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 الضريبة على حركة رؤوس األموال
                                                                                                        د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي

 أستاذ املالية العامة والتشريع الضريبي 
 كلية احلقوق / جامعة املوصل

 

 امللخص     
ظن شنننعنلانننالمظالظمننننلمظم ظجنننلمظعننن لع عننن  لمظاننن ظ لمنننالمظل ننن لمننالمظمهننن   لم

مظح ض ل  لسهلظنلمنعق للمظسلعللمظخدم  ,لفضاًللاالح كنل ؤلسلمألململلابن ل
مظحدلدلمالدلال جلدلعحدلمالذظك,لمذلم لالىلمظدلظننلال لحم جعهن لدلالمظعندخللفن ل

مظننلين لظلنندلللمنناللعقججنند  ,للنعج نننلظ انن  لمظسننلبجنلظلالظمنننلمظم ظجنننلالننىلم  ع نن د
حجثل  لبل ؤلسلمألململلظلخ  جللعا ضلمظاملنلمظلينجنلظلمض  ب  لمظدلظجنلف ل
مألسلمقلمظا ظمجن,لفقدلهه  لفك ةلضن ل ةلفن ضلنسنبنلضن جبنلمنخجضننل ندملالنىل
مظعحننلجال لمظنقدجنننلمننالاملنننلمظننىلاملنننلدخنن للابنن لمظحنندلدلظلحنندلمننالمظمضنن  ب  ل

لاننالكلنهنن للسننجلنلتحنندمثلمظعنمجنننلمظدمخلجنننلمظدلظجنننلاننالمظامننال لمظلينجننن,لفضننالًل
لمظدلظجنلانالي جنقلعلعجنعلالمعند  لظنجسلبنجالمظندلللمظمعجقننلالنىلف ضنه ,لبنللالنىل
لمظدلللم خ للمظن مجنلبهدفلعقدج لمظمس ادم لالظجه للفقلظمب دئلمألخالقلمظدلظجن.
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 املقدمة
 أهمية البحث:

 لع عننن  لمظاننن ظ لمنننالمظل ننن لمننالمظمهننن   لمظن شنننعنلانننالمظالظمننننلمظم ظجنننلمظعننن
مظح ض ل  لسهلظنلمنعق للمظسلعللمظخدم  ,لفضاًللاالح كنل ؤلسلمألململلابن ل
مظحدلدلمالدلال جلدلعحدلمالذظك,لمذلم لالىلمظدلظننلال لحم جعهن لدلالمظعندخللفن ل
عقججنند  ,للنعج نننلظ انن  لمظسننلبجنلظلالظمنننلمظم ظجنننلالننىلم  ع نن دلمظننلين لظلنندلللمننال

سلمألململلظلخ  جللعا ضلمظاملنلمظلينجنلظلمض  ب  لمظدلظجنلف لحجثل  لبل ؤلل
مألسلمقلمظا ظمجن,لفقدلهه  لفك ةلضن ل ةلفن ضلنسنبنلضن جبنلمنخجضننل ندملالنىل
مظعحننلجال لمظنقدجنننلمننالاملنننلمظننىلاملنننلدخنن للابنن لمظحنندلدلظلحنندلمننالمظمضنن  ب  ل

مجنننلمظدمخلجنننلمظدلظجنننلاننالمظامننال لمظلينجننن,لفضنناًللاننالكلنهنن للسننجلنلتحنندمثلمظعن
لمظدلظجنلانالي جنقلعلعجنعلالمعند  لظنجسلبنجالمظندلللمظمعجقننلالنىلف ضنه ,لبنللالنىل
لمظدلللم خ للمظن مجنلبهدفلعقدج لمظمس ادم لالظجه للفقلظمب دئلمألخالقلمظدلظجن.

 
 هدف البحث:

جهننندفلمظبحنننثلمظنننىلمظعل نننللظمننندللالمك نجننننلعيبجنننقلمظضننن جبنلالنننىلح كننننل
الض ف لظلدلللمظع لععجقلالىلمألخذلبه للحم جًنل ؤلسلمألململللف ضه لكمل دل

ظنه مهنن لمظمنن ظ للمنندللحنندلعه لفنن لحننللمشنن كللمظعنمجننن,للظاننللمظسننبللمظننىلذظننكل
لجعيلبلعحدجدللا ءلمظض جبنللسا   للدس سه لمظق نلن .

جقنننل لملضنننلثلمظبحنننثلالنننىلمشنننكلنلمج د ننن لمالاننند لفننن ضلمظضننن جبنلالنننىل
 لا ضنلظلخي لنعج ننلمظعحنل  لح كنل ؤلسلمألململلسج اللم  ع  دلمظقلم

مظنقدجنللخضلاه لظلمض  ب  لمظدلظجنلمظع لعقل لالجه لمظالظمنلمظم ظجن.للب ظع ظ ل
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فنن ال ننن كلاال نننللاجقنننلمنن لبننجالمظالظمنننلمظم ظجنننللههننل لمظضنن جبنلالننىلح كنننل
ل ؤلسلمألململلاب لمظحدلدللض ل م لمألخذلبه .
لعس ؤ  ل  :لأل للذظكل بدلمالمت  بنلالىلمظادجدلمالمظ

لم ل للدل لمظض جبنلمظم ظجنلف لههل لمظض جبنل؟ .1
لم ل للما لمظعا لالمظدلظ لف لف ضلمظض جبنللد مجعه ؟ .2
منن ل ننللشننكللمظلانن ءلمظضنن جب للكجججنننلعحدجنندلسننا   لبمنن ل لجعانن  ضلمننعل .3

 مظح جنلم  ع  دجن؟
  للجمكالالخض ثلمظض جبنلظلق نلالمظض جب لمظا م  ؟ .4

 منهجية البحث:
ملضلثلمظبحثللفقلمنه جنلالمجنلعقنل لالنىلدسن سلان ضللعحلجنللع لد مسنل

م  مءلمظعنن ل جلنن لبشنن الفنن ضلمظضنن جبنللد مجعهنن للعحدجنندلسننا   لللا عهنن للمظالممننلل
لمظمؤا ةلف لذظك.

 
 نطاق البحث:

ع لد مسنلمظملضلثلد مسنل  نلنجنلمانععملبنباضلمظمم  سن  لمظدلظجننلمنعلم شن  ةل
,للامنن لالذملدمكننالخضننلاه لظقنن نلالمظكمنن  كلظسننننلظمل ننفلمظقنن نلالمظضنن جب لمظا م نن 

 مالادمه.ل1894
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 صعوبات البحث:
عكمال نالب  لمظبحنثلفن لاند لل نلدلدجننلبحنلثللمؤظجن  ل  نلنجننلعبحنثلفن ل
مظملضلثلل سجم لمالمظن حجنلمظعيبجقجن,لمم لدفان لمظىلم سعا ننلبانددلمنالمظعقن  ج ل

لتعم  لمظبحث.لمظمق   لمظمنشل ةلالىلشبكنلم نع نج ل
 

 هيكلية البحث:
مننالم ننللمظلفنن ءلبمعيلبنن  لمظملضننلثلفقنندل سننمن لمظبحننثلالظننىلمبحاننجا:لمظمبحننثل
مأللللسلفلجعن لللم  جننلمظضن جبنلالنىلح كننل ؤلسلمألمنلمل,لبجنمن لمظمبحنثل

لمظا ن لسلفلجعن لللمظعنهج لمظجن لظلض جبنلالىلح كنل ؤلسلمألململ.
 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

38 

 املبحث األول
 ى حركة رؤوس األموال ماهية الضريبة عل

ل
ك المالنعج نلب لعلا لةلم ع    للمظماللم عجنللغج لذظكلمالم    ل
لمظم  لل لظجسلف  لب نعق ظه  لمألململ لح كن لمظىلسهلظن لمدللذظك لما لمظالم  مظعقد 
مظدمخل لفحسب,للبللف لمظم  للمظدلظ لكأا لظلالظمنلمظم ظجنلمظع لدخذ لع ع  ل

لب ظجقهلمظىلبحثلممك نجنلف ضلض جبنلمظا ظ لمالدلالحدلدلعقجدلم لحدم ا,للمم 
ل.ل(1)الىلح كنلمألململلمظمعنقلنلاب لمظحدلد

لح كنل لالى لمظض جبن لنه   لنشأة لبج ا لععيلب ل لمظملضلث لد مسن لف ا ظذم
لح كنلرؤوس  لالى لمظمؤا ة للمظالممل لبه  لجشعبه لام  للعمجع   للعا ججه  م ململ

لم ململ,للذظكلكم لف لمظمي ظبلمظع ظجن:
 املطلب األول

 نشأة نظام الضريبة على حركة رؤوس األموال 
ل

م ع الههل لفك ةلف ضلض جبنلالىلح كنلمألململلمظمعنقلنلاب لمظحدلدل
لمظىلبحثلمسللبلماجال لب ظجقه لحدم لمم  لمظم ظ , لبمهه    لمظالظمن ب عس ثلههل 

للJames Tobinظعقججدلمنعق للم ململلاب لمظحدلد,للفك الا ظ لم  ع  دلمألم جك ل
لمظىلف ضلض جبنلالىلما مال ل  فلمظامال لل1892ف لا  ل دلللمالدا 

مأل نبجنلاب لمظحدلد,لللذظكلظلحدلمالمظمض  بنلمظدلظجنلف لسلقلمظامال ,لمظع ل

                          

دلمتشننن  ةلبأننننهلنق ننندلبابننن  ةل)ح كننننلمألمنننلمللملل ؤلسلمألمنننلمل(لمجنمننن لل د لفننن ل نننذملمظبحنننثل ننن لعحنننلجال ل(لننننلل)
 ؤلسلمألململلمظنقدجنلمظق ج ةلم  للظلعحلجللمالاملنلمظىلمخ ل,لل لعشمللمظسنلعللمظخندم  ل الذظنكلجخن جل

 مالني قلملضلثلمظبحث.



 الضريبة على حركة رؤوس األموال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

33 

لمال لجمكا لمظض جبن ل ذه لما لحجا لف  ل لمظقلم , لم  ع  د لالى لسلبجً  لعأاج ًم علا 
 ظحلمظدلللمظن مجنلمللم م لمظمعحدة,للعسعخد لا عدمعه لف لعملجللمش  جعلمظعنمجنلظ 

(لنسبنلمظىلTobin taxلنعج نلظذظكلم بح لعلكلمظض جبنلعسمىلبن)ض جبنلعلبجال
,للمعلمظال لمالمألخج لك الظهلدل لف لJames Tobinا ظ لم  ع  دلمألم جك ل

لم  ع  دجنل لمظحج ة لف  لمظدلظن لعدخل لمظى لفدا  ل لمظكنعجن, لمظمد سن لدفك   عيلج 
ل.(1)ظ كلدللظعحقجقلم سعق م لف لمتنع جظع نبلم

لمم لاععلمالض ل م لف ضلعلكلمظض جبنلمالمألململلف لهللمظالظمنل
مظم ظجن,للمظع ل بي لمألسلمقلمظمحلجنلب ألسلمقلمظا ظمجن,لد بحلظه لدل جا:للسجلنل
مظعب دللمظع   يلمال هن,لللسلانلعب ثللعشع للف لدسلمقلمظبل    لبسببلكا ةل

للل لك  نع نج لمظامال  لمظحدجان لم ع     للس عل لعيل  لبجال لظلعحلجل   بلجعه 
لفخاللل لع , لبلمسن لمظحدلد لحعىلم بح لمألململلعنعقللاب  لمظه عفلمظمحملل,
للب عس ثل ل لمالعحلللمالججالمظدل  م لمالظندالمظىلنجلجل ك, المالجمكالظلش كن

لمظا ظمج لمظبل     لف  لم سعام  م  لح كن لععسع لمألململ لف لح كن لكن عدمك ن
ل.(2)نجلجل كللنجك يلف ليلكجللل كذملف لمظدلللمظ ن اجنلمألخ ل

فنن لكع بننهل)مظماللمنن  للمظانن لةللOlefin Tofflerلفنن لذظننكلينن  لمظك عننبل
لمظضننافلالننىلدينن مفلمظقنن المظلمحنندللمظاشنن جا(,لبانندلعيليننللمظماللم عجنننلبمخعلننفل

اللمن  لكا منللمنؤا لمظم    لبضمنه لمظم ن للمظضن جب ,للبن النشن يلم ع ن دلمظم

                          

الننننننننننننننىلمظمل ننننننننننننننعلم ظكع لننننننننننننننن ل22/11/2211(لعق جنننننننننننننن لبانننننننننننننننلمال) ننننننننننننننجمسلعننننننننننننننلبجا(,لمنشننننننننننننننل لبعنننننننننننننن  ج ل)
جهنلديلمأل نل,للكن الجامنللفن لم لننسلللJames Tobinمنعلمظالن لماللwww.marefa.orgمآلعن :

مظمسعش  جالم  ع  دججالمظع بعلظنه  لم حعج يلمألم جك ,للك الظدجهلمسن  م  لفا ظننلفن ل سن لمظسج سننلمظنقدجننل
ل :مظم د لنجسه.لمظم ظجنلح ععلالىل  ععةلنلبللف لم  ع  دل.جنه

الننننىلمل ننننعلمنعنننندللمظعملجننننللل12/11/2211عق جنننن لبانننننلما)لح كنننننل ؤلسلم مننننلمللمظدلظجننننن(,لمنشننننل لبعنننن  ج لل()
 www.islamfin.go-forum.netم سالم :
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 اللباضلم  ع  دج  لف لمل علمعن فسلدفضل,لمذللم ههلمظنه  لم شع مك لفن ل
شكلهلمظعقلجندي,لفك نن ل عجمعنهل ن ل عجمننلماللمن  ,لكمن للم هنهلمظنهن  لمظ دسنم ظ ل

.لل نندلكنن ال(1)فننأ غ لمظنندلللمظعنن لدخننذ لبننهلمظننىلعمعجننقلالسننع معج جعه لمظعقلجدجنننلمظقدجمننن
جننلمنعقن للمألمنلملل لج ن يلبندلال جنلد,لبنلل بندلمنالالخضن اه لمظسبجللظنذظكلمالح ل

لظلض جبنلكقجدلجحدلمالذظكلكم لسن ل.
 

 املطلب الثاني
 تعريف الضريبة على حركة رؤوس األموال ومتييزها عما يشتبه بها

ل
لجقعض ل لمظحدلد لمألململلاب  لالىلح كن لمظبحثلف لملضلثلمظض جبن ما

لبه  لجشعبه لام  لعمججع   لل لم للعا ججه  لل ل لمظدلظ , لمظي بع لذم  لمظض معب ما
لسنح لللبحاهلف لمظج اجالمآلعججا:

 

                          

(,ل39د. نالللمظبجن ن ,للد.ابنندلمظسنع  لمظكبجسنن ,لد.انلن لفخنن ي,لنندلةلمظقنن نلاللمظح سنلب,لسلسننلنلمظم عندةلمظحنن ةل)ل()
 لم لباد  .ل12,لص1888من,لبيدمد,لبج لمظحك
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 تعريف الضريبة على حركة رؤوس األموال :الفرع االول
مبعدمءلجعجقلمظجقهلمظم ظ لالىلمالعلكلمظض جبنلمظن شعنلاالب لعلمظالظمنل

مش  جعلمظم ظجنلف لمظم عمعلمظدلظ لعمالل جدملالىلح كنلمنعق ظه لألغ مضلعملجلل
لماجال لب نه )سا  للعا فلعلكلمظض جبن لمظع لععلظىلف ضه , لظلدلل لمظا من مظعنمجن
جج ضلالىل مجعلمظعحلجال لمظنقدجنلمالاملنلمظىلمخ لللبم لجعن سبلمعلح  ل
لملل لمظامال  لعب دل لدل لما مال  ل لالى لبن)مظض جبن لعسمى لفإنه  لظذم ل مظامال (,

نه لعحع جلمظىلمعج قلمظدلللظج ضه لض جبنلعلبجا(,للج للمؤجديل ذهلمظض جبنلبأ
ل.(1)بمادللا ظم لملحد,لظي ضلمظحدلمالمظمض  ب  لدمخللمألسلمقلمظا ظمجنل
لمالخالللم لعقد لمالمظض جبنلالىلح كنل ؤلسلمألململلععس لبم لجأع :ل

مظسمنلمظدلظجنل:ديلمنه لععيلبلعا لالمظدلللف لسبجللف ضلمظض جبنلب ظنه ل .1
للحدلد.ظيبجانللا عه لمظا ب لظ

لمظع ل .2 لدخ ل لمظى لدلظن لما لمظنقدجن لمظعحلجال  لعماجل لدي لمظنقدجن: مظعحلجال 
 عج ضلالجهلمظض جبن.

 بيلسا لمظض جبنلبح  لمظما مال لمظم ظجن:لديلكلم لمعسعلمألخج لم عجعلسا ل .3
 مظض جبنلدللمقدم   .

ل ؤلسلمألململل  لض جبنل لبذظكلجمكالمظقلللب المظض جبنلالىلح كن
مال لعب دللمظامال لمظا ب ةلظلحدلدلبمل بلمعج قلدلظ لجحددلعج ضلالىلما 

لمظسلقل لف  لمظنقدجن لمظمض  ب   لما لظلحد للعح جله  لف ضه  للدسللب سا   
 مظا ظمجن.

                          

مقنننننننن للبانننننننننلمال)مننننننننل علعنججننننننننذيلظعق جنننننننن لمظج جننننننننقلمظ فجننننننننعلمظمسننننننننعلللمظمانننننننننىلبعملجننننننننللمظعنمجنننننننننل(,لمنشننننننننل لل()
 www.un.orgالىلمظمل علمآلع :ل22/11/2211بع  ج 
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 متييز الضريبة على حركة رؤوس األموال عما يشتبه بها :الفرع الثاني
لمظض جبنل لما لكل لاا لمظحدلد لاب  ل ؤلسلمألململ لح كن لض جبن ععمجع

لاالمظكم ل لمظن شئ لمظبجع  لمظعللث للض جبن لم ظكع لنجن لمظع   ة لالى للمظض جبن كجن
مظك بلالب ظادجدلمالمظ لمنبل غ لل لدلباضلمظسم  لمظمشع كنلل للم لسعن للل

لد مسعهلالىلمظنحللمألع :
 

 حركة رؤوس األموال عن الضريبة الكمركية:على ضريبة ال: تمييز أولا 
بأنه لعلنكلمظضن جبنلمظعن لعجن ضلالنىلمظسنلعللمبعدمًءلعان لمظض جبنلمظكم كجن

 ع نندج   .للجخضننعلظسج سنننلم سننعج مدللمظع نندج لمظعنن لععباهنن  اننندلمسننعج مد  لدل

.للذظكلبهدفلمظ ن انلمظن شعنلللتعمظنلمآلا  لمظض  ةلظلمم  س  لمظع   جنل(1)مظدلظن
دللا عهن للجعحد غج لمظا دظنلظلدلللمألخ لللظمنعلم اعم دلالىلمظمنع   لمأل نبجن,

بان نن جال منن :لنننلثلمظسننلانللمنشننأ  ,لبجنمنن لسننا   لجخعلننفلبحسننبلنننلثلمظضنن جبنل
فننإذملك ننن لمظضنن جبنلم نانننلعهنندفلمظننىللمنننعلمسننعج مدلسننلعلد نبجنننلماجننننلمظكم كجنننل

فجكلالسا   لا ظجً للظكالمظمالحهلند ةل ذهلمظض جبنلظاد ل دجعه لمللف الجعه ,لكمن ل
 م كجنننلدد لظ فننعلمألسننا  ,للدظ ننأ لظسننللكلغجنن لمال ننذهلمظمينن  ةلفنن لمظضنن جبنلمظ

ذملك ننن لمظضنن جبنلح مجنننلعهنندفلمظننىلحم جنننلمظ ننن انلمظمحلجنننل مشنن لثلبعه جبهنن ,لللمك
ذملك ن لمظض جبنلمج مدجننل ندفه لمألللل نلل مظن شعن,لف السا لمظض جبنلجكلالم ل,للمك

مظلم دم لمظح لللالىلملم دلظلدلظن,لفإنه لععس لب  اعدمل,لحجثلعكلالماعدظنلف ل
مظع لظجسلظه لماجللف لمظ ن ا  لمظمحلجنللع عجعلنسبج لالىلمظمنلمدلمظعن لظهن لماجنلل

                          

.ل؛لبن ال244,لص1811,لدم لمظ مهل جننلظليبنعللمظنشن ,لبيندمد,ل2,لي1ابدلمظا للمظ كب ا,لمظم ظجننلمظا منن,لج()
ف جلابدلمظق د لمظ  ظح ,لمظض معبلمظكم كجن,لف لمظا مقللمآلا  لمظمع عبنلالجه ,لدي لحننلدكعنل مهلمقدمننلمظنىل

للل.3,لصل2221م لسلكلجنلمظق نلال/ل  مانلبيدمد,ل
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.لبجنمنن لعضننعلباننضلمظنندلللمقنندم لمظعا ججنننلمظ م كجنننلبينن قلمخعلجننن,لظننجسل(1)ليننن 
مظق نلالمظدمخل لفحسبلبللاقدلم عج  ج  لمظدلظجن,لمظعن لعجن ضلد نللنسنبلمظعا ججننل

بلنندمالمظمل ةانننلالننىلم عج  جننن.للجمكننالفنن ضلعا ججنن  لمظا دجنننلفنن لبلنند  لالننىلكننللمظ
مظعجضننجلجنلمظا مننن,للذظننكلظعشنن جعل عجضننجلجنلخ  نننللعكننلالانن دةلد ننللمننالمظعا ججننن

 .(2)مظلم دم لمالمظبلدمالمأل للنمل

لالجهلجعضحلمم لعقد لف الكللمالض جبنلح كنل ؤلسلمألململللمظض جبنل
ظلض جبنلمظع لععماللب  عج علمظم لللمظكم كجنلجعش به المالحجثلمظلم انلمظمنشعن

 ظلحدلد,لظكالم خعالفلجبدللف لمظادجدلمالمظ لمنبل  :

عج ضلض جبنلح كنل ؤلسلمألململلالىلما مال للمن حيث الوعاء: .1
مظعحلجال لمظنقدجنلمظا ب ةلظلحدلدلبجنم لعج ضلمظض جبنلمظكم كجنلالىل

لمظسلعلمظم دجن.
نلح كنل ؤلسلمألململل:لعخضعلض جبمن حيث السيادة اإلقليمية .2

ظالعج  ج  لمظدلظجنلبجنم لعخضعلمظض جبنلمظكم كجنلظلسج دةلمت لجمجنلظلدللل
لمالظ لجكال ن كلم نعلمالاقدلم عج  ج  لمظكم كجنلف لسبجللعنهج ل

 مظسا للمنعلم عدلمجلمظض جب 

:لعذ بلح جلنلض جبنلح كنل ؤلسلمألململلظدا لمن حيث الحصيلة .3
م لعذ بلح جلنلمظض جبنلمظكم كجنلمظىلمظخعجننلمظا منلمظبلدمالمظن مجنلبجن

لظلدلظن.

                          

ملعقننىلمظمح سننبجالم  دنجننجالللالننىلمل ننعللل2212/ل8/ل1بحننثلبانننلمال)مظضنن معبلمظ م كجننن(,لمنشننل لبعنن  ج للل()
لwww.aazs.net:للللللللللللللمظقس لمظق نلن لمظا ب

  2211/ل12/ل22بعن  ج ل(لمحمدلمألبنجض,ل)

لhttp://roodyhood.ahlamontada.com:ل

http://www.aazs.net/forum
http://www.aazs.net/forum
http://www.aazs.net/forum
http://www.aazs.net/f23-montada
http://roodyhood.ahlamontada.com/
http://roodyhood.ahlamontada.com/
http://roodyhood.ahlamontada.com/
../../الكتاب%20الثاني/النهائي%20للكتاب%20الثاني%20الكلي/القسم%20السياسي%20والقانوني
../../الكتاب%20الثاني/النهائي%20للكتاب%20الثاني%20الكلي/القسم%20السياسي%20والقانوني
../../الكتاب%20الثاني/النهائي%20للكتاب%20الثاني%20الكلي/القسم%20السياسي%20والقانوني
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عخضعلض جبنلح كنل ؤلسلمألململللمن حيث التنظيم القانوني: .4
لظلعش جا  لمظدلظجنلبجنم لعخضعلمظض جبنلمظكم كجنلظلعش جا  لمظدمخلجن.

:لمالض جبنلح كنل ؤلسلمألململل  لض جبنلمسعقبلجنلمن حيث التطبيق .4
مظل  لمظح ض ,لبجنم لمظض جبنلمظكم كجنل  لض جبنلظجسلظه لعيبجقلف ل

لغج لمب ش ةللم اجنلميبقنلف لمغلبلمظدلل.
مالسا لض جبنلح كنل ؤلسلمألململلكم لسن لللمن حيث السعر: .1

%لالىلح  لمظما مال لحسبلعقدج مل لل2,ل1منخجضل دًمل لجع  لعل
م ل دلعلبجا,لبجنم لجخعلفلسا لمظض جبنلمظكم كجنلب خعالفلدنلماه ,لك

 جكلالنسب لدللع  اديلحسبلم لجق  هلمظمش ث.

 
 ثانياا : تمييز الضريبة على حركة رؤوس األموال عن ضريبة الدخل

ظي ضلعمججعلمظض جبنلالىلح كنل ؤلسلمألململلاالض جبنلمظدخللجعيلبل
عحدجدلم لمذملك المحللمظض جبنلجنيبقلالجه لمجهنل لمظندخللمنالادمنه,لل ندلمألم ل

ل-ظ لنه جع الب ددلعحدجدلمجهل لمظدخللمالمظن حجنلمظضن جبجنل من :س دلمظجك لمظم 
ل(1)

                          

لظلعج جللحللل  عجالمظنه جعجال م ع:(ل)
,لمكعبننننلدم لمظاق فننننلظلنشننن للمظعلعجنننعل,لل3دلحمنننلدلمظقجسننن ل)مظم ظجننننلمظا مننننللمظعشننن جعلمظضننن جب (ل,ليد.لداننن  -

للم لباد  ل.ل131,لصل2222ام ال,ل
,لمؤسسننننلدم لل2,ليل1د.لابننندلمظاننن للمظ نننكب ال)مقدمننننلفننن لالننن لمظم ظجننننللمظم ظجننننلمظا مننننلفننن لمظاننن مق(ل,لج -

 لم لباد  ل.ل231,لصل1891مظكعبلظليب انللمظنش ل,ل  مانلمظمل لل,ل

فننؤمدلعلفجننقلج سنننجاللمحمنندلابننندلمالد لال)مظمح سننبنلمظضننن جبجن(ل,لدم لمظجنن عل يلمظالمجننننلظلنشنن للمظعلعجنننعل,ل -
 لم لباد  ل.ل31,لصل1881

د.لمحمدلساجدلف  لدللد.لكمن للحسنجالالبن م ج ل)نهن  لمظعكن ةللضن جبنلمظندخل(ل,لماهندلمتدم ةلمظا مننل,لالدم ةل -
ل.لم لبادملل21,لصل1891ا بجنلمظسالدجنل,لمظبحلثل,لمظمملكنلمظ
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 المظنندخلل ننللمظقجمنننلفننلبمل ننبل ننذهلمظنه جنننلل-نظريةةة المصةةدر نالمنبةة  : –أولا 
مظنقدجنلدللمظق بلنلظلعقدج لب ظنقلدلمظعن لعحقنقلب نجنلدل جننلمنالم ند لجعمعنعلبد  ننل

جننلمالمظنعمالسنننلالنىلمألغلنبلماجننلمالمظاب  للم سعق م لمظنسب لخالللمدةلما
ل–لالىلذظكلم عما لمظنه جنلمظعقلجدجنلالىلمالمتج مدلجع فلبمجعم ل  لمظدل جنل

مظق بلجنلظلعقجج لنقدًمللان  لمظمدة,لل–مسعيالللمظم د لل–ل لدلم د ل  بللظلبق ءل
ميل بدلدالجح للالجهلمظمكلفلخالللمدةلعمنجنلماجننلمنالم ند لدل يلمسنعق ل

لبق ء,للجع عبلالىلذظكلدالمأل ب  للمظمك سبلمظع لجح للالجه لمظمكلفلملل  بللظ
لب ل ةلا  ضنل لعاعب لدخاًلللمالا لفاللعخضعلظلض جبن.

لعاعب ل ذهلمظنه جنلمظدخلل للكللعج دةلمج  بجنلف لذمنل -نظرية اإلثراء : –ثانياا 
كلح نلللمظشخصل)مظمانليلدللمظيبجا (لخالللمدةلعمنجنلماجنن,للجسعليلفن لذظن

لمظشخصلالىلمظدخللب ل ةلدل جنلدللغج لدل جن.
ل ننندلاننن فلمظمشننن ثلمظا م ننن لهلمظننندخلهلب ننننهل)متجننن مدلمظ ننن ف لظلمكلنننفلمظنننذيللللللل

ح نللالجنهلمننالمظم ن د لمظمبجننننلفن لمظمنن دةلمظا نجننلمننال نذملمظقنن نلا(,لمنعلم مانن ةل
ل.ل(1)مبددلسنلجنلمظدخللمظذيلمخذلبهل  نلالض جبنلمظدخل

ك ن لمظض جبنلمحنللمظبحنثللا عهن لمظعحنلجال لمظنقدجننلمظان ب ةلظلحندلد,لللظم للللللل
ف نننننهل لجمكننننالمالجنيبننننقلالجننننهلديلمننننالمظنهنننن جعجال المأللظننننىلعجعنننن ضلمظدل جنننننل
لمسعم م جنلمظم د لل للمم لغج لمع ل لف لمظض جبنلمحللمظبحنثلمظعن لججعن ضل

عجنن دةلمج  بجنننلفنن للف ضننه لبم نن دلعحقننقللم انننلمظعحلجننل,لممنن لمظا نجنننلفعجعنن ضلعحقننق
ذمنننلمظشننخصل)مظمانننليلدللمظيبجانن (لخننالللمنندةلعمنجنننلماجنننن,لفنن لحننجالمظضنن جبنل

لالىلح كنل ؤلسلمألململلعج ضلالىلمظعحلجال لمظم ظجنلفحسب.ل

                          

ل.81-99ابدلمظب سيلال ل  س ,للا ءلض جبنلمظدخللف لمظعش جعلمظض جب لمظا م  ,لم د لس بق,لصلصل()
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لب ظع ظ لفاللجع ل لمالعخضعلمظض جبنلمحللمظد مسنلظقن نلالضن جبنلمظندخلللللللل
نلمننننال هننننن,للمالمظلم انننننلبسننننببلانننند لمنيبنننن قلمجهننننل لمظنننندخللالننننىلمحننننللمظضنننن جب

مظمنشننعنلظضنن جبنلح كنننل ؤلسلمألمننلملل نن لع نن لعلمظمانن مال لمظنقدجنننلمظحنندلد,لفنن ل
لحجالمالس ج الذظكلمظق نلال لجشمللمظعا مال لاب لمظحدلدلمال هنلمخ ل.

ل ننندلجبننندللظلل لننننلمأللظنننىلمالضننن جبنلح كننننل ؤلسلم منننلمللعخضنننعلظقننن نلاللللللل
انننندل,لظكنهنننن لفنننن لحقجقنننننلم منننن ل لعخضننننعلظننننهلمظمل1894ظسننننننلل23مظكمنننن  كل  نننن ل

لظسببجا:
داللا ءلمظض جبنلمظكم كجنلجشعمللالىلمظبض ععلمظع لعدخللمأل مضن لمظا م جننل .1

مللعخ جلمنه لب يل ل ة,للأل للذظكلا فلمظق نلالهمظبض انهلب نه ل)كللم دةل
.للب ظعن ظ لفناللجمكنالمال(1)لمللمنعجليبجا لمللحجلمن لمللع مان لملل نن ا (

مللذظننكلمظعحننلجال لمظنقدجنننلمظانن ب ةلظلحنندلد,ل المظضنن جبنلمظكم كجنننلججعنن ضلجشنن
لا عهن لمنن للاجنن لظننهلمنشنألماننجالجخضنعلظلجحننصللمظم م بننلمننالمدم ةلمظكمنن  كل

للفقً لظذظكلمظق نلا.
مالمظض جبنلالىلح كنل ؤلسلم منلملل لجمكنالف ضنه للعح نجله لم لب عجن قل .2

لعلفلاالمظض معبلمظعقلجدجننلل نللمن دلظ للجكلالظه للا ءللدغ مضلخ  نلعخ
لظ لجعحققلف لمظا مق.

 
ل: تمييز ضريبة حركة رؤوس الموال عن الضريبة على التجارة اللكترونية:ثالثاا 

لعقدج ل لعشمل: لمظ جق   لما لمنلث لاالث لاا لمألخج ة لمظض جبن لعنشأ مبعدمًء
لم ظكع لن  للمظعسلج  للمظمسعهلك, لظلمنعج لم نع نج  لاب  لماجنن لشكلللخدم   ف 

ماللم  ل  مجن,للمسعخدم لم نع نج لكقن ةلظعلعجعلمظخدم  لكش مءلمظسلعللمالك ال
                          

ل.1894ظسننلل23(لمال  نلالمظكم  كل   ل9,ل1مظملمدل)ل()
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مظعسلج لظلمسعهلكلف لشكللغج لمظكع لن ,للالجهلف ال ذهلمظض جبنلعنشألاالمب م ل
للمظخدم  للعب دللمظماللم  للمظبج ن  لاال لمظسلع لكبجعللش مء مظ جق  لمظع   جن

ذهلمظض جبنلالام للمبددلمت لجمجنلف لعحدجدلمظدخللي جقلم نع نج ,للج ابلمعل 
لالىل لب  اعم د لباضلمظدلل لدفع لمم  ليبجاعه , لمظى لب ظنه  لظلض جبن مظخ ضع

ل.(1)ف لعحدجدلمظدخللserverمظخ د 
لف لدالكال لجبدل لمظشبه لف الل ه ل ؤلسلمألململل ما لالجه لح كن ض جبن

لم ظكع لنجنلجعيلب العنسجقلد لظ لف لععبعلمظدخللمظخ ضعللمظض جبنلالىلمظع   ة
ظلض جبنللكال م لمالمه   لمظالظمنلمظم ظجن.لمم لل هلم خعالفلبجنهم لجهه لمال
لمظسلعل لكبجع لمظع   جن لمظ جق   لالى لعج ض لف ألخج ة للمظهدف, لمظلا ء حجث
لبجنم ل لح كعه , لبهدفلعقججد لم ظكع لنجن لمظلس عل لاب  لمظع لعع  لمظخدم  للش معه 

ا مال لمظعحلجال لمظم ظجنلاب لمظحدلدلبهدفلحم جنلمظدلللمأللظىلعج ضلالىلم
لامالعه لمالمظسلقلمظا ظمجن.ل

 
: تمييز ضريبة حركة رؤوس الموال عن ضريبة التلوث البيئي الناشئ عن رابعاا 

للالكربون:
لم حجل يلبماد  لجع لىل لمظل لد لالىلمسعخدم  لم خج ة عج ضلمظض جبن

دلف لمنبا ا  لا ن لملكسجدلمظك بلالبهدفلعحقجقلفجهلم لعسه لبهلمنلمثل ذملمظل لل
غ جعجا:لم لظىل  لمظحدلمالم عج ثلد  نلمظح م ةلمظا ظجنلمظع لع  حبلح قلدنلمثل

                          

 ظكع لنجننلفن لمظعشن جعلمظضن جب ل(لد.ابدلمظب سيلال ل  س ,لعحدجدلمظدخللمظخ ضعلظلضن جبنلمظن شنئلانالمظع ن  ةلم)
مظا م  )د مسنلمق  نن(,لبحثلمقد لظلمش  كنلف لمظمنؤعم لمظان ظم لمظا ظنثلظكلجننلمظحقنلقل/  ماننلمظمل نللظلجعن ةل

 .99,ل91,ل94,لصلصل2212نجس الل22-21
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لمظل لدلبعحمجللمظمللاجالظلبجعن,للمظا نجنل  ل فعلمظا عدلمظم ظ ,للب ظع ظ لف نه ل  ذه
ل.(1)ف لعلفج لمظي  نللسعقلدلب  نع جلنحللم  د لم للض  ًملاب لم سعا ننلب ظال 

ل كذملف الل هلمظشبهلبجالكاللمظض جبعجالجهه لمالحجثلمظي جنلل  لعملجلللللللل
مش  جعلمظعنمجنللمظحدلمالما  لمظالظمنلمظم ظجن,للض ل ةلمظعا لالمظدلظ لف لف ضل

لمظض جبن.لغج لمالم خعالفلجبدللمالحجثلمظلا ءللمظهدفلمجضً .ل
ل لح كن لالى لمظض جبن لف ا لبح  لل كذم لع عبي لض جبن ل   لمظحدلد لاب  مألململ

لم  ع  دل لالى لحج هً  لح كعه  لما لمظحد لبهدف لمظدلل لم بجا لمظم ظجن مظعحلجال 
لمظعللثلمظبجع ل لم ظكع لنجنللض جبن لمظع   ة للعخعلفلاالكللمالض جبن مظقلم .
مظن شئلاالمظك بلالمالحجثلمظلا ءللمظهدفل غ لباضلمظسم  لمظمشع كنلككلنه ل

علدلظ للعحدلمالمه   لمظالظمن.لكم لعخعلفلاالمظض جبنلمظكم كجنلف لذيلي ب
لمظادجدلمالمظ لمنبل غ للحدةلمظلم انلمظمنشعنلظلض جبن.

 
 املطلب الثالث

 أنواع حركة رؤوس األموال العابرة للحدود 
ععخذل ؤلسلم ململلمظمنقلظنلاب لمظحدلدلف لهللمظالظمنلمظم ظجنلبحسبلل

عشمللمظما مال لمظنقدجنلمظن شعنلمالعب دللم سه للمظسندم ليبجاعه لدكا لمالنلثل
لالممللعخعلفلب خعالفلمدعه ,ل لبادة للمظع لععأا لح كعه  لف لمظبل    , مظم ظجن

للام لمذملك ن ل  ج ةلم  للملليلجلنلم  للمظع لععالقلب  سعام  م .ل
مظض معبللفب ظنسبنلظح كنل ؤلسلم ململلمظدلظجنل  ج ةلم  لللمظع لعسمىللل

مظع لعج ضلالجه لبن)مظض معبلمظس خنن(لفإنه لععأا لبادةلالممللعدفعلمألف مدلنحلل

                          

 (لمق للبانلمال)مل علعنججذيلظعق ج لمظج جقلمظ فجعلمظمسعلل...(,لم د لس بق.)
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لامالعه ل لعحلل لمظع   جن لمظبنلك لع ال للدجضً  لمخ ل, لدلظن لمظى لامالعه  نقل
ل(1)للد لظه لمأل نبجنلخ  جلمظحدلد,للمب علعلكلمظالمملل  :

لمأل للف لمظخ  جلجدفع .1 ل  ج  لمظج عدة لمنخج ضلسا  لعحللل ؤلسللما نحل
لم ململلمالمظدمخللالظىلمظخ  ج.

لعحلجلل .2 لاا لم ف مد لعح   ل د لمظ  ف لدسا   لعيجج  لاا لمظن  من مظمخ ي 
 مسعام  معه لبجالدلظنللمخ ل.

لف ل .3 لمهم  لا مال لفسجكلا لعحقق لما لمظذي لظلدلظن, لمظسج س  لم سعق م  ح ظن
 م عذمبل ؤلسلم ململ.

فإنه لدجضً لععأا لب ظالممللمظس بقن,لمم لح كنل ؤلسلمألململليلجلنلمأل للل
(2)لجض فلمظجه لالممللدخ لل  :

 

علف لسلقلم ظ لمعقد لجضمالحساللن   لم سعام  م للمعب ثلمظدلظنلظسج سنل .1
لمظج عدةل لماد   ل فع لمظى لم لل لمظمق   لف  لعساى لمظع  لم  ع  دجن م ك ل

للعلف لمآلم ا مظسج س لللعح ج لسا لمظ  فلمالمظقجلدللضم المسعق م   ,
للمظعش جا لبإظي ءلك فنلمظعاقجدم لمظبج ل  ميجنلدمخللم هعةلمظدلظن.

مظبحثلاالعحقجقلم  ب  لف لدلللمظا ظ لمظمخعلجن,لمذلمالن   لم سعام  م ل .2
ف لمظخ  جل ج س لب ظدمخللسجلظدلدمفاً لالىلمنعق لل ؤلسلم ململليلجلنلم  لل

 لاب لمظحدلدلبحاً لاالمظ بح.

لالمملل  نلنجنللسج سجنللل كذمللللللل لععأا لبادة لمألململلاب لمظحدلد ف الح كن
لم ظجن,لمم لج اله ليلجلنلمأل للملل  ج ةلمأل للحسبلمدةلمسعام    للبق عه لف ل

                          

الننننىلمل ننننعلمنعنننندللمظعملجننننللل12/11/2211ح كنننننل ؤلسلم مننننلمللمظدلظجننننن(,لمنشننننل لبعنننن  ج لل(لعق جنننن لبانننننلما))
لwww.islamfin.go-forum.netمتسالم :

(لمنن عالمظسننجدلمحمنند,لمظالممننللمظمننؤا ةلالننىلح كنننل ؤلسلم مننلمل,ل  جنندةلمظجنن م لمؤسسنننلمظلحنندةلظل ننح فن,لسننل ج ل)
 نج .,لبالل   ,ل جحن,لمنشل ةلالىلم نع ل13/12/2228
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مظخ  ج,لمم لجعيلبلف ضلمظض جبنلالىلح  لمظعحلجال لمظم ظجنلبهدفلمظحدلمنه ل
لمللمظعقلجللمالمظمض  ب  لف لمألسلمقلمظا ظمجن.

ل
ل
ل
ل
ل
ل
 

 املطلب الرابع
 أساس فرض الضريبة على حركة رؤوس األموال وتقديرها

ل
لمظحدلدل لاب  ل ؤلسلمألململ لح كن لالى لمظض جبن لملضلث لمظبحثلف  ما

ل ل ل لعقدج    لبج ا لا  للما لدس سلف ضه  لبج ا لسنعن لظجقعض  لمظج اججاللهم  ف 
لمآلعججا:

 أساس فرض الضريبة على حركة رؤوس االموال :الفرع االول
مذملك المألس سلمظق نلن لظج ضلمظض جبنلف لمظم  للمظدمخل لجسعندلالىلللللللل

مبددلمظسج دةلمت لجمجنلظلدلظنلالىلد مضجه للملمينجه ل)ديلمت مدةلمظمنج دةلظلدلظنل(ل
ظعج ضلمظض جبنلالىلدسسلادةلمنه ل مبينلمظ نسجنلل مبينلمت  منل)مظملمينن(,ل
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لمظنش يل لم ع  دجن)مم  سن لمظعض مالل مبين لمظىلفك ة للكذظكلجسعند م  ع  دي(,
ل.(1)م  عم ا لمظع لعنيلقلمالض ل ةلمس  منلمظ مجعلف لعحمللمألاب ءلمظا من

ف المألس سلمظق نلن لف لف ضلمظض جبنلمحللمظبحثلجخعلفلاالمظض جبنللللللل
مذلمالمظدلظنل لجمكالظه لف ضلمظض جبنلالىلح كنلم ململلاب لمظحدلدللمظا دجن.

مظمنج دةل الحدلدلمخع   ه لم  لجمجنلعقفلاندلحدلدلمظدلظنلظعبددلسج دةلل مدعه بإ
ل لمكا لمالدلظنلف لسبجللف ضلعلكللف ألم دلظنلمخ ل,لظذم جعيلبلمشع مكلال مدة

.للظهذمل(2)مظض جبنللعح جله لبهدفلعحقجقلمظم لحنلمظمشع كنلف لمظعنمجنلمظا منل
لمظ لمظمسعلل لمظ فجع لمظج جق لمظمعحدةلمظي ضلم ع   لم م  لف  لمظعنمجن لبعملجل مانى

ل(3)لمنش ءلمنهمنلدلظجنلظلض معبلعقل لبم لجأع :
م ضيالثلبدل ل ج ديلف لظ  لمظعن فسلمظض جب لمظذيلمظذيلج م لمظ ل ذبل .1

لمظش ك  لمعاددةلمظ نسج  لجمنحه لحلمفعلمج ينلغج لحكجمن.
 ءلمظمنهمن,لل سجم لمالجنه لمظم عمعلمظدلظ لف لمظجلمعدلمظمحعملنلمالل مءلالنش .2

لمظض جبنل ل لمنجا لمظجه لعسعند لمظع  لمت لجمجن لمبدد لما لمظالظمن ل لض  لما باد
لمظض جبجنل لم دم ة لف  لمظعقنجن لمظمس ادة لما لم سعج دة لسجع  لحجث مظعقلجدجن,
ل ؤلسلم ململل لح كن لبج ضلمظض معبلالى لعسمح لمظع  لمظماللم   لعب دل

 .(4)مظمنقلظن

                          

(لد.محمننندليننن   لمظ نننن ب ,للالننن لمظم ظجننننلمظا مننننللمظعشننن جعلمظمننن ظ ,لدم لمبنننالم اجننن لظليب اننننللمظنشننن ,لمظمل نننل,ل)
 .141-142,لصلص1888

 (لمق للبانلمال)مؤ علعنججذيلظعق ج لمظج جقلمظ فجعلمظمسعلئ...(,لم د لس بق.)

 (لمظم د لنجسه.)

 قلمظ فجعلمظمسعلئ...(,لم د لس بق.(لمق للبانلمال)مؤ علعنججذيلظعق ج لمظج ج)
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 Mark د لل2222اقدعه لمنهمنلمع كلمظج نسجنلف لا  لللف لحلقنلد مسجنللللللل

Wesbroot
لمالل(1) لجمكالظم ملان لمنه لنق يلمنه  لع كع لالىلم ملان د مسن

لنقدجنل لمنيقن لجشكال لما للمظب  م لمي( للم ل  لمي للم   نعجا ل)ك ظب معجل مظدلل
جبنلم لجمجنل  د ةلالىلحم جنلنجسه لمالمظمض  ب  لمظم ظجنلالىلمظاملنلبج ضلض ل

لمظمشع كن لظلبلدما لمظنقدي لمظعب دل لماد   لمعلسي لمادل لجعحدد لكم ل(2)معيج ة .
مش لثل  نلالجعجحلظالعح دلمألل ب لملل يللHokey Mackeyا ضلمظجلنديل

لالىلمس سل لمحللمظبحثلمالعق ه لمالمظدلللع غبلف لف ضلمظض جبن م ملان
 لععلظىل ماه لب عءلم لجم لمالمظبدمجن,لا لالىلمس سلدلظ ,للعحعجهلمظدلللمظع

 .(3)%لمنه لالظىلمظبلدمالمظن مجن92مالا عدمعه ,لبجنم لجذ بل

لمظبحثللللللل لمحل لمظدلظ ل  ن لباضلمظدلللف ضلمظض جبن لمظامل لف لم  ل
لعج لمظخ   جنلم   نعجن للHector tamrmanبعا لالمظدلللم خ ل,لمذملمالال

مظحدلدلف لح للعيبجقهلالىلب البالدهلسعج ضلمظض جبنلالىلح كنلم ململلاب ل
مسعلللا ظم للمالعشمللدلللعع فلبن)مظم ذم لمآلمنن(,للمالعشمللمظدلللمظع ل
لذ بل لف لحجا لمظض جبجن, لمظشؤلا لف  لعا لنجن لمظيج  لمظسلي   لما لمظادجد ظدجه 
لظج ضل لمظا ظ  لف  لعأججد لل لد لاد  ل غ  لب نه لنجكل س  كلعي لمظج نس  مظ عجس

ظم ظجن,لم لمنهلعل ل لم ع    لتنش ءلم ملانلمالمظض جبنلالىلمظما مال لم
مظدلللععلظىلمظ ج دةلبشأالف ضلمظض جبن,لمظع ل  لممكننلمالمظن حجنلمظجنجنلل ل

                          

 (لب حثلف لم كعلمظبحلثلم  ع  دجنللم  عم اجنلف لمظل ج  لمظمعحدةلم م جكجنلمظع بانلظمنهمنلمع ك)

الننننىلشننننبكنلمظنبننننألل2229نجسنننن اللل22(,لمنشننننل لبعنننن  ج لtax(لمقنننن للبانننننلمال)م ننننيلح  لم ع نننن دجنلمظضنننن جبن:)
 ./www.annabaa.orgمظماللم عجنلم عجن:ل

ل(لمظم د لنجسه.)
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جمكالم سعين ءلانه لم ظجً ,للض ل جنلمالل هنلنه لدخال جن,لل دلدجد لمظل ج  ل
ل.(1)مظمعحدةلم م جكجنلذظك,لبجنم ل فضعه لب جي نج 

لععلظىل معلمظض جبنللاللللللل لدلظجنلمشع كن لمظض جبنلععيلبلم مدة لف ال ذه لجه
لعخ جصلنسبنل لجضما لبشكل لالمعد   لمظدلظ للعلعجع لمظمسعلل لالى لعح جله 
لظلبلدمالمظن مجنلمللمألم ل لف لحجالجلعثلمظب   لمنه  لظلدلللظالاض ء, ماجننلمنه 

لكم لدلضحن لس بق .لJames Tobinمظمعحدةلل للم لمكدهل
 
 
 تقدير الضريبة على حركة رؤوس االموال  :فرع الثانيال

 شكلف لمالمظدلظنل لعامدلف لف ضلديلض جبنلم لظ لجكالظه لم لحنللللللل
لك المظهدفلمالل مءلمظض جبنلبل هلا  ل لل لف ذم للعح جله , ماجننلمالف ضه 
ءلالا دةلعلعجعلمظدخللمظقلم للسدلمظنجق  لمظا من,لف ال ن كلد دمفلدخ للمالل م

لف ضلمظض جبنلالىلح كنلم ململلاب لمظحدلد.
لعكمالم مجنلف ضلعلكلمظض جبنلمحللمظبحثلف لعلف لملم دلعا  دجنلعخد لللللل

مظم لحنلمظمشع كنلظلدلللم ي مفلف لمعج قلف ضلمظض جبن,للب ظع ظ لمظمس  منل
ف لمظحدلمالمظمش كللمظا ظمجن,للمالك الذظكلد ابلبكاج لمالف ضلمظض معبل

ل.(2)ضلمحلجنلتغ م

                          

مقنن للبانننلمال)م   نعننجالعخجننفلد  نننلع ججنند  لحجنن للفنن ضلمظضنن جبنلالننىلمظمانن مال لمظم ظجننن(,ل ننحججنلمظقنندس,لل()
 :                         /wwwalguds.com ,لمنشل لالىلمظمل علمظع ظ 2211عش جالمظا ن ل4

 ظمسعلل(,لم د لس بق.(لعق ج لبانلمال)مل علعنججذيلظعق ج لمظج جقلمظ فجعلم)
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لمظي بعللللللل لذم  لمألخ ل لمظض معب لاا ل)فضال لمظض جبن لف ضل ذه للما  ذم
ل1)مظدلظ (  لجاج لمظبلدمالمظن مجنلمالعخ جصلنسبنلماجننلمالال م ظ لن ع ه ل(

لمال لمظمعأع  لمظم د  لما لل سجم  لمظم ظجن, لمظعنمجن لمس ادم  لم ل لما مظقلم 
لظعقلب  لح   لب ظعيج لنه ًم ل للمظض جبنلجعس  مظعا مال لمظم ظجنلاب لمظحدلد,لكم 

جمكالمالعكلال ذهلمظض جبنلسببً لظعخججضلمظض معبلالىلمظمسعلللمظلين لبح نل
علف لالمك نجنلمسعح  للمظض جبنلاالح كنلم ململلاب لمظحدلد,لكم لج غبلف ل

%لمال2ل9ذظكلم ع  هلمظلجب مظ ,للي ظم لظ لع للمس ادم لمظعنمجنلمظا منلمظىل
ن ع ه لمظقلم لف لمظبلدمالمظن مجنلف الالمعدلمظض جبنلالىلمنعق للمألململلم م ظ ل

لبنه ل لمألخذ لمع لمظا ظان, لمألظججن لف  لمظعنمجن لد دمف لعملجل لف  لعس    لما جمكا
ل.(2)م اعب  لم مدةلمظدلللف لعحدجدلم دمفلمظض جبنللعنججذ  

لمظلجب مللللل لمظسج سن لالى لمنع    لبما بن لمظض جبن ل ذه لعاد لمظح جنلكم  لف  ظجن
لاال لفضاًل لم لظلج  , لف لعحدجد لدل  لظه  لحجثلسجكلا ل جلد, لدلا م  ع  دجن
مظسج س  لمظخ  نلب ظبجعنللمظعالج للمظ حن,لكم لعكمال ذهلم مجنل ذهلمظض جبنلف ل

ف لمظحدلمالمظمض  بنلمظدلظجنلف لسلقلمظامال ,للJames Tobinنه لمظا ظ ل
ملجللمش  جعلم م لمظمعحدةلمللمظبلدمالمظن مجنلظعلكم لمالالمعد  لجمكالمالعسعخد 

ل.(3)ف ل ل ةلالا ن  لعقد لالظجه ل

                          

(للمننالبننجالعلننكلمظضنن معبلضنن جبنلمظع نن  ةلم ظكع لنجنننللضنن جبنلمظعلننلثلمظبجعنن لمظن شننئلاننالمظك بننلاللضنن جبنلمظقجمنننل)
 ممظمض فن.

الننننىلشننننبكنلمظنبننننألل2229نجسنننن اللل22(,لمنشننننل لبعنننن  ج لtax(لمقنننن للبانننننلمال)م ننننيلح  لم ع نننن دجنلمظضنننن جبن:)
 ./www.annabaa.orgمظماللم عجنلم عجن:ل

ل(لعق ج لبانلما)ل جمسلعلبجا(,لم د لس بق.)
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لب سعم م للللللل لجعيلبلم م بعه  لمم  لم لنعه , لما لد مجعه  لمظض جبن ل ذه لعسعمد
ظلحدلمال  لبل ؤلسلم ململ,للمالعكلالض معبلعج ضلجنلعامللظعش جعلمنلمثل

ل.ل(1)ماجننلمالم سعام  لم  نب 
 غ لم مجنلف ضلمظض جبنلالىلح كنلمألململلاب لمظحدلدلم لدنه لمنعقدةللللللللل

ل(2)لمالحجث:
منه لماقدةللذيلما  لم ع  دجنلسلبجن,للمنه لف لضلءلمظح ظنلمظع لسعنعقللبه ل .1

مظما مال لمالدلظنلمظىلمخ للسلفلعكلال ن كلح  نلظعنججذلمظض جبنلا ظمج ل
للبمادلللمحد.

لدسلم .2 لحلل لم ظعج   لم  للالمك نجن لعلسجع لما لجسمح لبم  لمأل نبجن لمظاملن ق
 مظض جبنلظجشملل مجعلما مال لمظع   لف لمظبل    للمألسلمقلمآل لن.

لكبج مل .3 لخجض  لمظامال  لعب دل لخجضلما مال  لمظى لعلدي لمظض جبن ل ذه ما
 ل سجم لمذملك السا   لكبج ًم.

لعلم هل البنلف لمظعح جلللم عج ثللللل لمنه  لجؤخذلالىلمظض جبن مظعك ظجفللكم 
 .(3)متدم جنلظمنعلمللعقلجللمظعه بلمظض جب 

كم لنالحهلمالعلكلمظض جبنل لععمللظ لعحضىلبعأججدلدلظ لالىلمسعلللمظدللللللل
لبماد  لمنخجضنل للمظعد جلبه  لظعيبجقه  لععيلبلمظمن خلمظمالع  للمنه  لمظمنهم  ,

لبجنم ل لععيلبلذظكلمظض معبلمظعقلجدجن.
لمللللللل لجمكا لعشكلللالجه لمظحدلد لاب  لم ململ لح كن لالى لمظض جبن لب ا ظقلل

لظلدلللبم لجخد لاملج  لمظعنمجنلمظا من,لفضاًللاالدل   لف لمظحدل لالض فجً  مل دًم
                          

(ل  جنننن عىلغننننلا,لمظضنننن معبلم نعق ظجنننننلالننننىل مسلمظمنننن ل,لمدم ةلمظشننننؤلالم  ع نننن دجنللم  عم اجنننننلبنننن  م لمظمعحنننندةل)
(unbesaل,)13,لص2229. 

لمق للبانلمال)مل علعنججذيلظعق ج لمظج جقلمظ فجعلمظمسعلل...(,لم د لس بق.ل()
ل.13لا,لمظم د لمظس بق,لص(ل  ج عىلغ)
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لف لعش جعل للعج ضله  لالىلم لنعه  للمالك الذظكلجاعمد مالمظمض  ب  لمظدلظجن
لم سعام  ,للمالك ن ل ن كلباضلمظ الب  لمظع لعحجيلب ظض جبن.

 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاني
 التنظيم الفني للضريبة على حركة رؤوس االموال 

ل
لمظمبحثلعحدجدللا ءلمظض جبنلالىلح كنلم ململللعحدجدل سنعن لللف ل ذم

لحسبلمظميلبجالمآلعججال:لذظكلل,لمقدم   
 

 املطلب األول 
 وعاء الضريبة على حركة رؤوس األموال  

مظمحللمظذيلجعحمللابءلمظض جبنلمبعدمًءلج مدلبم يلحللا ءلمظض جبنل لل
لظهلاالم يلح)ملضلثلم ظععم ل لعمججعًم مللمظملضلثلمظذيلعج ضلالجهلمظض جبن
لمظسلينل لمظى لمظم ل لما لماجا لمبلغ لبدفع لمظمكلف لمظععم  لجان  لمظذي ب ظض جبن(
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مظم ظجن,للكذظكلم يلحل)م د لمظض جبن(لمظذيلجان لمظم للمظع لعدفعلمظض جبنل
ل.(1)جكلالدخاًللملل دسم  ًلمنهلفااًل,لمظذيل دل

لمذملك ن ليبجانلمظنه  لمظسج س للم  ع  ديلمظق ع لم بجالمظدلللجسه لف ل
لعسمجعه ل لما لجعحدد لمظد مسن لمحل لمظض جبن للا ء لف ا لمظض جبن, للا ء عحدجد

ظامال ل(,لديلبن)مظض جبنلالىلح كنلمألململلمللمظض جبنلالىلما مال لعب دللم
مالمظعحلجال لمظم ظجنلمالاملنلمظىلمخ للمظا ب ةلظلحدلدلعماللمظلا ءلمظذيلعج ضل

ل.(2)الجهلمظض جبنلمحللمظبحث
للجمكالعحدجدل ل لمظعحلجال لمظم ظجنلمظع لج بلمالعخضعلظلض جبنلبم لج ع :

دللمظعحلجللمظب   لظلنقلد:للجان لمسعخدم لنه  لمظعحلجلل جدمثلمظنقلدلظلملً :
ل ذهل لع عبي لم  للغ ظبً  لمظب  جن, لمظم ظجن لمظما مال  لنه   للفق لمظخ  ج لف  مظبنلك
لجال ل ل  لمظعحلجل لباملجن لجقل  لمظذي لمظبنك ل ا لم ململ, لغسجل لباملج   مظاملجن
مظي ضلمنه,لخ  نلمنهلجع لاالي جقلعدخللمكا لمالبلدلم سل,لمم ل لجكلال

ل.ل(3)ج عقنلظاملج  لمظعحلجللظلنقلدبمقدل   لمظعح يلاالذظكلب ظنه لظلس انلمظ
لمظل نجً :ا لمظعحلجل لناملج   لمظذك  لمظك    لبلمسين  ملsmart card قدي

bebit cardلمالل لعحمجله  لسبق لمظع  لمظنقلد ل  ف لجع  لمظك    ل ذه لبمل ب
مظامجللمب ش ةلمظىللمظمين يجس لاالي جقلم كجننلعحلجللمللميلعلججلالمادلظهذمل

ع لنجً لالىلك   لآخ لبلمسينلم كجننلمللعلجلالمادلظذظك,لمظي ض,لظجع لنقله لمظك

                          

ابنندلمظب سننيلالنن ل  سنن ,للانن ءلضنن جبنلمظنندخللفنن لمظعشنن جعلمظضنن جب لمظا م  )د مسنننلمق  نننن(,لدي لحنننلدكعننل مهلل()
ل.9,لص2224مقدمنلمظىلم لسلكلجنلمظق نلا/  مانلمظمل لل

ل(لعق ج لبانلما)ل جمسلعلبجا(,لم د لس بق.)
الننىلمل ننعل  مانننل ينن ل/كلجنننلل24/11/2211ل(,لمنشننل لبعنن  ج لجنهنن ل:بحننثلبانننلمال)  جمنننلعبجننجضلمألمننلم ()

ل/www.gatara.comمظق نلالمآلع :
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فضاًللاالمسعخدم للس عللمخ للظنقللم ململلكخي ب  لمظضم ا,لمعلمظال لمال
ل.(1) ذهلمظعحلجال لظجس لبمنأللاالم ع منه لب  جمنلغسجللم ململ

لد للل لمظن شئلاا لمظدخل لالى لف ضلمظض جبن لدجضً  لمظ ل  للما ا ظاً :
ل.(2)ف لمظخ  ج,لمظع لععيلبلدجضً لما  دةلدلظجنلظج ضه لم ظجنلملدان

كم لمال ن ظكلدشك للدخ للظح كنل ؤلسلم ململلجعاجالالىلمظدلللمخذ  ل
بنه لم اعب  لاندلف ضلمظض جبن,للمظع لعنشألاالح جنلمظقي ثلمظخ صلمظمقج ل
لمظمعالقن لمظعدفق   لذظك لما ل لمظخ  ج لمظى لدملمظه ل ؤلس لعح جك لف  ل)م  نب (

ل للش مء لببجع لمظمعالقن للمظعدفق   لك أل ب  , لمأل نبجن لاألوراق الماليةب  سعام  م 
ك ألسه للمظسندم ل)مسعام  م لمظمحجهن(لسلمءلمعخذ لشكللعدفق  لمظىلمظدمخللملل
لمظمقجمجال لظيج  لمظلدمعع للعشمل لمظع   جن لب ظبنلك لمظمعالقن للمظعدفق   لمظخ  ج, مظى

ل)عدف لمظخ  ج لما لمظبنلك لمأل نبجنللمك  مض للمظلدمعع للمظق لض لمظدمخل( لمظى ق  
لمظشخ جنل لم ململ ل ؤلس لبعح ك   لمظمعالقن للمظعدفق   لمظخ  ج(, لمظى )عدفق  

ل لمظدجلا للعسلجن للمظمج مث للمظمنح للمظهدمج  لمظلدمعع لبنه ل(3)لعشمل لمألخذ .مع
م اعب  لمالمظض جبنلالىلح كنلم ململلاب لمظحدلدل لعشمللمألململلمظ سمجنل

ل.(4)ا عدةلظحكلم  لمظدللمظ
لديل لمظامال  لعب دل لما مال  لالى لمظض جبن لعج ض لما لج ب لالجه
مظعحلجال لمظنقدجنلمالدلظنلالظىلدخ للسلمءلنشأ لااللم انلعحلجللمظنقلدلبشكله ل

                          

ل(لجنه ل:بحثلبانلمال)  جمنلعبججضلم ململ(,لم د لس بق.)
ل(ل ج ع لغلا,لم د لس بق.)
لالننننىلمل ننننعلمنعنننندللمظعملجننننلل12/11/2211(لعق جنننن لبانننننلما)لح كنننننل ؤلسلم مننننلمللمظدلظجننننن(,لمنشننننل لبعنننن  ج ل)

لwww.islamfin.go-forum.netم سالم :
الننننىلشننننبكنلمظنبننننألل2229نجسنننن اللل22(,لمنشننننل لبعنننن  ج لtax(لمقنننن للبانننننلمال)م ننننيلح  لم ع نننن دجنلمظضنننن جبن:)

ل./www.annabaa.orgمظماللم عجنلم عجن:ل
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مظم ددلمللنشأ لنعج نلمم  سنلباضلمظع  ف  لك تجدمثللمظمج مثللغج   ,لمظع ل
لنقدجنلاب لمظحدلد,لمم لجعاجالف ضلمظض جبن.عاعب ل مجاه لمحاًللظلعا مال لمظ

 املطلب الثاني
 حتديد مقدار الضريبة على حركة رؤوس األموال وجهة حتصيلها 

ل
لجأع لسند سلكجججنلعحدجدلمقدم لمظض جبنلالىلح كنل ؤلسلمألململل فجم 

لكج ثلدلللمظ هنلمظمخع نلبعح جله لكج ثلا ن للذظكلالىلمظنحللمآلع :
ل
ل
ل

 حتديد مقدار الضريبة على حركة رؤوس األموال :الفرع االول
لجق دلبمقدم لمظض جبنل للعحدجدلسا   لبقج سلمظنسبنلبجالمقدم لمظض جبنل
لالظىل لجل أ للمظذيل د لمظمش ثلف لكللدلظن للذظكلج عبيلبإ مدة لظه , لمظمكلنن لمظم دة

ل(1)لمنعه جلمحدلمألسللبجالمآلعججا:
ل)م .1 لمظض جبن لظح جلن لمظمسبق لمظعحدجد لعلكلي جقن لل   لمظعلعجاجن( ظض جبن

لمألف مدل لما لعح جله لمظلم ب لمظمبلغ لال م ظ  لمظدلظن لفجه  لعحدد لمظع  مظض جبن
مظخ ضاجالظه لمقدمً لا لبادلذظكلجع لعلعجاهل ي مفجً لالىلدس سلن جبلكللال لج ل
لالىلدس سلن جبلكللف دل لم ع  دجً  لعلعجاه لذظكلجع  لباد لا  لمظدلظن, مالد  ظج 

لمظدلظنلنعج نلحسبلمقد عهلم  ع لبدمعجنلمنعه عه    دجن,للععس ل ذهلمظي جقنلب نه 

                          

,ل2222لمظنشن ,لل(لد.ا دللفلجحلمظال ,لمظم ظجنلمظا مننللمظعشن جعلمظمن ظ ,ل  ماننلمظمل نل,لدم لمبنالم اجن لظليب انن)
ل.124ل-122صلص
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ضافلامللالدم معه لمظض جبجنلل غبعه لف لما فنلمظح جلنلمظض جبجنلمسبقً ,لغج ل
لمنهلجؤخذلالجه لاد لم لنعه للاد لع ا   لب ظه لفلم  ع  دجن.

لمظمش ث .2 لجقل  للبمقعض    لمظقج سجن(: ل)مظض جبن لمظض جبن لسا  لعحدجد لي جقن
لمالدلال لظلض جبن لمظخ ضان لمالمظم دة لمظمعلجن لديلمظنسبن ل  نلن , لسا    بعحدجد
لب ظم لننل لععس  لج اله  لم  لل ل لظلض جبن, لمت م ظجن لمظح جلن لمظمش ثلبعحدجد  ج  
لبم ما عه لظله لفلم  ع  دجنللمظشخ جن,لمظع ل دلعكلالنسبجنلمذملك السا   ل

لظه لمظخ ضان لمظم دة لبعيج  لجعيج  لك السا   لا ب ل  لمذم لعكلالع  ادجن لل د , 
للمالعقسج لمظض جبنلمظىلعلعجاجنلل ج سجنل لمظخ ضانلظه ,ل ذم ج عجعلب  عج ثلمظم دة
النم لجخصلمظض معبلمظمب ش ة,لمم لمظض معبلغج لمظمب ش ةلفاللجمكالمالعكلالغج ل

  ج سجنلألنهلج ابلالىلمظدلظنلعحدجدلمالسجقل لب ظاملج  للادد  لمقدمً .ل

لمبعدمءلللللللل لمقدم لمظض جبنلالىلح كنلم ململلف نه لمقدم لعحدجد لحلللعحدجد
ج بلاد لف ضلسا لماجالالىلاملج  لمظعحلجللمالدلظنلمظىلمخ للجعا  ضل
معل ل  لمظحج ةلم  ع  دجنلمظع لعقل لالجه لمظالظمن,لظذملفقدلم ع  لا ظ لم  ع  دل

ل لJames Tobinمألم جك  لال لمظض جبن لسا  لجكلا ل  فلب ا لما مال  لى
لبنسبنلمعلجنل2ل1مظامال لم  نبجنلبن) %(لالظىلمألخذلب ظض جبنلمظقج سجنللف ضه 

ف المظمب ظغلمظمسعح لنلمالعلكللTobinالىلح  لمظما مال ,لللحسبلعقدج م ل
لمظ حجنل لمظمش كل للحل لمظيذمء لظعلفج  لعكج  لمظدلظ  لمظمسعلل لالى مظض جبن

لل  لمظا ظ , لمنح ء ل مجع لف  لمنهمن)لمظعالجمجن لبه لعن دي لم  لمالAttacل لظلحد )
لمش لثل لمظا ظم للذظكلمالم للدا  لف لم  ع  د لمظم ظجن لظلالظمن مآلا  لمظسلبجن

ل.(1)ض جبنلعلبجا

                          

,لل1388(ل ننننننننلد ل لشننننننننج  ,لمظح كنننننننننلمظمن  ضنننننننننلظلالظمنننننننننل:م ظهنننننننن للم الجهنننننننن ,لم لنننننننننلمظحننننننننلم لمظمعمنننننننندا,لثل)
لwww.ahewar.org,لمنشل ةلالىلمظمل علم ع :للللللللللللللللللللللللل14/12/2224
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لمظكل لللللللل لم سعام   لماد   لالى للمضح لسلب  لما  لظه لظجس لمظسا  لما مذ
مظحلم  لي ظم لك المنخجضل دم,للب ظع ظ ل لجؤا لالىلمظما مال لمظحقجقجنلمالل

لظعدفقل لكح فع لمظامل لالى ل  د ًم لم  ع  د للجبقى لمظخ  ج, لف  لمظا ملجا ما
ل.(1)مظما مال لمالم للمظمض  ب  

للللللل ل د  لسا للMark Wesbrootل د لسجكلا لب ا لمقع حً  لظه لد مسن ف 
ل.(2)لمظض جبنلمعيج لالىلح كنلمألململ,لمذلدكدلالىلم لجأع ل:

لععحددلالىلضلءلمسعلللكا فنللشدةلمظح  نلظع ل لنسبنلض جبنلمعيج ل .1 ة
مظمض  ب  لضمالمنيقنلنقدجنلال لجمجنلظاددلمالمظدللل)ك ظب معجلللم   نعجال
لمظدللل لعلك لما لظلنقلد لمظعب دل لمسا   لك ن  للظم  للمظب   لمي(, لم ل  لمي
معيج لبشكللجلم لف لملم هنلمظلحدم لمظنقدجنلمألس سجنل)مظدل  ,لمظجل ل,ل

مكال حدللعلكلمظدلللمالعحسبلمعلسيلماد  لمظعب دللمظجا(,لف نهل لج
لمدلل للالى لمظنقد, لدسلمق لف  لمظنقدجن لظلمنيقن لمظمؤظجن لمظدلل لظنقلد مظنقدي
لماد  ل لعع  لع لم  لش جين لمظم  اجن لمظنسبن لعحدجد لم ل لما لدشه  االان

لع  لعلماد  لمظعب دلل14ل-مظعب دللمظجلم لظكلللحدةل)+لمل لدذم %(,لدم 
لمظنسب لمظنقدجنلعلك لمظعا مال  لبه  لعمنع لف ضلض جبن لمظدلظن لب مك ا لف ا ن

لعاجدلمالخالظه لمادللمظعب دللمظنقديلمظىلمي  لمظنسبنلمظمسملحنلظحم جنل
%لمالمادللمظعب دلل12امالعه لمالمظمض  بن,لدم لمذملك المظع  لعلبنسبنل

لمظجلم لف البإمك المظدلظنلف ضلنسبنلض جبنلمنخجضن.

                          

  ج ع لغلا,لم د لس بق.ل()

الننننىلشننننبكنلمظنبننننألل2229نجسنننن اللل22(,لمنشننننل لبعنننن  ج لtaxجبن:مقنننن للبانننننلمال)م ننننيلح  لم ع نننن دجنلمظضنننن لل()
ل./www.annabaa.orgمظماللم عجنلم عجن:ل
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سجسه لف لعج ديلم عمنلمظم ظجنلمظع لعنشألمالادةلالممللمال ذملم  ع م ل .2
لمنه لعح ج لمظع   ةللفعحلم سلمقلظلمسعام جالم   نب.

 ذمللمالف ضلمظض جبنلمحللمظبحثل لجان لخجضلمظض جبنلمظعقلجدجنلالىل
مظمسعلللمظلين لبح نلل لدلض جبنلذم لي بعلدلظ ل الم خج ةلمقد ةلمالم لل

لمظا لمظعنمجن لليبقً لعحقجق ل, لظلدلظن لمظا من لمتج مدم  لضما لعدخل لل  لظلدلل  من
هلف الف ضلض جبنلح كنلم ململلاب لمظحدلدلبنسبنلprono jeteen ظحس ب  له

بلجلالدل  لمذملم لك ن لمظض جبنل دلف ض لمنذلل1222%لالىلدململل د   ل2,1
ل لل2221ا   لل2229لحعىلا   لبلجلالدل  لالىلدس سلسا ل94ظبلغلا عد  

,ل4%لمالح  لمظما مال ل غ لم لنعه لمظذيلج للمظىلحدل2,1مظض جبنل د   ل
 .(1)%ل2

لالجهلف المقدم لمظض جبنلمحللمظد مسنلج بلمالجكلالمنخجضل دًملللللل
 Jamesك ل لجماللاقبنلمم  لح كنلمنعق للم ململلم سعام  جن,للحسبلعقدج م ل

Tobinمظما مال .%(لمالح  ل2,ل1فقدل د لسا لمظض جبنلبن)ل 

 ذملل لجمكالمالعكلالعلكلمظض جبنلسببً لظعخججضلمظض معبلمظعقلجدجن؛لللللل
لمظدلظ لمظع ل لذم لمظي بع لم ململلمالمظض معبلمظم ظجن  المظض جبنلالىلح كن
ج مدلبه لعحقجقلم لحنلدلظجنلف لمظعنمجنلكمس ادةلبلدمالمظا ظ لمظا ظث,لل دلم ع  ل

Mark Wesbrootبنلمعيج لضمالمنيقنلنقدجنلال لجمجنلالىل اللسا لمظض جل
لمالجحددللفقلمعلسيلماد  لمظعب دللمظنقديلظلدلللم اض ءلضمالمدةلماجنن.لل

ل
 اجلهة املختصة بتحصيل ضريبة حركة رؤوس االموال :لفرع الثانيا

                          

ل(,لم د لس بق.taxمق للبانلمال)م يلح  لم ع  دجنلمظض جبن:ل()
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لالىلمظعا لالمظدلظ لللللللل لجاعمد لف نه لبعح جللمظض جبن لمظمخع ن حلللمظ هن
 جبن,للمظع ل دلععل   لمظدلللمألاض ءلبشكللمب ش لمللبل جهلمس سلف ضلمظض

لبلمسينلمنهمنلمللمؤسسنلدلظجن.ل
لمنش ءلللللل لمظمعحدة لف لم م  لمظعنمجن لمظي ضلم ع  لمظج جقلمظمانىلبعملجل لظهذم

لظعب دللمظماللم  لمظض جبجنلالىلمس سل لآظجن لب ا جن منهمنلدلظجنلظلض معبلعقل 
ه بلمظض جب لاالمظدخللمظن عجلاالم سعام  م لمعاددلم ي مفلبيجنلعضججقلمظع

لمظعقنجنلف لمتدم ةلمظض جبجنللعب دلل مظخ   جن,لحجثلسجع لم سعج دةلمالمظمس ادة
ل.(1)مظماللم  لمظع لعسمحلبج ضلمظض معبلالىلح كنل ؤلسلمألململلمظمنقلظنل

لللللللل لمظب جي ن  لاالSteveلج ل لمسؤلظن لدلظجن لمؤسسن لالج  د لما ل بد لب نه
لعحدجدلم دمفه ل لمظع لجعاجالالجه  لمظض جبنلالىلح كنلم ململلاب لمظحدلد, مدم ة
ل  د ةل لعكلا لمظمؤسسن لف ا لمحددة لعكلا لم  للبقد  لمظمب دللمظع لععلظىلعيبجقه ,
لمظما  دةل لمي   لف  لعلعجاه  للما دة لمظدلظ , لمظمسعلل لالى لمظض معب ل مع الى

مظدلظجنلمالاالثل جع  ل: جعنلنه لمالععكلالمظمؤسسنللSteveمظدلظجن,لا لم ع  ل
ممال لمظدللللععلظىلم دم لعالجم  ل معلمظض جبنللمظب ممجلمظع لسجع لعملجله ,ل
لمظا  ل لمظ دي ل بل لما لمظمؤسسن لمس ءظن لظضم ا للفحصلمظحس ب   لعد جق ل جعن
لمظدلل,لل جعنلعلظفلمالخب مءللهججعه لعيبجق  لعلكلمظعالجم  ,لمم لم عب يلعلكل

ل.ل(2)لالبهجعنلم م لمظمعحدةلمظمؤسسنلفعك
لللللللل لمظجلندي لا ض لظالعح دللHokey Mackeyكم  لجعجح ل  نلا مش لث

مألل ب لملل يلم ملانلمالمظدلللع غبلف لف ضلمظض جبنلمحللمظبحثلمالعق هل

                          

ل(لمظم د لنجسه.)
ألالننننىلشننننبكنلمظنبننننل2229نجسنننن اللل22(,لمنشننننل لبعنننن  ج لtaxمقنننن للبانننننلمال)م ننننيلح  لم ع نننن دجنلمظضنننن جبن:ل()

 ./www.annabaa.orgمظماللم عجنلم عجن:ل
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الىلمس سلم لجم لمالمظبدمجن,لا لالىلمس سلدلظ ,للعحعجهلمظدلللمظع لععلظىل
لبجن لا عدمعه , لما لب عء لجذ بل ماه  للم ع  ل92م  لمظن مجن, لمظبلدما لالظى %لمنه 

عشكجللمؤسسنلدلظجنلمسؤلظنلاال معلمظض جبنللعلعجعلالمعد  لبشكللدجمق مي ل
لععكلالمالم لسلجماللمظدلللالىلغ م لم عح دلمألل ب للمالم لسلنلمبلالىل
لمظبلدمال لعماجل لالشك ظجن لعلم ه لمظمقع ح   لعلك لما لغج  لمألل ب , لمظب ظم ا غ م 

مك ن  لمظبلدلمظجنجنلف لمظحج هلالىل عءلمالالمعدلمظض جبنلم ل.(1)ظن مجنللمك
للف ضه لللللل لمظض جبن لعق ج  لم  ل لف  لظجس لض ل ي لمظدلظ  لف ظعا لا مذا

لمظض جب  لظالعدلمج لمناً  لعح جله  لم ل لما لبل لعيبجقللفحسب, لاا لجنش  مظذي
فلألكا لمالم ةل لمنجالمعاددةلالىلمظ اجدلمظدلظ ,لمم لجؤديلمظىلالخض ثلمظمكل

لمظض جبنل لجدفع لملعمً  لمظمكلفلنجسه لحجثلج د لخالللنجسلمظمدة, لنجسه  ظلض جبن
ل.(2)الىلدسسلمخعلجن

لمظض جبنلللللل لعح جل لسبجل لف  لمظدلل لبجا لم  لمظعا لا لجعيلب لم م  لف ا ظذم
لعلعجعلالمعد  للبم لجضمالمنعلح ظنلمعدلمجلمظض جبنلاالي قلاقدلم عج  ج  ل

ل.(3)مظدلظجن
ذلعادلم عج  ج  لمظدلظجنلخج للسجلنلظمنعلح ظنلم عدلمجلمظض جب لبل هلا  ,لل للم

م لحدلب ظحكلمنلمظا م جنلمظىلالب م لمظادجدلمالم عج  ج  لظمنعلعلكلمظح ظنلما للذظكل
لل لم نج ل لمظا مق لبجا لمظنجي ل ن ان لظعيلج  للمظجن  لم  ع  دي لمظعا لا معج  جن

ل ل    لب ظق نلا لالجه لل82مظم  دق لعيلج ل1891ظسنن لف  لمظعا لا للب لعلكلل ,
ظسننلل121 ن انلمألسم كلبجالمظا مقللم عح دلمظسلفجع لمظم د نلب ظق نلال   ل

                          

ل(لمق للبانلمال)مل علعنججذيلظعق ج لمظج جقلمظ فجعلمظمسعلل...(,لم د لس بق.)
 .142(لد.محمدلي   لمظ ن ب ,لم د لس بق,لص)

,لدم لمظح منندلظلنشنن ل1(لد.لابنندلمظب سننيلالنن ل  سنن لمظ حجشنن ,لمتاجنن ءم لمننالضنن جبنلمظنندخل)لد مسنننلمق  نننن(,لي)
 .141-149,لصلص2229ظعلعجع,للم
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لمعج  جنلع نبلم عدلمجلمظض جب للمنعلمظعه بلمالمظض معبلمظمل انلبجال1892
ل44دلللم لسلمظلحدةلم  ع  دجنللمظم  دقلالجه لمال بللمظا مقلب ظق نلال   ل

للغج لذظكلمالم عج  ج  .لل2222ننلظس
مالكللم لعقد لف ظسؤمللمظذيلجي  لنجسهل للجمكالدالعيبقلمظض جبنلالىل
ح كنل ؤلسلمألململلف لمظعش جعلمظض جب لمظا م  للظإل  بنلالىل كذملسؤمللنقللل
لمظا م  ل ل  نبلمظعش جع لما لب ظل  لمظح ض  لعيبجقه  لجمكا ل  لمظض جبن ل ذه دا

لمظق نلن للد دمفه لااللفليبجانلللا ءل ذهلمظض جبنظلحدهللذظكل خعال لدس سه 
مظض معبلمظعقلجدجنلمظع ل  ءلبه لمظمش ثلمظا م  لفضاًللاالدنه لععيلبلال مدةلدلظجنل

لمشع كنلظي ضلف ضه للعح جله ل.
ل
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 خلامتةا
بادلم نعه ءلمالد مسنلملضلثلمظض جبنلالىلح كنل ؤلسلم ململلجعبجال

ل:مآلع عجللمظعل ج  لمظع لجمكالبج نه لالىلمظنحللظن لم ملانلمالمظنع 
ل
 :النتائج أولا 

اب لمظحدلدل  لض جبنلع عبيلبح  للمألململمالض جبنلح كنلمنعق لل .1
مظا ب ةلظلحدلد,للهه  للدخ لمظعحلجال لمظم ظجنلمظنقدجنلمالاملنلمظىل

ل ؤلسل لمنعق ل لح جن لالى لمظق عمن لمظم ظجن لمظالظمن له   ة لعأاج  بجال
لمظسلعللمظخدم  لدلال جلدلعحدلمالذظك,لمم لجعيلبلف ضلللمألملم

لمظع   ةل لالى لمظض جبن لشأا لشأنه  لآا     لما لظلحد لمظض جبن علك
م ظكع لنجنللض جبنلمسعخدم لمظك بلال غ لم خعالفلبجنه لمالحجثل
مظلا ءللمظهدفلمظمب ش ,لف لحجالجعش به المالحجثلكلنه لض معبل

لمظالظمنلمظم ظجن.ذم لي بعلدلظ لعحدلمالعأاج ل
مال ذهلمظض جبنل لجع ل لف ضه للعح جله لدلالل لدلعا لالدلظ ل .2

لمظمض  بنل لما لامالعه  لالى لظلحج ه لماجنن لنقدجن لمنيقن ضما
لظجسلف لم  لل لمالجسعخد  لجمكا لاالكلالالمعد   لفضاًل مظدلظجن,
مظعنمجنلمظدمخلجنلفحسب,لبللمظعنمجنلمظدلظجن,لفعكلالف ل ل ةلالا ن  ل

لظ لمظع لعقد  لباضلمظاجلب ل غ  لمظا ظث لمظا ظ  لدلل لمل لمظن مجن لبلدما
لظ ل لماقدةللعقجدلمالح كنلم سعام  م لمظخ   جنلمذم لكلنه  عحجيلبه 
عج ضلبمادلللمحدلمنخجض.للظعج ديلذظكلم ع  لمظجقهلالج  دلمنهمنل
لب معل لمظعالجم  لمظخ  ن لال دم  لظلض معبلععلظى لدلظجن لمؤسسن مل
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عجعلالمعد  ,لظضم الف الجعه لج بلمالع عبيلمظض جبنللعنججذ  ,للعلل
 ب  م لمظمعحدة.

جعحددللا ءلمظض جبنلبما مال لعب دللمظامال لسلمءلنشأ لااللم انل .3
لباضل لمم  سن لاا لنشأ  لمل لمظم دد لبشكله  لمظنقدي مظعحلجل
للجعحددل لب  سعام  , للمظمج مثللمظعدفق  لمظمعالقن مظع  ف  لك تجدمث

لمنخجض لبسا  لمظض جبن ل ؤلسللسا  لك ل لجلا لالىلح كن  دم
 Jamesمألململلمظع ل  ل لم لمظح جنلم  ع  دجن,لظذظكلفقدل اله ل

Tobinل1)لل لم ع  ل2, لف لحجا لمظما مال ,  Mark%(مالح  

Wesbrootاللمسعلللمظض جبنلمعيج لالىلمس سلمسعللللكا فنلل 
 لمظمض  ب  لضمالمظمنيقنلمظنقدجنلم  لجمجن,لل لجمكالمالعكلالسا

لمظعقلجدجنل لمظض معب لظعخججض لسببً  لمألململ لح كن لالى مظض جبن
  خعالفلمظهدفلبجالكللمنهم .

 

 ثانيا:التوصيات:
مظعنسجقلمعلمظدلللمظا بجنلمالظ لجكاللمسعقبالًلنداللمظحكلمنلمظا م جنل .1

لبهدفلاقدل لبه, لمظمحجين لك ظدلللمت لجمجن لمنه  لفلجكال س   مجاه ,
ىلح كنلم ململلاب لمظحدلدللجحددلمعج قلدلظ لبج ضلمظض جبنلال

لمظدمخلجنل لمظعنمجن لجضما لبم  لالمعد   للعلعجع لعح جله  للكجججن سا   
لمظعنمجنلمظدلظجنلف ل ل ةلعقدج لما ن  لظلدلللم خ للمظض ل جنلمال

لمظن حجنلمألخال جنلمظدلظجن.
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لك ل ل .2 لبنسبنلمنخجضنل دًم لنقع  لمالجكلالسا لمظض جبنلا بع  كم 
نل ؤلسلم ململلبجالمظدلللمالدلال الهلمعيج لكم لجؤا لالىلح ك
 .Mark Wesbrootجمجللمظىلذظكل

 

 قائمة املصادر
 

 أولا: الكتب

مظشنننننننؤلاللالدم ةمظمنننننن ل,لل دس  جنننننن عىلغننننننلا,لمظضننننننن معبلم نعق ظجنننننننلالنننننننىل .1
ل.2229(,لunbesaمظمعحدةل)لب ألم م  ع  دجنللم  عم اجنل

 جعلمظمن ظ ,ل  ماننلمظمل نل,لدم لد.ا دللفلجحلمظال ,لمظم ظجنلمظا منللمظعشن .2
ل.2222ظليب انللمظنش ,للمألاج مبال

ابدلمظب سيلال ل  س ,لمتاج ءم لمالض جبنلمظدخل)لد مسننلمق  ننن(,للد. .3
 .2229,لدم لمظح مدلظلنش للمظعلعجع,ل1ي

د.محمننندليننن   لمظ نننن ب ,لالننن لمظم ظجننننلمظا مننننللمظعشننن جعلمظمننن ظ ,لدم لمبنننال .4
 .1888ل ل,لم اج لظليب انللمظنش ,لمظم

. نننالللمظبجننن ن ,للد.ابننندلمظسنننع  لمظكبجسننن ,لد.انننلن لفخننن ي,لنننندلةلمظقننن نلالد .4
ل.1888(,لبجنننن لمظحكمننننن,لبينننندمد,ل39لمظح سننننلب,لسلسننننلنلمظم عنننندةلمظحنننن ةل)

عق جنننننننننن لبانننننننننننلما)لح كنننننننننننل ؤلسلم مننننننننننلمللمظدلظجننننننننننن(,لمنشننننننننننل لبعنننننننننن  ج ل
الننننننننننننننننننننننننننننننننننننىلمل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننعلمنعنننننننننننننننننننننننننننننننننننندللمظعملجننننننننننننننننننننننننننننننننننننللل12/11/2211

لwww.islamfin.go-forum.netم سالم :
ظعق جن لمظج جنقلمظ فجنعلمظمسنعلللمظماننىلبعملجنلللعنججنذيمق للباننلمال)منل عل .1

الننننننننننننننننننننىلمظمل ننننننننننننننننننننعلل22/11/2211مظعنمجنننننننننننننننننننننل(,لمنشننننننننننننننننننننل لبعنننننننننننننننننننن  ج 
 www.un.org:مآلع 
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 الجامعية حثانياا: الطاري

ابنننننندلمظب سننننننيلالنننننن ل  سنننننن ,للانننننن ءلضنننننن جبنلمظنننننندخللفنننننن لمظعشنننننن جعلمظضنننننن جب ل .1
مقدمنلمظىلم لسلكلجنلمظق نلا/  ماننللدكعل مهل,لدي لحنمظا م  )د مسنلمق  نن(

 .2224مظمل لل

ب الف جلابدلمظق د لمظ  ظح ,لمظض معبلمظكم كجن,لف لمظان مقللم ان  لمظمع عبننل .2
الجهنننن ,لمي لحنننننلدكعننننل مهلمقدمنننننلمظننننىلم لننننسلكلجنننننلمظقنننن نلال/ل  مانننننلبينننندمد,ل

ل.2221
ل

 ثالثاا: البحوث العلمية
ظلضننن جبنلمظن شنننئلانننالل.ابننندلمظب سنننيلالننن ل  سننن ,لعحدجننندلمظننندخللمظخ ضنننعد .1

مظع   ةلم ظكع لنجنلف لمظعش جعلمظضن جب لمظا م  )د مسننلمق  ننن(,لبحنثلمقند ل
ظلمشن  كنلفنن لمظمننؤعم لمظان ظم لمظا ظننثلظكلجنننلمظحقنلقل/  مانننلمظمل ننللظلجعنن ةل

ل.2212نجس الل22-21
 

 رابعاا: المصادر على النترنيت:

ل24/11/2211منشنننل لبعننن  ج ل,لبحنننثلباننننلمال)  جمننننلعبجنننجضلم منننلمل( .1
ل/www.gatara.comالىلمل عل  مانل ي ل/كلجنلمظق نلالم ع :

الننىلل2212ل/8/ل1منشننل لبعنن  ج لبحننثلبانننلمال)مظضنن معبلمظ م كجننن(,ل .2
ل:للللللللللللسنننننننننن لمظقنننننننننن نلن مظقلملعقننننننننننىلمظمح سننننننننننبجالم  دنجننننننننننجالللمظانننننننننن بمل ننننننننننعل

www.aazs.netل
عق جنننننننننن لبانننننننننننلما)لح كنننننننننننل ؤلسلم مننننننننننلمللمظدلظجننننننننننن(,لمنشننننننننننل لبعنننننننننن  ج ل .3

الننننننننننننننننننننننننننننننننننننىلمل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننعلمنعنننننننننننننننننننننننننننننننننننندللمظعملجننننننننننننننننننننننننننننننننننننللل12/11/2211
لwww.islamfin.go-forum.netم سالم :

http://www.aazs.net/forum
http://www.aazs.net/f23-montada
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النىلمظمل نعل22/11/2211عق ج لبانلمال) نجمسلعنلبجا(,لمنشنل لبعن  ج ل .4
للwww.marefa.org:مآلع م ظكع لن ل

/ل22لدنلماهننن ,لمقننن للمنشنننل لبعننن  ج ل عا جنننفلمظضننن جبنل,اننعلعلمظمضننن  ب .4
 ,مظ عجسنجن مظمنعندج   ,مظقي جنن منعندج  لشنبكنلمألسنه النىل2211/ل12

ل؛ل/http://www.qatarshares.com:لمظقي جننن ه سم 
الجه ,لم لنلمظحلم لل لد ل لشج  ,لمظح كنلمظمن  ضنلظلالظمنل:م ظه للم  .1

للللللللللللللللللللللللل:مآلعنننننننن ,لمنشننننننننل ةلالننننننننىلمظمل ننننننننعل14/12/2224,ل1388ا,لثلمظمعمنننننننند
www.ahewar.orgل

ل2211/ل12/ل22بع  ج ل عق ج لمنشل , مظعا ججنلمظ م كجنمحمدلمألبجض,ل .9
:للمظقنننننننننننن نلن  مظقسنننننننننننن لمظسج سنننننننننننن   لديل ننننننننننننللد الننننننننننننىلمل ننننننننننننع

http://roodyhood.ahlamontada.comل
ظمنننؤا ةلالننننىلح كننننل ؤلسلم منننلمل,ل  جنننندةلمننن عالمظسنننجدلمحمنننند,لمظالممنننللم .9

,لبالل   ,ل جحن,ل13/12/2228مظج م لمؤسسنلمظلحدةلظل ح فن,لسل ج ل
 منشل ةلالىلم نع نج .

ل22(,لمنشنننل لبعننن  ج لtaxمقننن للباننننلمال)م نننيلح  لم ع ننن دجنلمظضننن جبن: .8
:لمآلعجنننننننننننننننننننالننننننننننننننننننىلشننننننننننننننننننبكنلمظنبننننننننننننننننننألمظماللم عجنننننننننننننننننننلل2229نجسنننننننننننننننننن الل

www.annabaa.org/. 

حجن للفن ضلمظضن جبنلالنىللعأججد  عخجفلد  نللمأل  نعجا)لمق للبانلما .12
,لمنشنل لالنىل2211عش جالمظا ن ل4مظما مال لمظم ظجن(,ل حججنلمظقدس,ل

 :/wwalguds.comمظمل علمظع ظ 

ل22(,لمنشنل لبعن  ج لtaxمق للبانلمال)م يلح  لم ع ن دجنلمظضن جبن: .11
:لمآلعجنننننننننننننننننننالننننننننننننننننننىلشننننننننننننننننننبكنلمظنبننننننننننننننننننألمظماللم عجنننننننننننننننننننلل2229نجسنننننننننننننننننن الل

www.annabaa.org/.ل

http://www.qatarshares.com/vb/index.php
http://www.qatarshares.com/vb/forumdisplay.php?f=1
http://www.qatarshares.com/vb/forumdisplay.php?f=1
../../الكتاب%20الثاني/النهائي%20للكتاب%20الثاني%20الكلي/الباب%20الثاني%20النهائي/الاسهم%20القطريــة
../../الكتاب%20الثاني/النهائي%20للكتاب%20الثاني%20الكلي/الباب%20الثاني%20النهائي/الاسهم%20القطريــة
http://www.qatarshares.com/
http://roodyhood.ahlamontada.com/
http://roodyhood.ahlamontada.com/
http://roodyhood.ahlamontada.com/
../../الكتاب%20الثاني/النهائي%20للكتاب%20الثاني%20الكلي/الباب%20الثاني%20النهائي/القسم%20السياسي%20والقانوني
../../الكتاب%20الثاني/النهائي%20للكتاب%20الثاني%20الكلي/الباب%20الثاني%20النهائي/القسم%20السياسي%20والقانوني
http://roodyhood.ahlamontada.com/
http://roodyhood.ahlamontada.com/
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مق للبانلمال)مل علعنججذيلظعق ج لمظج جقلمظ فجعلمظمسعلللمظمانىلبعملجلل .12
الننننننننننننننننننننىلمظمل ننننننننننننننننننننعلل22/11/2211مظعنمجنننننننننننننننننننننل(,لمنشننننننننننننننننننننل لبعنننننننننننننننننننن  ج 
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Abstract 

        Appearances arising from financial globalization 

sweeping the world of the present time is the ease of 

movement of goods and services , as well as the 

movement of capital across borders without the 

limitations of that , because what the state only 

protection without interfering with the restriction , as a 

result of the negative effects of financial globalization on 

the economy national states in terms of capital flight 

abroad and the exposure of the national currency 

speculation international in global markets , it has 

emerged the idea of the need to impose a tax rate very 

low on cash transfers from one currency to another 

currency across the border to reduce international 

speculation about national currencies , as well as being 

a means to bring about development domestic and 

international revenues by distribution between states is 

not consistent to impose , but to other developing 

countries with the aim of providing assistance to them in 

accordance with the principles of international morality . 

 


