أ الالدن 
ذلالالك باالال ع  الالمني بالالان أحيالالع الالالنص اللاالالدأعي بصالالدر   الالمنيا الالالي اللع يمالالا       

ا ففالالي ا لالالا الصالالادر  ىالالن الالالال قا اللنفيمأالالا ال الالل مال احالالد شالالبي الباىالالد  ال الالدأبي  
الحاللين  ي دن هناك ت او  ى ي الالمد الا  ي لمبدن الباندنيا ، بع ى الي الع ال    
فان الل ائا تاليد في ذا  الأالط الالم  ر المه الد اللدر ىنالد ا و الع  بالدن راندنيالا         
ال دأبا بحيو ت دن الال قا اللادأعيا هي الدحيد  المألصا بفد  ال دأبا او 

 ع اح ا ها.االىفاء  نها او  باألها او تعدأ
فالالي الل ائالالا  الالداء اانالالت صالالدأحا نع  الالمنيا  الالل دن  الالن نالالص    فاإلحالالالا

رالالاندني ت الالعه الالالال قا اللاالالدأعيا الالالي ا خالالد اانالالت رالالد و الالعله الالالال قا ذاتهالالا ربالالع    
اصدار الباندن المحيع لحظا زصدار  ،  ما أ عع الل ائالا تقبيبالاع  ال يماع واللاا الاع     

مبالالدن راندنيالالا ال الالدأبا الالالم    الالن الماالالدا ال الالدأبي بالالالالمد الد الاللدر  الاالال  ي ل  
ألق ب  ن الال قا  المؤ الا اافا بما فيها الال قا اللادأعيا اال لناا ىن ت الاو   
االح اع اللي اوردتها الال قا اللأ ياليا في ت الاىيف الدثيبالا الد اللدرأا وأأصالنا     

 ب2( نها هنا  بدن راندنيا ال دأبا ذلك ان اأا  أالفا له تعد تعدأةع  منياع لح مه.
ت ائالالا الباىالالد  ال الالدأبيا لالالن تأالالع بالالالالمد الد الاللدر  لمبالالدن راندنيالالا       زن 

ال دأبا  الن النالاحيلين الاال  يا والمد الدىيا بالع  اللحافظ ى ياله وتعالا   وتبد اله          
وتعد  مار ا فعالا لةللااع به  ن  ميع االو ه ،  الا أالدفعنا هنالا الالي الالدىد  الالي       

 ل دأبيا.االاثار  ن ا لأداع ا  دب الل ائا في صياغا البداىد ا
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 الفرع الثاني
 التجزئة وتعزيز مبدأ سيادة القانون يف الشؤون الضرائبية

نولالالي البالالاحثدن فالالي   الالال البالالاندن العالالاع ىمد الالاع والبالالاندنين الد الاللدر          
واإلدار  خصدصالالاع اهلما الالاع  نبقالالع النظيالالد بدولالالا البالالاندن و بالالدن خ الالدا الدولالالا   

تعدأالف لاله وال االف ىالن  دلدلاله       ل باندن، بع  بدن  ياد  الباندن وتفنندا في و ع
الدا ع وال يع واهلمدا بناأته وتقدر  لينلهدا الي  بع المحافظا ى يه وتعاأا  

 ب4(ونبم اع  ا  ن شأنه المالاس به بأأا طدأبا  ن القدع.
ونحن اباحثين في الباندن ال الدأبي لالي  لنالا اال ان ن لحالع بداالب  اليك       

اندن في الاؤون ال دأبيا بمناراا اع الم اهدأن المائدأن ىن حمي  بدن  ياد  الب
ا اليب الصياغا الباندنيا ل بداىد ال الدأبيا وتفحصالها وال االف ىمالا رالد تل المنه       
 ن ت او  ى ي هما المبدن ، و ن هم  اال الاليب ا ال دب ت ائالا الباىالد  ال الدأبيا      

 -ما يأتي:الم  لد ح  نا  ورارنا نلائ ه  ع  لق با   بدن  ياد  الباندن لد دنا 
انه تقبيع  ن تقبيبا  خ دا الح اع والمح د ين في الدولا ل بالاندن ف الن    -اًل:أو

البالاندن بالالمفهدع الدا الع     بأح الاع تؤد  الل ائالا الالي اخالةل االفالداد وال الالال قا       
ل  ما الباندن ، حيو زن فيه  مار ا الال قا اللادأعيا الخلصاصها الحصد  في 

دأبا  ن دون اشلداك  ن ربع غيدها فد  او تعدأع او  باأا نو اإلىفاء  ن ال 
  ن الال قا  ، ناهيك ىن ت دأاله الللااع االفداد بهما الباندن.

انه أحافظ ى ي الد دح الم  تملا  به الباىد  اللادأعيا ريا اع بعيدها  ن  -ثانيًا:
البداىد الباندنيا النا ما ىن المصادر االخدى االبداىد العدفيالا والمبالاد  العا الا    

باللالي أ دس راىد  اليبين في الباىد  ال دأبيا ، فبالل ائا تببي الباىد  ل باندن و
ال دأبيا في نقاع اللادأع العاد  وهد  الا ألق الب ناالدها فالي ال دأالد  الد الميا       
و ع ها في  لناول  ميع االفداد وخاصا الم  فين بال دأبا بما أالمح لهم بالهدلا 

 ف حدل تفاليدها.فهمها واالللااع بأح ا ها وأبد  فدا االخلة
وال أبالالدح  الالن ذلالالك ان تلالالد ا الباىالالد  ال الالدأبيا بالالين ااثالالد  الالن نالالص فالالي   
راندن واحد او في راندنين ، ذلك نن اإلحالا في اغ ب الحيان ت عع الباىد  ناثالد  

ب  الالن 2ب  الالن المالالاد (4و الدحاع  مالالا لالالد اانالت بالالدون احالالالا ف الد االالان نالالص الفبالد  (    
الل ارأالالا  الالع و الالدد    بالىمالالالدد رالالاندن  الالدأبا الالالدخع النافالالم  و الالحت المبصالال    

تد يح اخد لها في راندن الل ار  ل الان هنالاك ت الارب واخاللةف فالي اللفالاليدا        
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ل نص الداحد  ما أالبب  اااع فالي اللقبيالع رالد تنالالف راىالد  اليبالين  الن  المورها         
هما  ن ناحيا ، و ن ناحيا نخدى فان اإلحالا ن د البد  نه في بعض االحيان فبالد  

ان أحالالد  الالالنص البالالاندني شالالبي الباىالالد  ال الالدأبيا ا يهمالالا      أ الالدن  الالن المالالاللحيع 
ب  الن  1والبدل بعيد ذلك أأالف المنقالع البالاندني الالال يم فهنالاك  ثالال فالي الفبالد  (       

ب  ن راندن  دأبا الدخع العداري النافم اللالي احالالت الالي  ميالع البالدانين      2الماد (
 لأاد خا ع النافم  حين نصت ى ي انه(( اع  صدر آخد غيد  عفي بباندن وغي

 نال أم ال  دأبا في العداع ... بب فهما النص ىند ا احال الي اع البدانين النافالم   
اال لعناء ىنه او اال لعناء ىن االحالا الدارد  فيه با  شال ع  الن الشال ال ، ذلالك     
نن المادا نراد فيه نن أ عع  دأبا الدخع في العداع هي ال دأبا العا ا ى الي  

 له  ن  بيع  دى االحالا وا لأداع ا  دب الل ائا. الدخع في البقد ولم أ ن
انالاله أعالالا   مار الالا الالالال قا اللاالالدأعيا الخلصاصالالها الحصالالد  بفالالد          -ثالثااًا:

ال دائب وتعدأ ها واالىفاء  نها و باألهالا للفالالح الم الال ل الال قا اللنفيمأالا  مث الا       
أبا بالال قا الماليا للنفيالم  الا اصالدرته  الن تاالدأعا  فالي  دا هالا الم  فالين بال الد         

 وهد ال أعدو ان أ دن اللاا اع بمبدن  ياد  الباندن في الاؤون ال دائبيا.
وهنا تد ع ال بنالا الثانيالا فالي صالدح الصالياغا اللاالدأعيا ال الدأبيا اللالي         
تعلمالالد ا الال دب الل ائالالا ل باىالالد  ال الالدأبيا ادنهالالا تؤاالالد وتعالالا  النلي الالا الثانيالالا  الالن  

 د  ل باندن في شؤون ال دائب.نلائج  بدن الباندنيا اال وهي تعاأا  بدن الاليا

 الفرع الثالث
 التجزئة واالختصاص التشريعي احلصري يف الضرائب

ال نالالدوع هنالالا ان ن الالدر تفاصالاليع  الالا انلهينالالا اليالاله  الالابباع  الالن تبنالالي المالالدلدلين  
المد دىي والا  ي  عاع في  عني  بالدن راندنيالا ال الدأبا بالان نلق الب فالي رالاندن        

ا او االىفاء  نها ان أ دن صادراع ىن الال قا فد  ال دأبا او تعدأ ها او  باأله
اللادأعيا وان ت دن هالم  الالال قا  نلأبالا ىالن الاالعب، ببالدر  الا نالدد هنالا ان نبالين           
 دى تأثيد ت ائا الباىد  ال دأبيا ى ي هم  النلي ا لمبدن الباندنيالا ، ولنالدى ننهالا    

الباىد   داربإصال تؤثد البلا فيه وخاصا نن هم  النلي ا تدتبط بالال قا المألصا 
ال دأبيا المدتبقا بعناصد  بدن الباندنيا وهد  الم ت د ى يه الل ائا ن  تعييالد،  
فالالالة تالالالالمح شالالالدوط الل ائالالالا او اللد أالالالع ل باىالالالد  ال الالالدأبيا بالالالان تلعيالالالد الالالالال قا   

النص او النصدا الباندنيا اللي تحد  شبي الباىد  ال دأبيا  بإصدارالمألصا 
ي ادر ناها ىند الحدأو ىن تعدأفها اصقةحاع ذلك ان  ن نول شدوط الل ائا الل

هد ادن شبي الباىد  ال دأبيا  د ىين بين ااثد  ن نص راندني وبما ان النص 
البالاندني ألمثالع فالي اللاالدأع العالاد  وبمالا ان اللاالدأع العالاد  هالد  الن اخلصالالاا           
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الالالال قا اللاالالدأعيا وبمالالا ان الباىالالد  ال الالدأبيا  الالداء اانالالت  د ىالالا نع  الالاللدىبا     
العالالينب تببالالي  ح د الالا بمبالالدن الباندنيالالا الالالم  ألق الالب صالالدورها ىالالن  الال قا      (بفالاللح 

تادأعيا وان ت دن هم  الال قا  نلأبا فاالدط االدن االة النصالين راندنيالاع بالالمعني       
ال اليع ل  مالا البالالاندن أنفالي اأالا صالالةحيا ل الال قا اللنفيمأالا او حلالالي الب الائيا بالالان        

ه الباىالد  ال الدأبيا اللالي    تصدر  ن اللع يما  او البدارا  او االح الاع  الا ت مالع بال    
 أد د  اء  نها او احد شبيها في نص راندني.

ورد أبدل رائع زن المادا الد لدر  العدارالي  الثةع ىنالد ا نالص فالي البنالد       
النافم ى ي  بدن الباندنيالا لالم ألق الب بالع لالم       2335ب  ن د لدر 22اوالع  ن الماد (

تفد  ال دأبا او تعفي أاد  ق باع زلي  دور  نن ت دن الال قا اللادأعيا اللي 
 نها  نلأبا ىن الاعب ، ف ماذا اإلصدار ى ي نن أ دن الباندن ال دأبي صادراع 
ىالن  ال قا  نلأبالا م وفالي  عالد  الالدد ى الي  ثالع هالما اللالالاؤل نبالدل ان ذلالك ال             
أأالص ا ال دب الل ائالا ببالدر  الا هالالد ىالاع وأاالمع االع البداىالد ال الدأبيا الم الالان            

المدلدل المد دىي لمبدن الباندنيا ذاتاله هالما  الن    وغيد الم ان   ما أ ع ه أا ك ب
ب  ن الد لدر أنفي 11ناحيا ، و ن ناحيا اخدى فان نص البند (اوالعب  ن الماد  (

ذلك حيو ألق ب في      النداب الالم  أمثالع الالال قا اللاالدأعيا اليالدع ان أ الدن       
در   نلأباع ىالن الاالعب بقدأالع االرلالداا الالالد  العالاع المباشالد، فالماالدا الد الل         

العداري ىند ا حصد االخلصالاا بالالال قا اللاالدأعيا فالي البنالد (اوالعب  الن المالاد         
ب اان أبصد بها    ال  النالداب المنلأالب ىالن الاالعب بداللالا البنالد (اوالعب  الن         22(

 ب4(ب الممادر .11الماد (
وها نحن ول مالد  الثالثالا نالدى ان الل ائالا تعالا   بالدن الباندنيالا وال تاال ع         

  دس نلائ ه الداحد  ت د الخدى.ت او اع ى يه فهي ت

 الفرع الرابع
 التجزئة وتفسري القانون الضريبي

ال حظنالالا ايالالالف احلالالالدع الأالالالةف بالالالين الفبالاله حالالالدل آليالالالا تفالالالاليد النصالالالدا   
ال دأبيا بين   يع و د الع و لمالاد  فالي الأصدصاليا وايالف اننالا رف النا هالم          

ا اللالالي اآلراء ور حنالالا تفالالاليد النصالالدا ال الالدأبيا حالالالب نالالدا الصالالياغا الباندنيالال 
أعلمدها الماالدا ال الدأبي ،  فالإذا اانالت الصالياغا  دنالا  الا  بالع و الب اللفالاليد           
الدا ع الم  أصع الي حد البياس ال لظهار نيا المادا ، ن ا زذا اانالت الصالياغا   

  ا د  و ب اىلماد اللفاليد ال يع الم  أ فع المحافظا ى ي  بدن الباندنيا.
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نصالالالالدا  الالالالدأبيا  اذا اانالالالالت هالالالالم  النلي الالالالا  علمالالالالد  فالالالالي حالالالالع و الالالالدد  
 اللدىبا(ب الد العينب فهع ألعيد الحال ىند ا ن دن ن اع نصالدا  الدأبيا غيالد    
 اللدىبا(ب الد العينبم وبعبار  اخدى هع ان و دد الباىد  ال دأبيا الم الان  ،  
أعيد  ن آليا اللفالاليد اللالي اىلمالدناها آنفالاع م نو هالع نن الل ائالا تب الي ى الي  بالدن          

 اليد  بما ال ألدافع ونح ا همالباندنيا ال دأبيا  ن حيو تف
ن يب ى ي ذلك بالبدل زننا حاولنا فيما  بع اللمييا بين الل ائا واللفالاليد  
ورنأنا نن الل ائا ت دن ل باىد  ال دأبيا في حين أ دن اللفاليد ل نص ال الدأبي  
وباللالي ال تنافد بين االثنين فاللفاليد الم  أ دن ل نص او النصدا ال دأبيا ال 

رالاع بل ائالا الباىالد  ال الدأبيا بالع ان اللفالاليد أدصالع الالي الفهالم الحبيبالي           ألأثد اطة
ل نص او النصدا المفالد  ، وباللالي أدصع زلي الفهم الاا ع ل باىد  ال الدأبيا  
 داء اانت  اللدىبا(فلح العينب في نص  دأبي واحد نع  د ىا بالين ااثالد  الن    

ى ي ىالدع تالأثيد احالدهما     نص فاخلةف نقاع اع  ن الل ائا واللفاليد أبيم الدليع
في اآلخد تالاثيداع  دهدأالاع ، فالالداء االان الالنص ال الدأبي أ الم االة شالبي الباىالد            
ال دأبيا نع اان أحد  احالد شالبيها فيمالا أحالد  نالص آخالد الاالع الثالاني  نهالا فالان           
المفالد لن أبف ىند احد النصين بع أعلمد و ائع اللفاليد االىليادأا بحيو تل ا ع 

ا لينلهي الي و دد الباىد  ال دأبيا ى ي ان أ لاع ا ال دب  لدأه النصدا الباندني
اللفالالاليد الدا الالع فالالي حالالالا الصالالياغا المدنالالا واللفالالاليد ال الاليع فالالي حالالالا الصالالياغا    
ال ا د  ل نصدا المفالالد  اللالي ت الم ىنصالد  الباىالد  ال الدأبيا احلدا الاع لمبالدن         

 الباندنيا.
 الالن نلالالائج  بالالدن  وبنالالاءع ى يالاله ألدافالالع ا الال دب الل ائالالا  الالع النلي الالا الدابعالالا   

الباندنيالالا وهالالي تفالالاليد نصالالدا البالالاندن ال الالدأبي تفالالاليداع أعلمالالد ى الالي الصالالياغا     
 الباندنيا اللي ألبعها المادا .

 الفرع اخلامس
 التجزئة وتدرج القواعد الضريبية

لي   ن شك في ان الباىد  ال دأبيا المح د ا بمبالدن الباندنيالا هالي اللالي     
لعدأع ، ن ا  اىدا ذلك  ن البداىالد ال الدأبيا   تلع ع بالفد  وال باأا واالىفاء وال

فيأدج  ن نقاع  بدن الباندنيا وباللالي أم ن ان أ دن فيهالا دور لمصالادر نخالدى    
غيد اللادأع العاد  وهد  ا أدفعنا زلي البحو في تدرج  صادر الباىد  ال دأبيا 

 و دى تأثيد ىم يا الل ائا ى يها .
اللدتيالالب الالالم   ضال تنالالارانهالالا  ف الالد ىالالدنا الالالي الل ائالالا وشالالدوطها لد الالدنا  

و الالعنا  لهالالدع اللالالدرج البالالاندني لمصالالادر الباىالالد  ال الالدأبيا فبأشالاللداط االالدن شالالبي 
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الباىد  ال دأبيا بين نصين راندنيين أا ع احلدا اع وتقبيبا لباىد  اللالدرج ، ذلالك   
نن هما االشلداط  اء تقبيباع لمبدن الباندنيا الم  أمنالع فالد  ال الدأبا او تعالدأ ها     

األهالالا او االىفالالاء  نهالالا اال ببالالاندن ف الالدال و الالدد هالالما الاالالدط لأالفالالت الل ائالالا   او  ب
 راىد  اللدرج الباندني .

و ن هنا أل ح ان الل ائا تعا  راىد  اللالدرج فالي البداىالد ال الدأبيا                 
تالالالالأتي تقبيبالالالالاع ل باىالالالالد  الد الالالاللدرأا المل الالالالمنا لمبالالالالدن الباندنيالالالالا بمالالالالنح   لنهالالالالااوالع 

ال ت يا ل ال قا  لنهاون ال دأبيا ل ال قا اللادأعيا، وثانياع االخلصاا في الاؤ
اللنفيمأالا ان تلالدلي ىم ياله الفالد  نو ال باأالا نو اللعالدأع نو اإلىفالاء  الن ال الالدأبا         

 بأ  حال  ن االحدال .
واالالع ذلالالك أالالدفعنا الالالي اللأايالالد ى الالي  الالدور  تبنالالي ا الال دب الل ائالالا  الالن ربالالع         

ن نصع الي النلي ا الأا الا  ن نلائج  بدن المادا ال دأبي حيو انه  ا ال ونح
الباندنيا  ا ال ألقابع  ع هم  النلائج بع أعا ها وأبدأها وأاليد بما  الأط الم  

 أد مه  بدن الباندنيا ال دأبيا.

 الفرع السادس
 التجزئة والنفاذ الفوري للقانون الضريبي

ا اللي ا ا   بصدف النظد ىن انلبادنا لبعض الد اتيد العدبيا واال نبي   
بادوط  عينا  دأان البدانين ال دأبيا ى ي الما ي االد لدر المصد  وبدون 
شالالدوط االد الاللدرأن الالالالدر  واالردنالالي ، وتأأيالالدنا لمالالال ك الماالالدا الد الاللدر         
العداري الالم  لالم أنالارض  بالدن الباندنيالا بالع ىالا   وااالد ى ياله ىنالد ا تق الب االثالد             

الد عيا  ق با ال ا لثناء ى يها ، فان  الفدر  لبدانين ال دائب و عع راىد  ىدع
اشلداط اللاا ن بين النصدا الباندنيا اللي ألد ا بينها شالبي الباىالد  ال الدأبيا    
الم ان  بأن أ دن النص الباندني المحال ى ياله  الابباع نو  عاصالداع ل النص البالاندني      

حلميالا   المحيع  اء ليلدافع  ع  بدن الباندنيا و بدن ىالدع الد عيالا الالم  أعالد نلي الا     
 له.
حيو ان هما الادط و ع خصيصاع لةللااع بمبدن الباندنيا  فأغفاله أا ع   

خدراع فا حاع له ، ونالدى اناله حلالي فالي الد الاتيد اللالي ا الا   الالنص فالي البالدانين           
ى الالي  الالدأانها بالالأثد ر عالالي ولالالم تالالاللثن  الالدى البالالدانين ال اائيالالا أببالالي البالالاندن           

النص ى الي  الدأانه بالأثد ر عالي ذلالك       ال دأبي  ح د اع بالثد الفدر  وال أ د 
ان و دد  بدن الباندنيا أ فالي ال اللنلاج  بالدن ىالدع الد عيالا وال حا الا ل النص ى الي         
هما االخيد. وباللالي فحلي في حع البدانين الصادر  في  دء هم  الد اتيد أ ب 
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ان أ دن الباندن او النص الباندني المحال ى يه  الابباع نو  عاصالداع ل النص المحيالع     
 تلد ا الباىد  ال دأبيا بين نصين راندنيين  لاا نين .بحيو 

و الالع ان الفبالاله والب الالاء فالالي  صالالد وفدنالالالا رالالد تاالالددا فالالي ا  انيالالا  الالدأان  
وتماشالياع   (1)الباندن ال دأبي ى ي الما ي اال اذا ىبد المادا ىن ذلك صداحا 

ن اال د راىد  ىدع الد عيا ولد اا جال أنل ع ذلك فبد أبدل رائع نن  بدن الباندنيا 
ب  ناله .  22املك الالفي المادا الد لدر  العداري بنص البنالد اوالع  الن المالاد  (    

ب بلحالالدأم الالالنص ى الالي ر عيالالا  48ولمالالا دىمهالالا بالالنص البنالالد ( تا الالعاع ب  الالن المالالاد  ( 
رالالدانين ال الالدائب والد الالدع. وفالالي  عالالد  ردنالالا ى الالي ذلالالك نبالالدل زن زأالالداد البنالالد     

ي فمالع نن ىالدع و الدد  ال أباليح ل الال قا      (تا عاعب لم أ الن تاأالداع  الن الماالدا العدارال     
اللادأعيا الالنص ى الي ر عيالا البداىالد ال الدأبيا المح د الا بمبالدن الباندنيالا  ى الي          
الما ي حيو ان و دد  بدن الباندنيا أب ي حلماع بد دد راىد  ىدع الد عيا فيها 
لا وان البند (تا عاعب لم أأ  زال ل ح م بعدع الد عيا ل بداىد ال دأبيا غيد الماالمد 

 بمبدن الباندنيا.
فيما أمهب زليه  ن ز  انيا  دأان نح اع ب 2(وى يه فإننا ال نلفع  ع البعض

راندن ال دأبا في العداع بأثد ر عي حلي فيما زذا اانت نصال ح ل م  الف وو الدد    
نص صدأح ل مادا ى ي ذلك اىلماداع ى الي  الا أ الد   الن تقبيبالا  لهالم  الد عيالا        

ا ، ذلالالك ان هالالم  اللقبيبالالا  ليالالالت  الالدى  أالفالالا   فالالي البالالدانين ال الالدأبيا العداريالال 
د لدرأا وا حا وفا حا وتا ع ىدواناع ى ي  بدن الباندنيا وراىد  ىدع الد عيا 

الد اللدر، ناهيالك ىالن شالمدل      لح الاع وال أم ن البياس ى يها واىلمادهالا لمأالفلهالا   
اع  بدن الباندنيا لح اع الفد  واإلىفاء ى ي حد  داء وىالدع ارلصالار  ى الي نح ال    

 الفد  اما  بع اللد يح .
وفي خلاع هما اللح يع ل ع نلالائج  بالدن الباندنيالا واتفارهالا  الع ى الا الل ائالا        
نهيالالب بماالالدىنا ال الالدأبي العدارالالي اىلمالالاد ت ائالالا الباىالالد  ال الالدأبيا اأ الال دب         
ل صياغا الباندنيا الال يما ل باىد  ال دأبيا اللي اثيداع  ا تحلالاج الالي االحالالا الالي     

ن اخدى نلي ا ل عةرا  الدثيبا والل ا ع بين هما البالاندن وت الك   نصدا في رداني
البدانين  اداع ذلك ال أهدد بالمالاس بمبدن الباندنيا ال دأبيا و ا ألدتب ى ياله  الن   

 نلائج ببدر  ا أ دن له شأن ابيد في االللااع به ش ةع و  مدناع 
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 املطلب الثاني
 أشكال جتزئة القاعدة الضريبية

باىد  ال دأبيا احد ش  ين فإ ا نن ت الدن صالدأحا وا الا ان    تلأم ت ائا ال
ت الالدن  الالمنيا و الالنحاول فيمالالا أالالأتي نن نلعالالدف ى الالي ا ث الالا االالع شالال ع  نهالالا فالالي         

 -اللادأعا  ال دأبيا العداريا وذلك في فدىين:

 الفرع االول
 التجزئة الصرحية للقاعدة الضريبية

نالالص  تعنالالي الل ائالالا الصالالدأحا ان أع الالن الماالالدا صالالداحا االحالالالا  الالن      
راندني الي نص راندني اخد با لأداع ىبارا  تدل داللا وا حا ى ي ذلالك  ثالع(   

، تالد  اح اع ، تقبع اح اع ... الالرب في الم احالد النصالين      لح اعبمد ب ، وفبا 
ىنصالالد الفالالد  فيمالالا أ الالم الالالنص االخالالد ىنصالالد الح الالم فالالي الباىالالد  ال الالدأبيا        

  -ال الحصد  ا أأتي : واال ث ا  لعدد  ى ي ذلك نماد  نها ى ي  بيع المثال
 المعدل  1626لسنة  62في قانون ضريبة العرصات رقم  -أواًل :

 فأأنمااالحالا الي الماد  الولي فيما ألع ع باللعابيد الدارد  فيها  ن ببيا المداد  -4
أالالدد تعبيالالد ال الالالدأبا  الالثة فانالاله أبصالالالد  الالدأبا العدصالالا  فهنالالالا تل الالان الباىالالالد         

 ا بين نص الماد  االولي وببيا نصدا المداد االخدى .ال دأبي

لالالنا   412االحالا في الماد  (الالابعاب الي نصدا راندن  دأبا العبار ررم  -2
المعدل فيما ألع ع باللبدأد وال باأا واالىلدا  واالع  الا لالم أالدد باله نالص        4858

الاا يالا  خاا في راندن  الدأبا العدصالا ، فهنالا تل الان راىالد  ال باأالا  الثةع بالين         
ال باأا المحدد  في راندن  دأبا العدصا  واليالا تنفيالم هالم  ال باأالا المحالدد  فالي       

 راندن  دأبا العبار . 
 413االحالا في الماد  (اللا عاب الي رالاندن  الدأبا الر  الاراىيالا ررالم      – 0

المعالالالدل فعنصالالالد  4858لالالالالنا  412ورالالالاندن  الالالدأبا العبالالالار ررالالالم   4814لالالالالنا 
ا الالعا ل الالدأبا العدصالالا  وىنصالالد الح الالم هالالد ىالالدع    الفالالد  هالالد العدصالالا  الأ 

   خ دىها ل دأبا الر  الاراىيا و دأبا العبار . 

 -المعدل: 1696لسنة  126في قانون ضريبة العقار رقم  -ثانيًا :
االحالا في  عني اللعابيد الدارد  في الماد  الولي  الن البالاندن  الن ببيالا  الداد       -4

المالالاد  (االولالاليب  عنالالي الم  الالف بأنالاله ( االالع   ب  الالن 2البالالاندن فمالالثة حالالدد  الفبالالد  ( 
شأص خا ع ل  دأبا بمد ب اح اع هما الباندن ب فأأنما أدد تعبيد الم  ف فالي  

ب لمعدفالا الفالد  وت م الا الح الم     2المداد االخدى في ب العدد  الالي نالص الفبالد  (   



 الضريبية تجزئة القاعدة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

412 

ب  ن الباندن ى الي الم  الف   1الم  تدتبه فعند ا تد ب الفبد  (الوليب  ن الماد  (
تبصالد االع شالأص خا الع ل  الدأبا       فأنهالا غ الال قا الماليا فالي حالاال   عينالا    ابة

 بمد ب اح اع راندن  دأبا العبار .
ب 8ب  ن الباندن حيو حدد  الماد  (2و1ب الي المادتين (8االحالا في الماد  ( -2

ىنصد الح م وهد زحالا الال قا الماليا ط ب اىاد  اللبالدأد الالي ل نالا اللبالدأد فيمالا      
ب  ىنصد الفد  وهد الحاال  اللي أ د  فيها تبدأم ط ب 2،1ادتان ( حدد  الم

  اىاد  اللبدأد . 

ب الي راندن تحصيع الدأدن الح د يا في آليا  باأا دأن 20االحالا في الماد  ( -0
 الالدأبا العبالالار وباللالالالي فالالأن الفالالد  هالالد الأ الالدا ل الالدأبا العبالالار والح الالم هالالد    

او ا  رالالاندن أحالالع 4811لالالالنا  51ررالالم تقبيالالع رالالاندن تحصالاليع الالالدأدن الح د يالالا 
  ح ه . 

  -:6116لسنة  161ثالثًا : في القرار رقم 
  2332لالالنا   423 ن المع دع ان ردار    ال  ريالاد  الثالدر  المنحالع ررالم      

رالالد ىالالدل رالالاندن  الالدأبا الالالدخع وفالالد   الالدأبا ى الالي نبالالع    يالالا العبالالار او حالالع      
الل ائالالا الصالالدأحا وأم الالن نن ن حالالظ بالالين ت الالاىيف هالالما البالالدار   ب 4(اللصالالدف فيالاله

 وهي كما يأتي :لبعض البداىد ال دأبيا 
اإلحالا الصالدأحا فالي البنالد (ثانيالاب  الن البالدار الالي رالاندن تبالدأد ريمالا            -4

المعدل في طدأبا تبالدأد ريمالا العبالار او حالع      4821لالنا  25العبار و نافعه ررم 
 اللصدف فياله المفدو الا ى ياله ال الدأبا ، فالالفد  هالد الأ الدا لهالم  ال الدأبا         

 والح م هد االللااع باآلليا المحدد  في راندن تبدأد ريما العبار و نافعه .
ب  ن البند ( الابعاعب  الن البالدار الالي رالاندن  الدأبا الالدخع        4اإلحالا في الفبد  ( -2

المعدل في اع  ا لم أدد به نص فالي هالما البالدار فالالفد       4822لالنا  440ررم 
و حالع اللصالدف فياله والح الم هالد      هد الأ دا ل  الدأبا ى الي نبالع    يالا العبالار ا     

 دأان اح الاع رالاندن  الدأبا الالدخع فيمالا ألع الع بال باأالا ى الي آليالا ىم يالا ال باأالا            
 ذاتها.
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ب  ن البند ( ابعاعب ذاته  ن البدار الي رالدار    ال  ريالاد     4اإلحالا في الفبد  ( -0
فالي االع  الالم أالدد باله نالص فالي البالالدار         4821ب لالالنا   031الثالدر  المنحالع ررالم (    

 الممادر آنفاع .  ب423(

ب خالالاا بفالالد  الفائالالد  المصالالدفيا فالالي حالالالا   031وبمالالا ان البالالدار ررالالم ( 
اللأخيد بدفع ال دأبا فان الفد  هد اللأخد بدفع ال دأبا ى ي نبع    يا العبار 

 او حع اللصدف فيه والح م هد شمدلها بالفائد  المصدفيا .
، 20 ن البدار الي الفبالدتين (   ب  ن البند ( ابعاعب2االحالا الال بيا في الفبد  ( -1
ب  الالن رالالاندن  الالدأبا الالالدخع النافالالم ، والمبصالالدد بالالالال بيا فالالي   1ب  الالن المالالاد  ( 25

 20االحالا هد ىدع  دأان النص المحيع ى ي النص المحال زليه . وبما ان الفبد  
ب تأالالص 25المالالمادر  آنفالالاع تلع الالع بمعالالا ة  اللنالالا ل بالالين ورثالالا الاالالهيد والفبالالد  (   

اللحبا ل عداريين العدأض ىن ناا    يا ىباراتهم او حبدع اللصالدف  المبالغ الم
ال ى يها فان  عا ة  نبع الم  يا او حع اللصدف الملدتبا ى الي هالاتين الفبالدتين    

ل  الالدأبا ى الالي نبالع    يالالا العبالالار او حالالع اللصالدف فيالاله ، وبعبالالار  نخالالدى    عتأ ال 
أ الدن الفالد  هالد    فإنها تعفي  ن هم  ال دأبا ، وى يه فالل ائا هنالا تحالدث بالان    

 و دد ه ما  عا ة  والح م هد االىفاء  ن ال دأبا . 
راوعااًا : أماار فاارة ضااريبة اعااالة اعمااار العااراط ومواااب اماار ساالطة االئااتالة     

  -:6118لسنة  83المؤقتة المرقم 
 -ورد ت من ت ائا صدأحا لبعض البداىد ال دأبيا و نها :

 االئلةفب  ن اال د الي ا د   قا 4ب  ن البالم (4االحالا الال بيا في الفبد  ( -4
الأالالاا بلع يالالع ال الالدائب والد الالدع بعالالد احالاللةل العالالداع،    2330لالالالنا  42ررالالم 

ب والح م هد ىدع  الدأانه ى الي اال الد     42حيو ان الفد  هد و دد اال د ررم (
 ب  د دا اإلحالا .02ررم (
ب ميالالع  ب  نالاله2ب  الالن ال الالد زلالالي البالالالم (4ب  الالن البالالالم (1االحالالالا فالالي الفبالالد  ( -2

فبداته، حيو حدد  الح م وهد فالد  ال الدأبا ى الي  ميالع الب الائع المالاللدرد        
 ب  ن اال د .2الدارد  في البالم ( باإلىفاءا والفد  هد ىدع شمدلها 

ب  الالن اال الالد الالالي  ميالالع البالالدانين 0ب  الالن البالالالم (2االحالالالا الالالال بيا فالالي الفبالالد  ( -0
ىداريا نافم  تلعار   ع اال د العداريا النافم  ، في دن الفد  هد و دد ردانين 

 ب  د دا البحو والح م هد  دأان اال د وىدع  دأان ت ك البدانين .02(
 -المعدل : 1636لسنة  118في قانون ضريبة الدال رقم  -اامسًا :

 وأ م ال ثيد  ن البداىد ال دأبيا الم ان  ت ائا صدأحا و نها :
ي  ميالع المالداد الخالدى فيمالا ألع الع      االحالا في الماد  (االوليب  الن البالاندن الال    -4

باللعابيد الدارد  في هم  الماد  اأنما تالدد فالي المالداد االخالدى  الن البالاندن ف لحدأالد        
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ب  الن  1ب  ن الباندن أ الب الد الدا الالي الفبالد  (    41المبصدد بالاداا في الماد  (
الماد  (االوليب  نه ، وبملك ألحدد  انب  ن ىنصد الفد  في الباىد  ال دأبيا 

ب وهد خ الدا اربالاح الاالداا ل  الدأبا ربالع دفالع       41ما أ دن الح م في الماد  (في
 ا   نها ل مالاهمين .

ب  الن البالاندن الالي  ميالع البالدانين النافالم        2ب  الن المالاد  (  1االحالا فالي الفبالد  (   -2
 لأافالفد  في البدانين هد ىدع و دد اىفاء في الباندن وىدع خ دا المصدر 

ب 1لح الم هالد الأ الدا ل الدأبا الالدخع وفبالا ل فبالد  (        دأبا اخدى في العالداع وا 
 الممادر  . 

ب  ن 1،0،2،4ب  ن الباندن الي الفبدا  (0ب  ن الماد  (4االحالا في الفبد  ( -0
ب فيه ، فالح م في النص المحيع هالد تبالدأد ال الدأبا ى الي الالدخع النالا م       2الماد  (

االالدن المصالالدر احالالد    خالالةل الالالالنا الماليالالا الالالالاببا ل الالالنا اللبدأدأالالا والفالالد  هالالد      
 ب  نه.2ب  ن الماد  ( 1.0.2.4المصادر المحدد  في الفبدا  (

ب  الالن 2ب  الالن المالالاد  ( 5ب الالالي الفبالالد  ( 0ب  الالن المالالاد  ( 2اإلحالالالا فالالي الفبالالد  (   -1
الباندن  فالح م في النص المحيع هد ىالد الالالنا الماليالا هالي ذاتهالا الالالنا اللبدأدأالا        

 ب  نه .2ب  ن الماد  (5بد  (والفد  هد ادن  صدر الدخع  حدداع بالف
ب  ناله فالالي  42ب  الالن البالاندن الالي المالاد  (   2ب  الن المالاد  (  8االحالالا  الن الفبالد  (    -5

تحدأد شدوط ىنصد الفد  في الباىد  ال دأبيا وباللحدأد شدط ىالدع ا اللحباع   
الم  الف الالالالماح البالالاندني ىمالالن أالالدفع لالاله النفبالالا الاالالدىيا ليقبالالع الح الالم الالالدارد فالالي  

تناأع النفبالا الاالدىيا ال  فالا وا بالا الأصالم  الن الالدخع الأا الع         ب وهد 8الفبد  (
 ل  دأبا.

ب  ن الباندن ى ي تحدأد  عني 48ب  ن الماد  ( 4اإلحالا في (بب  ن الفبد  ( -1
او ا  رالاندن   4811لالالنا   11المصدف الي راندن البنك المداالا  العدارالي ررالم    

 أحع  ح ه .
ب  الن المالاد    4ب  ن البالاندن الالي الفبالد  (   12ب  ن الماد  (4االحالا في الفبد  ( -1
ب والح الم  1ب  الن المالاد  (  8ب  نه ، فالفد  هد شمدل الاو ا بأح الاع الفبالد  (  1(

 هد  باأا ال دأبا ى ي  دخدالتها  ن ا دالها الأاصا .
ب  الن المالاد    5ب  ن البالاندن الالي الفبالد  (   12ب  ن الماد  (2االحالا في الفبد  ( -2
ب اىالالالة  والح الالالم هالالالد  باأالالالا 5مدل االوالد بالالالالفبد  (ب في الالالدن الفالالالد  هالالالد شالالال1(

 ال دأبا ى ي  دخدالتهم  ن ا دالهم الأاصا .
 -المعدل: 1631لسنة  68في قانون الكمارك رقم  -: عسالسا

االحالالالا فالالي المالالاد  (االولالاليب الالالي ببيالالا المالالداد فالالي تحدأالالد  عنالالي المصالالق حا       -4
 الدارد  فيها .



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

424 

اد  (االولالاليب فالالي تحدأالالد الب الالائع اللالالي أمنالالع     ب  الالن المالال 48االحالالالا  الالن البنالالد(   -2
 ا ليدادها او تصدأدها راندناع الي اح اع هما الباندن او البدانين االخدى .

ب  ناله بلحدأالد   10ب والمالاد  ( 1ب  الن البالاندن الالي المالاد  (    1االحالا فالي المالاد  (   -0
 صةحيا  و اىا  العمع .

ا والد الدع وال الدائب االخالدى    ب  ناله الالي رالاندن اللعدأفال    2االحالا في الماد  ( -1
 المحظدر  بمد ب البدانين النافم  .

ب فيمالا ألع الع بلقبيالع ر الدع      42،44ب الالي المالادتين (   43االحالا  الن المالاد  (   -5
 اللعدأفا العادأا.

 ب الي البدانين المعدلا ل لعدأفا .41اإلحالا  ن الماد  ( -1
أالالالد ال هالالالا اللالالالي أم الالالن  ب فالالالي تحد11ب الالالالي المالالالاد  (23االحالالالالا  الالالن المالالالاد  (  -1

 االىلدا  لدأها ى ي ردارا  تقبيع اللعدأفا ال مدايا .
ب الالالي رالالدانين وانظمالالا حماأالالا المناالالأ   28االحالالالا فالالي البنالالد (اوالعب  الالن المالالاد  (   -2

 والم  يا للحدأد ىدع تدافد شدوط ادخال الب ائع .
ل ب حيالالالو أمنالالالع دخالالالد12ب و (55ب الالالالي المالالالادتين (433االحالالالالا فالالالي المالالالاد  ( -8

 الب ائع اال بلدافد شدوط المعاأنا المحدد  في المادتين االخيدتين .

 الفرع الثاني
 التجزئة الضمنية للقاعدة الضريبية

ت دن الل ائا  منيا اذا لم أحالع الالنص البالاندني باال ع وا الح وصالدأح       
الي نص راندني ا خد وانما أم ن ا لنباط هم  االحالا وفبا لماتيا الباندن ال دأبي 

تب الي بالان أ الدن هنالاك تعالاون وت ا الع بالين البالاندن ال الدأبي وببيالا فالدوا            اللي 
البالالاندن العالالاع والأالالاا وهنالالاك العدأالالد  الالن االدلالالا ى الالي تبنالالي الماالالدا ال الالدأبي      

في النقاط اآلتية  العداري لل ائا الباىد  ال دأبيا با  ها ال مني وهد  ا  نبينه
:- 

 -: 1626لسنة  62اواًل : في قانون ضريبة العرصات رقم 
ب  الالن البالالاندن فالالي تحدأالالد  عنالالي الالالدوائد  1ب  الالن المالالاد  (2االحالالالا فالالي الفبالالد  ( -4

الد ميا وشبه الد ميا الي رداىد الباندن اإلدار  ، حيو أ دن الح م هد االىفاء 
 هم  الدوائد . لحدى ن ال دأبا والفد  هد ادن العدصا ىائد  

اندن تحالد  احالالا  المنيا الالي     ب  الن البال  1أم ن البدل ان  ميع فبدا  الماد  ( -2
تحدأد  عناهالا اال بالالعدد  الالي     نال أم ردانين اخدى ذلك انها تاللأدع  صق حا  

 البدانين اللي بينت  عناها .
 -المعدل : 1696لسنة  126في قانون العقار رقم  -ثانيًا :
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ب ربالالع تعالالدأ ها  الالن البالالاندن زلالالي البالالاندن  0ب  الالن المالالاد  (4االحالالالا فالالي الفبالالد  ( -4
لمدني العداري في تحدأد  عني ىبارا  الح د ا فالح م هد اإلىفاء  ن ال دأبا ا

والفد  هد ادن العبار  ن العبارا  العائد  ل ح د ا والحبيبالا ان  ميالع فبالدا     
ب فيهالالا احالالالا الالالي رالالدانين اخالالدى فالالي تحدأالالد  عالالاني المصالالق حا  اللالالي      0المالالاد  (

 أبي.ت عها وتحدد ىنصد الفد  في راىد  االىفاء ال د
ب  ن الباندن الي البالاندن االدار  ورالاندن   1ب  ن الماد  (1اإلحالا في الفبد  ( -2

الاداا  العا ا وراندن ال معيالا  فالي تحدأالد المبصالدد بالدوائد الدولالا والاالداا         
 العا ا وال معيا  ى ي اللدالي .

ب  الالالن البالالالاندن الالالالي رالالالاندن االحالالالدال 1/نب  الالالن المالالالاد  (2االحالالالالا فالالالي الفبالالالد  ( -0
/بب 2اأصيا في تحدأالد المبصالدد بالدالالدأن واالوالد الملالاو ين واالما الفبالد  (      ال

االىفالاء  الن    لغدا والمق ع  بالر ع نها الي ذا  الباندن في تحدأد المبصدد 
 ال دأبا .

ب  ن الباندن الي اح اع الباندن المدني في تحدأالد  عنالي   44االحالا  ن الماد  ( -1
 83األمار وفارة ضاريبة اعاالة اعماار العاراط رقام        فاي   -ثالثاًا : العبار المااا .

 -: 6118لسنة 
ب  الالن اال الالد الالالي العدأالالد  الالن البالالدانين      2ب  الالن البالالالم ( 2االحالالالا فالالي الفبالالد  (   -4

واالوا د للحدأد  عاني المصق حا  اللي ذادتها هم  الفبد  و الن ثالم ىالدع شالمدل     
 االشأاا المحددأن بالأ دا ل  دأبا .

ب في تحدأد  عني الب الائع المالاللدرد  الالي    2 ن البالم ( ب4االحالا في الفبد  ( -2
  ن ال دأبا . إلىفائهاراندن الل ار  

ب  ن اال د في تحدأد  عني المدأد االدار  0ب  ن البالم (4االحالا في الفبد  ( -0
 . 2330ب لالنا 4لال قا االئلةف المؤرلا الي ن د   قا االئلةف المؤرلا ررم  (

)الضريبة علاى نقال ملكياة العقاار او      6116لسنة  161رقم في القرار  -راوعًا :
 -حق التصرة فيه(:

االحالا في البند (ثانياعب  ن البدار الي رداىد الباندن المدني العداري في تحدأد  -4
 عاني بعض االصقةحا  االم  يا وحع اللصدف وو ائع نبع همأن الحبين  ن 

...  و الالاطحه يدا وتصالفيا ورالف   بيع و باأ ا و صالحا وتنا ل وهبا وا الا ش
 الر واملك الماللأ د واالأ ار الي راندن اأ ار العبار.

االحالا في البند (خا الاعب فالي  عنالي الهبالا ال ارأالا الالي رداىالد البالاندن المالدني          -2
 وفي تحدأد  عني االبدأن واالوالد والاو ين الي رداىد راندن االحدال الاأصيا.

 -المعدل : 1636لسنة  118ال رقم اامسًا : في قانون ضريبة الد
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ب  ن الباندن فيمالا ألع الع بلحدأالد المبصالدد     4ب  ن الماد  (8االحالا في الفبد  ( -4
لالالالنا  422بعبالالد الالالاواج الاالالدىي والقالالةع الالالي رالالاندن االحالالدال الاأصالاليا ررالالم    

 المعدل. 4858
 بالىمالالالب  نالاله ى الالي تحدأالالد المبصالالدد   2ب  الالن المالالاد  ( 4االحالالالا فالالي الفبالالد  (  -2

المعالدل، وفالي تحدأالد اللعهالدا       4821لالالنا   03الل ارأا الي رالاندن الل الار  ررالم    
واالللاا ا  واللعدأض والأالار  الي رداىد الباندن المدني حيالو االان الح الم فالي     
رالالاندن ال الالدأبا وهالالد الأ الالدا ل  الالدأبا فيمالالا االالان الفالالد  فالالي رالالاندن الل الالار       

 والباندن المدني للحدأد حاال  الفد .
ب  ناله فالي تحدأالد  عنالي الفدائالد والعمدلالا       2ب  الن المالاد  (  2ي الفبالد  ( االحالا فال  -0

والالالالالندا  الالالالي رداىالالالد البالالالاندنين المالالالدني    بال الالالهموالبقالالالع واحلالالالداف الملالالالا د   
والل ار  في دن الح الم فالي رالاندن ال الدأبا وهالد الأ الدا ل  الدأبا فيمالا أ الدن          

 الفد  في الباندن المدني وراندن الل ار  للحدأد حاال  الفد  .
ب  ن الباندن في تحدأد  عني االأ الار الالي   2ب  ن الماد  (0االحالا في الفبد  ( -1

رداىد الباندن المدني ، وباللالي فالح م وهد الأ الدا  حالدد فالي رالاندن ال الدأبا      
 والفد  وهد و دد زأ ار لر   راىيا  حدد في الباندن المدني .

ن في تحدأد  عني الاداا ذا  ب  ن الباند2ب  ن الماد  (1االحالا في الفبد  ( -5
المعالدل الالم  حالع     4881لالالنا   24المالؤوليا المحدود  الي راندن الاالداا  ررالم   

  حع راندن الاداا  الالابع.
ب فالالي البالالاندن الالالي رالالاندن   5ب  الالن المالالاد  ( 0ب والفبالالد  (4اإلحالالالا فالالي الفبالالد  (  -1

 ال ناليا للحدأد المبصدد بالعداري وغيد العداري .
ب  الالن البالالاندن فالالي تحدأالالد  عنالالي الصالالنعا 1ب  الالن المالالاد  (0لفبالالد  (االحالالالا فالالي ا -1

 المعدل. 4821لالنا  03والمهنا والعمع الل ار  الي راندن الل ار  ررم 
ب  الالن البالالاندن فالالي تحدأالالد المبصالالدد   1ب  الالن المالالاد  ( 42االحالالالا فالالي الفبالالد  (  -23

فالد  فالي   بال معيا  اللعاونيا الي راندن ال معيا  اللعاونيا في تحدأالد ىنصالد ال  
 ب4( ن ال دأبا باإلىفاءالباىد  ال دأبيا البا يا 

ب الالي رالاندني  الدأبا الالدخع والعبالار فالي       2ب  ن المالاد  ( 1االحالا في الفبد  ( -8
 تحدأد المبصدد بهاتين ال دأبلين.

ب الي راندن االحدال الاأصيا في تحدأد 2ب  ن الماد  (8االحالا في الفبد  ( -43
 ب4. (ياالمبصدد بالنفبا الادى
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ب  الالن البالالاندن فالالي تحدأالالد المبصالالدد بمصالالادر    44االحالالالا فالالي صالالدر المالالاد  (   -44
 ب  ن الباندن ذاته .2الدخع الي الماد  (

ب  الالن البالالاندن فالالي تحدأالالد المبصالالدد   42ب  الالن المالالاد  ( 1االحالالالا فالالي الفبالالد  (  -42
 والمق با الي راندن االحدال الاأصيا . بالر  ا

ن البالالاندن فالالي تحدأالالد  عنالالي الحالالارس الب الالائي    ب  الال23االحالالالا فالالي المالالاد  (  -40
واال ين والدلي والدصي والباليم وفارالد االه يالا الالي اح الاع البالاندن المالدني ورالاندن         

 رىاأا الباصدأن .
ب  ن الباندن في تحدأد  عني الدارث واللداا و لدلي 21االحالا في الماد  ( -41

 تد أعها الي راندن االحدال الاأصيا .
ب  الالن البالالاندن فالالي تحدأالالد المبصالالدد بمالالدأد الاالالداا      25المالالاد  (االحالالالا فالالي   -45

المعالدل   4881لالالنا   24والمحا ب واحد ابار  دحفيها الي راندن الاداا  ررم 
. 

ب في تحدأد الاو ا واالوالد الباصدأن 12ب  ن الماد  (4االحالا في الفبد  ( -41
 الي راندن االحدال الاأصيا.

 -المعدل : 1631لسنة  68سالسًا : في قانون الكمارك رقم 
ب  ن الباندن في تحدأد نقاع  دأانه ى ي 2االحالا في البند (نوالب  ن الماد  ( -4

المنقبا ال مدايا واللي تامع االرا ي الأا عا لالياد  العداع و ياهها الداخ يا 
 وبحدها االر يمي الي رداىد الباندن المدني .

بصالالدد بالالالح م الالالم  لالالم أ لالالالب در الالا  ب فالالي تحدأالالد الم42االحالالالا فالالي المالالاد  ( -2
 البلا  زلي رداىد راندن المدافعا  المدنيا .

ب  ن البالاندن فالي تحدأالد المبصالدد بالب الائع المالاللدرد        04االحالا في الماد  ( -0
 المعدل . 4821لالنا  03الي راندن الل ار  ررم 

ةرالالا  ب فالالي تحدأالالد المبصالالدد بالع 01االحالالالا فالالي البنالالد (خا الالالاعب  الالن المالالاد  (    -1
الل ارأالا اللعاردأالالا وغيالالد اللعاردأالا واالشالالأاا القبيعيالالين والمعنالدأين الالالي اح الالاع    

 الباندن المدني وراندن الل ار  .
ب فالالي تحدأالالد المبصالالدد بالعة الالا    01االحالالالا فالالي البنالالد (  اد الالاعب  الالن المالالاد  (     -5

 الل ارأا الي راندن الل ار  .
 نالاله للحدأالالد المبصالالدد بالالالعقة   ب 02االحالالالا فالالي البنالالد( خا الالالاعب  الالن المالالاد  (  -1

 الد ميا الي راندن العقع الد ميا .
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ب في تحدأد الممثع الباندني وال ها  الب ائيا وال ها  14االحالا في الماد  ( -1
 الد ميا المألصا االخدى الي راندن المدافعا  المدنيا .

أالاللدرد  الن   ب فالي تحدأالد االىفالاء لمالا     455االحالا في البند (اوالعب  الن المالاد  (   -2
  ب4(2335ب ائع لدئي  ال مهدرأا بصفله الماتيا الي اح اع الد لدر لالنا 

 ) ضريبة المبيعات (  1661لسنة  82في القرار رقم   -ساوعًا:
زذا لالالم أ الالن فالالي رالالدار فالالد   الالدأبا المبيعالالا  ت ائالالا صالالدأحا ل باىالالد       

 -ال دأبيا اال ان فيه حاللين  ن الل ائا ال منيا هما :
فالالالي البنالالالد (اوالعب  الالالن البالالالدار فالالالي تحدأالالالد المبصالالالدد بفنالالالادع و قالالالاىم   االحالالالالا -4

 الدر لين المملا   واالولي الي راندن الالياحا.
المدافع الالياحيا  بإدار اإلحالا في البند ( ثانياعب  ن البدار في تحدأد المبصدد  -2

 الي راندن ادار  المدافع الالياحيا.

 املبحث الثالث
 ريبية أهمية جتزئة القاعدة الض

الحظنالالا فالالي المبحالالو الالالالابع ايالالف ان ت ائالالا الباىالالد  ال الالدأبيا تلقالالابع     
ونلائج  بدن الباندنيالا الالم  أح الم الباىالد  ال الدأبيا وتالدىمها ونالأتي اآلن لنلعالدف         
ى الالي  الالدى اهميالالا ت ائالالا الباىالالد  ال الالدأبيا  الالن خالالةل ت دأالالالها لأصالالائص هالالم      

وانلهالاء بالأصالائص المميالا      الباىد  بدءاع  ن الأصائص العا الا ل باىالد  الباندنيالا   
 ل باىد  ال دأبيا .

و نلدك  انباع خصائص العمد يا وتنظيم الالال دك اال لمالاىي واالرتبالاط    
وال تلأثد بالل ائا اال بصدر  غيالد  باشالد  ، امالا  النلدك      دال تؤثبال ااء ادنها 

نأ اع الصفا اللادأعيا في الباىد  ال دأبيا والأ الدا لمبالدن ىالدع الد عيالا  نعالاع      
ل ل دار حيو  البع تفصاليع ىةرلهالا بالل ائالا وارتباطهالا بهالا ارتباطالا  باشالداع فالي          

 المبحو الالابع .
ونأتي الي بحو ببيا الأصائص و دى ت دأالها با لأداع ا  دب الل ائا 

 ل باىد  ال دأبيا وذلك في المقالب الأمالا اآلتيا .
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 املطلب االول
 التجزئة وصفة التجريد يف القاعدة الضريبية

دصف الباىد  الباندنيا ىمد اع وال دأبا خصدصاع بالل دأد ىند ا تبلعد ت
ىن الدخدل باللفاصيع فل ع الأقالدط العدأ الا وتلالدك ت الك اللفصالية  ل الال قا       
الماليا والفبه والب اء ، و ن هنا أبالدو االرتبالاط بينهالا وبالين صالفا العمد يالا اللالي        

  ال بالموا  ، وأدخع  من تعني  أاطبا  ن تد ه لهم الباىد  ال دأبيا بالصفا
 ب 4.(ت دأد الباىد  الباندنيا ابلعادها ىن ذاد اال ث ا اللفصي يا

ول ن هع تؤثد ت ائا الباىد  ال دأبيا في صفا الل دأد فيها م او بعبار  
اخدى هع تؤد  الل ائا الي  عع الباىد  ال الدأبيا تالدخع فالي اللفاصاليع وت الدن      

 راىد  غيد   دد  م
ان الل ائالا بإحاللهالا زلالي نصالدا نخالدى خاصالا ت الك غيالد         رد أبدل رائع 

تعمالالع الالالدخدل باللفاصالاليع وتنالالافي الل دأالالد فالالي الباىالالد  ال الالدأبيا   فأنهالالاال الالدأبيا 
وباللحدأد ىند ا تحيع الي رداىد الباندن الأاا ، والمثال ى ي ذلك الفبد  االولي 

حالالت فيمالا ألع الع     ن الماد  الثانيا  ن راندن  الدأبا الالدخع العدارالي النافالم اللالي ا     
الل ارأالالا الالالي المالالادتين الأا الالالا والالاد الالا  الالن رالالاندن الل الالار  العدارالالي    بالىمالالال

النافم والم  ال أعدو نن أ دن تفصيةع لنداا هم  الىمال وشدوط اع واحد   نها 
وباللالي ف أن نص الفبد  االولي  ن الماد  الثانيالا  الن رالاندن ال الدأبا رالد ت المن       

 الا والالاد ا  ن راندن الل ار  .نص المادتين الأا 
أعفع   مدىا  ن الحبائع اللي  لر درى ي نن رنأاع اهما وبح م تالقيحه   

 -تدىم صفا الل دأد في الباىد  ال دأبيا الم ان  وتعا ها وهي :
زن الل ائا لم تفعع هنا  دى تباليم الباىد  ال دأبيا بين ااثالد  الن نالص،     -أواًل :

 بالإدراج انها  را الت بم الدد الل ائالا لهالم  الباىالد  ولالم تبالم         ف م ت ف زليها شيئاع بع
 تفاصيع  دأد  غيد  د دد  في النصين .

حلي اذا   منا  دالع بان الل ائا ليالت  هملها اللباليم فبالط وانمالا ا الافت     -ثانيًا :
باللأايالد لالم ت الف ا  تفاصاليع ، ذلالك انهالا        فأنهالا شيئاع  دأداع الي الباىد  ال الدأبيا  

 لعد  ىدع الدخدل في اللفاصيع واالبلعاد ىنها . اء  نصةع 
ان الل ائالالا و الالي ا ل دصالالدل الالالي غاأالالا هالالي االبلعالالاد ىالالن ال ائيالالا  واالالع   -ثالثااًا :

اللفاصيع المدر ا في نصدا اخدى ، ف دال الل ائا لب ي ى الي صالفا الل دأالد    
فالالالي الباىالالالد  ال الالالدأبيا فبالالالدون االحالالالالا  الالالي دن  الالالن ال الالالدور  ى الالالي الماالالالدا    
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أد ح في النصدا ال دأبيا اع تفاصيع الباىد  ال الدأبيا فمالثة   ال دأبي ان 
لدال االحالا الي نص المادتين الأا الا والالاد ا  الن رالاندن الل الار  لد الب ى ياله      
ان أ من نص الفبد  االولي  ن المالاد  الثانيالا االع  الا ت المنله المادتالان الأا الالا        

 والالاد ا وباللالي االبلعاد ىن الل دأد .
ارتباط البالدانين ال الدأبيا ب الع   الاال  الحيالا  فالي الم لمالع وباللالالي         ان  -راوعًا :

ارتباطها ب ع فالدوا البالدانين االخالدى فالي النظالاع البالاندني والحا الا الالي تد اليح          
االصالالقةحا  اللالالي ت الالمنلها هالالم  البالالدانين أ عالالع  الالن الل ائالالا با الاللأداع االحالالالا  

صالا الل دأالد فالي    الصدأحا وال منيا الد الي ا االن الح ل دصالدل الالي تعميالع خصي     
الباىد  ال دأبيا، وغيابها أعني ا دأاد ىدد النصدا ال دأبيا وابالد ح الم هالم     
النصدا ى ها تاللقيع ان تدا ه ال الم الملااأالد  الن االصالقةحا  الباندنيالا اللالي       
أاللأد ها المادا ال دأبي ،  ما أؤد  الي ىم با الباندن ال دأبي وصيدورته 

دني واذا اانالالت ال الالأا ا والعم بالالا تعنالالي البالالد    البالالاندن اال الالأم فالالي النظالالاع البالالان  
والعظما في الحالابا  المادأا اال انها في نقاع النظاع الباندني تعد وبالاالع واباللةء   
 الالا بعالالد  ابالاللةء ف  مالالا االالان البالالاندن رشالاليباع رصالاليد النصالالدا وىالالددها ر يالالٌع اانالالت    

ا هم  البداىد رداىد  ااثد تحدأداع وااثد ىمد يا وهد  ا ال أم ن نن ألم زال بل ائ
 ىن طدأع ت ائلها بين ااثد  ن نص . 

وبهالالما فالالان الباىالالد  ال الالدأبيا ت الالدن ااثالالد ت دأالالداع اذا  الالا اانالالت   الالان  ،     
فالل ائا تعا  وتبد  وت دس الل دأد في الباىد  ال دأبيا للبد  هنا اهميا هم  

 الل ائا و دورتها ل باىد  ال دأبيا بصدر  خاصا .  

 املطلب الثاني
 ة وذاتية القاعدة الضريبيةالتجزئ

ال نالالدد هنالالا ان ن الالدر  الالا ر نالالا  حالالدل  درالالع البالالاندن ال الالدأبي فالالي النظالالاع     
الباندني بين  ن أدىي انه فدا  ن فدوا الباندن الأاا وبين  ن أ حباله بفالدوا   
البالالاندن العالالاع وبالالين  الالن أعالالد  راندنالالا  الالاللبةع ال ارتبالالاط لالاله بفالالدوا النظالالاع البالالاندني 

والأاصا اللي ر حنا  نها انه فدا  ن فدوا الباندن العاع له االخدى العا ا  نها 
ذاتيله الأاصا اللي ت عع له ىةرا وثيبا بببيا فدوا الباندن االخدى  ن دون ان 
تن د تميا  ببعض المباد  العا ا ل باندن ال دأبي بحيو أم ن الد دا في حالالا  

الالالم  ال ألعالالار   ىالالدع احلدائالاله ى الالي ح الالم  عالالين الالالي غيالالد   الالن البالالدانين بالاالال ع
 والمباد  العا ا ل باندن ال دأبي .

ونبف هنالا لنلالالاءل زن اانالت الل ائالا تالؤثد  ال باع فالي هالما اللالد يح لماتيالا           
الباىد  ال دأبيا بحيو ت عع الباندن ال دأبي او الباىالد  ال الدأبيا تابعالا تبعيالا     
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ئالالا خ الالدا ل بالالاندن العالالاع او ل بالالاندن الأالالاام او بعبالالار  اخالالدى هالالع تنبالالع الل ا    
الباىد  ال دأبيا  ن خانا الماتيا الي خانا اللبعيا المملا ل باندن الأاا م خاصا 
وان الباندن ال دأبي ألميالا ب ثالد  االحالالا فياله ل بالدانين االخالدى بالالبب ارتباطاله         

الأاصا الي اح اع الباندن الأاا  باإلحالاب ع   اال  الحيا  ،  ا أ ع ه ألصف 
اللي تمثع  الا المادا المنادد  الىلمادهالا ادىالاء   اللي تح م المعا ة  الماليا 

 لفد  ال دأبا .
اأن تأتي ذاتيالا الباىالد  ال الدأبيا زذا االان فيهالا هالما ال الم  الهائالع  الن            فمن

االحالالاال  الالالي نصالالدا البالالاندن المالالدني والبالالاندن الل الالار  وغيدهالالا  الالن فالالدوا       
م اال تصبح بملك الباندن الأاا االخدى بالا ع الم  أ ع ه ذأةع ل باندن الأاا 
 الباىد  ال دأبيا  اءاع ال أل ان  ن رداىد الباندن الأاا م

الفالد    لح الاع و ا أاأد اىلماد صفا الماتيا صعدبا هد تق الب الباندنيالا   
واالىفاء  ن ال دأبا ى ي حد  داء ف د اانت الباندنيا  ق دبا ل فد  فبط لب نالا  

دف ال العيف المعنالي بالحماأالا    ان الدولا هي القدف البد  في المعادلالا وان القال  
ال دأبيا هد الم  الف (المالداطنب وباللالالي أم الن البالدل ان الباىالد  ال الدأبيا  الن         
رداىد الباندن العاع اللي لها ذاتيا خاصا اما هد الحال في الباندن ال نالائي اال ان  

 الن ال الدأبا اأ الاع أ الع الم  الف ى الي رالدع المالالاوا   الع           لإلىفاءتق ب الباندنيا 
قدفين لةللااع ال دأبي بحيو ال أم ن البدل زن احدهما طالدف  العيف   الدولا ا

واالخد رد  او ان الباندن ال دأبي  اء لحماأا  صالح الم  فين او  الاء لحماأالا   
 ص حا الأاانا فبط بع انه  اء ل حماأا والمدا نا بين  صالح االع  نهالا وهالد  الا     

الباندن ال دأبي لمص حا  اللي فالد  الاك في اآلراءدفعنا في الالابع الي ان ار 
 الم  ف وت ك اللي فالدته لمص حا الأاانا .

وى الالي هالالما ف الالد اىلمالالدنا  عيالالاراع االالدن الدولالالا طدفالالاع فالالي العةرالالا الباندنيالالا     
وىدها صالاحبا  ال قا و الياد  للبدأالد اىلبالار الباىالد  ال الدأبيا راىالد   الن رداىالد           

الم  الالف ى الالي رالالدع  البالالاندن العالالاع لصالالد نا بالحبيبالالا المالالمادر  وهالالي االالدن الدولالالا و   
المالاوا  في العةرا  اللي تح مها البدانين ال دأبيا وباللالي فالباندن الأاا هد 
الماللبد االص ي لهم  البداىالد وهالد   منهالا فهالد الالم  أالنظم العةرالا  اللالي أ الدن          

 فيها القدفان ى ي ردع المالاوا . 
ن هناك ولن أالعفنا في ذلك البدل بانه في اع ىةرا  الباندن الأاا أ د

 بابع  باشد لما أدفعه اع  ن القدفين ا ا فالي البالاندن ال الدأبي فالدولالا ال تالدفع      
 بابةع  باشداع ل م  ف بال دأبا، فاذا اان ذلك صحيحاع في ال دأبا فما هد الحالع  
فالالي الد الالم والبالالدانين اللالالي تفد الاله وخاصالالا ان الد الالم أالالدفع  بابالالع خد الالا  باشالالد   

صحيح نن الد م أدخع  من اللادأع المالي ول نه تبد ها الدولا ل م  ف بدفعه ، ف
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ان نبالد بد الدد اخاللةف فالي      نال أم ال ال أدخع  المن البالاندن ال الدأبي ى مالاع اننالا      
القبيعا الباندنيا بالين البالاندن ال الدأبي واصال ه اللاالدأع المالالي فالاذا االان االخيالد          

بنا زلي البدل راندناع ىا اع ف يف أم ن نن أ دن الول راندناع خاصاع م وهد  ا أنلهي 
نن ت ائالالا الباىالالد  ال الالدأبيا تنفالالي ىنهالالا صالالفا الماتيالالا وت حبهالالا ببداىالالد البالالاندن         

 الأاا.
مااا  ع نفااازال نننالالا أم ننالالا نن ن حالالظ باالاليء  الالن اللأ الالع ىالالدع درالالا  الالا ريالالع       
 ناحيتيا :

 الالع اال دأالالاد الفالالاحك لعالالدد االحالالاال  فالالي البالالاندن ال الالدأبي الالالي نصالالدا    -اواًل:
ىنهالالا  يال أنفالالاالرتبالالاط الاالالدأد بالالين البالالاندنين اال ان ذلالالك  البالالاندن الأالالاا بالالالبب  

الماتيا حيو أببي ل باىد  ال دأبيا تمياها، فصحيح ان اغفال الماالدا ال الدأبي   
النص ى ي ح م  عين أ ا نا بالعدد  الي اح اع الباندن الأاا اللي و عت ذلالك  

بالاال ع الالالم   الح الم وفصال له ، ول ننالا ال أم الن نن نأخالم ذلالك الح الم ى الي ىةتاله و         
أعمالالع بالاله فالالي نقالالاع البالالاندن الأالالاا وانمالالا أ الالب ان ن عالالع ذلالالك الح الالم أل الالان       
وألدافع  ع اح اع الباندن ال دأبي فهما االخيد  ح دع بمباد  ال أم ن ت او ها 
فمثةع لم أاد المادا ال دأبي العداري الي المباصا وباللالي أم ن الد دا فيمالا  

مدني اال اننا  نصقدع بماتيا الباندن ال دأبي اللي ألع ع بها الي رداىد الباندن ال
 ب4(تأبي ان ت دن هناك  باصا بين دأن ال دأبا وا  دأن آخد.

ن الالا البالالدل زن المالالالاوا  بالالين اطالالداف االللالالااع ال الالدأبي ت عالالع الباىالالد           -ثانيااًا :
ال دأبيا اردب ل باندن الأاا  نهالا ل بالاندن العالاع فالة ىةرالا ل ل ائالا باله ال  الن         

وال  ن ردأب ، فالداء اانت الباىالد  ال الدأبيا  دحالد  اع   الان  فالالمفلد       بعيد 
بباء المالاوا  رائما ، و ع ذلك فالمالاوا  ليالالت حبيبيالا بالع هالي نظدأالا فبالط حيالو        
 بع اللد يح ان   قا الدولا و يادتها تبد  في الباندن ال دأبي بانفداد الدولالا  

ال الدال والا الان والم الالان   بلحدأالد نقالاع  الدأان ال الالدأبا  الن حيالو االشالالأاا وا     
وبلحدأد تفاصيع ال باأا والالالعد واإلىفالاء اافالا وال أ الدن  الن الم  فالين اال اللبيالد        
بهم  االح اع واالللااع بها با ع دريع وزال تعد دا ل  ااءا  المحدد  في الباندن 

 ال دأبي والبدانين االخدى . 
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 املطلب الثالث
 التجزئة وَامرية القاعدة الضريبية

م ألفالع الفباله ى الي االدن الباىالد  ال الدأبيا  الن البداىالد اال  الد  فبالد ان الد            لال 
ى يها البعض  نهم ذلك فيما وصفها البعض االخد باال دأا وورف الالبعض االخالد   
 درفاع و قاع فعد اغ ب البداىد ال دأبيا  ن النظاع العاع والب يالع  نهالا فبالط ليالالت     

 ب4(أالفلها. ن النظاع العاع وباللالي أ د  االتفاع ى ي  
ورد ر حنا فيما  بع صفا اال  دأا ل باىد  ال دأبيا ى ي الدغم  ن ىدع 
و دد نص أد ب االللااع بها وانما الىلبارها  ن النظاع العاع وخاصالا ت الك اللالي    
تدخع في نقاع  بدن الباندنيا  ن فالد  و باأالا واىفالاء وتعالدأع وبالالدغم  الن ان       

ال دأبيا  ن  من رداىد النظالاع العالاع    المادا العداري لم أماد صداحا اال در
اال ان االالالدن ال الالالدأبا ادا  بالالالع اهالالالم ادا   الالالن ادوا  الاليا الالالا الماليالالالا فالالالي الالالالبةد     

اتفالاع   فالأ  الملااأد  لها في هما الم ال أد ح اىلبارها  ن النظالاع العالاع    ولرهميا
اللالي  ى ي  أالفلها أعني  أالفا لاليا ا الدولا االرلصادأا واال لماىيا والاليا يا 

 هي الب ب النابض ل نظاع العاع .
وبالدغم  ن ذلك فبد أبدل رائع ان اىلماد المادا ا  دب اللبدأد االتفاري 

وز الالا   ريالالاع   ب2(. وتق بالاله تبالالدأم الم  فالالين وغيالالدهم إلرالالدارا  الالالدخع والحالالالابا      
الاداا بحالاب ال دأبا بماتها ودفعها لالدائد  ال الدأبا واىلمالاد الماالدا ا ال دب      

ب  ن راندن 52، 51لص حيا في اللعا ع  ع  المأالفين ل   ن المادتين(ا اللالدأا
 دأبا الدخع ىن طدأالع االتفالاع بالين الالال قا الماليالا والمح الدع ى ياله بالدفع  ب الغ          
 عين ابدأع ل عبدبا ، أؤاالد ا  انيالا االتفالاع ى الي خالةف الباىالد  ال الدأبيا بالنص         

 الم م ا.  الباندن وباللالي أد ح ادنها  ن البداىد الباندنيا
ى ي نن هما الدن  ألنا ي ان المادا ال دأبي او د ف الةع ىالن اللبالدأد    
االتفالالاري تبالالدأداع ادارأالالاع واخالالد احلياطيالالاع وثالثالالاع ز الالافياع وهالالم   ميعالالا ال تحلالالاج زلالالي    
تبدأالالد نو حالالالابا  الالالدخع وانمالالا تعلمالالد الالالال قا الماليالالا فيهالالا المظالالاهد الأار يالالا       

ا ى ي الم  ف ، بع نن الال قا الماليا فالي العالداع   واللبدأد ال اافي للبدأد ال دأب
ال تاللند زلي تبارأد الدخع وحالالاباته ببالدر    فأنهاحلي ىند ا تعلمد اللبدأد االتفاري 

اىلماد ال دابط الالندأا اللي ت عها الهيئا العا ا ل  دائب وت اع  ميع فدوىها 
 تمثالع  ق بالاع اتفارالاع    في المحافظا  باىلمادها في اللبدأد ، ناهيك ىن ان اللالدأا ال
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ى ي خةف البداىد ال الدأبيا ببالدر  الا تمثالع ن ال دباع ل المان الحصالدل ى الي دأالن          
 51ال دأبا ألبع  د المأالالف ابالدأع ىالن ىبدبالا الحالب  الالدارد  فالي المالادتين (        

ب  ن البالاندن فالق الب اللحدأالد  المبالدع  الن ربالع  دت الب المأالفالا او  مث اله           52،
د الالم  أح الم هالم  اللالالدأا وانمالا أببالي الح الم ل بالاندن         الباندني ال أ عع االتفالاع هال  

البالاندن   لح الاع ال دأبي فهما الق ب ال أم ن نن أدرج فيه  بد ه شدوطاع  أالفا 
 ن ناحيا ولي  فياله الالااع ل الال قا الماليالا  مث الا بالد أد الماليالا بببدلهالا  الن ناحيالا           

ذلالك ان العةرالا بالين    ثانيا ، فحلي بعد الببالدل أببالي الح الم خا العاع للنظاليم البالاندن       
القالالدفين ليالالالت ىبدأالالا بالالع ىةرالالا أح مهالالا المداالالا اللنظيمالالي ل م  الالف فهالالد اشالالبه       
 ب4(بالمداا اللنظيمي ل مدحف الم  أبدع ط باع ل لعيين وتدافع ى يه الدائد  المعنيا.

وحلي لد  ال منا  الدالع نن فالي اللالالدأا الصال حيا اتفارالاع ى الي خالةف اح الاع          
ندن  الالدأبا الالالدخع فهالالي لالالن تأالالع بأ دأالالا الباىالالد      ب  الالن رالالا  52، 51المالالادتين ( 

 ال دأبيا حيو لي  في هاتين المادتين رداىد  دأبيا وانما رداىد  نائيا .
وبعد ان انلهينا الي ا دأا البداىد ال دأبيا نأتي لنلالاءل ىن اثد الل ائا 

 ى ي هم  الصفا فيها وادنها  ن النظاع العاع .
ال الدأبي ان فالي الل ائالا  الدباع لصالفا       البالاندن  لح الاع فبد أالدى المللبالع   

ال دأا ىد  الحائط وتحدأةع ل باىد  ال دأبيا الي البداىد الم م ا وخاصا ان 
االحالا الي رداىد البالاندن الأالاا تم الن الم  الف  الن الاللم ص  الن ال الدأبا ىالن          
طدأع  حاولا ىدع و ع نفاله في  د ع الم  ف، فمثةع أأ الع الماالدا بالدال     

الاراىيالا ل الالدأبا الالدخع وفالي ذلالك ت ائالالا باإلحالالا زلالي رداىالالد       زأ الار الرا الي   
البالالالاندن المالالالدني لمعدفالالالا المبصالالالدد ببالالالدال  اإلأ الالالار وال أأفالالالي نن اإلأ الالالار ىبالالالد  
وباللالالالي فهالالد اتفالالاع أم الالن لرفالالداد نن ال أبد الالد  نصالالةع ، و الالن ثالالم ال أأ الالعدن       

وىالدع   ل  دأبا ، و ن هنالا فالالم  ف أالاللقيع الاللأ ص  الن دفالع ال الدأبا بإرادتاله        
زبدا ه لعبد زأ ار الر  الاراىيا وريا ه باراىلها بنفاله والحالال ذاتاله  الع ببيالا     

  صادر ال دأبا.
ول ن ردالع اهالما فياله  صالادر  ى الي المق الدب فهالد أعفالع نن هالما ال الةع أاالمع               

الباىد  ال دأبيا الم ان  والمدحد  ى ي حد  الداء وال خصدصاليا ل ل ائالا فياله ،     
بملك أ ع ه أل نب ال دأبا وال ت ع ه ألهالدب  نهالا حيالو زن     اما نن رياع الم  ف

هناك اخلةفاع ابيداع بين ت نب ال الدأبا واللهالدب  نهالا ، ف الةع ىالن نن ىالدع ريالاع        
الم  ف بممار ا النااط الأا ع ل  دأبا ت ع ه أالبع الأ دا ل  دأبا فهد لم 

                          



 الضريبية تجزئة القاعدة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

482 

غيالد  االمدل   أأ ع لها نصةع حلي أبال بأنه نتفالع ى الي خةفهالا فهالد فالي الصالع       
بح مها وخارج نقاع  دأانها وباللالي فالل ائا ال تؤثد زطةراع في ا دأا الباىالد   

  ب4(ال دأبيا.

 
 

 املطلب الرابع
 التجزئة وجتسيد مبدأ املالءمة بني السلطة واحلرية

تظهد الباىد  ال دأبيا ى ي نبهي صدر  اللدا ن والمةء ا بين ف دتي     
ن الم  الالف حاامالالاع و ح د الالاع فالالي ذا  الدرالالت ، وذلالالك    الالالال قا والحدأالالا ، بالالين االالد  

الللاا ها الصارع بمبدن الباندنيا في الفد  وال باأا واللعدأع واإلىفاء امالا  البع   
 اللفصيع.

وال أعيد  ن ال د شيء نن ت دن الباىد  ال دأبيا   ان  بالين ناثالد فالي    
نن أ الدن   نص راندني فمن نهم شدوط الل ائا هد ادن النصين رالاندنيين، بمعنالي  

اة نصي الباىد  ال دأبيا  ل مناع في نص راندني صادر ىن الال قا اللادأعيا 
المألصا في البةد فلل الد بملك المةء الا بالين االدن الفالدد أمثالع الالال قا العا الا ،        
ذلك نن  مث يه في الال قا اللادأعيا هم  ن فد الدا ال الدأبا، وهالم أعبالدون ىالن      

بيالالد حدألالاله فالالي اللعا الالع بدخ الاله وأ لالالاع بالالدفع  زرادتالاله فالالي ذلالالك ، وفالالي الدرالالت ذاتالاله تل
 ال دأبا باىلبار  خا عاع ل ال قا العا ا.

و ن هنا فالل ائا ال تؤثد في خصيصا اللداؤع بين الالال قا والحدأالا فالي    
الباىد  ال الدأبيا بالع تعا هالا وت د الها باشاللداطها نن ت الدن اإلحالالا بالين نصالين          

 راندنيين .
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 املطلب اخلامس
 عد الضريبةالتجزئة ومراعاة قوا

الحظنا فيمالا  البع نن  الن خصالائص الباىالد  ال الدأبيا  داىاتهالا ل بداىالد         
الربع اللي نردها الفبه المالي ل  الدأبا  الن ىدالالا وأبالين و ةء الا وارلصالاد ورالد        
تناولنا باللفصيع نثد الل ائا ى ي راىالد  اليبالين فالي ال الدأبا وانلهينالا زلالي تعاأالا        

دالا والمةء ا واالرلصاد فالل ائا ال تالؤثد فيهالا   الل ائا لهم  الباىد  ، ن ا ىن الع
 ق باع فهي بالنالبا لها   دد تباليم ل باىد  ال دأبيا وتد أع لابيها بين ناثد  الن  
نص راندني ، فهي ال تم  العدالا بايء زن لم ت ن ت د الها بلق الب الباندنيالا فالي     

ال الالدأبا  االالة النصالالين المحيالالع والمحالالال ى يالاله. وال شالالأن لهالالا بالمةء الالا فالالي دفالالع     
و باألها  داء ل م  ف نع ل أاأنا العا ا. والحال ذاته  ع راىد  االرلصاد فة تاأد 
الل ائا  ن ت اليف  باأا ال الدأبا وال تعالدل فيهالا ذلالك نن  الا تفع اله ال أعالدو رالدر         
تع ع ال د بهالاتين الباىالدتين نن أ الدن تبالاليماع لاالبي الفالد  والح الم فالي الباىالد           

 نص.ال دأبيا بين ناثد  ن 
وى يه فالل ائا ن  دب صياغا راندنيالا  هالم  الداع ل باىالد  ال الدأبيا ادناله       
ألدافالالع  الالع الأصالالائص العا الالا ل باىالالد  الباندنيالالا والأاصالالا ل باىالالد  ال الالدأبيا وال   
أنار ها وهي دىالد  للبنالي هالما ال ال دب  الن ربالع الماالدا ال الدأبي ى الي نقالاع           

صالالدالع زلالالي رالالاندن   وا الالع ى هالالا تعالالا  وت الالدس وتؤاالالد هالالم  الأصالالائص وتبدأهالالا و  
  دأبي  ن ثع. 

 :اخلامتة

وفالالالالي خاتمالالالالا هالالالالم  الدرا الالالالا نالالالالدى نن  الالالالن ال الالالالدور  نن نحالالالالدد نهالالالالم   
 اال لنلا ا  واللدصيا  اللي انلهينا زليها وذلك في نبقلين هما :ـ 

 خ صنا زلي ا لنلا ا  ىد  نهمها :ـ أواًل :ـ االستنتااات :ـ 
ر في ىدوره للبعالو نو تعالا  فياله     ـ أحلاج الباندن ال دأبي زلي د اء  دأد  ت 4

روح الماتيا زن لم نبع اال لبةل ىن الباندن اإلدار  وببيا فدوا الباندن الخدى 
أم الالن نن تلمثالالع هالالم  الالالد اء بنظدأالالا  فبهيالالا  دأالالد  تالالاللعع  الالا وصالالع زليالاله الفبالاله       
ال نائي الشلدااه  ع الباندن ال دأبي بمبدن الباندنيالا للالاللعيد نظدأاتاله وتالالحبها     

الباندن ال دأبي  ع الخم بنظد االىلبار خصدصيا الباندن ال الدأبي  مالا   ى ي 
 أؤد  في النهاأا زلي ت دأن بناء صدح ىظيم ل فبه ال دأبي العدبي . 

ـالال تحالالدث ت ائالالا الباىالالد  ال الالدأبيا ىنالالد ا ألالالد ا شالالباها بالالين نصالالين رالالاندنيين       2
غيدها  ن  لاا نين بصدف النظد ىن ادنهما  ن نصدا البدانين ال دأبيا نو 
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البدانين وأ دن اللالاا ن باإلحالالا فالي احالد النصالين زلالي نالص نو رالاندن آخالد نافالماع           
 ورت اإلحالا .

ـالال تعالالد الل ائالالا ن الال دباع  الالن ن الالاليب الصالالياغا الباندنيالالا الالالال يما غاألالاله اال الالل ابا   0
لملق با  الل ا ع الباندني والحد  ن ن  ا الباىد  ال دأبيا بلد أعها بالين نصالين   

ن دون نن تالالؤثد فالالي نلالالائج  بالالدن الباندنيالالا وال تمالال  فالالي الدرالالت ذاتالاله       رالالاندنيين  الال 
 خصائص الباىد  ال دأبيا .

ـ تأل ف ت ائا الباىد  ال دأبيا ىن الفداغ اللادأعي ال دأبي ب دنهالا ن ال دباع   1
 ن ن اليب الصياغا الباندنيا الال يما وىن الباىالد ال الدأبيا ى الي بيالا  بلق بهالا      

يالالع والمحالالال زليالاله ف الالةع ىالالن اللالالاا ن وىالالن اللفالالاليد      الباندنيالالا فالالي النصالالين المح  
 بارتباطها بالباىد  ال بالنص .

ـالال تأخالالم الل ائالالا شالال  ين احالالدهما صالالدأح واآلخالالد  الالمني تاخالالد بهمالالا نصالالدا     5
اللاالالدأعا  العداريالالا فالالي البالالدانين ال الالدأبيا العداريالالا راطبالالا  مالالا أاالال ع اللفاتالالا         

ع الغدا  المد الد   ناله    حمدد   ن المادا زلي ا لأداع ن  دب الل ائا للحبي
 في خد ا نهداف وغاأا  البدانين ال دأبيا .

 ولما تبدع  ن ا لنلا ا  ندصي بما أأتي :ـ  ثانيًا :ـ التوصيات :ـ
ـ اللد ع في ا لأداع ن  دب ت ائا الباىد  ال دأبيا  ن ربع المادا ال دأبي 4

أا وت الدأ  نلالائج   العداري لمدا ها  ا تببي  ن آثار ن  ا الباىد  ال دأبيا وتعا
  بدن الباندنيا وخصائص الباىد  ال دأبيا.

تحدأع  ميع البداىد ال دأبيا ى الي بيالا  المد الدد  فالي البالدانين ال الدأبيا        -2
 الي ت ائا ل باىد  ال دأبيا .

حالا او ت ائا الباىد   د  ميع الفداغا  اللادأعيا ال دأبيا ا ا با لأداع اال -0
 .ال دأبيا

 :جعاملصادر واملرا
 البدآن ال دأم -

 أواًل :ـ الكتب 
 .2330، دار الحدأو، الباهد  ، 4العة ا ابن  نظدر، لالان العدب، ج -4
 . 4815د. احمد  ة ا ، دروس في  دخع الدرا ا الباندنيا، بم ، -2
د. حا الالد درا  و د. الالالاليد ح الالا   : الالالنظم ال الالدأبيا، الالالدار ال ا عيالالا، بالالم ،     -0

4883 . 
ع المدصفاو  : الل دأم في تادأعا  ال دائب، دار المعالارف  د. حالن صاد -1

 .4810، الباهد ، 
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د. حالالالين خالالةف : الح الالاع العا الالا فالالي رالالاندن ال الالدأبا ،  قبعالالا ل نالالا البيالالان   -5
 .4811العدبي، الباهد  ، 

د.  عد ىبد ال بار الع دش : درا ا  فالي العالدف الد اللدر  ، شالداا االنعالاع       -1
 .4888د ، بعداد ، ل قباىا الفنيا المحدو

 .4815شم  الدأن الدايع ، المدخع لدرا ا الباندن ، بم ، -1
د. صةح الدأن ىبد الدهالاب : الصالدل العا الا لنظدأالا البالاندن،   لبالا ىمالان         -2
،4821. 
ىبالالد البالالاري الب الالد  و  هيالالد الباالاليد: المالالدخع لدرا الالا البالالاندن، بيالالت الح مالالا،    -8

 بعداد، بت .

 .4811هدر  و د. احمد حالن ، نصدل الباندن ، بم ،د.ىبد الد اع الالن -43
د. ىبد الفلاح الصيفي : الباىد  ال نائيا ، الاداا الادريا ل ناد واللد أالع ،   -44

 .4811بيدو  ، 
،   لبا دار الثبافا ل ناد 4د. ىبد البادر الايأ ي: فن الصياغا الباندنيا ، ط -42

 .4885واللد أع ، ىمان، 
البالالدراو  : المالالدخع ل ع الالدع الباندنيالالا ،  قبعالالا بالالةد الدشالاليد،     د. ىبالالد المالالنعم -40

 .4812الباهد  
د.ىبالالالد المالالالنعم فالالالدج الصالالالد  :  بالالالاد  البالالالاندن، البالالالالم االول، دار النه الالالا     -41

 4825العدبيا، بم ، 
، دار النه الالالا العدبيالالالا،  4د. ىصالالالاع ىفيفالالالي : ت ائالالالا الباىالالالد  ال نائيالالالا، ط   -45

 .2330الباهد  ،  
، دار النه ا 2زبداهيم رائد :   قا الدولا في تنظيم الحبدع، طىمد  حمد  -41

 .2334العدبيا ، الباهد  ، 
 حمالالد نبالالي ب الالد بالالن ىبالالد البالالادر الالالدا  ،  ألالالار الصالالحاح، دار الد الالالا،          -41

 .4822ال دأت، 
، 1د.  حمد الم موب ، البالاندن الد اللدر  والنظالاع الاليا الي فالي البيالان،  ط       -42

 .2332ونيا، بيدو ،  نادرا  الح بي المبد
، دار النه الا العدبيالا ،    2د.  حمد ى ي ىدفه :المدخع ل ع دع الباندنيالا ، ط  -48

 . 4854الباهد  ،
 .4813ردر  نبدال ىقيا : ذاتيا الباندن ال دأبي واهم تقبيباتها ، بم ،  -23
د.  حمالالالدد طالالاله  الالالةل : نصالالالدل الل الالالدأم والعبالالالاب فالالالي الاليا الالالا ال نائيالالالا       -24

 .2335، شداا نا ا ل قباىا، بم ،4المعاصد ، ط
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 ثانيًا :ـ البحوث والرسائل واالطاريح العلمية 
زبداهيم حميد  حالن الابيد  : الفداغ اللادأعي في اح اع ال دائب المباشد   -4

فالالي العالالداع ، نطدوحالالا دالالالدرا  غيالالد  ناالالدر   بد الالا الالالي ا يالالا البالالاندن ب ا عالالا     
 .2331بعداد،

د. ىالالا د ىيالالاش ىبالالد: ال الالدأبا ى الالي نبالالع    يالالا  احمالالد خ الالف حالالالين الالالدخيع و -2
العبالالار او حالالع اللصالالالدف فيالاله، بحالالالو  ناالالدر فالالالي    الالا  ا عالالالا ت دأالالت ل ع الالالدع       

 .2330، 0، ا43االنالانيا، الصادر  ىن ا يا اللدبيا ، الم  د 
حيدر وهاب ىبدد العنالا  : نح الاع اإلرالدار فالي تاالدأع ال الدائب المباشالد  ،         -0

بد الالا الالالي ا يالالا الحبالالدع فالالي  ا عالالا النهالالدأن،    نطدوحالالا دالالالدرا  غيالالد  ناالالدر     
2331. 

 د ان ىثمان رادر، ال دأبا ى ي نبع    يا العبار او نبع حع اللصدف فياله   -1
المعالالدل ، ر الالالا  4822لالالالنا  440فالالي حالالع رالالاندن  الالدأبا الالالدخع العدارالالي ررالالم  

 .2331 ا الليد غيد  نادر   بد ا زلي ا يا الباندن ب ا عا بعداد، 
ىبالالد اهلل : ت نالالب ال الالدأبا فالالي  يالالاان الفبالاله اإل الالة ي، بحالالو       د.  الاليد حالالالن  -5

 نادر في    ا الادأعا والبالاندن الصالادر  ىالن ا يالا الاالدأعا والبالاندن ب ا عالا        
 .2331،  28اإل ارا  العدبيا الملحد  ،ا

د. ىثمان   مان غيةن :  بدن راندنيا ال دأبا وتقبيباته في تادأع ال دائب  -1
، نطدوحا دالدرا   بد ا زلي ا يا الحبدع ب ا عالا النهالدأن،   المباشد  في العداع 

2330. 
د. هالالدى  الالالم االطدر الالي : الل ييالالف فالالي رالالاندن العبدبالالا  درا الالا  بارنالالا ،          -1

 .2333نطدوحا دالدرا   بد ا الي ا يا الباندن ب ا عا المدصع، 
 ثالثًا :ـ القوانيا 

 النافم. 2335د لدر  مهدرأا العداع لعاع  -4

 المعدل. 4822لالنا  440ن  دأبا الدخع العداري ررم راند -2
 


