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 صور النيابة يف قانون ضريبة الدخل)دراسة مقارنة(
 

 إكـرام بــاســل ذنــون                         د. قبس حسن عواد  البدراني           
  مشاور قانوني مساعد                                     أستاذ التشريع املايل املساعد  

 امللخص

المقارنة صور النيابة إاّل أن هنالك تفاوتًا ملحوظًا  تناولت قوانين ضريبة الدخل محل
في التنظيم فتجد أن قانون ضريبة الددخل الرراقدي قدد تفدرد فدي تنظيمد  لصدر، الصدور  

 وكان تفرد، هرا بّينًا من عدة أوج :
خصددف فصددًا كددامًا للنيابددة وعنوندد  بددد شالواجبددات الغددخف النا دد  عددن  يددر،   .1

ابة من نيابة قانونية كمدا فدي الدولي وأمدين التفلي دة تناول في  تطبيقات لصور الني
 ونيابة إرادية كما في الوكيل ومصفي الغركة.

أوجد تطبيقات للنيابة القانونية كما في نيابة المقيم عن  يدر المقديم ونيابدة الور دة  .2
  21  22  11عن مور صم وصورًا للنيابة القانونية وهدو مدا نصدت عليد  المدواد ش

كددون النيابددة عامددة لتغددمل كددل مددا يترلددف بالضددريبة مددن فددر    فتددارة ت22  22
وتقددددير وجبايدددة وكدددل هدددرا يصددد  فدددي أندددواو الددددخل أ  مصمدددا كدددان ندددوو الوعدددا  
الضدددريبي وتدددارة أخدددرن خصصدددت النيابدددة فجرلصدددا نيابدددة خاصدددة بندددوو مردددين مدددن 
الدخل وعن مكلفين مرينين وهرا ما يظصر في نيابة المقيم عن  ير المقيم ومنصا 

ال ددددندات وال ددددلفيات والقددددرو  ومبددددالو التخصيصددددات ال ددددنوية والرواتدددد   فوا ددددد
 التقاعدية والدفرات ال نوية.

وعلى الر م من تفرد قدانون ضدريبة الددخل الرراقدي إاّل أند  لدم يظصدر تميداًا كافيدًا لددن 
 تنظيم  للنيابة وهرا ما يمكن تلم   من خال:

ا القدانون إر كدان مدن ارجددر تغتت النصوف التي تتناول صور النيابة بين  ناي .أ 
 ضمصا تحت الفصل ال اني عغر الخاف بأحكام النيابة.



 لقانون للعلوم القانونية والسياسيةكلية امجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

861 

وقدددش مغدددرو القدددانون شقدددانون ضدددريبة الددددخل الرراقدددي  فدددي فددد  التردددداد الدددر  مدددن  .  
الممكن أن ي ب  التخبط في تطبيف القانون خصوصًا إرا كان الترداد با ترمال 

وهددو مددا يمكددن تلم دد   مصددطلحات  يددر دقيقددة وفددي ك يددر مددن ارحيددان  امضددة
بغدددكل جلدددي فدددي النصدددوف التدددي تناولدددت النيابدددة إر كدددان مدددن ارجددددر بالمغدددرو 
الضريبي فدي هدرا المجدال أن يلجدأ إلدى اال دترانة بقواعدد وم دميات عامدة يمكدن 
أن تندددرت تحددت حكمصددا الك يددر مددن ارم لددة كا ددتخدام النا دد  مدد ًا أو المفددو  

 بداًل من التغب  والتم يل.
نون ضدريبة الددخل المصدر  فلدم يصدتم بمجدال النيابدة بدل إند  لدم يغدر إليصدا أما عن قدا

إاّل في مواضش جدًا قليلة كما في حالة تقدديم اققدرار  دوا  مدن المكلدم أو مدن يم لد  
  مندد . فددي حددين يظصددر لنددا 38أو المصددّفي للتركددة أو الور ددة وهددرا فددي نددف المددادة ش

ة إاّل أند  نفدى صدفة النيابدة عنصدا وجردل قانون ضدريبة الددخل ارردندي تطبيقدات للنيابد
كددل مددن يقددوم بددالتاام ضددريبي عددن  يددر، إنمددا هددو مكلددم يقددوم بددالتاام قددانوني ولددي  
بالنا دد . وبصدددرا ال يرقدددى قدددانون ضدددريبة الددددخل ارردنددي إلدددى مدددا وصدددل إليددد  المغدددّرو 

 القانوني لضريبة الدخل الرراقي من تنظيم للنيابة.
 املقدمة

ف بجال  وكمال  والصاة وال ام على  يدنا محمدد وللد  وصدحب  حمدًا يليالحمد هلل 
 ...دددددوبر الغر الميامين 

غدداعت النيابددة فددي غددتى مجدداالت الحيدداة  وهددرا مددا انركدد  علددى اهتمددام المغددرو فيصددا 
بوجددد  عدددام  فجدددا  القدددانون المددددني ليدددنظم فكدددرة النيابدددة ويضدددش القواعدددد الرامدددة التدددي 

ني اقتصار الدنف عليصدا فدي هدرا القدانون فح د  بدل تجدد تحكمصا  إاّل أن رلك ال ير
هددر، الفكددرة لصددا مجددااًل فددي القددوانين التددي تكددون النظددام القددانوني للدولددة إر تبددرا صددور 
النيابدددة وتطبيقاتصدددا فدددي أ لددد  هدددر، القدددوانين  ومنصدددا علدددى  دددبيل الم دددال ال الحصدددر  

ي قددددانون ارحددددوال الحرا ددددة القضددددا ية فددددي القددددانون التجددددار    الواليددددة والوصدددداية فدددد
الغخصدددية   الوكالدددة بالخصدددومة فدددي قدددانون المرافردددات  ... الددد   وال يقدددم التغدددريش 
الضريبي بوج  عام وقانون ضريبة الدخل بغكل خداف بمندأن عدن القدوانين ارخدرن 

 إر تجد هر، الفكرة لصا مجااًل وا رًا في التطبيف في الميدان الضريبي.
فنكدددون أمدددام صدددورتين قدددانون ضدددريبة الددددخل  وتظصدددر النيابدددة بدددأك ر مدددن صدددورة فدددي 

للنيابة إرا نظرنا إليصا من ناحية الجصة التي تحدد  لطة النا   فنكون أمام ما ي مى 
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  إرا كدددان القدددانون هدددو الجصدددة الدددر  يحددددد  دددلطة -القانونيدددة  –بدددد شالنيابدددة االجباريدددة 
ادة هددي المنبددش النا دد  إر ال محددل قرادة ارصدديل فددي هددر، الصددورة  أمددا إن كانددت اقر 

الر  يرتمد علي  في تحديدد  دلطة ارخيدر فانندا نكدون أمدام شنيابدة إراديدة   ولدو اتجد  
نظرنددا إلددى المصدددر الددر  يرددين غددخف النا دد  فاننددا نكددون أمددام  ددا  صددور للنيابددة 
وهددي: النيابددة القانونيددة  النيابددة القضددا ية  النيابددة اقراديددة  وارتأينددا أن ن ددلط الضددو  

نيابدة مدن حيد  الجصدة التدي تحددد  دلطة النا د  لكدون النيابدة القضدا ية على صدور ال
تددددخل تحدددت صدددورة النيابدددة اقجباريدددة حيددد  ال دخدددل قرادة المندددا  عنددد  فدددي تريدددين 

 النا  .
 

 أوالً: أهمية البحث

تبددرا لنددا أهميددة الموضددوو مددن خددال مددا  ددرى إلددى تحقيقدد  التغددريش الضددريبي بوجدد  
وجدددد  خدددداف  مددددن أهدددددام عدددددة منصددددا االقتصدددداد  عددددام  وقددددانون ضددددريبة الدددددخل ب

واالجتماعي بل وال يا ي  إاّل أن من بين أهم ارهدام رفد اقيرادات لخايندة الدولدة 
ل د النفقات واالحتياجات الرامة  وهرا مما حدا بالمغرو الضريبي في قدانون ضدريبة 

هدرا القدانون   الدخل إلدى اال دترانة بتطبيقدات فكدرة النيابدة ورلدك لضدمان تنفيدر أحكدام
إر رهد  إلددى عددم تضددييف نطداف أحكددام القددانون الضدريبي  فتددرا، يوجد  الخطددا  تددارًة 
للمكلدددم ارصددديل وتدددارًة أخدددرن لمدددن يندددو  عنددد   لكدددونصم الطدددرم المصدددم فدددي الراقدددة 

 الضريبية القا مة بينصم وبين الدولة.
 

 ثانيًا: مشكلة البحث

صورًا للنيابة من أجدل ضدمان  دداد تناول المغرو الضريبي في قانون ضريبة الدخل 
ديددن الضددريبة  ومنرددًا للتصددر  الضددريبي فددي بردد  ارحددوال  إاّل أندد  علددى الددر م مددن 
رلدددك ال يظصدددر لندددا هدددرا القدددانون اقحاطدددة المتكاملدددة بجوانددد  هدددر، النيابدددة  مدددن حيددد  
تنظيم  لصور النيابة فترا، يدأتي متخبطدًا فدي برد  ارحيدان با دتخدام التردابير التدي 

ل علددى صددور النيابددة  فامددا أن تكددون هددر، الصددور  امضددة أو فددي  يددر محلصددا أو تددد
 ير موافقة للقانون  وترا، في حين لخر ال ينف على أهم هر، الصدور وبالتدالي يدتم 

 الرجوو إلى القواعد الرامة ل د النقف التغريري.
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 ثالثًا: فرضية البحث

تطبيقددات وهددو مددا اهددتم بتنظيمدد   تظصددر فكددرة النيابددة فددي أك ددر مددن صددورة  وتبددرا لصددا
قددانون ضددريبة الدددخل بغددكل عددام  إاّل أن مغددرو قددانون ضددريبة الدددخل الرراقددي كددان 
 -أك دددر تنظيمدددًا لصدددر، الصدددور مدددن قدددوانين ضدددريبة الددددخل محدددل المقارندددة شالمصدددر  

 ارردني .
 

 رابعًا: هدف البحث

التدي تناولدت ت رى الدرا ة لت ليط الضو  علدى نقداط الضدرم والقدوة فدي النصدوف 
صدددور النيابدددة  فدددي نطددداف قدددانون ضدددريبة الددددخل الرراقدددي والمصدددر  وارردندددي  كمدددا 

 تحاول هر، الدرا ة جاهدة الوصول إلى صورة متكاملة من التنظيم لصرا المركا.
 

 خامسًا: منهجية البحث

لت ليط الضو  على موضوو البح  كان ال بدد مدن اال دترانة بقدوانين ضدريبة الددخل 
جددرا  المقارنددة فيمددا بينصددا لمددا فددي المددنص  المقددارن مددن المطبقددة فدد ي أك ددر مددن دولددة  واا

ماايدددا فدددي إظصدددار الدددنقف والكمدددال والوصدددول إلدددى التنظددديم ارم دددل لموضدددوو البحددد   
وينص  إلى جان  المنص  المقارن المنص  التحليلي  دوا  أكدان لنصدوف القدانون أو 

إلددى أكبددر قدددر ممكددن مددن وضددو  الجتصدداد القضددا  أو  را  الفقصددا   بغيددة الوصددول 
 الرؤية حول موضوو الدرا ة.

 
 سادسًا: نطاق البحث

انصدد  البحدد  علددى تندداول صددور النيابددة فددي كددل مددن قددانون ضددريبة الدددخل الرراقددي 
والمصددددر  وارردنددددي  ورلددددك نتيجددددة للتنددددوو التغددددريري الددددر  يرددددد  ددددمة فددددي القددددانون 

الخددداف بقدددانون ضدددريبة  المصدددر  بغدددكل عدددام  فضدددًا عدددن حدا دددة التغدددريش ارردندددي
الدددخل ممددا يم ددل نمورجددًا للخددروت عددن الددنمط المما ددل  ددوا  للقددانون الرراقددي أم لمددا 

  بف من قوانين أردنية في مجال ضريبة الدخل.
 

 سابعًا: هيكلية البحث

 المقدمة
 المبحدددد  ارول: صور النيابة وفف القواعد الرامة

 المطــلب األول: النيابة اإلجبارية
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 ــرع األول: النيابة القانونيةالفـــ
 الفـــــرع الثاني: النيابة القضائية )النيابة بحكم القانون(

 المطــلب الثاني: النيابة اإلرادية )االتفاقية(
 المبحدد  ال اني: النيابة بحكم قانون ضريبة الدخل

 المطددل  ارول: نيابة المقيم عن  ير المقيم
 و ير المقيم الفدددددددددددرو ارول: المقيم

 الفددددددددددرو ال اني: صور نيابة المقيم عن  ير المقيم
 المطل  ال اني: نيابة الغير عن المكلم

 الخاتمة
 

 
 املـبـحـــث األول 

 صـــور النـيــابـــة وفــق القـواعـــد العــامـــة
تختلدم صدور النيابدة بداختام المريدار الدر  يرتمدد عليد  فدي تصدنيم هدر، الصددور  

إجباريددة ارا كددان المريددار الجصددة التددي تحدددد  ددلطة النا دد  كنددا أمددام صددورتين أولصمددا فدد
 شاتفاقيددة  ا إراديددةمددحيدد  يتددولى القددانون تحديددد نطدداف هددر، ال ددلطة  و انيص  قانونيددةش

فدي بيدان حددود  دلطات النا د   ومدن جاند  لخدر أن  متميااً  حي  تظصر اقرادة دوراً 
راديددة إرا كددان المريددار هددو الجصددة النيابددة تنق ددم إلددى  ددا  صددور قان ونيددة وقضددا ية واا

 التي تتولى تريين النا  .
وأًيا كانت صور النيابة فان ما يصمنا هنا أن التغريش الضريبي  دوا  كدان الرراقدي أم 
المصددر  أم ارردنددي قددد أورد م ددميات تركدد  صددور النيابددة كمددا فددي الددولي والوصددي 

 والحار  القضا ي و يرهم.
ة بصر، الصور كان تناولنا لصا على وفف ما تقدرر، القواعدد الرامدة مدش ولغر  اقحاط

بيان موقم المغّرو الضدريبي منصدا فدي قدوانين ضدريبة الددخل محدل المقارندة وهدرا مدا 
  نفصل في  الحدي  في مطلبين.
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 لب األولــــطــامل
 اإلجــبـاريــــةة ـــــابـيـالن

قددانون  ددوا  بصددورة مباغددرة أو  يددر مباغددرة أن تظصددر لنددا هددر، النيابددة حينمددا يقددرر ال
هنالدددك أغخاًصدددا يجددد  حمدددايتصم إمدددا لكدددون أهليدددتصم ناقصدددة أو مفقدددودة أو قدددد يكوندددوا 

. وأ دددا  هدددر، النيابدددة هدددو  1شكددداملي ارهليدددة إاّل أن مانًردددا حدددال دون اقفصدددا  عنصدددا
وتظصدددر هدددر، فدددي أك دددر مدددن   يبدددين  دددلطة النا ددد  وحددددودها وغدددروطصا حيددد  القدددانون

ورة ورلددك ح دد  مصدددرها الددر  ترتمددد عليدد   فددان كددان القددانون المصدددر المباغددر صدد
ن كان القانون المصددر  يدر المباغدر لصدا كندا أمدام نيابدة  لصا كنا أمام نيابة قانونية واا

 .  2شقانونية قضا ية أو نيابة بحكم القانون
ضددريبة  فددان قددانون  أمددا عددن موقددم التغددريرات الضددريبية مددن هددر، النيابددة بصددورتيصا

  والتدددي 22الددددخل الرراقدددي تنددداول تنظددديم النيابدددة اقجباريدددة مدددن خدددال ندددف المدددادة ش
رهبدددت إلدددى ششكدددل مدددن يتدددولى إدارة أو مراقبدددة أمدددوال أو أعمدددال تردددود لغدددخف لخدددر 
كالحار  القضا ي وارمين...    وبصرا يكون المغّرو الضريبي قدد عددد حداالت تددل 

ركدر، لصدا كدان علدى  دبيل الم دال ولدي  الحصدر على هر، الصورة مدن النيابدة إاّل أن 
ودليددل رلددك ورود حددرم التغددبي  شالكددام  فددي بدايددة ترددداد، لصددر، الحدداالت فضددًا عددن 
أّن النف قد ابتدأ بربارة شكل من يتولى   وبصرا فدان كدل مدن تتدوافر فيد  هدر، الصدفة 

 ة الددخلضدريبقدانون  وقدد  دار لمدا أورد، مغدرّ ًا إاّل أن خافًدا فقصيد يكون نا بدًا قانونيدًا.
الرراقي في عجا هر، المادة حي  ركر عبارة شلدو لدم يكدن فاقدد ارهليدة  فداختلم فدي 

ش من نطداف النيابدة و قد و ّ المغرّ  إلى أنّ   8شرأ تحديد المقصود بصر، الربارة  فره  
شكدل مدن يتدولى إدارة أو مراقبدة أمدوال أو شبركر، للصور المختلفة للنيابدة وركدر، عبدارة 

ف    الفة الركر   م عداد ليضديّ 22  في صدر المادة ش ..مال ترود لغخف لخر.أع
                          

مانش طبيري وهو و   و الحكم برقوبة جنا ية م ًا ه  قد يكون هرا المانش ماد  وهو الغيبة ومانش قانوني 1ش
وعبد الباقي بكر   ومحمد ط    حكيماللمايد من التفصيل: د. عبد المجيد  .وجود عاهة مادوجة

البغير  الوجيا في نظرية االلتاام في القانون المدني الرراقي  واارة الترليم الرالي والبح  الرلمي  
 . 37 – 38شف  . م.  

أطروحة دكتورا،  كلية القانون    ن الغير في التصرم القانونيالنيابة عالربود   عبا    جا م لفتة 2ش
 .122ف  م 1111جامرة بغداد  

خضاع  للضريبة في قانون ضريبة الدخل الرراقي  ر الة 8ش   علي هاد  عطية الصالي  تقدير الدخل واا
 . 33 – 32شم  ف 2221ماج تير  كلية القانون  جامرة بغداد  
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ا أندد  ّمددإمددن نطدداف هددر، المددادة فددي عجاهددا ويكددون بصددرا ال يخددرت عددن أحددد احتمددالين: 
د ارهليدة وا دتبرد حالدة نقدف قصد التقييد الوارد بأن جرل النيابة فقط فدي حداالت فق د

الواليددة أو  ظددن أنّ  إرون قددد اخددتلط عليدد  ارمددر و يكددالمغددرّ  ارهليددة أو كمالصددا  أو أنّ 
ارهليددة مرتبطددة  الوصدداية أو القوامددة مقتصددرة علددى فاقددد  ارهليددة فقددط  فددي حددين أنّ 

دن  بالتمييا فقد يكون هنالدك مدن كمدل تمييدا، فصدو كامدل ارهليدة ومدش رلدك ي   عليد      ص 
وفددي هددرا   لمحجددورم علددى الغا دد  أو امددن يقددوم بددادارة أموالدد  وأعمالدد  كمددا فددي القدديّ 

و حيد  أند  لدي  مدن المتصدور أن المغدرّ  ؛االحتمدالين  يدر وارديدن ح أنّ المجال يدرجّ 
الّ  لمدا ركدر تردابير تددل علدى نداقف ارهليدة  أراد تحديد هدر، النيابدة بفاقدد  ارهليدة واا

ا بالن بة لاحتمال ال اني فلي  . ال   أمّ .والحار  القضا ي. مأو كاملصا كما في القيّ 
و قد اخدتلط عليد  ارمدر ولدم ي دتطش أن يميدا بدين أك در ر أن المغرّ لممكن تصوّ من ا

 وهي حاالت كمال ارهلية أو نقصانصا أو فقدانصا. القواعد الرامة غيوعاً 
حينمدا  تغدريرياً  أن هنالدك نقصداً   1شوفي اتجا، لخر لتف دير هدر، الربدارة رهد  الدبر 

وبالتالي يج  تدارك  ورلك بأن تكدون    هر، الربارة22المادة شنف و في أورد المغرّ 
ونحددن ال نتفددف مددش هددرا االتجددا،     ..شلددو لددم يكددن ندداقف ارهليددة أو فاقدددها.شالربددارة 

لدو لددم يكدن فاقددد شومدن الممكددن القدول بددأن هدر، الربددارة ش  ورلدك لس ددبا   دالفة الددركر
نون كمدددا وأن قدددا . 2ش  قدددد حغدددرت حغدددًرا ومدددن الايدددادات التدددي تخدددل بدددالمرنى ارهليدددة

ضددريبة الدددخل الرراقددي قددد أورد حدداالت أخددرن للنيابددة اقجباريددة كمددا فددي نيابددة المقدديم 
عدددن المكلدددم  يدددر المقددديم ونيابدددة الور دددة أو مدددن يتدددولى توايدددش التركدددة عدددن المكلدددم 

 المتوفى... ال  والتي  نتناولصا الحقًا.
ن النيابة في موقف  من هر، الصورة م النافر المصر  ة الدخلضريب قانونر لنا ص  ظ  وي  

   وهددرا فيمددا   حيدد  أورد فقددط عبددارة شالممددول أو مددن يم لدد  قانوندداً 38نددف المددادة ش
صا وصدفي للتركدة بعلدى المصدفّ  صانف في المدادة نف دو   8شيخف التوقيش على اققرار

                          

وفوا  إبراهيم جا م  م ؤولية الغخف النا   عن  ير، وأ رها في تقدير     أحمد خلم ح ين الدخيل1ش
لرلوم اقن انية  جامرة تكريت  تكريت لدرا ة مقارنة  مجلة  –ضريبة الدخل في القانون الرراقي 

   م2228  7دد ر  ال12 مجلدال
 .121ف 

  .33مصدر  ابف  ف  ره  علي هاد  عطية  نف     إلى االتجا،2ش
ش .. يوقّ شش.على  النافر م2227  ل نة 11  من قانون ضريبة الدخل المصر  رقم ش38المادة ش   نصت8ش

و الضريبي ومن الجدير بالركر هنا أن موقم المغرّ    ..اققرار من الممول أو من يم ل  قانوًنا.
  م أفضل بك ير من موقف  هنا حي1131  ل نة 173المصر  كان في القانون ال ابف الملغي رقم ش
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 . 1شإحدن صور هر، النيابة
فدر عندد أّما عن اتجا، المغّرو الضريبي ارردني في قانون ضريبة الددخل ارردندي النا

تناولدد  لصددر، الصددورة مددن النيابددة فددا ن ددتطيش أن نقددول أندد  وصددل إلددى مددا وصددل إليدد  
مغددّرو قددانون ضددريبة الدددخل الرراقددي مددن عموميددة الددنف  كمددا أندد  لددم يددوجا بغددكل 
نمددا كددان تناولدد  لصددر، الصددورة بددركر،  مخددل كمددا فددي قددانون ضددريبة الدددخل المصددر  واا

كما فدي الدولي والوصدي والقدّيم فضدًا عدن مدا لم ميات ترك  صورة النيابة القانونية 
  مددن قددانون ضددريبة الدددخل ارردنددي بخصددوف 22ركددر، فددي الفقددرة شأ  مددن المددادة ش

تقديم اققرار من المكلم أو من ينو  عن  قانونًا  فجا ت الربارة مطلقة و ير مقيدة 
 وبمدددا أن المطلدددف يجدددر  علدددى إطاقددد  لدددرا فدددان كدددل مدددن تتدددوافر فيددد  غدددروط النيابدددة
وخصا صددصا مددن الممكددن أن يكددون نا بددًا عددن المكلددم كددأن يكددون وكيددل التفلي ددة أو 
المصددّفي أو مدددير الغددركة  كمددا أندد  ركددر النيابددة فددي نطدداف ال ددير فددي الدددعون التددي 
أوقفددت ب ددب  اقفددا  أو التصددفية حيدد  يحددف للمصددّفي أو وكيددل التفلي ددة مواصددلة 

  لكدددونصم ندددوا  قدددانونيين فدددي ال دددير فدددي هدددر، الددددعون  أ  أنددد  أعطدددى الحدددف لصدددؤال
. يتبددين لندا أن النيابددة اقجباريدة تظصددر  2شمواصدلة ال دير فددي دعدون الطرددن الضدريبي

لنا في عدة حاالت وم ميات وهي منق مة إلى صورتين يندرت تحتصا هر، الم ميات 
حيدد  تظصددر لنددا النيابددة القانونيددة والتددي يندددرت تحتصددا كددل مددن الددولي والوصددي والقددّيم 

  كما تظصر لنا النيابة القانونية القضا ية النيابة شبحكم القانون  ويندرت تحتصا و يرهم
 وكيل التفلي ة والمصّفي و يرهم وهرا ما  نتناول  تباعًا في فرعين م تقلين.

 
 

 

                                                                

إرا كان الممول قاصًرا أو محجوًرا علي   ا ًبا التام النا   أو شش  على أن  18كان ينف في المادة ش
 .  .. و داد الضريبة الم تحقة من واقر .م بح   ارحوال بتقديم اققرارالولي أو الوصي أو القيّ 

 .النافر   من قانون ضريبة الدخل المصر 38  ينظر نف المادة ش1ش
ن  ششإرا أوقفت أضريبة الدخل ارردني النافر على    من قانون22الفقرة شم  من المادة شتنف    2ش

الدعون بحكم القانون لوفاة المكلم أو إفا   أو تصفيت  أ نا  النظر فيصا من قبل محكمة البداية 
كيل الضريبية أو محكمة اال ت نام الضريبية فيج  متابرة ال ير في الدعون من قبل الور ة أو و 

 ي خال  تة أغصر على ارك ر  .التفلي ة أو المصفّ 
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 النيابة القانونية :الفرع األول

م كدل وهي تلك النيابة التي يكون فيصا القانون المصدر المباغر لصا حي  يتولى تنظي
ما يترلف بصا مدن خدال تحديدد مدن هدو النا د  ومدا هدي الغدروط الواجد  توافرهدا فيد  

هليدة ارالغدروط الواجد  توافرهدا هدي  ينبدمدن وكرلك بيان حدود  لطة هرا النا د   ف
ومددن  – كمددا  ددنرن –فددي النا دد   و يرهددا مددن الغددروط  حيدد  يغددترط كمددال ارهليددة

يجدوا تجاواهدا علدى اعتبدار أن هدرا التجداوا  حي  حدود النيابة التي ير مصا فاند  ال
وبيددان  تدد . وعليدد  فددان كددل مددن يتددولى القددانون الددنف علددى نياب 1شفيدد  مخالفددة للقددانون

في حكدم النيابدة القانونيدة  وم دال علدى رلدك أحدد  دغروطصا وحدودها و لطت  فان  ير
ال اقدارة المدداك علددى الغدديوو يكددون نا ًبددا نيابددة قانونيددة عددن بدداقي الغددركا  فددي أعمدد

ط الضدو  و دنحاول أن ن دلّ  . 2شالمرتادة فدي حالدة قيامد  بصدا و دكوت أ لبيدة الغدركا 
وهو   8شتم ل بد شالوالية على المال تفي هر، النيابة والتي ك ر غيوعًا على الصورة ار

نظام قرر، القانون لتغطية حاالت انرددام ارهليدة أو نقصدانصا أو كمالصدا بحيد  يمكدن 
للغددخف الددر  ال تتددوافر فيدد  القدددرة  صددرم ل ارهددا مباغددرةً نت قانونيددة تإجددرا  تصددرفا

ا أن يكدون عدديم على القيام بصا فالغخف بالن بة للتصرفات القانونية على أموال  إّمد
                          

إن حدود النيابة تتضمن عدة نواٍ   فيمكن تناولصا من حي  الامان  فتكون اقنابة مطلقة أو مقيدة   1ش
بامان مرين تنقضي بانقضا   أو ال تبدأ إاّل بابتدا   فتكون في هر، الحالة مرلقة على غرط واقم  

ي  الغخف إّما أن تكون نيابة بالن بة للغير عمومًا أو قد يحدد غخف الغير وحدود النيابة من ح
الر  يتراقد مر  النا   وفي هر، الحالة لي  للنا   أن يتجاوا حدود نيابت  بتراقد، مش غخف لخر 
 ير من حدد، ارصيل  وقد تحدد النيابة من ناحية الغكل فتكون تصرفات النا   مش  ير، في غكل 

يخول نا ب  إمكانية التراقد با م  بالكتابة فقط وال يقبل أن تدخل ترصدات النا   الغفوية مرين كمن 
 ؛ د. أنور 221 – 222في حدود النيابة. للمايد ينظر: د. جمال مر ي بدر  مصدر  ابف  ف ش

ن   لطان  الموجا في النظرية الرامة لالتاام  مصادر االلتاام  دار النصضة الرربية  بيروت  لبنا
 م.1138

  د. أيمن  رد عبد المجيد  ليم   لطات المالك على الغيوو في ا ترمال المال الغا ش وا تغال   دار 2ش
 . 281 – 282شم  ف 2222النصضة الرربية  القاهرة  

  يررم نظام الوالية على المال بأن   لطة قانونية لغخف مرين تخول  القيام بالتصرفات القانونية التي 8ش
المال محًا لصا لح ا   ير، من عديمي ارهلية أو ناقصيصا أو كامليصا ممن تقوم بصم بر  يكون 

النيابة عن الغير في   موانرصا بحي  تنت  تلك التصرفات ل ارها في حقصم. د.  يم رج  قاامل
 . 188م  ف 2221درا ة مقارنة  دار الفكر الجامري  اق كندرية   –التصرفات المالية 
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ا ناقف ارهلية كالصدبي المميدا مّ اا ارهلية كالصبي  ير المميا والمجنون والمرتو، و 
ارة هندا إلدى أن ارهليدة تختلدم عدن الواليدة وتجدر اقغ  أو كامل ارهلية ور  الغفلة

أن ارهليدددة هدددي ارصدددل فكدددل إن دددان يتمتدددش بأهليدددة كاملدددة وأن اوالصدددا عنددد  أمدددر  إر
وتردددرم علددى أنصدددا صددداحية اقن دددان لمباغدددرة   بحكدددم القدددانون ا ددت نا ي ال ي بدددت إالّ 

   2شا الواليدددة فتردددرم علدددى أنصدددا صددداحية اقن دددان بالن دددبة لمدددال الغيدددرأّمددد . 1شغدددؤون 
وواليددة علددى المددال   2شإلددى واليددة علددى الددنف   8شوتق ددم الواليددة مددن ناحيددة موضددوعصا

 وهر، ارخيرة هي التي تددخل فدي نطداف بح ندا وقدد تكدون مصددر هدر، الواليدة القدانون
وقدددد يكدددون مصددددرها االتفددداف و دددنحاول أن ن دددّلط الضدددو  علدددى صدددور الواليدددة التدددي 

 .مصدرها القانون في فرعنا هرا
 الولي  :أولا 

تندداول فقددد  و الرراقدديبالن ددبة للمغددرّ ف  لقددد تواعددت أحكددام الددولي بددين أك ددر مددن تغددريش
م وفدي قدانون رعايدة القاصدرين رقدم 1172  ل دنة 21الولي في القدانون المددني رقدم ش

ندددف علدددى  إرو المصدددر  مدددش الرراقدددي فدددي رلدددك م ويتفدددف المغدددرّ 1132  ل دددنة 33ش
م وقانون الوالية على المال 1123  ل نة 181شأحكام الولي في القانون المدني رقم 

و ارردني أحكام الوالية في كل من المغرّ  تناولم  في حين 1172  ل نة 111رقم ش
  ل دنة 82م وقدانون ارحدوال الغخصدية رقدم ش1132  ل دنة 28القانون المدني رقم ش

م. وفدددي كدددل مدددن هدددر، التغدددريرات ت بدددت واليدددة الدددولي علدددى كدددل مدددن القاصدددر 2212
ويختلدم حكدم كدل مدن هدؤال  مدن    7شغير والمجندون والمرتدو، وال دفي  ورو الغفلدةالص

                          

ف م  2211ارهلية التجارية  دار الفكر الجامري  اق كندرية   ر  مصطفى ح ن ال بك   د. صب1ش
12. 

في ضو  القانون الرراقي والمقارن  حمد  التصرفات القانونية للصغير الممياأ  عبد البا ط م رود 2ش
 .17ف م  2212مركا أبحا  القانون المقارن  أربيل    وأحكام الغريرة اق امية

ختلم تق يمات الوالية بح   النظرة إليصا فتكون من ناحية موضوعصا والية على النف  والمال تإر   8ش
ومن ناحية مصدرها والية أصلية ومكت بة ومن ناحية  لطاتصا والية عامة وخاصة. للمايد ينظر د. 

  .13 – 12 ابف  ف شالمصدر ال يم رج  قاامل  
ل على الغير. للمايد من التفصيل ينظر:  اهرة ح ين كاظم    الوالية على النف  هي  لطة تنفير القو 2ش

التاامات اروليا  وحقوقصم في الوالية على النف   أطروحة دكتورا،  كلية القانون  جامرة بغداد  
 وما بردها. 1م  ف 2222

 القاصر: هو كل من لم يبلو  ن الرغد  و ن الرغد في القانون المدني الرراقي – 1   يررم كل من7ش
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حيدد  كددونصم محجددور علدديصم لددراتصم أو يحتددات ارمددر إلددى صدددور حكددم مددن المحكمددة 
  . 1شبحقصم
فددي ترتيبدد  حيدد  أورد   2شا مددن ت بددت لدد  الواليددة أ  الددولي فلقددد اختلفددت التغددريراتأّمدد
مبتددًأ بدار   دم وصدي     مند  ترتيًبدا لسوليدا122ادة شالمدني الرراقي في المد قانونال

ار   ددم الجددد الصددحيح للصددغير  ددم وصددي هددرا الجددد  ددم المحكمددة أو الوصددي الددر  
ف مدن ترين  في حين يأتي القانون الخاف بالوالية وهو قانون رعاية القاصرين ليضيّ 

 . 8ش  محكمةولي الصغير أبو،  م الشش  على أن  23نطاف الوالية فنصت المادة ش
                                                                

نف الفقرة ش       نة من13رراقي  وشالمدني القانون من ال  122المادة شوفف     نة13هو تمام ش
   نة في القانون المدني 21قانون ارحوال الغخصية ارردني  وتمام ش  من 228من المادة ش

  من .  22المادة ش وفف المصر 
قليل الفصم مختلط الكام فا د  كل من كان :المرتو، – 8. فصو كل من اال عقل  :المجنون – 2

هو  و  التدبير ومجانبة الحكمة  :ال في  – 2. التدبير ولكن  ال يضر  وال يغتم كما يفرل المجنون
هو من ال يصتد  إلى التصرفات الرابحة  :رو الغفلة – 7. في التصرم و و  التصرم في المال

كمال الاهوني  مبادئ القانون  دار النصضة فيغبن في البيش ل امة قلب . للمايد ينظر: ح ام الدين 
وتجدر اقغارة إلى أن كل من هؤال  يطلف عليصم  . 181 – 122شم  ف 1137الرربية  مصر  

  في نطاف التغريش ارمريكي بغكل عام  وا   (incapacitated personبالغخف  ير المؤهل 
دا م أو مؤقت من ضرم أو نقف أكان المدني أم الضريبي  ويررم بأن : كل غخف يراني بغكل 

عقلي طبيري أو عجا أو مر  بحي  يفتقر إلى الفصم الكافي التخار قرارات عقانية أو يغتغل في 
ارعمال الم ؤولة. للمايد ينظر: 

#ixzzDnok_Ffoohttp://www.businessdictionary.com/html   لخر ايارة
 م.1/12/2212

 . م    ينظر: علي ح   اهلل  الوالية على المال والترامل بالدين  مرصد البحو  والدرا ات الرربية  1ش
 م  1123
  .22 – 22ف ش

  يرجش اختام هر، التغريرات إلى االختام في المراه  التي ت تند عليصا حي  اختلم الفقصا  2ش
ل ترتي  اروليا . لاطاو على تفصيل رلك ينظر: د. عايا كاظم جبر  أحكام الوالية الم لمون حو 

  81 على مال الصغير في القانون المدني وقانون رعاية القاصرين  مجلة القانون المقارن  الردد
 .12م  ف 2221

  الم لمين ا تقروا أن أ ل  فقصا إرانتقد البر  إخرات الجد الصحيح من الوالية بموج  هر، المادة   8ش
  ف رات مصدر الينظر: د. عايا كاظم  للمايد على أن ولي الصغير هو الجد الصحيح برد ار . 

http://www.businessdictionary.com/html#ixzzDnok_Ffoo
http://www.businessdictionary.com/html#ixzzDnok_Ffoo
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  مددن قددانون الواليددة علددى 1و المصددر  فلقددد نصددت المددادة شا بالن ددبة لموقددم المغددرّ أّمد
علدى أن ولدي الصدغير هدو أبدو،  دم وصدي ار   دم  م1172  ل دنة 111رقدم ش المال

  مددن 128ش ادةمددالجددا  التغددريش ارردنددي فددي نددف   نف دد الجددد الصددحيح  وبالترتيدد 
  ل دددددنة 82رقدددددم ش قدددددانون ارحدددددوال الغخصددددية   مددددن128ش ادةمدددددالالقددددانون المددددددني و 

. ومصمددا يكددن مددن أمددر ترتيدد  اروليددا  فددان هنالددك غددروًطا يجدد  توافرهددا فددي م2212
 الولي لتحقيف واليت  وهي: 

إرا  فالولي ال ي دتطيش أن يباغدر أ  حدف مدن حقدوف الواليدة إالّ : األهلية .1
أهلية اردا  وما يقصد بارهلية هنا هي    1شكان أهًا لمباغرت  في مال 

الكاملة ولتوافر هر، ارهلية يج  أن يكون الولي عاقًا ال يغو  أهليت  
أ  عدددار  مدددن عدددوار  ارهليدددة ليدددنقف منصدددا  فالقاصدددر ال واليدددة لددد  

علدددى  يدددر، وهدددرا مدددا ركدددر،  علدددى نف ددد  بالمقابدددل ال يمكدددن أن يكدددون وليددداً 
علدددى  بقولددد  شمدددن ال واليدددة لددد  علدددى نف ددد  ال واليدددة لددد  جانددد  مدددن الفقددد 

 . 2ش ير، 
فغيددر الم ددلم ال ت بددت لدد  الواليددة علددى الم ددلم قددال ترددالى : اتحاا ا الاااي  .2

 ددب يًا ن ين     م  ددؤ  ل ددى ال م  دداف ر ين  ع  ر ددل  الل دد   ل ل ك  ل ددن  ي ج  و 
  وهددرا الددنف عددام  8ش

بواليددة الم ددلم علددى الكددافر و  بردددم واليددة الكددافر علددى الم ددلم لددرلك قضددي
واليدددة التددداوي  بالقرابدددة  ارخيدددرة هدددر، الواليدددة وأن الفقددد  ا دددت نى فقدددط مدددن
ويمكن تصور عدم اتحاد الددين عندد إ دام   2شووالية التصرم في المال

ارم وبقا  ار  على دين  فارا أ لمت ارم واروالد صغار فانصم يتبرون 
 . 7شارم في دينصم وال والية لس  عليصم

أن علمنددا : ي عاااو ودااوا ت اا  م لااي  ولاالحة الااولي وولاالحة اللاا  .8
                                                                

12. 
م  1132  ل نة 33  قانون رعاية القاصرين الرراقي رقم ش23  نصت على رلك كل من المواد: ش2ش

 نف   المرنىب م  و1172ل نة   111  قانون الوالية على المال المصر  رقم ش2يقابلصا نف المادة ش
 م.2212  ل نة 82  من قانون ارحوال الغخصية ارردني رقم ش222رهبت الفقرة شأ  من المادة ش

 .82  علي ح   اهلل  الوالية على المال والترامل بالدين  مصدر  ابف  ف 2ش
 .من  ورة الن ا  121ا ية   8ش
م  2222ية على المال  دار الكت  القانونية  مصر    أحمد نصر الجند   الترليف على قانون الوال2ش

 .13ف 
  .87 – 82م  ف ش1122  دار المرارم  2  د. محمد كمال حمد   الوالية على المال  ط7ش
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الواليدددة مقدددررة للحفددداظ علدددى أمدددوال القاصدددر وصددديانة مصدددالح  فانددد  فدددي 
حالددة الترددار  بددين مصددالح الددولي ومصددلحة الصددغير ال تصددح الواليددة 
ومن الممكن تصور هر، الحالة كما لو كان الجد ولًيا على ابن  القاصر 

يرطي  م توفي أحد أبنا ، عن ولي الصغير فان القانون المدني الرراقي 
الوالية عليد  لجدد، بردد أبيد  فدي حالدة عددم وجدود وصدي مختدار مدن قبدل 
ار  فلددو ترددار  مصددالح الصددغيرين يصددبح مددن الضددرور  عدددم إقددرار 

 . 1شالواليددة للجددد خوفًددا مددن تفضدديل مصددلحة ابندد  علددى حفيددد، أو الركدد 
ومدددددن الجددددددير بالدددددركر أن قدددددانون ضدددددريبة الددددددخل الرراقدددددي النافدددددر يقددددددر 

ار  عن أوالد، القصر ورلك لكونصم قصدر ولكدون الدولي الضريبة با م 
وبصدرا فاند  يجد    2شهو الم ؤول عن تقدير الضريبة ودفرصا نيابة عدنصم

 أخر الغروط الرامة للولي بنظر االعتبار وااللتاام بصا.
 الولي : ث نيا 
ف الوصاية: بأنصا وظيفة قانونية يوكل الفرد أو إرادة القدانون أمورهدا إلدى غدخ تررم

دارة أموالدد  ا الوصددي فيرددرم: بأندد  كددل غددخف . أّمدد 8شمصمتدد  النيابددة عددن القاصددر واا
علدددى مالددد  ولدددرلك يردددد  ت بدددت لددد   دددلطة علدددى القاصدددر  يدددر ار  والجدددد يكدددون وليددداً 

عن الصغير والصدم من نيابت  رعاية مصالح القاصر وا ت مار  قانونياً  الوصي نا باً 
اتددددد  اروليدددددا  حيددددد  يدددددأتي أواًل الوصدددددي . وتختلدددددم مر  2شأموالددددد  والمحافظدددددة عليصدددددا

علدددى ولدددد، القاصدددر أو الحمدددل  وهدددو مدددن يختدددار، ار  قبدددل وفاتددد  وصدددياً    7شالمختدددار
  أو من يختار، المتبدرو عندد تبرعد  بالن دبة لمدا تبدرو بد  إرا اغدترط خدروت  2شالم تكن

                          

 .12  د. عايا كاظم  مصدر  ابف  ف 1ش
   من قانون ضريبة الدخل الرراقي.22  ونف المادة ش2  من المادة ش2ينظر نف الفقرة ش  2ش
 .31. محمد كمال حمد   مصدر  ابف  ف   د8ش
المدخل لدرا ة القانون  الدار     د. رمضان أبو ال رود  الو يط في غر  مقدمة القانون المدني2ش

 .228الجامرية للطباعة والنغر  بيروت   . ت.  ف 
لرعاية  الوصي هو من يختار، ار ششعلى أن   الرراقي   من قانون رعاية القاصرين82ش ادةمال  نصت 7ش

  من قانون الوالية على المال المصر   23ش ادةمال  يقابلصا نف .  غؤون ولد، القاصر أو الجنين..
 ارردني.من قانون ارحوال الغخصية   282ش ادةمالويقابلصا 

  ينظر إلى الحمل الم تكن من ناحيتين باعتبار أن الحمل جا  من أم  يقر بقرارها لرلك ال ت بت ل  2ش
م تقلة ومنفرًدا عن أم  فتج  ل  الرمة. للمايد ينظر: أحمد نصر  نيصا باعتبار الحمل نف اً رمة و ا
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تيد  . ومصمدا كدان مدن أمدر تر  2شالجدد ،أو هدو مدن يختدار   1شرلك المال من والية الولي
وأن  اروليددا  فددان القددانون قددد اغددترط أن يكددون االتفدداف علددى اختيددار الوصددي مكتوبدداً 

ن واا   2شورلك ح ًما للمنااعات الخاصة باقر   8شتقوم المحكمة باقرار، برد وفاة ار 
بم ابدة غدصادة مدن المحكمدة با دتيفا  الوصدي المختدار لغدروط  دوجود هرا اققدرار يرد
ما يخف المرتبدة ال انيدة مدن اروصديا  فصدو الوصدي المردين ا فيالوصاية جميرصا. أمّ 

بحكم الوصدي المردين  الرراقي قانون رعاية القاصرين انفردولقد    7شمن قبل المحكمة
وفدددف مدددا تقتضدددي  علدددى مدددن المحكمدددة بدددأن جردددل ارولويدددة فدددي الوصددداية لدددسم ورلدددك 

  من الممكن أن فان أم مريناً  ومصما يكن من أمر الوصي مختاراً   2شمصلحة الصغير
وهددو الددر  تمتددد  ددلطت  إلددى كددل أمددوال القاصددر وهددرا هددو ارصددل  عامدداً  يكددون وصددياً 

 .  3شولكن إرا ا ت نى القانون بر  ال لطات كنا أمام وصي خاف  3شالرام
ا عددن الغددروط الواجدد  توافرهددا فددي الوصددي فصددي تقددار  مددا يغددترط فددي الددولي مددن أّمدد

و الرراقدي ا أهلية كاملة وهرا ما ره  إلي  المغرّ عاقًا ر غروط فيج  أن يكون بالغاً 
                                                                

 .123الجند   الترليف على قانون الوالية على المال  مصدر  ابف  ف 
  من قانون الوالية على المال المصر   وال مقابل لصا في القانون 23ش ادةمال  من 2  نف فقرة ش1ش

 الرراقي وارردني.
  شش... أو 282النافر الفقرة ش   من المادة ش ارردنيقانون ارحوال الغخصية   وهرا ما ره  إلي  فقط 2ش

  وصي مختار من الجد ر ...  
  2م  يقابلصا نف فقرة ش1132  ل نة 33رقم شالرراقي   من قانون رعاية القاصرين 82ش ادةمال  نف 8ش

ال يوجد لصا مقابل م  1172  ل نة 111رقم شالمصر  لمال   من قانون الوالية على ا23ش ادةمالمن 
 م.2212ل نة   82قانون ارحوال الغخصية ارردني رقم ش في

 .123 ابف  ف المصدر ال  أحمد نصر الجند   2ش
  من قانون الوالية 21ش ادةمال  يقابلصا نف النافر   من قانون رعاية القاصرين الرراقي82ش ادةمال  نف 7ش

   من قانون ارحوال الغخصية ارردني.282ش ادةمال رات  قضت المرنىبل المصر  و على الما
 .  من قانون رعاية القاصرين الرراقي 82ش ادةمال  ينظر نف 2ش
 .173  د.  يم رج  قاامل  مصدر  ابف  ف 3ش
إرا  - 1شش  من قانون الوالية على المال المصر  هر، الحاالت والتي منصا: 81ش ادةمال  لقد بينت 3ش

إرا  – 2ترارضت مصالح القاصر مش مصلحة الولي أو مش مصلحة قاصر مغمول بواليت . 
ترارضت مصلحة القاصر مش مصلحة الولي أو اوت أو أحد أصول  أو فروع  مش من يم ل  

 – 227ف ش   للمايد من التفصيل ينظر: د. رمضان أبو ال رود  مصدر  ابف .  الوصي..
223.  
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و المصددر  ا عددن موقددم المغددرّ   مندد   أّمدد87ش ادةمددالفددي قددانون رعايددة القاصددرين فددي 
على أن  يج  أن تتوافر فدي  من قانون الوالية على المال  23ش ادةمالفلقد نف في 

ارهلية  واتحاد  الوصي الردالة والكفاية وهي القدرة على إدارة غؤون القاصر  وكمال
لى هرا رهد  الفقد  ارردندي حيد  ال يوجدد ندف تغدريري بدرلك. كمدا ندف   1شالدين واا

و  ددددوا  أكددددان الرراقددددي أم المصددددر  علددددى بردددد  اروصددددام إرا تددددوافرت فددددي المغددددرّ 
  وصددًيا  منصددا أن يكددون محكوًمددا عليدد  فددي جريمددة مددن الغددخف ال يجددوا أن ينّصدد

لغددرم أو بالنااهددة  أو كدان مغددصوًرا ب ددو  ال دديرة الجدرا م المخلددة لددأدا  أو الما دة با
. ولكدددن مدددن خدددال اال دددتقرا  الردددام لصدددر،  2شولدددم يكدددن لديددد  و ددديلة مغدددروعة للردددي 

 أوردها كل من القانونين.التي الحاالت يتبين لنا أنصا مجرد تطبيقات للغروط 
لدم ومصما يكن مما  بف ركر، فلقدد رهد  قدانون ضدريبة الددخل الرراقدي علدى أن المك

إرا كددان قاصددرًا فددان الضددريبة تقدددر إّمددا با ددم ارم أو الوصددي فددي حددال  يددا  الددولي 
وكل   8شويكون هؤال  م ؤولين قانونًا عن تقدير الضريبة ودفرصا بالنيابة عن القاصر

 هرا في حالة  يا  الولي.
 
 

 ()النيابة حبكم القانون النيابة القضائية: الفرع الثاني

ن النيابددة ورلددك لظصددور دور القاضددي فيصددا حيدد  أندد  يختددار تبددرا لنددا هددر، الصددورة مدد
الغخف النا   الر  يقوم بما تتطلب  هر، النيابة لرلك فصدي قضدا ية مدن هدر، الجصدة 

يقم عند هرا الحد ويبقدى للقدانون الددور اركبدر فيصدا كوند   –القاضي  –أن دور،  إالّ 
ن كان بصورة  ير م باغرة  رلك أن القاضي ال ار ا  الر  تنبش من  هر، النيابة واا

 ويبقدىإرا كدان قدد أعطدي هدر، ال دلطة مدن القدانون  ي تطيش أن يقوم بصدر، المصمدة إالّ 
بيددان  ددلطة النا دد  وحدددودها وغددروطصا وأركانصددا  بهددو المددتحكم  –القددانون  –ارخيددر 
 حكدم القدانونبيطلدف عليصدا النيابدة القانونيدة القضدا ية أو النيابدة فان هر، النيابدة لرلك 

. ومدن الجددير بالدركر أن هدرا  2شالنيابة القضا ية م دتقلة با دمصا تركر حي  يندر أن
                          

 .38  ف 8و  2الجند   مصدر  ابف  هام     محمد صبر 1ش
  من قانون 23  ويقابلصا نف المادة شالرراقي   من قانون رعاية القاصرين87  ينظر نف المادة ش2ش

 .المصر  الوالية على المال
   من قانون ضريبة الدخل الرراقي.22  والمادة ش2  من المادة ش7ينظر نف الفقرة ش  8ش
  ف 2هام   مصدر  ابف  حول هر، الت مية ينظر: جا م لفتة الربود  للمايد من التفصيل   2ش
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ولكدن لغلبدة تحكدم القدانون فدي النوو مدن النيابدة مدن الممكدن أن ينطبدف علدى الوصدي 
ارتأينا ركر، في الفرو ارول مكتفين في هرا الفرو بركر أك ر صور هر، النيابة نيابت  
 .في قانون ضريبة الدخل المغرو الضريبي وكرلك ما نف عليصا غيوعاً 
 القيوأولا: 

هو كل مدن يتدولى اقغدرام علدى مدال الغدخف الدر  يقدوم بد  عدار  مدن عدوار  
ارهليدددددة أو مدددددانش مدددددن موانرصدددددا  ويرتبدددددر قيمدددددًا كدددددل مدددددن يرينددددد  القاضدددددي أو الجصدددددة 

ويختلدددم الغدددخف الدددر  تتقدددرر القوامدددة عليددد   ففدددي التغدددريش الرراقدددي  . 1شالمختصدددة
علدددددى كدددددل مدددددن المصدددددا  بردددددار  مدددددن عدددددوار  ارهليدددددة والغا ددددد   قدددددرر القوامدددددةتت

والمحكدوم عليد  برقوبدة   8شوهرا فدي نطداف قدانون رعايدة القاصدرين الرراقدي  2شوالمفقود
جنا ية  حي  تردّين المحكمدة الغدرعية أو محكمدة المدواد الغخصدية قّيمدًا قدارة أمدوال 

م 1121  ل ددنة 111الرراقددي رقددم ش المحكددوم عليدد  وهددرا فددي نطدداف قددانون الرقوبددات
على كل من يحجر عليد  ل دف  أو  فلدة أو جندون أو عتد   تقرر القوامةوت   2شالمردل

ا فدددي القدددانون أّمددد    مدددن قدددانون الواليدددة علدددى المدددال المصدددر 27المدددادة شفدددف ندددف و 
ن الرغدد رغديًدا إاّل أند  أصدي  بردار   دالمدني ارردني فانصا تتقرر على من أدرك 

م مددن رو  ويقدددم طلدد  تريددين القدديّ    7ش  ارهليددة فيمددا برددد كال ددف  والغفلددةمددن عددوار 
الاوجة أو أصول  أو فروع  أو أحد إخوتد  أو الموصدى لد  بمدال مردين وكدل كالغأن 

                                                                

122. 

  من مغروو القانون النمورجي الرربي الموحد لرعاية القاصرين  مغار إلي  31ينظر نف المادة ش  1ش
درا ة مقارنة  أطروحة دكتورا،  كلية القانون   –لدن ردينة محمد رضا كربول  الوالية على المال 

 .82م  ف 2223داد  جامرة بغ
  من قانون رعاية القاصرين الغا   بأن : الغخف الر   ادر الرراف ولم يررم ل  37المادة ش فت    عرّ 2ش

مقام في  مدة تايد على ال نة دون أن تنقطش أخبار، ويترت  على رلك ترطيل مصالح  أو مصالح 
ن  الغا   الر  انقطرت أخبار، وال   من القانون نف   المفقود: بأ32فت المادة ش ير،. في حين عرّ 

ف بين الغا   والمفقود حي  أن المفقود و الرراقي قد فرّ يررم حيات  أو ممات . وبرلك يكون المغرّ 
  13 نة الخف من الغا  . ينظر: د. منرر الفضل  أحكام المفقود في الحر   مجلة الحقوف  أ

 .123م  ف 1133
 م.1132  ل نة 33لقاصرين الرراقي رقم ش  من قانون رعاية ا33  نف المادة ش8ش
 ل.م المردّ 1121  ل نة 111  من قانون الرقوبات الرراقي رقم ش13ينظر نف المادة ش  2ش
 .121  محمد صبر  الجند   مصدر  ابف  ف 7ش
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 . 1شمن ل  مصلحة قانونية برلك إلى محكمة ارحوال الغخصية
ارردندي عدن موقدم و الرراقدي و ا الرين ت بت لصدم القوامدة فلقدد اختلدم موقدم المغدرّ أمّ 

و المصر  فقانون رعاية القاصرين الرراقدي لدم يحددد مدن ت بدت لد  القيمومدة بدل المغرّ 
  من قانون 87ترك أمر رلك لل لطة التقديرية للقاضي وما يرا، ما ًما لنف المادة ش

ولقدددد جدددرن الواقدددش الرملدددي فدددي المحددداكم علدددى تريدددين مقددددم طلددد    2شرعايددة القاصدددرين
 . 8شم اً  ماً عن كون  وار ًا أم ال فقد تكون الاوجة قيّ  الحجر بغ  النظر

ا بالن دبة للغا د  أو ركر، خاف بالمصا  برار  مدن عدوار  ارهليدة أّمد وما تقدم
ا إن لم يتدرك وكديًا قبدل فقدد، المفقود فارا كان قد ترك وكيًا في تمر الوكيل برمل  أمّ 

   مددن قددانون رعايددة القاصددرين33عمددًا بددنف المددادة ش مدداً أو  يبدد  فالقاضددي يرددين قيّ 
و ارردندددي عدددن مدددا رهددد  إليددد  الرراقدددي مدددن عددددم . وال يختلدددم موقدددم المغدددرّ الرراقدددي

اًمددا ولكددن عمددًا بالمددره  الحنفددي فاندد  وّ تحديددد، لسغددخاف الددرين يمكددن أن يكونددوا ق  
. ولقددد  2شيقدرر أن يكدون ولدي ال دفي  هدو الحدداكم أ  القاضدي أو مدن ينصدب  القاضدي

  من قانون الوالية علدى المدال إلدى أن القوامدة 23و المصر  في المادة شره  المغرّ 
ن ت بت لابن البالو  دم لدس   دم للجدد  دم لمدن تختدار، المحكمدة وبالتدالي يكدون قدد عديّ 

 القوام بغكل مفصل.
المتطلدد  توافرهدا فددي  صانف د م فصددي الغدروطأمدا عدن الغددروط الواجد  توافرهدا فددي القديّ 

البلوغ والرقدل وارهليدة الكاملدة مدش الغدروط المنصدوف عليصدا  فيغترط في   7شالوصي
وفف نف على و المصر  أن المغرّ    من قانون رعاية القاصرين  إالّ 87في المادة ش

ة   من قانون الوالية على المال قد ره  إلى أن  بف الحكم بجريمدة مخلّد21المادة ش
ر  أو الجددد ال يحددول دون بالغددرم أو النااهددة أو الحكددم بدداقفا  علددى االبددن أو ا

                          

م ويقابلصا 1121  ل نة 38  من قانون المرافرات المدنية الرراقي رقم ش82ش ادةمالت على رلك   نصّ 1ش
 م.1123  ل نة 18من قانون المرافرات المصر  رقم ش  132ش ادةمالنف 

 .الرراقي   من قانون رعاية القاصرين33  ينظر نف المادة ش2ش
 .88 ابف  ف المصدر ال  ردينة محمد رضا  الوالية على المال  8ش
م  ف 1131  دار الرلم للمايين  بيروت  3   صبحي المحمصاني  المبادئ الغرعية والقانونية  ط2ش

 .122  مغار إلي  لدن محمد صبر  الجند   مصدر  ابف  ف 127
؛ وال يوجد لصا مقابل في قانون ارحوال الغخصية   من قانون رعاية القاصرين الرراقي33  نف المادة ش7ش

ارردني  إاّل أن الفق  ارردني قد اتفف على أنصا الغروط نف صا. للمايد ينظر: محمد صبر  الجند   
 ر ال ابف  المصد
 . 33 – 38ف ش
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 .المركورة لنفاً الغروط فضًا عن   1شإرا أرادت المحكمة رلك ماً إقامة كل منصم قيّ 
وتجدددر اقغددارة إلددى أن قددانون ضددريبة الدددخل الرراقددي وارردنددي قددد نددّف علددى القددّيم 
 بوصف  نا بًا عن  ير،  وترك أمر تنظيم  إلدى القواعدد الرامدة  إاّل أن القدّيم الم دؤول
عن أموال ار ير أو المفقود ال يظصر لد  دورًا فّردااًل فدي نطداف قدانون ضدريبة الددخل 

  11الرراقي بالن بة ل داد دين الضريبة حي  صدر قرار مجل  غورن الدولة رقدم ش
م والدددر  يتضددّمن إيقددام المطالبدددة 21/7/1111  فددي 7/2/7م الردددد ش1111ل ددنة 

رمددة ار ددير والمفقددود  وعلددى أ ددر هددرا القددرار  بالددديون والفوا ددد والضددرا   المترتبددة فددي
  مند  علدى 2صدر من الق م القانوني للصي ة الرامة للضرا   إعمام قرر في الفقدرة ش

عدددم مطالبددة القددّيم بت ددديد الددديون المترتبددة أو التددي  ددتترت  علددى ار ددير أو المفقددود 
 . 2شقبل أو برد ار ر أو الفقد

 
 التفليسة )السنايك(ث ني ا: الح  س القض ئي وأوي  

يختلددم مفصددوم الحددار  القضددا ي وأمددين التفلي ددة إاّل أننددا ارتأينددا أن نفددّرف بينصمددا فددي 
فقددرة واحدددة ورلددك للخلددط الددر  وقددش فيدد  مغددّرو قددانون ضددريبة الدددخل الرراقددي إر أورد 
كا المصطلحين مرًا وكأن كل واحد منصما يلتقي مش ا خر بارحكام نف صا  أ  أن 

لقضددا ي رديددم فددي المرنددى لل ددنديك وهددرا مددا ال يتفددف مددش واقددش كددل منصمددا الحددار  ا
 وهرا ما  نفصل الحدي  عن  في هر، الفقرة.

 الح  س القض ئي -أ 
تردرم الحرا ددة بأنصدا وضددش مدال يقددوم فددي غدأن  نددااو أو يكدون الحددف فيد   يددر  ابددت 

دارتد  ورد، مدش تقدديم ح دا  عند   ويتصدد، خطر عاجل  في يد أمين يتكفل بحفظد  واا
ويوضدش المدال تحدت الحرا دة إّمدا باتفداف بدين الطدرفين   8شإلى من ي بت لد  الحدف فيد 

                          

  للتفصيل ينظر: أحمد نصر الجند   الترليف على قانون الوالية على المال  مصدر  ابف  ف 1ش
  .222 – 111ش

م  الصي ة الرامة 1111م  الكتا  ال نو  81/3/1111  في 7/7722ينظر اقعمام المرقم ش  2ش
 .21للضرا    الق م القانوني  ف 

مد ال نصور   الو يط في غر  القانون المدني الجديد  نظرية االلتاام  الرقود الواردة د. عبد الرااف أح  8ش
 على الرمل  

 .331م  ف 2221  منغورات الحلبي الحقوقية  بيروت  لبنان  8  ط 3ت 
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  1شالمتنددااعين فتكددون أمددام حرا ددة اتفاقيددة  أو بحكددم القضددا  فتكددون الحرا ددة قضددا ية
ويدددتلّخف دور الحدددار  القضدددا ي فدددي الحرا دددة ارخيدددرة ويردددرم هدددرا الحدددار  بأنددد : 

أمددددر المحافظددددة علددددى الغددددي  المحجددددوا أو الغددددخف الددددر  يريندددد  القضددددا  ليتددددولى 
وينطبف علدى الحدار  القضدا ي صدفة النا د  بحكدم القدانون فبمجدرد   2شالمتنااو علي 

تريين  يرطي  القانون  لطة في إدارة ارموال الموضوعة تحت حرا ت  ومدن  دم فصدي 
نيابددة قانونيددة  حيدد  يفرضددصا القددانون ويرددّين مدددن ال ددلطة فيصددا  وقضددا ية حيدد  أن 

لقاضدددي هدددو مدددن يردددّين هدددرا الحدددار   وترتبدددر هدددر، النيابدددة قاصدددرة علدددى مدددا يترلدددف ا
بأعمال إدارة المال والمحافظة علي  ومدا ينددرت تحدت رلدك مدن أعمدال التصدّرم التدي 

 . 8شتدخل بطريف التبرية في أعمال اقدارة والحفظ
دددا يدددنظم ال حرا دددة ومدددن الجددددير بالدددركر أن القدددانون المددددني الرراقدددي لدددم يتضدددّمن نص 

م المددواد 1121  ل ددنة 38القضددا ية  إنمددا تناولصددا فددي قددانون المرافرددات المدنيددة رقددم ش
   على عك  ما درت علي  كل من القانون المدني المصر  والر  ندف 23و  23ش

  من   والقانون المدني ارردندي والدر  ندّف عليصدا فدي المدادة 382عليصا في المادة ش
   من .312ش

أن يكددون هنالددك نددااو علددى منقددول أو عقددار أو  -1ا ددة غددرطان: ويغددترط لقيددام الحر 
 يكون هنالك خطر يخغى على مصلحة أحد الخصوم من . -2 مجموعة من المال.

. وتجددددوا  2شوتصدددد  الحرا ددددة علددددى غددددي  مرددددّين ال علددددى أمددددوال الغددددخف جميرصددددا
 . 7شالحرا ة على ارموال المغابصة وعلى أعيان الغركة وعلى ارعيان الموقوفة

 )السنايك( (6)أوي  التفليسة -ب 

                          

محمد  ريد أحمد الرحو  فكرة الحرا ة في الم ؤولية عن ارغيا   ير الحية  الدار الرلمية الدولية   1ش
 .23م  ف 2221ر والتوايش  عمان  للنغ

 الصفحة راتصا.  رات مصدر المحمد  ريد الرحو    2ش
د. محمد كامل مر ي باغا  ومحمد علي  كيكر  ومرتا كامل مر ي  غر  القانون المدني الرقود   8ش

 .378  ف 7  هام  م2227  منغأة المرارم  اق كندرية  1الم ماة  ت
  .722 – 711  مصدر  ابف  ف ش8على القانون المدني...  ت أنور الرمرو ي  الترليف   2ش
  .372 – 382للمايد من التفصيل ينظر: ال نصور   مصدر  ابف  ف ش  7ش
للمايد حول اقفا  ينظر: د. مصطفى كمال ط   ووا ل أنور بندف  أصول اقفا   دار الفكر   2ش

أحكام اقفا  والصلح الواقي في  م  د.  ريد يو م الب تاني 2227الجامري  اق كندرية  
 وما بردها. 38م  ف 2223التغريرات الرربية  منغورات الحلبي الحقوقية  بيروت  لبنان  
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وهددو الددر  ي ددتلم أمددوال المفلدد  برددد أن تغددل يددد، عنصددا ليحددافظ عليصددا ويددديرها حتددى 
يتخر الدا نون قراًرا بغأن التفلي ة فارا رأوا تصفية ارمدوال وتوايدش الد من ل دداد الددين 

رافددف فدان ال دنديك شأمددين التفلي دة  هددو الدر  يتددولى عمليدة البيددش والتوايدش حيدد  أند  ي
لددى وقددت انتصا صددا . وترددين المحكمددة أمددين التفلي ددة  ويختلددم  1شالتفلي ددة منددر البدايددة واا

  فيطلددف عليدد  أمددين التفلي ددة  2شتصددنيم أمددين التفلي ددة خددال مراحددل  ددير التفلي ددة
المؤقت والر  يكون مصمت  القيام باقجرا ات التحفظية ارولية كوضش ارختدام مد ًا  

والدددر  تكدددون مصمتددد  إدارة أمدددوال  –وهدددو الدددر  يصمندددا  –طردددي  دددم أمدددين التفلي دددة الق
المفلدد   ويظددل هددرا علددى عملدد  إلددى أن يقدددر الدددا نون التصددالح مددش المفلدد  أو بيددش 
أموال   فارا قّدروا الصلح مش المفل  عاد المفل  قدارة أموال  وتنتصي مصمة ارمين  

ن فدي مرحلدة اتحداد وقدرروا بيدش وأخيًرا ما ي مى بأمين االتحاد وهرا إرا أصبح الدا نو 
  ويغددترط فددي أمددين التفلي ددة عدددة غددروط منصددا أن ال يكددون دا نددًا أو  8شأمددوال المفلدد 

مدددينًا أو مناف ددًا للمفلدد  وأن ال يكددون قددد  ددبف الحكددم عليدد  فددي جنايددة أو جنحددة أو 
  وتنحصددددر  2شخياندددة أمانددددة وأن يكددددون ح ددددن ال دددديرة وال ددددلوك و يرهددددا مددددن الغددددروط

ل التفلددي  بددادارة وتصددفية موجددودات المفلدد  وبالتددالي فاندد  يكددون ممدد ًا مصمددات وكيدد
. وبصدرا يمكدن أن يوصدم بأند  وكيدل  7شقانونيًا عدن المفلد  والددا نون علدى حدد  دوا 

  ومن الجدير بالركر أن التغريرات محل المقارنة لم  2شقضا ي عن المفل  والدا نين
ولكن جرن القضا  على أن  يتم اختيدار، تتضمن طريقة مرينة الختيار أمين التفلي ة 

مددن بددين ارغددخاف المرددروفين لدددن المحدداكم ويمار ددون هددرا الرمددل مددن رو  ال دديرة 

                          

م  1171  مطبرة دار نغر ال قافة   . م.  2مح ن غفيف  القانون التجار  المصر   اقفا   ت   1ش
 .228ف 

م  المركا القومي لإلصدارات 1111  ل نة 13لقانون شد. محمد خير  و مير ارمين  التفلي ة طبًقا   2ش
  .22 – 27م  ف ش2211القانونية  عابدين  القاهرة  

م  ف 2222ناي  نريم غا،  وكيل التفلي ة والقاضي المغرم  منغورات الحلبي الحقوقية  بيروت    8ش
12. 

  ر الة –قانونية مقارنة  درا ة –للمايد ينظر: يا ر محمد علي الطا ي  تغغيل تجارة المفل    2ش
  .121 – 11م  ف ش2211ماج تير  كلية القانون  جامرة الموصل  

  عويدات للنغر والطباعة  بيروت  2د. إليا  ناصيم  المو وعة التجارية الغاملة  اقفا   ت   7ش
  .272 – 222م  ف ش1111لبنان  

 .13يا ر محمد علي الطا ي  المصدر ال ابف  ف   2ش
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 . 1شالح نة وارمانة وممن يكونوا مألوفين لدن المحاكم
ووقااال الو ااا ي الضااا يلي وااا  الحااا  س القضااا ئي وأواااي  التفليساااة  -ج 

 )السنايك(
كمددددا  ددددبف وأن ركرندددددا الحددددار  القضدددددا ي لقددددد أورد قددددانون ضدددددريبة الدددددخل الرراقدددددي 
  فدددي حدددين وبدددالرجوو إلدددى التفصددديل الدددر   2شوال دددنديك وكدددأن أحددددهما مدددرادم لأخدددر

 بف بيان  يتضح لنا أن الحار  القضا ي يختلم تمامًا مش ال نديك حي  أن ارول 
ندد  يرددين فددي حالددة قيددام نددااو علددى  يردد نا بددًا فقددط عددن صدداح  الحددف المتنددااو فيد   واا

رددين  فددي حددين أن ال ددنديك يكددون نا ًبددا عددن كددل مددن المفلدد  والدددا نين ويددتم غددي  م
تريين  في حالة غصر اقفا  وهي عدم القدرة على  دداد الدديون  كمدا أند  ال يجدوا 
أن نتصددور البتددة بددأن ال ددنديك شأمددين التفلي ددة  هددو صددورة مددن صددور الحرا ددة ورلددك 

المددددني هدددو مدددن يتدددولى تنظددديم    فالقدددانون 8شالخدددتام طبيردددة عمدددل كدددا الدددوظيفتين
الحرا ة القضا ية في حين أن القانون التجار  هو من يتولى تنظيم التفلي ة وأمينصا. 
ن كددان هددرا الخلددط قددد وقددش فيدد  مغددّرو قددانون ضددريبة الدددخل الرراقددي إاّل أن قددانون  واا
ضددريبة الدددخل ارردنددي لددم يترددر  لصددرا الخلددط حيدد  لددم يددنف إاّل علددى نيابددة وكيددل 

  أّما قانون ضدريبة الددخل المصدر  فلدم يغدر إلدى نيابدة الحدار  القضدا ي  2شي ةالتفل
نما يمكن أن يندرت تحت مفصدوم شمدن يم لد  قانوندًا   أو وكيل التفلي ة بغكل صريح واا

   من قانون ضريبة الدخل المصر .38الواردة في نف المادة ش
 

 ث لث ا: وتولي الوقل
للقيدام بمصدالح  مدن إجدارة   شيدة علدى الوقدموهو الغخف الدر  تنداط بد  مصمدة الوال

م تغات  وتحصيل أجور، و ات  وصرم ما اجتمش منصا من مصارف  الغرعية على 

                          

م  ف 1112 ريد محمد  ريد الصياجنة  ل ار حكم غصر اقفا  على حماية الدا نين   . م.   د.  1ش
182. 

  من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر على ششكل من يتولى إدارة أو مراقبة 22ت المادة شحي  نصّ   2ش
 أموال أو أعمال ترود لغخف لخر كالحار  القضا ي "ال نديك"...  .

 .321  مصدر  ابف  ف 3لرااف ال نصور   الرقود الواردة على الرمل  تد. عبد ا  8ش
   من قانون ضريبة الدخل ارردني.21  ونف المادة ش22ينظر نف الفقرة شم  من المادة ش  2ش
 الوقم: هو الرين التي كانت ملًكا فوقفت إلى جصة من الجصات.  ش
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. إن غرط الواقم هو النظام ار ا ي الخاف بدالوقم فدي التوليدة  1شما غرط الواقم
 . 2شالمغروطة وهو الر  يحدد كيفية اختيار الوقم و لطت 

الواج  توافرها في متولي الوقم فصي اق دام والبلدوغ وهدو بلدوغ  أّما بالن بة للغروط
 ن الرغد  والرقل وهو أن ال يكون مصا  برار  من عوار  ارهليدة مدن جندون 
و يرهدددا  والردالددددة وهددددو أن يتصدددم هددددرا الغددددخف بارماندددة فددددي الرمددددل واال ددددتقامة  

  8شمددا يتطلدد  حفظدد والكفايددة وهددي قددوة وقدددرة المتددولي علددى إدارة الوقددم والقيددام بكددل 
وممددا يجدددر اقغددارة إليدد  هنددا هددو أندد  علددى الددر م مددن أن المغددّرو الضددريبي لددم يددنف 
صدددراحة علدددى متدددولي الوقدددم إاّل أنددد  وفقًدددا للقواعدددد الرامدددة والختصاصدددات  يكدددون هدددو 
الملددام بددأدا  ديددن الضددريبة رندد  يتددولى إدارة أمددوال ترددود لغددخف لخددر ورلددك عمددًا 

  من قانون ضريبة الددخل الرراقدي وال يمندش عددم الدنف 22ش بالنف الرام في المادة
علدددى متدددولي الوقدددم فدددي التغدددريش الضدددريبي المصدددر  وارردندددي مدددن أن يقدددوم بدددأدا  

 الضريبة رن هرا يدخل في أعمال اقدارة التي يلتام بأن يقوم بصا المتولي.
 

 يـــانــب الثـــلـطـامل
 ة(ـــيـاقــفـة )االتـــة اإلراديـــابــيـالن
وهددو الرقددد  – أيًضددا رن االتفدداف فددي عقددد النيابددة  االتفاقيددةد شت ددمى النيابددة اقراديددة بدد

يكدون مصدحوًبا بتخويدل النا د   دلطة إبدرام تصدرفات  –الر  يدربط النا د  بارصديل 
مدش الرلدم أن   ترود ل ارها على ارصيل فيبدو هرا االتفداف وكأند  مصددر هدر، النيابدة

ر عندد  ضددمًنا ر عندد  بصددراحة مددن خددال  ددند النيابددة وقددد يرّبددرضددا  ارصدديل قددد يرّبدد
بطريددف ال ددلوك ومددا ي ددتخلف مددن الظددروم فمصدددر هددر، النيابددة هددو إرادة ارصدديل 

                          

م  1132القضا  والقانون  مطبرة اقرغاد  بغداد  د. أحمد الكبي ي  ارحوال الغخصية في الفق  و   1ش
 .211ف 

  دار المطبوعات الجامرية  -درا ة قانونية  –  للمايد ينظر: محمد رافش يون  محمد  متولي الوقم 2ش
  182 -112م  ف ش2223اق كندرية  

ارم  بغداد  للمايد حول هر، الغروط ينظر: د. أحمد علي الخطي   الوقم والوصايا  مطبرة المر  8ش
 م  1123
ف    مطبرة المرارم  بغداد   . ت. 8؛ ح ن علي ارعظمي  أحكام اروقام  ط 121ف 

؛ محمد رافش يون   المصدر رات   211د. أحمد الكبي ي  المصدر ال ابف  ف    ؛178 – 172ش
  .32– 33ف ش
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وتظصدر لندا هدر، النيابددة  . 1شالمنفدردة الم دتندة إلدى االتفدداف الحاصدل بيند  وبدين النا دد 
ن بأن النيابة ما هي يظ هنالك منبصور غتى لكن أبراها غيوًعا هي الوكالة بل إن 

ا عددن موقددم التغددريرات الضددريبية محددل المقارنددة أّمدد . 2شالوكالددة والركدد  صددحيح إالّ 
الرراقدي هدر، الصدورة عندد  ة الددخلضدريب قدانونالنيابدة فقدد أورد  مدنمن هر، الصدورة 

وكددرلك فددي نيابددة  ركددر، للوكيددل والوكالددة المنتظمددة مددن نيابددة المقدديم عددن  يددر المقدديم
وال    8شلمغدداركة وفددي النيابددة عددن صدداح  وا ددطة النقددل أو م ددتأجرهاالغددركا  فددي ا

و لصدر، الصدورة مدن   بأخر هدرا المغدرّ ارردني ما يصرّ  ة الدخلضريب قانونيوجد في 
النيابة  ون ما  بف ركر، في المطل  ارول وهدو الدنف الردام فدي تقدديم اققدرار مدن 

من قبل المفدو  عند  والدر  يحتمدل وتقديم االعترا    2شالمكلم أو من ينيب  قانوًنا
و الضددريبي ارردنددي كددان يددنف علددى هددر، علًمددا بددأن المغددرّ   7شمرنددى النيابددة االتفاقيددة

م الملغدددي وهدددرا فدددي ندددف 1137  ل دددنة 73رقدددم ش ضدددريبة الددددخل النيابدددة فدددي قدددانون
  عندد  خطًيددا يددشيجددوا ر  غددخف أن ينشت علددى أندد    مندد  حيدد  نّصدد22المددادة ش

لدددن دا ددرة ضددريبة الدددخل فددي أ  إجددرا  مددن إجددرا ات ضددريبة  غخًصددا لخددر لتم يلدد 
 . ولددددم يختلددددم قددددانون ضددددريبة الدددددخل  الدددددخل المنصددددوف عليصددددا فددددي هددددرا القددددانون

و علدى مدا يغداب  ندف المغدرّ  و ارردندي حيد  ندّف المصر  النافر عن موقدم المغدرّ 
ي حدين أند  فد   2شارردني فيما يخف اققرار أن يوقش من الممول أو من يم ل  قانوًنا

  مند  علدى 18نف في المدادة شيم 1131  ل نة 173كان في التغريش الملغي رقم ش
هدددر، الصدددورة مدددن النيابدددة بغدددكل صدددريح عنددددما ركدددر شالنا ددد   والتدددي تحتمدددل النيابدددة 

ولددم نقددم علددى  القانونيددة واقراديددة كوندد  نًصددا مطلقًددا والمطلددف يجددر  علددى إطاقدد .
عين عنددد إلغا صمددا لصددرين النصددين  فصددل مددن  ددب  مرددين أو قصددد مرددين لكددا المغددرّ 

الممكن تبرير رلك بأن يرمل بصر، النيابة وفقدًا للقواعدد الرامدة وبدرلك ال حاجدة للدنف 
عليصا فدي قدانون ضدريبة الددخلسن و دنحاول أن ن دّلط الضدو  علدى أك در صدور هدر، 

                          

 .38  د.  يم رج  قاامل  مصدر  ابف  ف 1ش
على الوكالة وهو في مرر   مدني الرراقي في هرا الخلط عندما نّف الالقانون  و  حي  وقش مغرّ 2ش

حدي   عن الرقد ولم يختف النيابة بنصوف خاصة بصا على الر م من ا تقال كل واحد منصما عن 
  .73 – 23حول هرا الموضوو ينظر: جا م لفتة الربود   مصدر  ابف  ف ش ا خر. للمايد

   من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر.72  22  21اد شو الم وف  ينظر نص8ش
 .نافر  من قانون ضريبة الدخل ارردني ال22  ينظر: نف فقرة شأ  من المادة ش2ش
 م.2212  من ترليمات هي ة االعترا  ارردنية ل نة 2ينظر: نف المادة ش  7ش
 .النافر  من قانون ضريبة الدخل المصر  38  ينظر في المادة ش2ش
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 .النيابة غيوعاً 
 الوكيل : أولا 

ل بصددا مددن قبددل ّكددالتصددرفات التددي و  هددو الغددخف الددر  ينددو  عددن الموكددل فددي إجددرا  
ويظصددر لنددا الوكيددل فددي الوكالددة الراديددة وهددي ار لدد    1شالموكددل بموجدد  عقددد الوكالددة

من ضدرو  الوكالدة  بالرمولة والتي من الممكن أن ترتبر ضرباً وفي الوكالة   وارعم
ي ط عددن الغيددر فددعلددى فكددرة التوّ دد –الوكالددة بالرمولددة  – الراديددة وتقددوم هددر، الوكالددة

إرا كدان هنالدك  وال يمكن أن يظصر الوكيل إالّ  . 2شالقيام بارعمال القانونية أو المادية
وهو عقد يقيم بد  غدخف  يدر، مقدام نف د  فدي تصدرم جدا ا  :ما ي مى برقد الوكالة

فددا يوجددد مددا يمنددش أن يكددون  طبيريدداً  . والوكيددل كمددا يمكددن أن يكددون غخصدداً  8شمرلددوم
ت الوكيل وصاحيات  من خال عقد الوكالة الر  بين غخًصا مرنوًيا  وتتحدد  لطا
وهنددا تتحدددد  ددلطات الوكيددل بأعمددال  ا أن يكددون عامدداً الوكيددل والموكددل وهددرا الرقددد إّمدد

اقدارة وقد تكون الوكالة خاصة ورلك بدأن تكدون صداحيات  محدددة بتصدرم قدانوني 
 نا،. ن وهرا ما  بف وأن بيّ مريّ 

م ًا من الممكن أن يكون المحامي أو ال م دار أو ويظصر لنا الوكيل بردة م ميات 
و يدرهم. ومدن الجددير بالدركر  تد ك على الغديوو إن اتفدف الغدركا  علدى نيابأحد الماّ 

وأن ال تردا  إرادتد  بريد   أن الغروط الواج  توافرها في الوكيل هو أن يكون مميدااً 
ولقددد   2شفددي النيابددةمددن عيددو  اقرادة وهددرا عمددًا بالقواعددد الرامددة المنصددوف عليصددا 

نددّف قددانون ضددريبة الدددخل الرراقددي علددى الوكالددة مددن خددال تنظيمدد  فددر  الضددريبة 
  وكدرلك  1ش  وكرلك من خال تنظيم  للضريبة على وا طة النقدل 7شعلى  ير المقيم

                          

  محمد الطا ي  النظام القانوني لوكالة الرقود التجارية  ر الة ماج تير  كلية القانون    إ را  صا1ش
 .72م  ف 2222جامرة الموصل  

  نريم أحمد نريم غنيار  النظام القانوني لرقد الوكالة بالرمولة  دار الكت  القانونية ودار غتات للنغر 2ش
 .21م  ف 2211والبرمجيات  مصر  

مدني القانون ال  من 211ش ادةماليقابلصا نف  ؛رراقيالمدني القانون ال  من 123ش ادةملا  ينظر: نف 8ش
 ردني.ارمدني القانون ال  من 388ش ادةمالويقابلصا  ؛مصر ال

دار   8   تالترليف على نصوف القانون المدني المرّدل  للتفصيل ينظر: أنور الرمرو ي  2ش
 وما بردها. 222ف م  1138المطبوعات الجامرية  اق كندرية  

  من قانون ضريبة الدخل الرراقي على ششيكون الغخف  ير المقيم 21  من المادة ش1نصت الفقرة ش  7ش
 في الرراف عرضة لتقدير وفر  الضريبة ويكون خاضرًا لصا با م... أو وكيل...  .
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أصدرت الصي ة الرامدة للضدرا   بجدواا توكيدل الغيدر فدي كدل مدا تطلبد  الضدريبة مدن 
نت مددددن رلددددك وكالدددة مددددوظفي الصي ددددة ال ددددابقين حيدددد  جرلددددت إجدددرا ات إاّل أنصددددا ا ددددت 

كما أّيد القضا  هرا التوج  حيد    2شالتوكيل لغاية الدرجة الرابرة من ارقار  فح  
قضدى برددم االعتددداد بدأ  تصددّرم إرا لدم يكدن صددادرًا عدن المكلددم أو وكديًا مفوضددًا 

ن بّيندا موقفصمدا مدن   أّما في قانون ضدريبة الددخل المصدر  وارردندي  دبف وأ 8شبرلك
 هر، الصورة.

 
 الواقق )الوح سب الق نوني(: ث نيا 

ن أواًل بدددأن هنالدددك عددددة صدددور للوقدددوم علدددى ترريدددم للمددددقف فانددد  ال بدددد مدددن أن نبددديّ 
ومن هر، الصور مراق  الح ابات شالمدقف الخارجي  وهو رلك الغخف   2شللمدققين

اتر التجاريددة بغيددة إبدددا  الددرأ  فيصددا الددر  يتددولى درا ددة القيددود الماليددة الددواردة فددي الدددف
. والمددددقف الحكددددومي  7شوتحديدددد مصدددداقيتصا رن تكدددون أ اً دددا لتقددددير دخدددل المكلدددم

والر  يرد م ؤواًل عدن تنفيدر مصدام التددقيف الدداخلي طبقًدا لبرندام  التددقيف المردد لصدر، 
                                                                

على ششإرا لم يكن لصاح    من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر 72  من المادة ش2نصت الفقرة ش  1ش
 وا طة النقل وكيل في الرراف...  .

م الصي ة الرامة 1112م  الكتا  ال نو  ل نة 28/1/1112  في 7/2172ينظر: الترميم رقم ش  2ش
م  الكتا  ال نو  11/3/1111  في 7/7813؛ ا تف ار رقم ش82للضرا    الق م القانوني  ف 

 .22م القانوني  ف م  الصي ة الرامة للضرا    الق 1111
  مصدر  ابف  ف 8   مغار إلي  لدن تقي الو وا ي  ت 21/1121ينظر: القرار التمييا  رقم ش  8ش

د بقرار الصي ة التميياية م وأيّ 23/3/2222  في 8/2222/ل171؛ قرار اللجنة اال ت نافية رقم ش723
الرامة م  الصي ة 2222 – 1113الكتا  ال نو  ل نوات ش  12/12/2222  في 32/2222رقم ش

 للضرا    الق م القانوني 
  .133 – 137ف ش

  للمايد من التفصيل حول هر، الصور ينظر: د. هاد  التميمي  مدخل إلى التدقيف من الناحية 2ش
 وما بردها. 27م  ف 2222  8 النظرية والرملية  دار وا ل للنغر  ط

يف  المجلة الرلمية لكلية اقدارة واالقتصاد  جامرة   محمد ايدان  الروامل المحددة رترا  مصنة التدق7ش
  مغار إلي  لدن: د. عمار فوا  كاظم  مغكات تطبيف أحكام نظام م ك 77م  ف 1112قطر  

م واقعفا ات الواردة في قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر  1137  ل نة 2الدفاتر التجارية رقم ش
 قتصادية  مجلة القاد ية للرلوم اقدارية واال

 .181م  ف 2227   نة 2دد رال  3 مجلدال
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القدانوني المحا د   –المددقف الدداخلي ًا . وأخيدر  1شالغاية من قبل م ؤول ق دم التددقيف
ويردرم   والر  ينص  علي  بح نا ونحن فدي مردر  حددي نا عدن النيابدة االتفاقيدة –

ن مدددن قبدددل هي دددة داخليدددة للمنغدددأة أو المغدددروو رجدددل رلدددك الغدددخف الدددر  يرددديّ  :بأنددد 
حمايددة أموالصددا ورجددل االلتددداام ب يا ددتصا الماليددة م ددل المددددقف فددي غددركات الم ددداهمة 

على أ    أو الغركات الفردية أو المؤ  ات بنا ً الرامة وغركات التوصية بار صم 
هرا وكيًا عن الم اهمين في الغركة أو المنغآت الفردية فصو ينو   د. وير 2شقانونية

  مددن 22لددرلك وعمددًا بمددا جدا  بدد  نددف المددادة ش   8شعدنصم فددي مراقبددة أعمددال المنغدأة
 ًبددا عددن الغددخف قددانون ضددريبة الدددخل الرراقددي فاندد  مددن الممكددن أن يكددون المدددقف نا

المرنو  الر  يم ل  وبالتالي يكون ملاًمدا بااللتاامدات التدي تترتد  علدى عداتف النا د  
 . 2شعن  ير، من تقديم الكغوفات إلى هي ات الضرا   و داد دين الضريبة و يرها

 
 واي  ال  كة: ث لثا 

د تردددّ ب دهاعلدى الددر م مددن اخددتام الجصددات اقداريدة التددي تتددولى إدارة الغددركات وتردددّ 
مددة رحكددام الغددركات أن ارمددر الغالدد  فددي القواعددد الرامددة المنظ   أنددواو الغددركات إالّ 

أنصا تتطل  في أ ل  أنواعصا إن لم تكن جميرصا وجود مددير يتدولى تصدريم غدؤون 
الغددركة وكددل ارعمددال الاامددة لددرلك وفددف أحكددام القددانون  ويختلددم مدددير الغددركة فددي 

دة  حيدددد  يتددددولى إدارة و ركة رات الم ددددؤولية المحدددددالغددددركة الم دددداهمة عندددد  فددددي الغدددد
الغركة الم اهمة مجلد  إدارة ويحدف لصدرا المجلد  أن يردين مدديًرا عاًمدا للغدركة مدن 

ا الغدددركة أّمددد   7شرو  الكفدددا ة ويحددددد صددداحيات  وم دددؤوليات  مدددن قبدددل مجلددد  اقدارة
  نددف فدددي رات الم ددؤولية المحدددودة فددان إدارتصددا تددتم بتريدددين مدددير أو أك ددر بموجدد

  1شويرتبدددر مددددير الغدددركة وكددديًا عنصدددا.  2شنظامصدددا أو بقدددرار مدددن الصي دددة الرامدددة فيصدددا
                          

  علي محمد الباا   االرتقا  بمؤهات مدققي ق م الرقابة والتدقيف الداخلي في الصي ة الرامة للضرا   1ش
م  ف 2211  12دد رالقمكانية نجا  تطبيف أ لو  التقدير الراتي  مجلة كلية الترا  الجامرة  

122. 
  غركة 2 در رنيبات  تدقيف الح ابات في ضو  المرايير الدولية نظرية وتطبيف  ط  د. علي عبد القا2ش

 .82م  ف 2221مطابش اررا  عمان  
 .71  مطبرة ال ردون  بغداد   . ت.  ف 1   صبيح الطحان  أصول التدقيف الحدي   ت8ش
 .23  د. هاد  التميمي  مصدر  ابف  ف 2ش
 .231م  ف 2223ركات التجارية  دار ال قافة  عمان    د. عايا الركيلي  الو يط في الغ7ش
  كامل عبد الح ين البلداو   المدير المفو  للغركة  درا ة في التغريش الرراقي  مجلة لدا  الرافدين  2ش
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غددؤون الغددركة وكددل ارعمددال الاامددة لددرلك علددى وفددف  مير ويتددولى هددرا المدددير تصدد
  فصو من الناحية الرملية الم ؤول عن إدارة الغركة التنفيرية واليومية  أحكام القانون

على اعتبار المددير  الرراقي قد نّف  ة الدخلضريب قانون  أن ومما يجدر اقغارة إلي
ارردندي فلدم يتنداول بدين نصوصد  مدا  ة الددخلضدريب قدانونا أمّ    2شللغركة نا ًبا عنصا

  المصر  لم يغر إلى هر، النيابدة ة الدخلضريب كما أن قانونيغير إلى هر، النيابة 
 لرامة المقررة في مجال الغركات. إاّل أن  ال مانش من إعمالصا على وفف القواعد ا

 
 ي ال  كةولف  :  ال ا 
ا بداالنحال حي  تنقضي حياة الغركة إمّ   ي الغركة ل  دور بارا في الغركاتمصفّ 

 أو التصفية أو ب ب  تغير الغكل القانوني  ولكن على الر م من انقضا  الغركة إالّ 
ف المرندددو  ممدددا يرندددي ة الغدددخأن هنالدددك حقدددوف للغدددركا  وللغيدددر تبقدددى مترلقدددة برّمددد

ا ددتمرار الغخصددية المرنويددة لصددر، الغددركات خددال فتددرة التصددفية ويكددون هددرا قاصددًرا 
مدددن ت دددديد الدددديون التدددي فدددي رمتصدددا وتحصددديل لحقوقصدددا  ؛ 8شعلدددى متطلبدددات التصدددفية

الماليدددة و يرهددددا مددددن ارعمددددال  وأن مباغددددرة هددددر، ارعمددددال التددددي ت ددددتدعيصا التصددددفية 
 .فتصددا الغددركة ددر للقيددام بت ددوية ا  ددار القانونيددة التددي خلّ ي أو أكيتطلدد  تريددين مصددفّ 

لديصم بتدولي أمدور تصدفية إرصدد الغخف أو ارغخاف الدرين ي   :ي بأن ويررم المصفّ 

                                                                

 .233م  ف 1133  23دد رالكلية ا دا   جامرة الموصل  
فصيل ينظر: د. أكرم ياملكي  يم صفة المدير وعاقت  بالغركة. للتكي  ظصر خام فقصي حول ت1ش

  مطبرة الراني  بغداد  2   ط2 الوجيا في غر  القانون التجار  الرراقي  الغركات التجارية  ت
؛ مصطفى كمال ط   الوجيا في القانون التجار   منغأة المرارم  اق كندرية  31م  ف 1132
التجارية  ر الة ماج تير  حيدر  لمان الجنابي  المدير المفو  في الغركات  ؛222م  ف 1132

 م.1117كلية صدام للحقوف  جامرة صدام  
شيرتبر المدير أو المحا   أو أحد كبار ش  من قانون ضريبة الدخل الرراقي على 27ش ادةمالت    نصّ 2ش

موظفي الغخف المرنو  المكلم بالضريبة م ؤواًل عن جميش ارعمال وارمور التي يج  القيام 
  . ...بصا

يا ر با م ال براو   الدعون الخاصة بم ؤولية أعضا  مجل  اقدارة والمديرين عن ديون الغركة   د. 8ش
  مكتبة الجيل الرربي  1الم اهمة الخاصة المفل ة ول ارها  بحو  ودرا ات في القانون الخاف  ت 

 الموصل   . ت.  
 .112ف 
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رمدددل لح دددابصا وبصدددفة وكيدددل عنصدددا ولدددي  عدددن الغدددركا  فيصدددا أو الويقدددوم ب  1شالغدددركة
ي جصددة واحدددة هددي ويتددولى تريددين المصددفّ   2شعملدد  نإدارتصددا ويتقاضددى عددادًة أجددًرا عدد
ا قبل انقضا  ويكون هرا إمّ    2شللغركة كأصل عام  8شالصي ة الرامة شالجمرية الرامة 

ن الغروط التي يترين أعمالصا فدي ادها بيقضمن عتالغركة أ  حين التأ ي  حي  ي
مدن جصدة ر دمية   كدون ترييندفيا دت ناً   ّمداأ   7شتريين  أو برد انقضا صا باتفداف الحدف

والمراقد  فدي قدانون الغدركات   2شالغدركات الرراقديل الغركات في قدانون تتم ل بم ج
وكدددرلك فدددي حالدددة تصدددفية   والمحكمدددة بالن دددبة لقدددانون الغدددركات المصدددر   3شارردندددي

 .  3شي من قبلصامن المحكمة يكون تريين المصفّ  صادر على قرار الغركة بنا ً 
يابة االتفاقية وهرا باال دتناد ي يندرت تحت صور النويجدر بنا اقغارة هنا أن المصفّ 

ي دور بدارا فدي فتدرة التصدفية مدن  دداد إلى ارصدل الردام فدي ترييند  ويكدون للمصدفّ 
                          

  الرمليات الجارية للغركة  وت وية كافة   تررم التصفية بأنصا: مجموعة ارعمال التي تصدم إلى إنصا1ش
حقوقصا وديونصا  بقصد تحديد الصافي من أموالصا لق مت  بين الغركا . للمايد ينظر: محي الدين 

 غركاتمحمد ال لرو   تصفية 
ارموال من الناحيتين القانونية شالتجارية والضريبية  والمحا بية  ر الة ماج تير  كلية الدرا ات      

 م.2222ا  جامرة النجا  الوطنية  نابل   فل طين  الرلي
  با م محمد صالح  ود. عدنان أحمد ولي الرااو   القانون التجار  والغركات التجارية  المكتبة 2ش

 .12م  ف 1131الوطنية  بغداد  
ة وتمار    تررم الصي ة الرامة بأنصا ال لطة الرليا في الغركة لكونصا تم ل مالكي رأ  المال في الغرك8ش

اختصاصاتصا على وفف ما ينف علي  القانون وتتكون هر، من م اهمي الغركة كافة. ينظر: علي 
 انم أيو  الرحو  الجوان  القانونية لتحول الغركات الرا لية إلى غركات م اهمة  ر الة ماج تير  

 .122م  ف 2221كلية القانون  جامرة الموصل  
م الرراقي  يقابلصا نف المادة 1113  ل نة 21نون الغركات رقم ش  من قا123  ينظر: نف المادة ش2ش

  من قانون الغركات 217م المصر   والمادة ش1131  ل نة 171  من قانون الغركات رقم ش181ش
 م ارردني.1113  ل نة 22رقم ش

 .221م  ف 1112  د. عبد علي غخا بة  النظام القانوني لتصفية الغركات التجارية   . م.  7ش
  من قانون الغركات الرراقي النافر على شش... إرا كان قرار التصفية صادر 123ت المادة شحي  نصّ   2ش

ي وتحديد اختصاصات  وأجور، التي تتحملصا ل تريين المصفّ ل... وج  على الم جّ عن الم جّ 
 الغركة  .

 .النافر   من قانون الغركات ارردني217فقرة شأ  من المادة شال  3ش
 ردني.ارغركات القانون من   822ش ادةمالمصر   ويقابلصا الغركات ال  من قانون 181ش ادةمال  3ش
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قدد  ة الددخل . ومدن الجددير بالدركر أن تغدريش ضدريب 1شللديون وت دوية للدديون و يرهدا
  من قانون ضريبة الددخل الرراقدي 12المادة ش تنصّ   إر ي للغركةعلى المصفّ  نّف 
   مددن قددانون ضددريبة الدددخل ارردنددي علددى رلددك إالّ 21وكددرلك نصددت المددادة ش  2شعليدد 
ي للغددددركة فددددي  ددددداد المصدددر  لددددم يغددددر إلددددى دور المصدددفّ  قدددانون ضددددريبة الدددددخلأن 

ي هددرا الدددور بحكددم القواعددد الضددريبة ولكددن لددي  هندداك مددا يمنددش مددن أن ي بددت للمصددفّ 
 الرامة التي تحكم اختصاصات . 
 نياــالث ـحـــثبـامل

 لـة الدخـبـريـون ضـانـق حبكمة ـابــيـلنا
علدددى الرديدددد مدددن حددداالت النيابدددة  والتدددي قدددد بة الددددخل بغدددكل عدددام و ضدددريندددف مغدددرّ 

وحدداالت جديدددة  يتبددادر إلددى الددرهن عنددد االطدداو عليصددا رول وهلددة أنصددا تم ددل صددوراً 
 إالّ   وفف القواعدد الرامدة المنظمدة لفكدرة النيابدةعلى للنيابة تخرت عن الصور المقررة 

أن هددددرا االفتددددرا  ال يمددددت للواقددددش بصددددلة  حيدددد  أن الصددددور الددددواردة فددددي التغددددريش 
  اقجباريددة بغددكل عددام والقانونيددة بغددكل خددافانركددا  للنيابددة  الضددريبي مددا هددي إالّ 

ن ارغخاف الرين يكونون نواًبدا وهدو الدر  ي دبو فقانون ضريبة الدخل هو الر  يريّ 
  توليد فضدًا عدن ر  ير دم نطداف وحددود نيدابتصم صفة النيابة عليصم  كما أن  هدو الد

بيددان الغددروط الواجدد  توافرهددا فددي هددؤال  النددوا  إلددى جاندد  الغددروط الرامددة المقددررة 
 لفكرة النيابة.

وارتأينا أن نتناول صور النيابة بحكم قانون ضريبة الددخل بغدكل م دتقل عدن النيابدة 
نمددا ل ددبب ين أولصمددا تفددّرد قددانون ضددريبة اقجباريددة لددي  لكونصددا مختلفددة عنصددا بغددي  واا

الدددخل الرراقددي بتندداول هددر، الصددور وهددرا يحتددات إلددى غددي  مددن التفصدديل  و انيصمددا 
للوصددول إلددى الغايددة المرجددوة والمتم لددة بت ددليط الضددو  بالدرجددة ار ددا  علددى صددور 

 النيابة في قانون ضريبة الدخل ولي  على صورها وفف القواعد الرامة.

                          

  للمايد حول هر، االختصاصات ينظر: با م محمد صالح ود. عدنان أحمد الرااو   مصدر  ابف  1ش
  .12 – 11ف ش

ة أو تصفيتصا نصا ًيا شيرتبر حل الغركش  من قانون ضريبة الدخل الرراقي على 12ش ادةمالت   حي  نصّ 2ش
بحكم توايش ارربا  فكل مبلو يصي  الم اهم ايادة عن قيمة أ صم  ارصلية المدفوعة يخضش 

ي وارعضا  المؤ  ين دفش للضريبة عدا االحتياطات التي  بف ودفرت عنصا الضريبة وعلى المصفّ 
  . ...الضريبة الم تحقة على الوج  المركور
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لدم دخل الرراقي النافر على الرديد مدن حداالت النيابدة إاّل أند  إر نّف قانون ضريبة ال
أن  وبناً  على مدا  دبف ركدر، يتبدين لندا أن هدر، النيابدة  طبيرة نيابة هؤال  إالّ ب  يصرّ 

قانونيددة حيدد  يبددرا دور القددانون فيصددا وال يظصددر أ  دور النيابددة ال تندددرت تحددت صددورة
عليصا في قدانون ضدريبة الددخل فدان طصا المنصوف و يركر لسفراد فبمجرد تحقف غر 

وقد جا  ارمر مفّصًا في قدانون  هر، النيابة تقوم بكل ما فيصا من التاامات وحقوف.
مددن نيابددة مقدديم عددن  يددر مقدديم    1شضددريبة الدددخل الرراقددي النافددر لحدداالت هددر، النيابددة

كددل   صم ونيابددة المحا دد  عددن الغددخف المرنددو  ونيابددةمددروًرا بنيابددة الور ددة عددن مددورّ 
ا عن موقم أمّ  ال   ...من ي تلم دخًا أو ربًحا أو يدفش دخًا أو ربًحا لغخف لخر

التغريرات الضريبية محل المقارنة من هر، النيابة فانصا تختلم فيما بينصدا فدي تنظديم 
ارردنددي قددد اتخددر  حيدد  نجددد قددانون ضددريبة الدددخلأحكددام هددر، الصددورة مددن النيابددة  

علددى  نددّف  إرالرراقددي   المغددّرو الضددريبي لمددا رهدد  إليدد موقفًددا مخالفًددا بردد  الغددي  
صددورة نيابددة المقدديم عددن  يددر المقدديم ورلددك فددي حالددة كددون المقدديم مددديًنا لغيددر المقدديم  

أننددا وبددالرودة إلددى ترريددم    إالّ  2ش ددداد ديددن الضددريبة –المقدديم  –علددى عاتقدد  ألقددى و 
كدل غدخف شش :  بأند 1شفد  فدي المدادة و الضدريبي ارردندي قدد عرّ المكلم فدان المغدرّ 

وبالتددالي فاندد  قددد نفددى صددفة النيابددة    .ملددام بدددفش الضددريبة أو اقتطاعصددا أو توريدددها
يكددون قدد ألقددى علدى عاتقدد  التااًمدا قانونًيددا    وبصدرااعتبدر، مكلفًددا بصدريح المددادة إرعند  

  علدى الددر م مددن تحقدف مفصددوم النيابدة فددي الحالددة  8شدون أن ي دبو صددفة النيابدة عليدد 
و الضدريبي المصدر  فاند  قدد أورد نظدام الخصدم ا عن موقم المغرّ أمّ ابف أعا،. ال 

الدددر  يتضدددمن التددداام المقددديم بخصدددم مقددددار الضدددريبة   عندددد المنبدددشوالتوريدددد شالحجدددا 
  وعلدى الدر م مدن أن هدر، الحداالت تغداب  ولدو مدن  2شوتوريدها نيابة عن  يدر المقديم

                          

   من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر.27  22  22  21  11ينظر نصوف المواد ش  1ش
   من قانون ضريبة الدخل ارردني النافر.12  من البند شأ  من المادة ش8  2ينظر نف الفقرتين ش  2ش
م الملغي 1137  ل نة 73و الضريبي ارردني كان في قانون رقم ش  من الجدير بالركر أن موقم المغرّ 8ش

  من المادة 2م حي  كان ينف في الفقرة ش2221  ل نة 23قانون الجديد رقم شأفضل بك ير من ال
شيرتبر الغخف المقيم الر  ش  من القانون الملغي بصريح الربارة على هر، النيابة فنف على 13ش

م  ير مقيم أو ل  عاقة تجارية مر  يكون وكيًا قانونًيا أو وكيًا تجارًيا أو فرًعا أو غريًكا لمكلّ 
   م  ير المقيم بجميش ارمور واقجرا ات المنصوف عليصاواًل عن القيام بالنيابة عن رلك المكلّ م ؤ 

حي  يظصر لنا المغّرو الضريبي ارردني في هر، المادة التوصيم ال ليم لقيام المقيم ب داد الضريبة 
 .عن  ير المقيم

% 22تخضش للضريبة ب رر شى شعل النافر   من قانون ضريبة الدخل المصر 72ت المادة ش  نصّ 2ش
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نافر مدن نيابدة المقديم عدن  يدر المقديم  إاّل بريد موقم قانون ضريبة الدخل الرراقي ال
اعتنى بالنف على االلتاام  حي   بصر، النيابة ال من قري  وال من بريد لم يصرّ أن  

القانوني الر  ي بت في رمدتصم بصدورة أصدلية دون الحاجدة للبحد  عدن تدوافر الصدفة 
ر حاالت النيابة د في ركو الضريبي الرراقي قد تفرّ النيابية من عدمصا. وبما أن المغرّ 

ل القددول فيصددا لددرا فاننددا  ن ددلط الضددو  علددى صددور النيابددة بحكددم قددانون ضددريبة وفّصدد
الدددددخل مرتمدددددين علددددى قددددانون ضددددريبة الدددددخل الرراقددددي النافددددر بالدرجددددة ار ددددا  فددددي 

 تق يمات هر، الصور.
 

 نيابة املقيم عن غري املقيم: األول ملطلبا
  21  وش11لى هر، النيابدة فدي المدادتين شقانون ضريبة الدخل الرراقي النافر ع نّف 

ومن خال االطاو على نف هداتين المدادتين يتبدين لندا   وفّصل في تناول أحكامصا
أولصمدا جردل النيابدة خاصدة بندوو مردين   و الضدريبي قدد أورد حدالتين للنيابدةأن المغرّ 

ا ة  أّمدف مدن حددود النيابدة فدي هدر، الصدور من الوعا  الضريبي وبالتالي يكون قد ضيّ 
الصددورة ال انيددة فصددي نيابددة تخددف كددل مصددادر الدددخل فتكددون هددر، النيابددة عامددة فددي 

ولغر  الوقوم على هر، الصورة   وعليصا هرا المغرّ  حال تحقف الغروط التي نّف 
م علدى مدن هددو المقديم ومدن هدو  يدر المقديم  دم برددد مدن النيابدة كدان ال بدد أواًل التردرّ 

 وهرا ما  نتناول  تباًعا في الفقرات التالية: ط الضو  على هر، الصوررلك ن لّ 
 
 
 
 
 
 

                                                                

. لغير .المبالو التي يدفرصا أصحا  المنغآت الفردية وارغخاف االعتبارية المقيمة في مصر.
 . تكاليم منصا  ةالمقيمين ورلك دون خصم أي
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 (1)الوقيو وغي  الوقيوالف ي األول: 
المرددددايير التددددي ا ددددتندت إليصددددا التغددددريرات الضددددريبية فددددي تحديددددد و ترددددددت المبددددادئ 

ومددن بددين هددر، المبددادئ مبدددأ اققامددة ولددم تحدددد    2شارغددخاف الخاضددرين للضددريبة
نمددا قامددت فقددط بتردددادالتغددريرات مددا هددو المقصددود مددن اق أ  الت اققامددة احدد قامددة واا

 :الغددروط الواجدد  توافرهددا لكددي يرتبددر الغددخف مقيًمددا  ويمكددن ترريددم اققامددة بأنصددا
بصددددورة مؤقتددددة ويفتددددر  فيدددد  الوجددددود المدددداد   فددددي مكددددان مددددا الغددددخف حالددددة إقامددددة
  نر عن  باققامدة الفرليدة لمددة محدددة مدن الدامالمكان  أو كما يربّ هرا للغخف في 

نمددا يقصددد بصددا ا ددتمرارها علددى وجدد  يتحقددف  وال يقصددد اتصددال اققامددة دون انقطدداو واا
ولإلقامدة ركندان الدركن المداد     8شفي  غرط االعتيداد ولدو تخللتصدا مددد  يدا  متقاربدة

 . 2شالمتم ددل بددالوجود الطبيرددي للفددرد فددي الدولددة والددركن المرنددو  المتم ددل بنيددة اققامددة
كما تتحقف عدم اققامة لكليصما  لغخف الطبيري والمرنو  تتحقف اققامة لكل من ا

وأن اعتبدار الغدخف مقديم أو  يدر مقديم يقدم ورا ، عددة اعتبدارات  لتحديدد الضددريبة 

                          

حي  أن م مى شالمقيم  جا  نتيجة  وفقًا لمبدأ الراتية الضريبي بصرا المصطلح قانون  يختف ال1ش
الضريبي على مبدأ اققامة باعتبار، أحد المرايير التي ا تند إليصا لتحديد ارغخاف  والعتماد المغرّ 

الخاضرين للضريبة. للمايد من التفصيل حول هرا المبدأ ينظر: رو الفقار علي ر ن ال اعد   مبدأ 
 م  ر الة ماج تير  كلية القانون 1132  ل نة 118اققامة في قانون ضريبة الدخل الرراقي رقم ش

 م.2223جامرة بغداد  
مبدأ  يفي تحديد نطاف  ريان الضريبة على ارغخاف وهعدة مبادئ   حي  اعتمدت التغريرات على 2ش

ا مبدأ التبرية ال يا ية فتفر  في  الضريبة على االقتصادية  أمّ و  االجتماعية التبرية ال يا ية والتبرية
فتفر  في  الضريبة على أ ا  مبدأ اققامة  االجتماعيةأ ا  الجن ية  في حين أن مبدأ التبرية 

 قوانين  ولقد تنوعت المرايير التي اعتمدت عليصا الاققليمية على مبدأ والتبرية االقتصاديةن والتوطّ 
ل من الضريبة لرفد الخاانة الرامة باقيرادات التي تتكفل الضريبية ورلك لغر  وفرة اقيراد المتحص  

للمايد من التفصيل حول هر، المرايير ينظر: فضيلة عبا  الطا ي   ريان  بتغطية النفقات المتاايدة.
م؛ د. عادل 2227كلية القانون  جامرة الموصل  ر الة ماج تير  درا ة مقارنة   –ضريبة الدخل 

م  2222  . م.  فليح الرلي  المالية الرامة والتغريش المالي  واارة الترليم الرالي والبح  الرلمي 
  .222 – 137ف ش

 .138م  ف 1122  منغأة المرارم  اق كندرية  2   غم  الدين الوكيل  درو  في القانون  ط8ش
 .22  فضيلة عبا  الطا ي   ريان ضريبة الدخل  مصدر  ابف  ف 2ش
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ورلدددددك رن  يدددددر المقدددديم ال يتمتدددددش بال دددددما  القدددددانوني المقدددددرر   1شالواجدددد  ا دددددتيفاؤها
قددد أعطيددت  ددلطة    هددرا مددن ناحيددة ومددن ناحيددة أخددرن فددان ال ددلطة الماليددة 2شللمقدديم

فضدًا علدى أن التحا د  الضدريبي   8شتقديرية عند تقديرها للضريبة على  يدر المقديم
  لددرا كددان لاامددًا علينددا  2شيجددر  علددى  يددر المقدديم مددن خددال المقدديم الددر  ينددو  عندد 

  تناول الغخف الطبيري والمرنو  المقيم و ير المقيم من خال البنود ا تية:
 

لت التغدددريرات الضدددريبية محدددل المقارندددة فّصددد: الوقااايو (7) ااايال اااال ال لي –أولا 
بالغروط الواج  توافرها للقول بقيام صفة اققامة في الغخف الطبيري فحدد قدانون 

ا بالن ددبة للرراقددي أّمدد  ف بددين الرراقددي و يددر الرراقدديضددريبة الدددخل الرراقددي المقدديم وفددرّ 
أغددصر  ددوا  أكانددت متصددلة أم فيرتبددر مقيًمددا إرا  ددكن الرددراف مدددة ال تقددل عددن أربرددة 

إرا  دددددداً قيمدا مددددددددضً دأي ويكدددون الرراقدددي  2شمنفصدددلة ويكدددون هدددرا خدددال  دددنة نجدددوم الددددخل
 . 3شومحل عمل ر ي ي  3شراف تغيًبا مؤقًتا وكان ل  موطن دا م في ددن الرد  عددتغيّ 

                          

م  مجموعة القرارات الضريبية الصامة الصادرة من محكمة 18/2/1122قرار محكمة التمييا في   1ش
م   الدا رة القانونية في مديرية ضريبة الدخل 1133 – 1171التدقيف من  نة شتمييا الرراف ولجان 

  .122 – 122م  ف ش1131الرامة  مطبرة الرراف  بغداد  
  من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر على ششيمنح الفرد المقيم 12  من المادة ش1ت الفقرة شنصّ   2ش

 عا لت  ال ماحات ا تية...  .ويم ل المقيم  ير الرراقي الر  تقيم مر  
  من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر على شش... لل لطة المالية 21  من المادة ش8ت الفقرة شنصّ   8ش

 ر الضريبة على  ير المقيم وتجرل  خاضرًا لصا بن بة م وية عادلة...  .إرا رأت رلك منا بًا أن تقدّ 
 ة الدخل الرراقي النافر.  من قانون ضريب21ينظر نف المادة ش  2ش
ل االلتاامات وتبدأ غخصيت    الغخف الطبيري: هو كل إن ان يكون أهًا الكت ا  الحقوف وتحمّ 7ش

بتمام والدت  حًيا وتنتصي بوفات . وتمتاا هر، الغخصية بجملة من الخصا ف منصا  بوت ارمن 
 رود  الو يط في غر  مقدمة والموطن والحالة والرمة و يرها. للمايد ينظر: د. رمضان أبو ال

  .181 – 121ف ش القانون المدني  مصدر  ابف  
 من قانون ضريبة الدخل الرراقي.  1ش  من المادة 12بند شأ  من الفقرة شال نف  ينظر: 2ش
  ويقصد بالموطن:  كنا، الر  ينو  الرودة إلي  أو م كن عا لت . ينظر: د. قب  ح ن البدراني  3ش

 .222ف م  2212 . م.    والتغريش الماليالمالية الرامة 
محل الرمل الر ي ي هو المكان الر  يمار  في  الفرد نغاط  االقتصاد  الر ي ي والر  يم ل محور   3ش

؛  113 – 117مصدر  ابف  ف ش ادل فليح الرلي دع د. لداخلي والخارجي ا نغاط  االقتصاد 
   من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر.1  من المادة ش12ينظر نف البند شأ  من الفقرة ش
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 – 1 فدددي الرديدددد مدددن الحددداالت وهدددي:  1شويكدددون الرراقدددي أيًضدددا مقددديم بحكدددم القدددانون
الرراقددددي  – 2  الرراقددددي ال دددداكن خددددارت الرددددراف مددددن منت ددددبي دوا ددددر الدولددددة الر ددددمية

الرراقدددي المردددارة خدماتددد  إلدددى غدددخف مرندددو   – 8  المتقاعدددد ال ددداكن خدددارت الردددراف
 . 2شخارت الرراف

  8شا الرربي فيرتبر مقيًما إرا كان من الراملين فدي الردراف مصمدا كاندت مددة  دكناهمأمّ 
  مدددن المدددادة ارولدددى مدددن قدددانون 12فدددي البندددد شد  مدددن الفقدددرة شوهدددرا عمدددًا بمدددا ورد 

ا بالن بة لغير الرراقي و ير الرربي فيرتبر مقيًما في ضريبة الدخل الرراقي النافر. أمّ 
 كن  ير الرراقي في الرراف لمدة أربرة أغصر متصلة أو  دتة  – 1 : 2شأربش حاالت

رددراف و دداكن فيدد  مصمددا الم ددتخدم لدددن غددخف مرنددو  فددي ال – 2 أغددصر منفصددلة.
مددن رو  االختصددداف والخبددرة الفنيددة وا دددتخدم فددي مغدددروو  – 8 كانددت مدددة  دددكنا،.

  . 7شصناعي ل  حف التمتش باقعفا  وفف قانون تنمية وتنظيم اال ت مار الصناعي
ومن الجدير بالركر أن قانون ضدريبة الددخل الرراقدي النافدر قدد نفدى وصدم الغدخف 

كات ارغخاف  حي  يتم التحا   الضريبي مرصا علدى المرنو  عن المغاركة شغر 
أ ا  أنصا غخصًا طبيريًا ورلك العتبدارات اقتصدادية وماليدة والتدي منصدا مندش تفتيدت 
رأ  المددال والدددخل الددر  يددؤد  إلددى التصددّر  الضددريبي إر أن أ لدد  هددر، المغدداركات 

 تكون قا مة على االعتبارات الغخصية .
  فلقددد تندداول اققامددة فددي المددادة ال انيددة مندد النافددر صددر ا قددانون ضددريبة الدددخل المأّمدد
أن يكددون الغددخف الطبيرددي لدد  مددوطن دا ددم فددي  - 1 دد حدداالت اققامددة بالتددالي:حددو 

                          

نما أورد هر، الحاالت ضمن حاالت قانون ضريبة الدخل   لم يركر 1ش الرراقي عبارة شبحكم القانون  واا
  نف  باالتجا،  ، على هر، الربارة ليكون النف أك ر دقةعنا أن ينوّ اققامة فح   وكان يجدر بمغرّ 

درا ة مقارنة  منغورات  –ف  ير المقيم في القانون الضريبي ينظر: خير  إبراهيم الرفاعي  الغخ
 .72  ف 2م  هام  2211ت  و الحلبي الحقوقية  بير 

 .النافر   من المادة ارولى من قانون ضريبة الدخل الرراقي12  ينظر نف البند ش   من الفقرة ش2ش
نما حتى ل الرربي عنا الضريبي قد فضّ   مما تجدر اقغارة إلي  هنا أن مغرّ 8ش لي  فقط على ارجنبي واا

على الرراقي حي  يتمتش الرربي بال ما  م ًا مصما كانت مدة  كنا، في حين أن الرراقي يج  أن ال 
تقل مدة  كنا، عن أربرة أغصر وهرا برأينا تفضيل  ير مبرر. بنف  االتجا، ينظر: د. عادل فليح 

 .113 ابف  ف المصدر الالرلي  
   من المادة ارولى من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر.12شد  من الفقرة شينظر نف البند  2)ش
في   8388شم والمنغور بالوقا ش الرراقية رقم 1113  ل نة 2  المقصود بصرا القانون هو قانون رقم ش7ش

 م.8/3/1113
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يكدددون لددد   –الغدددخف الطبيردددي  –أن ارخيدددر   1شمصدددر واعتبدددرت الا حدددة التنفيريدددة
  : 2شموطن دا م في أ  من الحالتين التاليتين

مرظم أوقات ال نة  دوا  فدي مكدان مملدوك لد  أو م دتأجر إرا تواجد في مصر   –أ 
إرا كدان للممدول محدل تجدار  أو مكتد  مصندي أو مصدنش  –   أو بأية صدفة كاندت.

 أو  ير رلك من أماكن الرمل التي يااول فيصا الغخف الطبيري نغداط  فدي مصدر.
 يوًمددا شمتصددلة أو متقطرددة  وهددر، المدددة 138المقدديم فددي مصددر مدددة تايددد علددى  - 2

أن يكددون المصددر   - 8 ت ددر  بالن ددبة للمصددر  و يددر المصددر  فددي مدددة اققامددة.
ممن يؤد  وظا فد  فدي الخدارت وكدان دخلد  مدن خايندة الدولدة  وهدرا يددخل فدي إطدار 

 . 8شاققامة المرتادة حكًما
المصدر   قدانون ضدريبة الددخل وارردندي علدى نصد  مغدرّ  ة الددخلضريبقانون و ار 

يرتبر مقيًما كل من أقام فرلًيا في المملكة لمدة ال تقدل عدن  فيما يخف اققامة حي 
ويرندددي كدددرلك المقددديم ارردندددي الدددر  يرمدددل لددددن الحكومدددة أو أ  مدددن   2شيوًمدددا 138

المؤ  ات الر مية أو الرامة داخل المملكة أو خارجصدا فلدم يغدترط فدي الموظدم أ  
  . 7شردنية يرتبر مقيًمامدة لإلقامة فبمجرد عمل  في هر، الدوا ر وحمل  للجن ية ار

 
ا قددانون ضددريبة الدددخل بتحديددد، للغددخف تمّيدد: الوقاايو  2شال ااال الو نااو  -ث نياا ا 

                          

 ش المصرية م والمنغور في الوقا2227  ل نة 111  صدرت هر، الا حة بقرار واير المالية رقم ش1ش
 م23/12/2227بتاري   217بالردد 

 .أعا،   من الا حة التنفيرية8  نف المادة ش2ش
م   2227ل نة  11على الدخل شالقانون رقم  قانون الضريبةأحكام عطية عبد الواحد  غر  ال يد   د. 8ش

 .22م  ف 2222دار النصضة الرربية  القاهرة  
ف بين ارردني و ير يفرّ  ملغيم ال1137  ل نة 73القانون رقم ش ارردني في الضريبي و  كان المغرّ 2ش

يوًما في حين أن    122شارردني من حي  مدة اققامة حي  كانت المدة المطلوبة لسردني هي 
يوًما حتى يرتبر مقيًما وبصرا يكون مغابًصا لما  ار   138شاغترط لغير ارردني أن تكون مدة إقامت  

 م.2221  ل نة 23أن  خالف  في القانون الجديد رقم ش قي إالّ عنا الرراعلي  مغرّ 
 م.2221  ل نة 23  من قانون ضريبة الدخل ارردني رقم ش2  ينظر نف المادة ش7ش
ترمي إلى تحقيف هدم  التي مجموعة ارغخاف أو ارموال :  يررم الغخف المرنو  بوج  عام بأن 2ش

مرنوية بالقدر الاام قدراك هرا الصدم. ينظر: غم  مرين بوا طة أداة خاصة ويمنح الغخصية ال
 الدين الوكيل  مصدر  ابف  

 .228ف 
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المرنددو  وأفددرد لدد  مراملددة ضددريبية خاصددة وهددرا مددا يتوافددف تماًمددا مددش االتجددا، المددالي 
ا قانون ضريبة الدخل بالدرجة ار ا  على غركات ارموال والتي الحدي  حي  ركّ 

ربح بغددكل ر ي ددي حيدد  أنصدددا تتمتددش بددالقوة علددى الم ددتويين االقتصددداد  ت ددتصدم الدد
ة ماليدة م دتقلة عدن رمدم وتكون هدر، الغدركات م دتقلة راتًيدا ويتحقدف لصدا رّمد  والمالي

الم اهمين فيصا وبالتالي كان ال بد من مراملتصا ضريبًيا بطريقة تختلدم عدن مراملدة 
تحقيف إيرادات مالية كبيدرة  فينية الدولة الغركا  كأفراد ورلك لردة أ با  منصا: إمكا

كمدا دولدة ا تخدام الضدريبة كدأداة لتوجيد  نغداط هدر، الغدركات بالغدكل الدر  يخددم الب
أنصددا تمددنح ال ددلطات الماليددة حريددة أكبددر فددي إجددرا  الترددديات الضددرورية علددى أربددا  

 . 1شالغركات دون دخول ارغخاف الطبيريين كلما دعت الحاجة إلى رلك
و بتحديددد مددن هددو الغددخف المرنددو  فبالن ددبة قددانون ضددريبة الدددخل قددام المغددرّ وفددي 

لقدددانون ضدددريبة الددددخل الرراقدددي النافدددر حدددددت الفقدددرة الخام دددة وال اد دددة مدددن المدددادة 
 ارولى الغخف المرنو  بد:

اقدارة أو المؤ  ددة التددي يمنحصددا القددانون غخصددية مرنويددة كالجمريددات علددى   1
 اختام أنواعصا.

م اهمة والغركات رات الم ؤولية المحدودة المؤ  دة فدي الردراف الغركات ال  2
أو فدددي خارجددد  وتترددداطى ارعمدددال التجاريدددة أو لصدددا دا دددرة أو محدددل عمدددل أو 

وبصدددرا يكدددون قدددد أخدددرت غدددركات ارغدددخاف مدددن نطددداف  مراقبدددة فدددي الردددراف.
 .-كما  بف و أن ركرنا–الغخف المرنو  

  ويرتبر الغخف المرنو  مقيًما في حالتين:
إرا كددددان مؤ ً ددددا وفددددف القددددوانين  -   إرا كددددان مؤ ً ددددا وفددددف القددددوانين الرراقيددددة. -أ 

  حيد  أند  ال –  2شويقصد ب  محل الرمل الر ي ي – ارجنبية ولكن لدي  محل عمل
يمكن أن يرتبدر الغدخف المرندو  الدر  مركدا، خدارت الردراف مقيًمدا فيد  لمجدرد أن لد  

   . 8شفي الرراف فرعاً 
ن إدارتد  ومراقبتد  فدي الردراف وعليد  فدان الغدركة الم داهمة إرا كدان كما يج  أن يكو 

                          

  عو  فاضل إ ماعيل الدليمي  خصا ف الضريبة على دخل الغركات في قانون ضريبة الدخل 1ش
 28م  ف ش1111  8   الردد8 م  مجلة صدام للحقوف  المجلد1132  ل نة 118الرراقي المرقم ش

– 22.  
 .12..  مصدر  ابف  ف .خير  إبراهيم الرفاعي  الغخف  ير المقيم  2ش
  للمايد من التفصيل حول فروو الغركات ارجنبية ينظر: لال  يرقو  النريمي  النظام القانوني لفروو 8ش

 م.1113الغركات ارجنبية الراملة في الرراف  ر الة ماج تير  كلية القانون  جامرة بغداد  
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مجل  إدارتصا في الرراف وترقد هي تصدا الرامدة اجتماعاتصدا فدي الردراف اعتبدرت مقيمدة 
 . وبالتالي تخضش جميش أرباحصا  وا  تحققت في الرراف أم خارج  للضريبة

صدددور أمددر  ددلطة  ومددا  ددبف ركددر، بخصددوف الغددركات ارجنبيددة كددان  دداريًا حتددى
م إر بصددور هدرا ارمدر أصدبحت الغدركات 2222  ل دنة 21اال تام المؤقتة رقم ش

ارجنبيددة ترددد مقيمددة فددي الرددراف إرا تأ  ددت وفددف القددوانين الرراقيددة أ  يؤخددر بمريددار 
ن كددان هددرا هددو موقددم  1شمحددل التأ ددي  دون  يددر، الرراقددي  ة الدددخلو ضددريبغددرّ م  واا

عنا الرراقددددي فددددي تحديددددد مصددددر  قددددد اختلددددم عددددن مغددددرّ الالدددددخل  ةضددددريب قددددانونفددددان 
الغددخف المرنددو  حيدد  أندد  تندداول كددل صددور الغددخف المرنددو  فددي القواعددد الرامددة 
وأ بو عليصا صفة الغخف المرنو  فدي إطدار التغدريش الضدريبي مدن غدركات أمدوال 

و الضدددريبي المصدددر    واعتبدددر المغدددرّ  2شوأغدددخاف وجمريدددات وهي دددات عامدددة و يرهدددا
  وفدف إرا أّ د -أ  ندو  مقيًمدا كمدا هدو الحدال فدي الرراقدي فدي حدالتين:الغخف المر

إرا كان مركدا إدارتد  الر ي دي أو الفرلدي فدي مصدر ويتحقدف  -   القانون المصر .
مركددا إدارتدد  الفرلددي فددي مصددر إرا تحققددت بغددأن  حددالتين علددى ارقددل مددن الحدداالت 

إرا  - 2 رات اقدارة اليوميددة.إرا كاندت هددي المقدر الددر  تتخدر فيدد  قدرا - 1 : 8شالتاليدة
إرا  - 8 كاندددت هدددي المقدددر الدددر  ينرقدددد بددد  اجتماعدددات مجلددد  اقدارة أو المدددديرين.

% علدددى ارقدددل مدددن أعضدددا  مجلددد  اقدارة أو 72كاندددت هدددي المقدددر الدددر  يقددديم فيددد  
إرا كانددت هددي المقددر الددر  يقدديم فيدد  الغددركا  الم دداهمون الددرين تايددد  - 2 المددديرين.

 رأ  المال أو حقوف التصويت.حصصصم على نصم 
إرا كانددت الغددركة تملددك فيصددا الدولددة أو أحددد ارغددخاف االعتباريددة الرامددة أك ددر  -ت 
 % من رأ مالصا.72من 

و الضدريبي المصدر  فدي تحديدد و الضريبي ارردني على نص  المغدرّ ولقد  ار المغرّ 
 بة الددخلضدري   من قدانون2في المادة ش من هو الغخف المرنو  المقيم حي  نّف 

                          

  من الق م ال ال  من أمر  لطة اال تام المؤقتة أعا،  منغور 8ارول من الفقرة ش ينظر الغطر  1ش
 م.11/2/2222  في 8131في جريدة الوقا ش الرراقية عدد ش

م  مما يجدر 2227  ل نة 11  من قانون ضريبة الدخل المصر  النافر رقم ش23  ينظر: نف المادة ش2ش
المصر  ر م ل  نصًجا جديًدا في قانون ضريبة الدخل النافر  و الضريبياقغارة إلي  هنا أن المغرّ 

بالن بة لسغخاف االعتباريين حي  أن  كان يرتبر الغخف المرنو  بالن بة للغركات فقط غركات 
م وعنون  بد شالضريبة على 1131ل نة   173ارموال وتناولصا في الكتا  ال اني من القانون رقم ش

 ما يخالم تماًما موقف  الحالي المركور أعا،. أربا  غركات ارموال  وهرا
 م.2227  ل نة 11  من الا حة التنفيرية لقانون ضريبة الدخل المصر  النافر رقم ش8  المادة ش8ش
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الددددر  تددددم تأ ي دددد  أو  - 1 م علددددى حدددداالت اققامددددة وهددددي:2221  ل ددددنة 23رقددددم ش
وفددف أحكددام التغددريرات ارردنيددة النافددرة وكددان لدد  فددي المملكددة مركددا أو فددرو ت ددجيل  

الر  مركا إدارت  الر ي ي أو الفرلي  - 2 يمار  اقدارة أو الرقابة على عمل  فيصا.
حكومة أو أ  من المؤ  دات الر دمية أو الرامدة فيد  الر  تملك ال - 8 في المملكة.

 % من رأ مالصا.72ن بة تايد على 
 

ترلدف بتريدين الغدخف المقديم يإن كدان مدا  دبف ركدر، : ال ال غيا  الوقايو –ث لث ا 
 وا  أكان طبيرًيا أم مرنوًيا فان موقم التغريرات الضريبية محل المقارنة مدن  يدر 

الرراقددي قددانون ضددريبة الدددخل مددن المقدديم حيدد  أن  المقدديم مختلددم تماًمددا عددن موقفصددا
  11ت الفقدرة شنّصد إرصدراحًة علدى مدن هدو  يدر المقديم  كان أك رها دقة حينما نّف 

شأندد  الغددخف الددر  ال تتددوافر فيدد  ش  مددن قددانون ضددريبة الدددخل علددى 1مددن المددادة ش
ر   ولددو نجددم لدد  دخددل فددي الرددراف مددن أ  مصددد12غددروط المقدديم المبينددة فددي الفقددرة ش

و الضريبي المصر  وارردني فلم ينف صراحًة على من هو  ير ا المغرّ   أمّ  كان 
نمددا أورد كدددل منصمددا فقدددط الحدداالت التددي يخضدددش فيصددا  يدددر المقدديم للضدددريبة  المقدديم واا

مفداد،  ياً ضدمن   مفصومداً ولكن ن دتطيش أن ندتلمّ    1شوالتي ت تند على مريار اققليمية
 وافر في  غروط اققامة. كل من ال تت   ال يرد مقيماً أن
 

   غي  الوقيوعلو  ني لة الوقيو الف ي الث ني: 
ومريددار هددر، الصددور هددو الوعددا  الضددريبي   تظصددر لنددا هددر، النيابددة بددأك ر مددن صددورة

الددر  تفددر  عليدد  الضددريبة  حيدد  تظصددر لنددا النيابددة المحدددودة والتددي تخددتف بوعددا  
ومددن ناحيددة أخددرن تبددرا لنددا    2شضددريبي مرددين وبف ددات مرينددة وب ددرر ضددريبي ن ددبي

عددن  يددر المقدديم الرامددة لتغددمل كددل أنددواو الوعددا  الضددريبي با ددت نا  مددا نيابددة المقدديم 
 ركر في الصورة ارولى. 

وفي النيابة الرامة تفر  الضريبة على  ير المقيم كما لو كان مقيًما وبالتدالي يحدل 
                          

  لمايد من التفصيل حول هرا المريار ينظر: توفيف جواد الصر   إقليمية الضريبة على الدخل التجار  1ش
 م.1113  ر الة ماج تير  كلية القانون  جامرة بابل  – مقارنة درا ة –في القانون ارردني 

أن الضريبة تفر  ب رر واحد أ  ال يتغير مصما اختلفت قيمة الوعا  الخاضش  :  يقصد بال رر الن بي2ش
  8   ط1 لصا مصما تباينت ظروم المكلفين بدفرصا  د. عبد الرال الصكبان  علم المالية الرامة  ت

 .133ف بغداد   . ت.  للطباعة  دار الجمصورية 



 صور النيابة في قانون ضريبة الدخل)دراسة مقارنة(

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

116 

ة ودفرصدا كمدا لدو كدان هرا ارخير محل  ير المقيم في تحمل م ؤولية تقدير الضريب
ط الضدددددو  علددددى هددددداتين . لددددرا  دددددنحاول أن ن ددددلّ  1شم بالضددددريبة غخصدددددًياهددددو المكلّددددد

 الصورتين من خال الفقرات التالية:
 ني لة الوقيو ع  غي  الوقيو الا لةأولا: 
هدر، النيابدة علدى وفدف  فدي قدانون ضدريبة الددخل النافدر و الضريبي الرراقيد المغرّ حدّ 

والددددر  يتم ددددل بكددددل مددددا يترلددددف  ؛ 2شا ددددتناًدا إلددددى مبدددددأ موقددددش المددددالمريددددار اققليميددددة و 
ا رؤو  أموال منقولة أو بايرادات رؤو  ارموال الموجودة في الدولة  وتكون هر، إمّ 

 .  8شعقارية  وتحديد مكان وجود هر، ارموال في إقليم الدولة
  منددد   11الرراقدددي علدددى هدددر، الصددورة فدددي المدددادة ش ة الدددخلضدددريبقدددانون  ولقددد ندددّف 
و الضددريبي قددد ركددر نيابددة المقدديم هددر، المددادة أن المغددرّ  يا ةعلددى صددؤخددر ولكددن ممددا ي

عدن غددخف أو أغددخاف فدي خددارت الرددراف دون أن ي ددتخدم عبدارة  يددر المقدديم علًمددا 
منطددوف هدر، المدادة رول مدرة فددي رات أن مدن ار دبا  التدي دعددت إلدى الدنف علدى 

  ل ددنة 72ى قدانون ضدريبة الددخل رقدم شم علدد1188  ل دنة 22التردديل ال الد  رقدم ش
ر تطبيدددف أحكدددام قدددانون ضدددريبة الددددخل علدددى  يدددر المقيمدددين فدددي م  هدددي تردددرّ 1123

وكم دال علدى رلدك الرراف في الحاالت التي ال يكون لصؤال  وكا  عدنصم فدي الردراف  
الغددركات الددرين ت ددتحف لح ددابصم رواتدد  تقاعديددة عددن خدمددة أديددت خددارت  م ددتخدمو

   يدر أن  2شغركات تقوم بخصم هر، المبالو لكونصا نفقات يج  تنايلصداالرراف فان ال
ضدريبة  م تلمي هر، الروات  يبقون بمنأن عن الضدريبة لرددم وجدود ندف فدي قدانون

كمدا أن  . 7شيلام الغركات بخصم الضريبة التي تتحقف عليصا مما ت ددد، إلديصم الدخل
و ير المقيم فيظصر لنا ترار  بين عبارة خارت الرراف قد تغمل المقيم بحكم القانون 

                          

م  ف 1112صا بين النظرية والتطبيف  عمان  ت  الضرا   ومحا بلخرون  د. محمد أبو نصار و 1ش
درا ة في ضو   –انقضا  االلتاام بدين الضريبة الطيار   أ رد  ليمان   مغار إلي  لدن: نافش287

  ف م2228الحقوف  جامرة النصرين  أحكام قانون ضريبة الدخل الرراقي  ر الة ماج تير  كلية 
22. 

  قيصر يحيى الربيري  اتجا، ال يا ة الضريبية في تحديد مكان نغو  دخل الغركة  مجلة المؤتمر 2ش
 .72م  ف 2221   بغداد 1ت الضريبي الرلمي ارول 

 .13  فضيلة عبا   مصدر  ابف  ف 8ش
 الدخل الرراقي النافر.   من قانون ضريبة3  من المادة ش3  ينظر نف الفقرة ش2ش
  .838 – 831ف ش  2ت   تقي الو وا ي  مصدر  ابف  7ش
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ر المتقاعدد رتب دالمدادة ارولدى والتدي ت  من   12بند ش   من الفقرة شالهر، المادة ونف 
الرراقي ال اكن خارت الرراف بحكم المقيم فتفر  علي  الضريبة ب رر تصاعد  في 

  الضددريبة علددى  يددر المقدديم ب ددرر ن ددبي  لددرا  نصيدد  11نددف المددادة ش تفددر حددين 
وقاالددة اللددب  أو الترددار  الددر  مددن الممكددن أن ي ددار أن الرراقددي و الضددريبي مغددرّ بال

ي تبدل عبارة شلغخف أو أغخاف خارت الرراف  بربارة شلغير المقيم المتواجد خارت 
   الرراف .

بددأن جرلصددا  ة الدددخل الرراقدديضدريبقددانون أمدا بالن ددبة لنطدداف هددر، النيابدة فلقددد حددددها 
   الضريبي حي  خصصا بد :رنواو مرينة من الوعا

 ااااوائااالف – 1
وهي التروي  أو المقابل أو المكافأة التي يأخدرها الغدخف مدن غدخف لخدر نظيدر 

و هددر، الفا دددة  ددوا  أكانددت . وركددر المغددرّ  1شا ددترمال نقددود، لفتددرة محدددودة مددن الددامن
وال    8شوأّيددددد القضددددا  رلددددك   2شعددددن ال ددددندات أو الرهنيددددات أو القددددرو  أو ال ددددلفيات

د فدي ح دا   يدر المقديم فردت نقدًدا بدل يكفدي أن تقّيدد   يغترط أن تكون هر، الفوا د قد
شالدا ن لصا   ويفر  هرا االلتاام أًيا كانت ن بة الفا دة  كمدا يفدر  هدرا االلتداام أًيدا 

                          

ضريبة الدخل في الرراف من الوجصة الفنية واالقتصادية  المطبرة الرالمية    د. صالح يو م عجينة  1ش
 .138ف  م 1127القاهرة  

ا  فا دة من المدين ال ندات: بأنصا صكوك قر  تتضمن حف الدا ن في ا تيف – 1تررم كل من   2ش
الرهنيات: نوو من القرو  المضمونة برقار أو منقول حي  قد يحوا  – 2عاوة على أصل الدين. 

القرو : وتغمل كافة  – 8المدين ارموال الضامنة أو ال يحواها وفي كلتا الحالتين تتحقف الفوا د. 
مرين وا خر مدين وتتحقف فا دة الديون بورقة  أو بدونصا ويكون هنالك طرفان أحدهما دا ن بمبلو 

ال لفيات: تفيد القرو  بوج  عام ولو كانت  ير مم لة بصكوك قابلة  – 2مرينة على أصل الدين. 
درا ة مقارنة  –الرراقي  للتداول. ينظر: عبد الح ن هاد  صالح  إقليمية ضريبة الدخل في القانون

  .121 – 122م  ف ش1118  أطروحة دكتورا،  كلية الحقوف  جامرة النصرين  –
/ 21/1  والمؤرخ في 223المرقم ش قرارها لجنة التدقيف ال ال ةت لجنة التدقيف رلك فأصدرت أيدحي    8ش

قامت بتحويلصا  –مقيم  –م والر  أخضش فوا د القرو  لفرو غركة أجنبية م جلة في الرراف 1138
وكرلك  ؛% لصر، الفوا د22يبة الن بية إلى البنوك ارجنبية التي اقترضت القر  منصا أخضرتصا للضر 

م  منغور في مجموعة القرارات الضرا بية 18/7/1137  في 23قرار لجنة التدقيف ال انية رقم ش
مصدر    م1133 – 1171شتمييا الرراف ولجان التدقيف لل نوات  الرامة الصادرة عن محكمة 

  .112 – 131  131 – 132ش . فف ابف  
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كان غخف المدين طبيرًيا أم مرنوًيا  وهرا ما ن دتطيش أن ن دتنتج  لكدون الدنف قدد 
 ف يجر  على إطاق .جا  مطلًقا والمطل

 وال واتب التق عاية والاف  ت السنوية التاليل ت السنوية – 2
فدين كرواتد  ف للمكلّ المبالو ال دنوية التدي تخّصدتررم التخصيصات ال نوية بأنصا: 

أّما الراتد  التقاعدد  فصدو المبدالو الغدصرية التدي تددفرصا الدولدة بغدكل دور   . 1ش نوية
رهدددا المختلفدددة  دددوا  أكاندددت مدفوعدددة لصدددم مباغدددرة فدددي إلددى مدددن  دددبف أن خددددم فدددي دوا 

حيدددداتصم أم إلدددددى م ددددتحقيصا مدددددن عددددوا لصم بردددددد وفدددداتصم  و دددددوا  أكددددانوا ع دددددكريين أم 
والتددي هددي عبددارة عددن اقيددرادات الدوريددة بصددورة  الدددفرات ال ددنوية وأخيددًرا . 2شمدددنيين

والفقرة ش   مدن عامة وهي التي تكون من نوو طبيرة اقيرادات الواردة في الفقرة شأ  
  أ  مددن نددوو الفوا ددد والتخصيصددات ال ددنوية أو الرواتدد  التقاعديددة وهددي 11المددادة ش

وال غدك إيدرادات منب قددة فدي ارصدل مددن رأ  المدال وحدد، أو مددن الرمدل وحدد، يجددر  
دفرصدددا غدددصرًيا أو أ دددبوعًيا أم فدددي فتدددرات أطدددول أو أقصدددر  أو يجدددر  دفرصدددا  دددنوًيا  

  وفدي جميدش ارحدوال  8شمت داوية أو مختلفدة فدي مقاديرهدا و وا  أكانت هدر، الددفرات
ترتبددر أيددة دفرددة  ددوا  أكانددت غددصرية أم أ ددبوعية أم  يددر رلددك  دفرددة  ددنوية لغددر  

ن كددان نطدداف التدداام المقدديم عددن  يددر المقدديم محدددد .  2شالتحا دد  الضددريبي الوعددا  بواا
 :أولهوا  االلتداام: أن هنالدك ا دت نا ين يدردان علدى هدرا الضريبي الر   بف ركر، إالّ 

و الضدريبي ولكن مما ياحظ أن المغرّ   من هر، الضريبة  شيترلف باعفا  المصارم
  11  مددن المددادة ش1فددى المصددارم  فددي لخددر الفقددرة شرالرراقددي حينمددا أورد عبددارة شوت

                          

– درا ة مقارنة –جا م الابيد   وعا  ضريبة الدخل في التغريش الضريبي الرراقي علي   عبد البا ط 1ش
 .212م  ف 2227  أطروحة دكتورا،  كلية القانون  جامرة الموصل  

د. را د ناجي أحمد  علم المالية الرامة والتغريش المالي في الرراف  الراتك لصناعة الكتا   القاهرة    2ش
 م  2212
 .122ف 

  .272 – 277صالح يو م عجينة  مصدر  ابف  ف ش  د. 8ش
   من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر.11  من المادة ش2ينظر نف الفقرة ش  2ش
غخصًا يحمل ترخيصًا أو تصريحًا بمقتضى هرا القانون لمباغرة ارعمال  هي :ويقصد بالمصارم  ش

  من أمر  لطة اال تام المؤقتة رقم 1شالمصرفية وارنغطة المصرفية ارخرن. ينظر نف المادة 
  في 8132  الخاف بقانون المصارم  منغور في جريدة الوقا ش الرراقية رقم ش22ش

 م.11/1/2228
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فاندد  يكددون قددد عمددم هددر، المصددارم لتغددمل الرراقيددة وارجنبيددة فددي حددين أندد  ركددر فددي 
عفددا  مقددرر للمصددرم الددوارد ترريفدد  فددي قددانون البنددك المركددا  لددرا نفدد  الفقددرة أن اق

فدى المصدارم  جدا ت اا ددة حيد  رأن عبدارة شوتالر  ره  إلدى   1شالرأ  نتبنىفاننا 
  الخاصدددة باقعفددا ات  كمدددا أنندددا ندددرن أن عبدددارة شلغيدددر 3يمكددن إيرادهدددا فدددي المدددادة ش

حيددد  يؤكدددد فيصدددا   المصدددارم ح ددد  ترريدددم المصدددرم...  قدددد جدددا ت كافيدددة ووافيدددة
فصو  :ث نيهو .  2شالمغرو الضريبي أن المصارم الرراقية  ير ملامة بصرا اال تقطاو

الر  يخف حصف ارربا  التي تقدوم بتوايرصدا الغدركة لم داهميصا  دوا  أكاندت قدد 
  مدن 7  وهو ما نصت علي  الفقدرة شدفرت عنصا الضريبة أم مجرد وج  علي  دفرصا

 االقتصاد .  8شو على منش االادوات الضريبيا من المغرّ وهرا حرصً    11المادة ش
 ني لة الوقيو ع  غي  الوقيو ال  وةث ني ا: 
إلى اعتبار المقيم نا ًبا عدن  يدر المقديم فدي قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر ره  

تفدر  وتقددر الضدريبة بدنف  الطريقدة حيد   .جميش مصادر دخل  الخاضش للضدريبة
فيكدون ارخيدر ملتاًمدا بكدل االلتاامدات   كما لو كدان  يدر المقديم مقيًمداوبرين المقدار 

ندف  فدي وهدرا مدا تناولد  بالتفصديل  مالتي يفرضصا قانون ضريبة الدخل على المكلّ 
  .من  2ش 21المادة ش

                          

 .812مصدر  ابف  ف   2ت  تقي الو وا ي  1ش
لى خام هرا الرأ  ره  البر  أن إيراد عبارة شلغير المصارم ح   ترريم المصرم...  قد   2ش واا

 دة واقبقا  عليصا يؤد  إلى حدو  تناق  بين عبارة الفقرة الواحدة. للمايد ينظر: تقي وردت اا
 الو وا ي  المصدر رات   الصفحة راتصا.

االادوات الضريبي هو خضوو المال رك ر من مرة لضريبة من النوو نف   للغخف نف   في الفترة   8ش
يبي القانوني واالقتصاد  والداخلي والخارجي  الامنية نف صا. وتبرا ل  عدة أنواو االادوات الضر 

  –المواانة والضرا    –والمقصود و ير المقصود. للمايد ينظر: فاطمة ال وي ي  المالية الرامة 
  .223 – 222م  ف ش2227المؤ  ة الحدي ة للكتا   لبنان  

علي  رول مرة في   . ونّف و الضريبي الرراقي هرا النف من التغريش الضريبي اقنكليا واقتب  المغرّ   2ش
م. حي  يقضي 1123  ل نة 72لقانون ضريبة الدخل رقم ش م1188   لرام22الترديل ال ال  رقم ش

غخف  ير مقيم في المملكة المتحدة  وا  أكان بريطانًيا أم ال تفر   التغريش اقنكليا  بأن أ ّ 
دير بنف  الطريقة وبرين المقدار الر  وكيل ل  أو م تلم لإليراد أو فرو أو م علي  الضريبة با م أ ّ 

ينطبف على الممول المقيم  وال يمكن فر  الضريبة على  ير مقيم با م  م ار أو وكيل عام 
وكيل لخر ال يباغر بانتظام الوكالة عن  ير المقيم ورلك بالن بة لسربا  التي تتحقف  بالرمولة أو أ ّ 
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د فدي إيدراد هدر، الصدورة قدد تفدرّ و بف وأن تقدم في هر، الر دالة أن مغدّرعنا الضدريبي 
قدددوانين محدددل المقارندددة لدددرا فدددان تناولندددا لصدددر، الصدددورة  ددديكون مدددن النيابدددة مدددن بدددين ال

 .النافر مقتصًرا على ما ورد في قانون ضريبة الدخل الرراقي
  21هددر، الصددورة مددن النيابددة فددي نددف المددادة ش المغددّرو الضددريبي الرراقددي وردحيدد  أ

بددأ فدان  يدر المقديم يكدون خاضدًرا للضدريبة باال دتناد إلدى م ا تنادًا إلدى هدرا الدنفو 
مكددان نغددو  الدددخل ويتم ددل هددرا المبدددأ بالمكددان الددر  يددااول فيدد  ارغددخاف نغدداطصم 

ة حرفددة أو نغدداط لخددر ومددا االقتصدداد   ددوا  أكددان تجددار  أم صددناعي أم ممار ددة أّيدد
ولغدر  اقحاطدة بتفاصديل هدر، الصدورة مدن النيابدة فانندا   1شينجم عن رلك مدن دخدل

  بة لغير المقيم  م غروط هر، النيابة. نبين أواًل الدخل الخاضش للضريبة بالن
 الا ضع للض يلة  شاال غي  الوقيو - 1

و الضددريبي الرراقددي الضددريبة علددى دخددل  يددر المقدديم الندداجم فددي الرددراف فددر  المغددرّ 
ن لددم ي ددتلم  فيدد  وعلددى أ ددا  مكددان    8شوا ددتند فددي رلددك علددى مريددار اققليميددة  2شواا

ضددريبة هددو الدددخل المنصددوف عليدد  فددي ويكددون الدددخل الخاضددش لل . 2شنغددو  الدددخل
وال خام في خضدوو  . 7ش  بفقراتصا ال ت من قانون ضريبة الدخل الرراقي2المادة ش

أن الصددروبة  الدددخل الندداجم عددن نغدداط جددرن بأكملدد  فددي الرددراف للضددريبة الرراقيددة إالّ 
ت دددور بغدددأن تحديدددد الددددخل المتحقدددف فدددي الردددراف كنتيجدددة لنغددداط يمتدددد خدددارت القطدددر 

متحققًدا فدي  د  ر دو الرراقي لصرا فنف علدى أن الددخل أو الدربح ي     فتنب  المغرّ وبالرك
                                                                

وهر، القاعدة ت ر  حتى لو كان ال م ار ال يرمل من عقد صفقات يتدخل فيصا ال م ار أو الوكيل 
بصورة منتظمة نيابة عن  ير المقيم بغرط أن يؤد  عمل  بصورة ر مية في بريطانيا ويتراطى 
مقابًا يتنا   مش المألوم في نف  هرا النوو من النغاط. ينظر: د. اكريا محمد بيومي  ضريبة 

م  ف 1132  منغأة المرارم  اق كندرية  - مقارنة درا ة تحليلية –الدخل في التغريش ال وداني 
221. 

 .13  فضيلة عبا  الطا ي  مصدر  ابف  ف 1ش
 على الغخف الطبيري والمرنو   ير المقيم. هرا الوصم ينطبف  ش
 .النافر   من قانون ضريبة الدخل الرراقي7  من المادة ش1  ينظر نف الفقرة ش2ش
الضريبة على جميش ارموال التي تتحقف في داخل الدولة بغ  النظر فر   :  يررم هرا المريار بأن 8ش

 .133رلي  مصدر  ابف  ف العادل فليح د. ن . م بالضريبة أو إقامت  أو توطّ عن جن ية المكلّ 
 .21ف  م 1131 . م.    الضرا   على الدخل الرمر   صفوت   هغام محمد2ش
الابيد   وعا  ضريبة الدخل  علي عبد البا ط   للمايد من التفصيل حول مصادر الدخل ينظر: 7ش

  .822 – 113مصدر  ابف  ف ش
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ة مراملدة رات أو أّيد  8شأو المصدن  2شأو ارعمدال التجاريدة  1شالرراف إرا كاندت الصدنا ش
. وبددرلك  2شالتددي نجمددت منصددا المكا دد  وارربددا  قددد جددرت فددي الرددرافو صددبغة تجاريددة 
فدددي   7شقدددد أخدددر بمريدددار النغددداط اققليمدددي الردددار  و الضدددريبي الرراقدددييكدددون المغدددرّ 

و الضددريبي الرراقددي عبدارتي التجددارة فددي . لقددد ا ددتخدم المغدرّ  2شتحديدد الدددخل التجدار 
حيد  يخضدش للضدريبة كددل  مدش الردراف للداللدة علدى الدربح الندداجم فدي الردرافو الردراف 

هدو المقصدود أند  لدم يحددد مدا  إالّ  دخل نات  عن متاجرة في الرراف والرك  صحيح.
  وتددرك هددر، المصمددة لل ددلطة  3شولددم يضددش فيصددًا للتمييددا بينصمددا  3شبصددرين التربيددرين

                          

او الم تقلين أ  الرين يرملون لح ابصم الخاف وعلى هي الحرم التي يمار صا الصنّ  :  الصنا ش1ش
 . 281  مصدر  ابف  ف الرلي م ؤوليتصم فلصم الربح وعليصم الخ ارة  د. عادل فليح

وبالرجوو إلى القانون التجار  رقم   يحدد المغرو الضريبي الرراقي المقصود بصا  ارعمال التجارية لم 2ش
م فان  ركر مجموعة من ارعمال والتي عدت من يمار صا بصدم تحقيف الربح 1132  ل نة 82ش

  جا م   من القانون التجار  الرراقي النافر. للمايد: د. عبد البا ط7أعمااًل تجارية وهرا وفف المادة ش
  .272 – 222مصدر  ابف  ف ش   ضريبة الدخل... وعا

ة مصنة يدوية م يطر عليصا من خال النغاط الرهني أو هي كل مصارة رهنية أو فكرية أو أيّ  :  المصن8ش
 .22إل   د. اكريا بيومي  مصدر  ابف  ف  .الفكر  كالطبي  أو المصند ..

 الدخل الرراقي.  من قانون ضريبة 21  من المادة ش3  ينظر نف فقرة ش2ش
يقصد ب  فر  الضريبة على الدخل التجار   وا  تم مااولت  بصورة منفردة أو كان نتيجة صفقة   7ش

واحدة بغ  النظر عن الصفة اقنتاجية في  أو الو يلة المتبرة في الحصول على الربح. فضيلة 
 .112عبا   مصدر  ابف  ف 

 .112  مصدر  ابف  ف الرفاعي   خير  إبراهيم2ش
أن مرظم نغاطات الغخف وجل ما يترلف بمرامات  التجارية قد تحققت  :المتاجرة في الررافيقصد ب  3ش

ن  خارتال ترني أن مرظم نغاطات الغخف قد تحققت في ا المتاجرة مش الرراف فصي  أمّ في الرراف واا
 .178عاقة مش الرراف بغكل  انو . ينظر: د. را د ناجي  مصدر  ابف  ف كان لصا 

ن القضا  اقنكليا  أهم المرايير التي من الممكن أن يرتمد عليصا للتمييا بين المتاجرة في أو لقد بيّ   3ش
مريار مكان دفش ال من فبمجرد تلقي الوكيل  من البضاعة المباعة في المملكة  -أ  مش المملكة وهي:

ر ال المتحصات إلى المركا الر ي ي في الخارت يربر عن مااولة للتجا  -   رة في المملكة.واا
م البضا ش في مريار مكان ت ليم البضا ش إلى المغتر  بوا طة الغخف  ير المقيم فمتى ما ت لّ 

مريار مكان إبرام الرقد فمتى ما كانت المملكة المكان  -ت  رلك موجًبا لفر  الضريبة. المملكة عدّ 
كان مااولة التجارة حتى لو كان ت ليم رلك موجًبا لفر  الضريبة لكون  م الر  تم في  إبرام الرقد عدّ 

 ينظر: رو الفقار علي ر ن ال اعد   مصدر  ابف   البضا ش أو دفش  منصا تم خارت المملكة.
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برلك تكون هر، م ألة وقا ش ال م ألة قانون تفصل بصا ال لطة المالية علدى   المالية
.  1شضو  ما يتدرا ن لصدا مدن وقدا ش  بيدد أنصدا تخضدش للرقابدة فدي حالدة الطردن بقرارهدا

الضريبي قد أوكل مصمة التمييا بين هرين التربيدرين لل دلطة الماليدة  ووبما أن المغرّ 
حدددها إصددددار الرديدددد مدددن أفددان هدددر، ال دددلطة قددد اتبردددت طدددريقين للقيددام بصدددر، المصمدددة 

إر تولددددت هددددر،   8شم2223  ل ددددنة 2والتددددي كددددان لخرهددددا ترليمددددات رقددددم ش  2شالترليمددددات
 نّصت على ما يلي:الترليمات تحديد ما يرتبر متاجرة في أو مش الرراف ف

ترد متاجرة في الرراف وتخضش لضريبة الدخل عقود التجصيدا المبرمدة الو اة األولى: 
بددين جصددات التراقددد الرراقيددة مددن الددواارات والجصددات  يددر المرتبطددة بددواارة وارغددخاف 
الطبيريددة أو المرنويددة وبددين الجصددات ارجنبيددة مددن ارغددخاف الطبيريددة أو المرنويددة  

الرقود داخل الرراف بصرم النظدر عدن محدل ت دلم البضداعة أو اققامدة المنفرة لتلك 
 مش مراعاة ما يأتي: 

: إرا كان للمجّصا ارجنبي  ير المقديم فدرو أو مكتد  تم يدل فدي الردراف وتدم إبدرام أولا 
: إرا تم توقيش . ث ني ا الرقد أو تنفير، من مم ل الفرو أو المكت  أو أحد الراملين فيصما

الردراف بدين جصدة التراقدد الرراقيدة والمجصّدا ارجنبدي  يدر المقديم وا دتوفى الرقد خارت 
متطلباتدددد  القانونيددددة با ددددم المجصّددددا كفددددتح االعتمدددداد وتخلدددديف قددددوا م الغددددحن والر ددددم 
الجمركي وما يتصل بصا من إجرا ات بصرم النظر إرا كان ل  فرو أو مكت  تم يل 

 أو جدداً   داخددل الرددراف بأيددة عمليدددة : إرا تددم دفددش قيمددة الرقددد شكددا  ث لثاا ا فددي الرددراف. 
إرا خدددول  ا وسااا ا::  إرا تدددم دفدددش قيمدددة الرقدددد للجصدددة المجصددداة مقايضدددة.  ال ااا ا كاندددت. 

المجصا ارجنبي  ير المقيم غخصًا مقيمًا فدي الردراف لتوقيدش الرقدد وتنفيدر م دتلامات  
قيمدين نيابة عن   يتم تقدير الضريبة با م  ومدن يندو  عند  مدن ارغدخاف  يدر الم

ارعمددال  س اساا ا: فددي الرددراف  إضددافة إلددى عموالتدد  المتحققددة إرا كددان وكدديًا تجاريددًا.
التكميليدددة أو المتممدددة والتدددي تتضدددمن النصددد  أو اقغدددرام أو الصددديانة أو ارعمدددال 
الصند ددية أو  يرهددا التددي يددتم تنفيددرها داخددل الرددراف   ددوا  تددم التراقددد عليصددا بصدددورة 

: المبددالو المدفوعددة عددن الرقددود التددي ساا ل  ا  التجصيددا.منفددردة أو وردت ضددمن عقددود 
                                                                

 .132ف 
  علي هاد  عطية الصالي  فر  الضريبة على أعمال  ير المقيم التجارية في قانون ضريبة الدخل  1ش

 .112م  ف2221بغداد    1ت مجلة المؤتمر الرلمي الضريبي ارول  
م 1132  ل نة 2م و ترليمات رقم ش1131  ل نة 82  حي  أصدرت ال لطة المالية ترليمات رقم ش2ش

 م.1118  ل نة 2  وترليمات رقم شم3/2/1132في  2333ردد الالمنغور في الوقا ش الرراقية 
 .2م  ف 27/3/2223في  2232منغور في الوقا ش الرراقية الردد   8ش
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تتضمن الخبرة أو الخدمات ارخرن داخل الردراف ومددخوالت الم دتران بصدم مدن رو  
ن تم دفش أجورهم خارت الرراف.  الخبرة أو الرمال الرراقيين أو ارجان  واا

لمبرمدة بدين عد متاجرة مدش الردراف وال تخضدش لضدريبة الددخل الرقدود ا الو اة الث نية:
جصددات التراقددد الرراقيددة وبددين الجصددات ارجنبيددة مددن ارغددخاف الطبيريددة أو المرنويددة 

 المنفرة لتلك الرقود مش مراعاة ما يأتي: 
إرا كدددان المجصدددا ارجنبدددي مقيمدددًا خدددارت الردددراف وتدددم إبدددرام الرقدددد وتوقيرددد  خدددارت أولا: 

ة كفتح االعتماد وتخليف قوا م الرراف وا توفى متطلبات  القانونية با م الجصة الرراقي
إرا كان للمجصا ارجنبي  ير المقيم فرو  ث ني ا:الغحن وما يتصل بصا من إجرا ات. 

أو مكتدد  تم يددل فددي الرددراف وتددم إبددرام الرقددد وتوقيردد  خددارت الرددراف وفقددًا لمددا ورد فددي 
قدد أو تنفيدر، البند شأواًل  من هر، المادة إرا لم يكن الفرو أو المكت  طرفًا في إبدرام الر

فيقتصر التحا   الضدريبي علدى الرمدوالت أو ارجدور المتحققدة للممدول أو الفدرو أو 
المبددالو المدفوعددة عددن الرقددود التددي تتضددمن الخبددرة أو الخدددمات خددارت ث لثاا ا: الوكيددل. 

 الرراف شكاقغرام على الغحن أو فحف المردات أو تقديم اال تغارات .
  ل دنة 2مدن خدال إصددارها الترليمدات رقدم ش –ماليدة وي تدل مما تقدم أن ال لطة ال

قددد اعتمدددت علددى مريددار جددوهر الترامددل  –وايددر الماليددة  –م مددن قبددل مم لصددا 2223
لتحديد ما يرد متاجرة في أو مش الردراف؛ حيد  أنصدا لدم ت دتند علدى واقردة مريندة بحدد 

نمددا التجددأت إلددى تحديددد مكددان نغددو   الدددخل باال ددتناد راتصدا كمكددان إبددرام الرقددد مدد ًا واا
علددى بردد  الم ددا ل الجوهريددة للنغدداط الددر  نجددم عندد  الدددخل وبالتددالي ترتمددد علددى 
الرديد من القرا ن التي تدل بصورة واضحة على مكان مااولة النغاط الر  نجم عند  

  فددددددي 12الدددددددخل. وخيددددددر دليددددددل علددددددى مددددددا  ددددددبف ركددددددر، قددددددرار اللجنددددددة الفنيددددددة رقددددددم ش
رد توقيدش الرقدد داخدل الردراف دون غدرط مدن م والر  قدررت فيد  أن مجد22/2/2221

الغدروط ارخدرن للخضدوو المغدار إليصدا فددي المدادة ارولدى مدن الترليمدات الماليدة رقددم 
 . 1شم ال يؤد  إلى خضوع  للضريبة2223  ل نة 2ش

أمدا الطريدف ال داني الددر  اعتمدتد  ال دلطة الماليدة فصددو االعتمداد علدى مردايير مختلفددة 
فددي أو مددش الرددراف ورلددك مددن خددال مددا تصدددر، مددن قددرارات مددن  للتمييددا بددين المتدداجرة

اللجدان اال دت نافية والصي دة التمييايددة التابردة لصدا  فتدارة ترتمددد علدى مريدار مكدان إبددرام 
الرقدددد حيددد  جدددا  فدددي حي يدددات إحددددن قراراتصدددا شإرا مدددا باعدددت الغدددركة  يدددر المقيمدددة 

                          

م   الصي ة الرامة للضرا    ف 2212 – 2221ظر: نف القرار كامًا في الكتا  ال نو  ل نتي شين  1ش
121. 
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المقدديم بترريفصددا فددي بضدداعة إلددى غددخف مقدديم وتددم الرقددد فددي ارردن علددى أن يقددوم 
الرراف لح دابصم الغخصدي مدتحمًا الخ دارة والدربح فدان هدر، الصدفقات ترتبدر متداجرة 
مدددش الردددراف رنصدددا نغدددأت خدددارت الردددراف وبالتدددالي عددددم خضدددوو الغدددخف  يدددر المقددديم 

وتددارة أخددرن تنفددي هددرا المريددار فترتبددر، مجددرد قرينددة يمكددن اال ددتدالل بصددا   1شللضددريبة
ن كمكددان دفددش الدد من وهددو مددا أقّرتدد  الصي ددة التمييايددة فددي قرارهددا إلددى جاندد  قددرا ن أخددر 

م حيدد  رهبددت إلددى شيرتبددر عقددد الغددركات 22/12/2222  فددي 38/2222المددرقم ش
الرربيددة بتجصيددا دوا ددر الدولددة متدداجرة مددش الرددراف إرا وقّددش الرقددد مددن المدددير المفددو  

  كمدددا اعتمددددت  2شللغدددركة و دددددت قيمتددد  خدددارت الردددراف "مرفددداة مدددن ضدددريبة الددددخل" 
 . 8شأيضًا على مكان ت ليم البضا ش ومريار دفش ال من كقرينة يمكن اال تدالل بصا

 ددوا  مددن خددال مددا تصدددر، مددن  –وخاصددة لمددا  ددبف يتبددين لنددا أن ال ددلطة الماليددة 
ترتمدددد علدددى  –ترليمدددات أو مدددن قدددرارات صدددادرة مدددن اللجدددان اال دددت نافية أو التمييايدددة 

نصا ت تند على أك ر من قرينة لا تدالل على كون النغداط مريار جوهر الترامل لكو 
 . 2شمتاجرة في أو مش الرراف

                          

م   ير منغور  مغار إلي  لدن علي هاد  2/1/1117  في 17  اللجنة اال ت نافية ش71القرار رقم ش  1ش
خضاع  للضريبة  مصدر  ابف  ف   .32عطية  تقدير الدخل واا

م   الجا  ال اني  الصي ة الرامة 2222 – 1113رار في الكتا  ال نو  لل نوات شينظر تفصيل هرا الق  2ش
 .31للضرا    الق م القانوني  بغداد  ف 

م  مغار إلي  لدن علي هاد  18/2/2222  في 73/1111ينظر قرار اللجنة اال ت نافية رقم ش  8ش
 2222  الصي ة التميياية/ 22؛ القرار التمييا  رقم ش32عطية  تقدير الدخل...  مصدر  ابف  ف 

 .222م  مغار إلي  لدن خير  إبراهيم  مصدر  ابف  ف 27/3/2222في 
إر أيدت اللجنة الفنية في الصي ة الرامة للضرا   ما ورد في الترليمات الصادرة عن واير المالية   2ش

 ال: إخضاو غركة الخاصة بالمتاجرة في أو مش الرراف في الرديد من القرارات ومنصا على  بيل الم
المجموعة الدولية ارردنية الجن ية للضريبة لكون أن مبلو الرقد قد تم دفر  داخل الرراف وبصرا تكون 

م 2223  ل نة 2  من ترليمات رقم ش1  من المادة ش8قد جا ت في قرارها هرا  موافقة لنف الفقرة ش
يرد متاجرة مش الرراف وهرا يتوافف مش  الفة الركر؛ وكرلك اعتبرت أن ا تام المبالو خارت الرراف 

  ال ابف ركرها؛ وفي قرار لخر أكدت اللجنة الفنية أن 1  من المادة ش8مفصوم المخالفة لنف الفقرة ش
نما يج  أن يقترن بغروط أخرن.  مجرد توقيش الرقد داخل الرراف ال يكفي لوحد، للخضوو للضريبة واا

  في 3م؛ قرار اللجنة الفنية رقم ش22/8/2221  في 7ينظر تباعًا: قرار اللجنة الفنية رقم ش
 – 2221م  الكتا  ال نو  ل نتي ش22/2/2221  في 12م؛ قرار اللجنة الفنية رقم ش21/8/2221

لى المرنى121  128 – 122  11م   مصدر  ابف  ف. ف ش2212 ينظر: فضيلة  رات   ؛ واا
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  1ش  و  ني لة الوقيو ع  غي  الوقيو - 2
لغر  تحقف نيابة المقيم عن  يدر المقديم فاند  البدد مدن تدوافر غدرطين ندّف عليصمدا 

 للنيابة:باقضافة إلى الغروط الرامة المقررة   2شقانون ضريبة الدخل الرراقي
أ  يااواول غياا  الوقاايو ال واال لواساا ة الوقاايو لوك لااة  -أ 

 ونتظوة
و الضددريبي الرراقددي ارغددخاف الددرين ي ددترين بصددم  يددر المقدديم ويقددوم لقددد عدددد المغددرّ 

   ومدن الماحدظ أن هدرا 21  من المادة ش1بالرمل بوا طتصم ورلك في نف الفقرة ش
ة صيغة  انية للنيابة ان قيا  أيّ الترداد كان على  بيل الم ال ولي  الحصر فباقمك

  الدواردة فدي 21  ومما يجددر اقغدارة إليد  أن المدادة ش 8شتقتر  من الحاالت المركورة
  مدددن 21ندددف المدددادة شفدددي يطدددابف مدددا ورد  النافدددر م1132  ل دددنة 118قدددانون رقدددم ش

وعدددم  دددامة  ضددرمور دددم  الملغددي م1123  ل ددنة 72قددانون ضددريبة الدددخل رقدددم ش
 الخاف بالم دترمرات اقنكليايدة القانون اقنكليا  بمغروو ر التي تأ رتودقة الترابي

عند النف على حداالت النيابدة رول مدرة  الرراقي و الضريبيالر  اعتمد علي  المغرّ 
و ا تمر على النف على هر، الحداالت مدن النيابدة أن المغرّ  إالّ   م1123في قانون 
وهددرا مددا نتلم دد  بغددكل جلددي مددن   ل فيصددار أو يردددّ ترددابير دون أن يغّيدد مددن بمددا فيصددا

مدن قدانون ضدريبة   21  مدن المدادة ش1خال اال تقرا  الرام لما ورد في نف فقدرة ش
حي  ركدر لفظدة شأمدين  دون أن يبدين لندا ولدو بدالتلميح مدا هدو الدخل الرراقي النافر؛ 

 مدددا يرينندددا علدددى فصدددم المرندددى المقصدددود مدددن هدددرا اللفدددظ  ولدددم نجدددد فدددي الفقددد  المدددالي
م يوضددح لنددا مددا هددو المقصددود لددالقضددا  الضددريبي االصددطاحي لصددرا اللفددظ  كمددا إن 

كل من تكدون يدد، يدد أماندة من هرا اللفظ  ولكننا نرن أن  من الممكن اعتبار ارمين 
ينطبف علي  وصم ارمين وبصرا يكون أخر بالمرنى االصطاحي وفف ما ره  إلي  

ولددم يكتنددم الغمدو  هددرا اللفددظ فح دد    –  2شوهددو مددا  دنبين  الحقدداً  –الفقد  المدددني 
                                                                

  .182 – 123عبا   مصدر  ابف  ف ش
جا م الابيد   تحديد الدخل الخاضش للضريبة علي الغروط ينظر: د. عبد البا ط   للوقوم على هر، 1ش

درا ة مقارنة  مجلة المؤتمر ال نو   –الناغئ عن التجارة اقلكترونية في التغريش الضريبي الرراقي 
  1 م  ت2212ال ال  شالتغريرات القانونية والنظم المرلوماتية   كلية القانون  جامرة الموصل  

 . 32  21ش ف .ف
   من قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر.21  من المادة ش3  2ينظر: نف الفقرتين ش  2ش
 .111  مصدر  ابف  ف ...  علي هاد  عطية  فر  الضريبة على أعمال  ير المقيم8ش
 .نيينظر: أواًل من الفرو ال اني  المبح  ال ا  2ش



 صور النيابة في قانون ضريبة الدخل)دراسة مقارنة(

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

186 

و الضدددددريبي الرراقدددددي مصدددددطلح شالتددددداجر بالرمولدددددة  وكدددددان هدددددرا حيددددد  ركدددددر المغدددددرّ 
المصدطلح  ريًبددا بردد  الغددي  فلددم نجددد تف ديًرا لدد  ال فددي القددانون التجددار  وال قددانون 
 والغددركات التجاريددة وال فددي قددانون الوكالددة التجاريددة الرراقددي النافددر  فصددل كددان المغددرّ 
  1شيقصددد بدد  الوكيددل التجددار  بغددكل عددام  ددوا  أكددان ممدد ًا تجارًيددا أم وكدديًا بالرمولددة

لم نجد ما يؤيد هرا ال فقصًدا وال قضداً   ونحدن بددورنا و    2شكما ره  إلى رلك البر 
يمكددن أن نرتبددر هددرا التدداجر بالرمولددة هددو أحددد الددرين ينطبددف علدديصم وصددم الو ددطا  

  ويمكددن ترريددم التدداجر بالرمولددة هددو  8شوكالددة التجاريددةالدرين ورد ركددرهم فددي قددانون ال
من تر ل إلي  ال لش أو المنتجات لبيرصدا نظيدر عمولدة يدتم االتفداف عليصدا مدش المندت  
والبيددش يكددون لح ددا  الرميددل المنددت  وعددادة يقومددون بوظددا م ت ددويقية م ددل التخدداين 

ى و الضدريبي م دمّ المغدرّ   ولدم يقدم ارمدر عندد هدرا الحدد إنمدا أورد  2شوالبيش والترب دة
ى عاًما ومطلًقا وبالتالي يمكن أن ينطبف هدرا اللفدظ علدى كدل شالمفو   فجا  الم مّ 

فمدن   من يمتلك تفويًضدا مدن قبدل  يدر المقديم قجدرا  التصدرفات القانونيدة نيابدة عند 
علدى المم دل الددا م المفدو  والدر  يم دل  –مد ًا  – الممكن أن ينطبدف هدرا الوصدم

التي تااول نغاطصا خارت حدود بلدها والر  يردرم بأند  الغدخف   7شم تقرةالمنغأة ال
المفدو  مدن المنغدأة الم دتقرة الدر  لدد  مدن ال دلطات مدا ي دتطيش مرصدا أن يتصددرم 

  ... الدد . وعلددى الددر م مددن أن المغددّرو الضددريبي الرراقددي قددد  2شنيابدًة عنصددا ولح ددابصا
هدددو للحيلولدددة دون وقدددوو التصدددر   تكددون  ايتددد  مدددن ورا  تردددداد برددد  حددداالت النيابدددة

                          

غر التصرفات با م  الغخصي لح ا  غخف لخر ي مى   يقصد بالوكيل بالرمولة الغخف الر  يبا1ش
ة  الوكالة بالرمولة بالنقل البر  للبضا ش الموكل بموج  عقد الوكالة بالرمولة. رحيم راهي ناصر مرلّ 

 .22 م  ف1138درا ة قانونية  ر الة ماج تير  كلية القانون وال يا ة  جامرة بغداد   –
 .182  مصدر  ابف  ف   أحمد خلم ح ين وفوا  إبراهيم جا م2ش
م على أن 2222  ل نة 71  من قانون الوكالة التجارية رقم ش8  من المادة ش2  حي  نصت فقرة ش8ش

 الوكيل التجار  هو الغخف الطبيري أو المرنو  الر  يقوم بأ  عمل من أعمال الوكالة التجارية.
بح  منغور على الموقش  أ. د. عات عو  علي ا لول  الو طا   المركا القومي للبحو     2ش

 م.81/12/2212لخر ايارة   http://ayadina.kenanaonline.com/posts/83996اقلكتروني 
  يقصد بالمنغأة الم تقرة بأنصا كل محل يااول في  نغاط تجار  أو صناعي ي ير في أعمال  بصورة 7ش

إدارة المؤ  ة  رة ويكون ل  كيان غخصي م تقل وتتحقف في  صفة اال تقال باعطا م تم
المولى   عبد ل ب لطة مباغرة لتخطيط أعمالصا. د. ال يدغؤونصا لموظم مخوّ  وح اباتصا وتصريم

 .183م  ف 1118الضرا   على الدخل  دار الفكر الرربي  القاهرة  
 .12  فضيلة عبا   مصدر  ابف  ف 2ش

http://ayadina.kenanaonline.com/posts/83996
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الضريبي إاّل أننا نحبدر أن يكتفدي المغدّرو بدايراد ألفداظ عامدة ومدوجاة  لدرا فانندا نصيد  
بمغددّرعنا الضددريبي الرراقددي أن ي ددتبدل أّ  ترددداد لحدداالت النيابددة والمنصددوف عليصددا 

    مددن قددانون ضددريبة الدددخل الرراقددي النافددر21  مددن المددادة ش2  2  1فددي الفقددرات ش
ت ددددتوع  كددددل  كمددددا أنصددددا علددددى كددددل مددددا  ددددبف ترددددداد،  تدددددل بلفظددددة شالنا دددد   إر أنصددددا

 . االحتماالت
وباقضددافة إلددى أن يكددون عمددل  يددر المقدديم بوا ددطة المقدديم فاندد  يجدد  أن يكددون هددرا 
بوكالة منتظمة وهي أن يمار  الوكيل أعمااًل تجارية على وج  اال دتمرار واالعتيداد 

وال يغدددترط فدددي هدددر، الوكالدددة أن تكدددون تحريريدددة  . 1شيم نيابدددة عدددن موكلددد  ش يدددر المقددد
وي دتدل علدى   2شفيكفي أن تكون م تترة ب تار الراقة التجاريدة القا مدة بدين الطدرفين

 . 8شرلك من خال الرديد من القرا ن التي تدل على هر، الوكالة
 للض يلة أ  يندو اال ل ي  الوقيو ا ضع -ب 

ا للضريبة فان فر  وتقدير الضريبة يكون علدى فارا تحقف لغير المقيم دخًا خاضرً 
فيكون هرا ارخير ملتاًمدا تجدا، ال دلطة الماليدة بوصدف  نا ًبدا    ير المقيم با م المقيم

  2شمو الضريبي كما لو كان هو المكلّدعن  ير المقيم بااللتاامات التي حددها المغرّ 
فدي مجدال دخددل لنا الحددي  عندد  مدا  ددبف أن فّصدإلدى ونحيدل بخصدوف هدرا الغددرط 
 في الفقرة ارولى من هرا الفرو.   ير المقيم الخاضش للضريبة

 
 

 

                          

ف  م 1133م   . م.  1132  ل نة 118غر  قانون ضريبة الدخل رقم شح ن عدا  الدجيلي    1ش
282. 

 .211خير  إبراهيم الرفاعي  مصدر  ابف  ف  2ش
م وجا  في حي ياتصا شإن ورود البضاعة إلى الغخف 1/12/1188في  1188 – 22/13القضية   8ش

قبل المقيم وقيام  باقعان عنصا ووجود لوحة على المقيم من  ير المقيم مباغرة وا تيفا  مبلغصا من 
مركا أعمالصا تنبئ بوكالتصا عن الغركة  ير المقيمة  وحصولصا على أجور عمولة منصا  ارمر الر  

الغركة  ير المقيمة...  مغار إلي  لدن تقي =  يتضح من  بوضو  قيامصا بوكالة منتظمة عن
 .222  مصدر  ابف  ف 2الو وا ي ت

   من قانون ضريبة الدخل الرراقي.21  من المادة ش1ظر نف الفقرة ش  ين2ش
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 الثاني املطلب

 نيابة الغري عن املكلف 
ال تدربطصم  قد على نيابة أغخاف هم في ار ا  ة الدخل الرراقيضريب قانون نّف 
تختلددم أو قددد تتضددمن مرنددى النيابددة فددي أحددد جوانبصددا  حيدد  م عاقددة نيابيددة بددالمكلّ 

يكدون  دب  الرابطدة اقر  كمدا فدي الور دة وقدد تكدون الرابطدة  كدأنوابطصم بدالمكلم ر 
و الضدددريبي نيابتددد  كمدددا فدددي ر المغدددرّ م والغدددخف الدددر  قدددرّ عاقدددة عمدددل بدددين المكلّددد

و الضددريبي يبغددي مددن ورا  المحا دد  فددي الغددركة و يرهددا مددن الددروابط. وكددان المغددرّ 
رمتدد  هددو  ددد كددل  غددرات    التدداام ضددريبي فددييددالددنف علددى أك ددر مددن غددخف وترت

الخاانة الرامة من الضدريبة.  اتالتصر  الضريبي وكرلك بغية التحصيل ا من قيراد
 فقرات.أربش ل الحدي  عن هؤال  في و نفصّ 

 أولا: األوي  
أورد قددددانون ضددددريبة الدددددخل الرراقددددي لفظددددة شارمددددين  دون أن يبددددين المقصددددود منصددددا  

ي بيددان المددراد مددن هددرا المصددطلح فا ددتند أ لدد  فاختلفددت الكتابددات الفقصيددة الماليددة فدد
الفق  المالي في تف ير ارمين على ما ره  إليد  الدرأ  القا دل مدن أن المدراد بدارمين 
هددو الم ددؤول عددن أمددوال اليصددود الددرين أ ددقطت عددنصم جن دديتصم الرراقيددة وتركددوا هددر، 

رلددك أندد  ال  . ونحددن بدددورنا ال نؤيددد مددا رهدد  إليدد  هددرا الددرأ   1شارمددوال فددي الرددراف
أ ا  ي تند علي  في الواقش لمدا رهد  إليد  مدن تف دير لصدرا المصدطلح  ودليلندا علدى 

م وكدان قدد ندف فدي المدادة 1123هرا أن أول تغريش ضريبي في الرراف صدر عدام 
على ارمين ومن المردروم تاريخًيدا أن قدانون ضدريبة الددخل الرراقدي ارول   2ش 22ش

بغدكل كبيدر بقدانون ضدريبة الددخل النمدورجي الدر   م قد تدأ ر1123  ل نة 72رقم ش
  فمدن  يدر الممكدن  8شم لغر  ا تخدام  في م ترمراتصا1122أعدت  بريطانيا  نة 

                          

  .723 – 723  د. صالح يو م عجينة  مصدر  ابف  ف ش1ش
م الملغي على أن  1123  ل نة 72  من قانون ضريبة الدخل الرراقي رقم ش22حي  نصت المادة ش  2ش

ود إليصم أمر إدارة أو مراقبة أ  ملك أو ششيكون الحار  القضا ي أو ارمين أو القيم أو اللجنة المرص
مغروو نيابة عن غخف محجور خاضرين للضريبة برين الطريقة وبنف  المقدار كما لو كان رلك 

 الغخف خاضًرا لصا لو لم يكن محجوًرا  .
تصامي رايم  اقصا  الضريبي في الرراف  الوكالة ارمريكية للتنمية الدولية  المغروو االقتصاد    8ش
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تصددور تف ددير هددرا اللفددظ بصددرا المرنددى فددي قددانون ضددريبة الدددخل البريطدداني هددرا مددن 
 ناحيدددة  ومدددن ناحيدددة أخدددرن فدددان اليصدددود عندددد تغدددريش أول قدددانون لضدددريبة الددددخل  دددنة

م لم يكوندوا قدد تركدوا الردراف أو أ دقطت عدنصم جن ديتصم الرراقيدة للقدول بوجدود 1123
إلددى أن المغددّرو  الضددريبي   1شأمددين يدددير أمددوالصم. وفددي اتجددا، لخددر رهدد  رأ  لخددر

الرراقي قد وقش بالخلط حي  ركر اال م الجديد لل دنديك وهدو شأمدين التفلي دة  والدر  
م 1132  ل دنة 121ي قدانون التجدارة الملغدي رقدم شركر، المغدّرو الرراقدي رول مدرة فد

  ششترين المحكمة في حكم اقفا  ويميا بين 732  من المادة ش1في نف الفقرة ش
المحدددامين قدارة التفلي دددة ي دددمى أمدددين التفلي دددة   وركدددر ال دددنديك كمدددرادم للحدددار  

 القضا ي.
و الضدريبي الرراقدي قدد ا دتخدم إاّل أننا ال نتفف مش هرا االتجا، أيضًا لكون أن المغدرّ 

ال ددنديك كمددرادم للحددار  القضددا ي رول مددرة فددي قددانون ضددريبة الدددخل الملغددي رقددم 
  وبصددرا ال يمكددن تصددّور وقددوو المغددّرو الضددريبي الرراقددي فددي  2شم1181  ل ددنة 82ش

الخلددط بددين اال ددم الجديدددد لل ددنديك وهددو أمددين التفلي دددة حيدد  أن قددانون التجددارة رقدددم 
 م لم يكن قد صدر برد.1132  ل نة 121ش

وبصدددرا فانندددا ندددرن أن المغدددّرو الضدددريبي الرراقدددي عندددد ا دددتخدام  للفظدددة شارمدددين  فدددي 
قانون ضريبة الدخل النافر إنمدا قصدد كدل مدن ينطبدف عليد  وصدم ارمدين أ  تكدون 
يددد، يددد أمانددة وهددو بصددرا يغددمل الوكيددل والمددودو عنددد، والمددرتصن رهنددًا حياايددًا والكفيددل 

وهو ما أكدت  محكمة   8شالدين في الغال  من مال المدين الر  تحت يد،حي  يوفي 
م 11/2/1171  فدددي 73/ /1331التمييدددا فدددي المجدددال الضدددريبي فدددي قرارهدددا رقدددم ش

وكددرلك أمددين التفلي ددة شال ددنديك  وأمددين المدددين   2شحيدد  اعتبرتدد  نا بددًا بوصددف  أميندداً 

                                                                

 :على الموقش اقلكتروني  بح  منغور8لحكومي  فا
asp?field=news_arabic&id=7&page_namper=p3http://tqmag.net/body.   تاري

 م.3/2/2212لخر ايارة 

 .32ابف  ف علي هاد  عطية  تقدير الدخل...  مصدر    1ش
م الملغي ششيخضش 1181  ل نة 82  من قانون ضريبة الدخل الرراقي رقم ش11نصت المادة ش  2ش

 للضريبة الحار  القضا ي "ال نديك" أو ارمين...  .
   من القانون المدني الرراقي.1211ينظر نف المادة ش  8ش
يمات الصادرة بموجب   مطبرة المرارم  ينظر: كامل ال امرا ي  قوانين ضريبة الدخل وارنظمة والترل  2ش

 .128بغداد   . ت.  ف 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=7&page_namper=p3
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=7&page_namper=p3
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ارغديا  المحجدواة والفضدولي والحدار  علدى   شوالر  يخضش لنظام اقع ار المدني
فددي مددال صدداح  الغددأن  فددأ  عقددد أو نددف قددانوني أو حكددم قضددا ي يلتددام الغددخف 
بمقتضددا، بالمحافظددة علددى المددال مددن خددال إدارتدد  أو مراقبتدد  يرتبددر هددرا مددن أوجدد  

  وبصدددرا يكدددون مغدددّرو ضدددريبة الددددخل  1شارماندددة ويرتبدددر القدددا م بصدددر، المحافظدددة أمينددداً 
لكل من يتوافر في  وصم النا   وكل من يرصد إلي  بادارة مال أو الرراقي قد أحتاط 

 عمل تابش لغخف لخر.
 ني لة الوستلوي  أو الااف ي  للاالث ني ا: 
قانون ضريبة الدخل الرراقي النافر على هر، الحالة حي  ألام كل من ي دتلم أو  نّف 

  ويترتدد  هددرا  2شيدددفش دخددًا أو ربًحددا لغددخف لخددر أن يقدددم اققددرار نيابددة عددن هددؤال 
االلتدداام بغدد  النظددر عددن صددفة هددؤال  ف ددوا  أكددانوا يحملددون صددفة قانونيددة كالوكيددل 

أو    8ش–الق دا م  – م ًا أم ال يحمل أية صفة كما في البنك الر  يرطدي الكوبوندات
كالم دددتأجر الدددر  يددددفش اقيجدددار للمدددؤجر  ومدددن الممكدددن أن يددددخل فدددي إطدددار هدددؤال  

إن كددان يترتدد  عليصددا أجددر كمددا فددي عقددد    2شقددود ارمانددةالنددوا  ارمددين فددي بردد  ع
المقاولددة أو الرمددل أو الوكالددة وكددرلك دور النغددر والطباعددة والتوايددش مددن الممكددن أن 

وكدددرلك ر   –المدددؤلفين  –ترطدددي مرلومدددات عدددن المبدددالو التدددي تددددفرصا إلدددى الكتّدددا  
ردددر  ومدددا ركدددر مدددن أوصدددام هدددي فدددي م –بك دددر الددددال  -  7شم الرمدددل شالم دددتخد  

 قدانون. وتبرا لنا هنا راتيدة الالتم يل مما يفتح المجال قضافة أوصام أخرن عديدة
و قد افتر  هر، النيابة القانونيدة علدى الدر م مدن أن برد  الضريبي حي  أن المغرّ 

م الددر  يقددوم بدد  النا دد  هنددا ال غددروط النيابددة قددد ال تتحقددف فيدد  حيدد  أن أ ددر التصددرّ 
حيد  يبقدى هدرا ارخيدر ملتاًمدا بتقدديم اققدرار وال  – مالمكلّ  –ينصرم إلى ارصيل 

                          

 اقع ار المدني: هو حالة قانونية تنغأ عن ايادة ديون المدين الم تحقة اردا  على حقوق .  ش
ينظر: أ امة عبد الرليم فرت الغي   أحكام م ؤولية ارمين  دار الجامرة الجديدة  اق كندرية    1ش

 .23م  ف 2222
   من قانون ضريبة الدخل الرراقي.22ينظر نف المادة ش  2ش
 .38  علي هاد  عطية  تقدير ضريبة الدخل  مصدر  ابف  ف 8ش
 . 22 – 22المصدر ال ابف  ف ش  للمايد حول هر، الرقود ينظر: د. أ امة عبد الرليم فرت الغي   2ش
ر، الحالة من النيابة فانتقد موقم أن التاام ر  الرمل بتقديم اققرار يدخل ضمن ه رأ  إلى  ره  7ش

المغرو من النف عليصا بصورة م تقلة. ينظر: صادف محمد ح ين الح ني  ضريبة الدخل  مطبرة 
  دار الجاحظ  بغداد   . ت. 

 .882ف 
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ي قط هرا االلتاام بقيام هرا النا   بتقديم اققرار بداًل عن  وبالتالي يكدون هدرا التااًمدا 
قانونًيا يفرض  قانون ضريبة الدخل على كل من يتولى دفدش أو ا دتام دخدل أو ربدح 

لفقد  المدالي مدن اعتبدار هدؤال  يرود لغخف لخر لرا فاننا نرن صحة مدا رهد  إليد  ا
 . 1شمن الغير ولي وا نواًبا عن الغير

 ني لة الو ثة أو و  يتولى توويع الت كة :  لثا ث 
إن وفدداة الغددخف ال تنفددي مددا ترتدد  فددي رمتدد  مددن ديددون ومددن  ددم فددان مددا يتركدد  مددن 

 يدتم ت دديد هدر، الدديون مدن أمدوال التركدةحيد  أموال يرد ضدامًنا للوفدا  بتلدك الدديون 
صدرا وب  2شبردد  دداد الدديون  وفي حددودها  وهدرا تطبيقًدا للقاعددة الغدرعية شال تركدة إالّ 

يكون دين الضريبة باقًيا في رمة المتوفى ي توفى من تركت   وهرا ما رهد  إليد  كدل 
و الضدددريبي الضدددريبي الرراقدددي والمصدددر  وارردندددي حيددد  رهددد  المغدددرّ  القدددانونمدددن 

وهددرا ينطبددف علددى كددل مددن يقددوم  تددولى توايددش التركددةالرراقددي إلددى نيابددة الور ددة ومددن ي
برملية التوايش  وا  تم عن طريف القضا  أو بصورة رضا ية لرا فصو يغمل كدل مدن 
قاضددي ارحدددوال الغخصددية ومنفدددر الرددددل وكددرلك يتضدددمن الموصددى لددد  وأّ  غدددخف 

م ومددن تنتقددل إليدد  التركددة عددن المكلّددلخددر تددولى التوايددش فددي حالددة الق ددمة الرضددا ية. 
ورهبدت المدادة    8شالمتوفى فيحل محل المكلدم المتدوفى فدي تقددير الضدريبة و ددادها

  مددن قددانون ضددريبة الدددخل المصددر  إلددى مددا رهدد  إليدد  قددانون ضددريبة الدددخل 38ش
نمددا اعتبددر، التدداام قددانوني فح دد  أندد  لددم يصددرّ  الرراقددي إالّ    بصدديغة النيابددة لصددؤال  واا

 . ويمكدن 13  من المادة ش2نف الفقرة ش وعلى نف  النص   ار المغرو ارردني في
ترريدددم الدددوار  بأنددد  كدددل مدددن فيددد  قدددوة أخدددر التركدددة أو برضدددصا لقرابدددة أو اوجيدددة أو 

                          

  ينظر: د. طاهر الجنابي  علم المالية الرامة والتغريش المالي  واارة الترليم الرالي والبح  الرلمي   . 1ش
 ت.  
م  2223؛ د. عمار فوا  المياحي  اقدارة الضريبية في الرراف  مركا الرراف لسبحا   123ف 

 ؛ 13ف 
  ح ن ب؛ د. ق221ه  ف 1228د. محمد  ريد فرهود  علم المالية الرامة  مرصد اقدارة الرامة  

لية القانون  جامرة البدراني  المركا القانوني لإلدارة الضريبية في الرراف  مجلة الرافدين للحقوف  ك
 .127م  ف 2222  28 ددرال ال ة  ال نة ال  2مجلد الالموصل  

دار غتات و   للمايد ينظر: أحمد نصر الجند   المواري  في الغرو والقانون  دار الكت  القانونية 2ش
  .82- 88 ش م  ف2223للنغر والبرمجيات  مصر  المحلة الكبرن  

 ون ضريبة الدخل الرراقي النافر.  من قان22  ينظر نف المادة ش8ش
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أمدا مدن انتقلددت إليد  التركدة فصددم ارغدخاف الدرين يتلقددون مدن المتدوفى أمددوااًل  . 1شوال 
مددور صم  مرينددة كالموصددى لصددم  وأخيددًرا وممددا يجدددر اقغددارة إليدد  أن التدداام الور ددة عددن

ويكددون االلتدداام ب ددداد ديددن  . 2شإنمددا يكددون فددي حدددود مددا لل إلدديصم مددن أمددوال التركددة
 . 8شالضريبة واقش على كل الور ة باعتبارهم نوا  ولي  على أحدهم فقط

 ني لة الوح سب أو أحا كل   ووظفي ال ال الو نو   ال  ا: 
حيددد  رهددد  إلدددى نيابدددة  قدددد جدددا  التغدددريش الضدددريبي الرراقدددي متفدددرًدا فدددي نيابدددة هدددؤال 

المحا   إلى جان  مدير الغدخف المرندو  وهدر، النيابدة تتم دل فدي نيابدة عامدة أ  
 وصدف يقوم بكل االلتاامات التي مدن الممكدن أن تقدش علدى عداتف الغدخف المرندو  ب

مكلًفا  كما ندف علدى نيابدة أحدد كبدار مدوظفي الغدخف المرندو  وهدي عبدارة مطلقدة 
تحديدددد هدددرا الموظدددم لمدددا تقدددرر، الجصدددات الرليدددا فدددي  و امضدددة فاختدددار المغدددرو تدددرك

أ  ترك تحديد صفات هدرا الموظدم الكبيدر أو مركدا، لمدا يقدرر،   2شالغركة أو نظامصا
 الغخف المرنو  بصرا الخصوف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

بغداد   –  محمد ايد اربياني  غر  ارحكام الغرعية في ارحوال الغخصية  مكتبة النصضة  بيروت 1ش
 .2 . ت.  ف 

 .22  نافش أ رد الطيار  مصدر  ابف  ف 2ش
  8تم  مغار إلي  لدن تقي الو وا ي  22/12/1121  في 138/1121قرار محكمة التمييا رقم ش  8ش

  .782 – 711مصدر  ابف  ف ش
ر الة ماج تير  كلية   - درا ة مقارنة -   اين  منرر جا م  ضريبة الدخل على ارغخاف المرنوية2ش

 .128ف   م2222 القانون  جامرة الموصل 
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 الـــخـاتــمــة
حاولنا جاهدين اقحاطة بتفاصيل موضوو بح نا المو وم بد شصور النيابة في     

ة الدخل   لي مر لنا  رينا هرا  لة من اال تنتاجات مقرونة بتوصيات قانون ضريب
نأمل تطلش مغرو قانون ضريبة الدخل إليصا وأخرها بنظر االعتبار للوصول إلى 
الغاية المنغودة  التي تتلخف باالرتقا  بم تون النصوف القانونية التي ترال  

 ة. موضوو بح نا وجرلصا تت م بالرمومية والتجريد والدق
 أواًل :د اال تنتاجات 

يتفف قانون ضريبة الدخل في الدول محل المقارنة مش صور النيابة وفف القواعد  -1
 الرامة والتي تتلخف في صورتين وهما: النيابة االجبارية والنيابة اقرادية.

تناول قانون ضريبة الدخل الرراقي صورة النيابة القانونية من خال نف المادة  -2
  نصت على ششكل من يتولى إدارة أو مراقبة أعمال وأموال ترود لغخف   حي22ش

لخر كالحار  القضا ي شال نديك  وارمين...    إاّل أن تناول  لصور النيابة 
القانونية في هرا النف عك  حالة من التخبط وعدم الدقة في تنظيم  لصر، الصورة 

 من النيابة  وهو ما نتلم   من التالي:
ر  القضا ي كأحد صور النيابة القانونية القضا ية إاّل أن  قرن بين  تناول الحا .أ 

وبين أمين التفلي ة على الر م من أن كًا منصما يحكم  نظام مختلم عن 
ا خر تمامًا حي  تقش الحرا ة القضا ية عندما يكون هنالك نااو على مال أو 

القضا ي  أما يكون الحف في المال  ير  ابت فيوضش المال تحت يد الحار  
أمين التفلي ة فان  يخضش لنظام اقفا  التجار  الر  ينص  فقط في حالة 
وجود تاجر مفل  وهرا ما يظصر لنا من خال نف عبارة ش... كالحار  

 -حالًيا –القضا ي "ال نديك"...  حي  إيراد ال نديك والر  يم ل أمين التفلي ة 
  مرادم للحار  القضا ي وهرا ما بين قو ين برد كلمة الحار  القضا ي وكأن

 ال يمكن الت ليم ب .
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ركر ارمين وترك المصطلح عامًا  امضًا فصل هو أمين التفلي ة أم  ير،س إاّل   .  
أن  يمكن تلم  ا ترانت  بالقواعد الرامة في هرا المجال وبما اتفف علي  الفق  

مانة وبصرا المدني وبصرا يكون مفصوم هرا المصطلح هو كل من تكون يد، يد أ
يدرت تحت الرديد من صور النيابة ورلك أن المطلف يجر  على إطاق  وال 

 يجوا تقييد،.
   الفة الركر عبارة شلو لم يكن 22ركر في نصاية الغطر ارخير من المادة ش  .ت 

فاقد ارهلية أو ناقصصا  وهرا ما أ ار إغكااًل لدن غّرا  القانون وهو ما ره  
 الربارة ايادة ال مبرر لصا وقد حغرت حغرًا في النف.بنا إلى القول أن هر، 

ضريبة الدخل الرراقي بالصورة ارك ر غيوعًا في ميدان النيابة  قانونأخر  -8
اقرادية أال وهي الوكالة حي  ا تخدم لفظة الوكالة والوكيل في أك ر من موضش 

ف متفرقة ال تدخل  وبصرا أخر بصر، النيابة إاّل أن تناول  لصر، الصورة كان في نصو 
تحت في إطار الفصل الخام  بالنيابة حي  تناول الوكالة عند النف على النيابة 
عن الغركا  في المغاركة  وكرلك تناول  الوكالة في النيابة عن صاح  و اطة 

  من 72  22النقل أو م تأجرها  هرا ما ناحظ  بغكل جلي في نصوف المواد ش
ى حاالت تندرت تحت الوكالة كما في مم ل الغخف القانون أعا، كما أن  نف عل

   من القانون أعا،.27  12المرنو  وهرا ما ناحظ  في نف المادة ش
م صور النيابة 2227  ل نة 11قانون ضريبة الدخل المصر  رقم ش يتناوللم  -2

القانونية واقرادية وفف التفصيل الر   بف في قانون ضريبة الدخل الرراقي حي  
كر بر  الم ميات منصا النيابة القانونية والتي تندرت تحتصا أ  صورة لنيابة أن  ر

قانونية أم إرادية كما أورد المصفي وور ة المتوفى كأحد صور النيابة بحكم القانون 
   من .38وهو ما نصت علي  المادة ش

م صورًا للنيابة 2221  ل نة 23تناول قانون ضريبة الدخل ارردني رقم ش -7
نونية والقضا ية واقرادية من خال تناول  لتقديم اققرار والطرن القضا ي وال ير القا

   حي  أورد بر  22  22في إجرا ات الدعون وهرا ما تناولت  نصوف المواد ش
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الم ميات التي تندرت تحت صور النيابة والتي منصا الولي والوصي والقيم والمصفي 
بصرا يكون في توجص  هرا أفضل من قانون وأمين التفلي ة والمفو  عن المكلم و 

الضريبة المصر  إاّل أن  لم يصل إلى ما وصل إلي  قانون ضريبة الدخل الرراقي 
 من تفصيل لصور هر، النيابة.

تفرد قانون ضريبة الدخل الرراقي بما نف على بر  الحاالت النيابية التي  -2
قيم عن  ير المقيم ومم ل تندرت تحت صورة النيابة القانونية ومنصا نيابة الم

الغخف المرنو ... ال  إاّل أن كل من قانون ضريبة الدخل المصر  وارردني 
على الر م من تناول  لحاالت مغابصة كما ورد في قانون ضريبة الدخل الرراقي إاّل 
نما أبرا، التاامًا قانونيًا فح   يقش  أن  لم يطلف وصم النيابة على كل من هؤال  واا

 المقيم... الور ة... ال  للتحا   عن المكلم ارصلي. على عاتف
 نف قانون ضريبة الدخل الرراقي على صورتين لنيابة المقيم عن  ير المقيم:  -3
نيابة المقيم عن  ير المقيم الخاصة وهر، تكون لنوو مرين من الوعا   .أ 

الضريبي حي  تنصرم إلى نيابة المقيم عن المبالو التي يدفرصا إلى  ير 
مقيم والم تحقة عن فوا د ال ندات والرهنيات وال لفيات والقرو  ومبالو ال

التخصيصات ال نوية والروات  التقاعدية والدفرات ال نوية إاّل أن المغرو 
الضريبي الرراقي لم يكن موفقًا ن بيًا عند تنظيم  لصر، النيابة حي  أورد عبارة 

قش في تناق  إر أن شلغخف أو أغخاف من خارت الرراف  وهو بصرا قد ي
هر، الربارة تنصرم أيضًا إلى الرراقي المقيم بحكم القانون والر  ي تلم روات  
تقاعدية وهو في خارت الرراف إاّل أن  يرد مقيمًا ويطبف علي  ال رر التقاعد  

الفوا د التي تدفرصا ولا: عند فر  الضريبة  كما أن  ا ت نى من هر، النيابة أ
: حصف ارربا  التي تقوم الغركة بتوايرصا وهرا ث ني ا  المصارم الرراقية.

لمنش االادوات الضريبي االقتصاد  حي  أن الضريبة ت تقطش قبل توايش 
 ارربا  للم اهمين في الغركة من قبل مم ل الغخف المرنو .
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نيابة المقيم عن  ير المقيم الرامة ألام قانون ضريبة الدخل الرراقي المقيم  .  
ا يترلف بتقدير الضريبة ودفرصا نيابة عن  ير المقيم بالن بة بالقيام بكل م

لجميش ارعمال التجارية التي يقوم بصا  ير المقيم يغترط أن تكون في الرراف 
أ  أن  اعتمد مريار النغاط اققليمي الرار   كما يغترط أن تكون للمقيم 

 انوني.وكالة عامة ومنظمة من قبل  ير المقيم لكي تقوم نيابت  بغكل ق
ركر قانون ضريبة الدخل الرراقي نيابة الغير عن المكلم ارصيل بالر م من  -3

أن  قد ال يمت المكلم لصرا الغير بصلة النيابة في بر  ارحيان كما في نيابة 
الم تلمين أو الدافرين  للدخل  ونيابة الور ة عن المتوفى ونيابة ارمين بغكل عام 

نما ينطبف علي  وصم لخر كأن عن المكلم فقد يكون هرا ار مين لي  بالنا   واا
  يكون مودو أو م ؤول تضامنًا أو وكيل فح  .

  انيًا:د التوصيات:
نخصف ما نوصي ب  بقدانون ضدريبة الددخل الرراقدي لكوند  اك در تميداًا مدن القدوانين 

  محل المقارنة في تنظيم  للنيابة:
  مدن 11ي ندف المدادة شترديل عبارة شلغخف أو أغخاف من خارت الرراف  ف .1

قددانون ضدددريبة الدددخل بربدددارة شلغيدددر المقدديم المتواجدددد خدددارت الرددراف  لتكدددون أك دددر 
  مدن المدادة شارولدى  وندف المدادة 12توافقًا مش بين نف البند ش   من الفقرة ش

   من القانون.11ش
  مددن 1نوصددي بحددرم عبددارة شترفددى المصددارم مددن الضددرا    مددن نددف الفقددرة ش .2

  مدن قدانون ضدريبة الددخل 3النف على هدرا اقعفدا  فدي المدادة ش  و 11المادة ش
 الرراقي التي تتضمن اقعفا ات الضريبية.

نوصددي بددأن يددتم اعتمدداد شال ددرر التصدداعد   لجميددش مصددادر دخددل  يددر المقدديم  .8
دون التمييا بين مصدر ولخر  ورلك منردا للتردار  الدر  مدن الممكدن أن يقدوم 

فددي التطبيددف لصددر، النصددوف مددن قبددل منفددر  بددين النصددوف القانونيددة والتخددبط 
 قانون ضريبة الدخل بين ال رر الن بي و التصاعد .
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نوصي بأن يتم حرم أ  تم يل لحاالت النيابة فيما يخف  ير المقيم وي دتبدل  .2
عنصددا لفظددة شالنا دد   للداللددة علددى كددل صددور النيابددة وهددرا فددي نصددوف الفقددرات 

 بة الدخل الرراقي.  من قانون ضري21  من المادة ش2  2  1ش
  واالكتفدددا  بدددد شارمدددين  لكونددد  22نوصدددي بحدددرم شال دددنديك  مدددن ندددف المدددادة ش .7

دارة  يغمل أمين التفلي ة وأ  غخف لخر تكون يد، يد أمانة ويقدش عليد  حفدظ واا
مال عا د لغخف لخر كمدا أن عبدارة شلدو لدم يكدن فاقددًا لسهليدة  كاندت تايددًا ال 

 مبرر ل  لرا نوصي بحرفصا.
  فددددي الفصددددل الرابددددش الخدددداف بتقددددديم 22بددددأن يددددتم إدرات نددددف المددددادة ش نوصددددي .2

التقددارير والمرلومددات لكونصددا أك ددر اتفاقددًا مددش أحكددام هددرا الفصددل كمددا أن الملتددام 
  هددو فددي ار لدد  مددن الغيددر. لددرا ال مبددرر 22بتقدددير اققددرار مددن نددف المددادة ش

 لركر، في فصل النيابة.
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 املصادر
 الرربيةأواًل: الكت  

أحمدددددد الكبي دددددي  ارحدددددوال الغخصدددددية فدددددي الفقددددد  والقضدددددا  والقدددددانون  مطبردددددة  .1
 م.1132اقرغاد  بغداد  

 م.1123د. أحمد علي الخطي   الوقم والوصايا  مطبرة المرارم  بغداد   .2
أحمددددد نصددددر الجنددددد   الترليددددف علددددى قددددانون الواليددددة علددددى المددددال  دار الكتدددد   .8

 م.2222القانونية  مصر  
لجنددد   المواريدد  فددي الغددرو والقددانون  دار الكتدد  القانونيددة  دار أحمددد نصددر ا .2

 م.2223غتات للنغر والبرمجيات  مصر  المحلة الكبرن  
أ ددامة عبددد الرلدديم فددرت الغددي   أحكددام م ددؤولية ارمددين  دار الجامرددة الجديدددة   .7

 م.2222اق كندرية  
الغدددددركات  –د. أكدددددرم يددددداملكي  الدددددوجيا فدددددي غدددددر  القدددددانون التجدددددار  الرراقدددددي  .2

 م.1132  مطبرة الراني  بغداد  2  ط 2التجارية  ت 
  عويدددددات 2د. إليددددا  ناصدددديم  المو ددددوعة التجاريددددة الغدددداملة  اقفددددا   ت  .3

 م.1111للنغر والطباعة  بيروت  لبنان  
  دار 1أندددور الرمرو دددي  الترليدددف علدددى نصدددوف القدددانون المددددني المرددددل  ت  .3

 م.1138المطبوعات الجامرية  اق كندرية  
د. أيمدددن  دددرد عبدددد المجيدددد  دددليم   دددلطات المالدددك علدددى الغددديوو فدددي ا دددترمال  .1

 م.2222المال الغا ش وا تغال   دار النصضة الرربية  القاهرة  
با دم محمددد صددالح ود. عددنان أحمددد ولددي الردااو   القددانون التجددار  والغددركات  .12

 م.1131التجارية  المكتبة الوطنية  بغداد  
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ابدددة فدددي التصدددرفات القانونيدددة  الصي دددة المصدددرية الرامدددة جمدددال مر دددي بددددر  الني .11
 م.1132للكتا   القاهرة  

ح دددام الددددين كمدددال الاهدددوني  مبدددادئ القدددانون  دار النصضدددة الرربيدددة  مصدددر   .12
 م.1137

م  1132  ل ددنة 118ح ددن عددّدا  الدددجيلي  غددر  قددانون ضددريبة الدددخل رقددم ش .18
 م.1133 . م.  

درا ددة  –لمقدديم فددي القددانون الضددريبي خيددر  إبددراهيم الرفدداعي  الغددخف  يددر ا .12
 م.2211مقارنة  منغورات الحلبي الحقوقية  بيروت  

دعا  أ رد  ليم  غدر  قدانون ضدريبة الددخل فدي الجمصوريدة الرربيدة ال دورية   .17
 م.2222 . م.  

د. را دددد نددداجي أحمدددد  علدددم الماليدددة الرامدددة والتغدددريش المدددالي فدددي الردددراف  الرا دددد  .12
 م.2212  لصناعة الكتا   القاهرة

 –د. رمضدددان محمدددد أبدددو ال دددرود  الو ددديط فدددي غدددر  مقدمدددة القدددانون المددددني  .13
 المدخل لدرا ة القانون  الدار الجامرية للطبش والنغر  بيروت   . ت.

محمددد أبددو ال ددرود  مبددادئ االلتدداام فددي القددانون المصددر  واللبندداني   د. رمضددان .13
 م.1132دار الجامرة  بيروت  لبنان  

درا دة تحليليددة  –يدومي  ضدريبة الدددخل فدي التغدريش ال دوداني د. اكريدا محمدد ب .11
 م.1132  منغأة المرارم  اق كندرية  –مقارنة 

د.  ددريد محمددد  ددريد الصياجنددة  ل ددار حكددم غددصر اقفددا  علددى حمايددة الدددا ن   .22
 م.1112 . م.  
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 دددددريد يو دددددم الب دددددتاني  أحكدددددام اقفدددددا  والصدددددلح الدددددواقي فدددددي التغدددددريرات  .21
 م.2223ت الحلبي الحقوقية  بيروت  لبنان  الضريبية  منغورا

د. ال دددديد عبددددد المددددولى  الضددددرا   علددددى الدددددخل  دار الفكددددر الرربددددي  القدددداهرة   .11
 م.1118

ل ددنة  11د. ال دديد عطيددة عبددد الواحددد  غددر  أحكددام قددانون ضددريبة الدددخل رقددم  .28
 م 2222م  دار النصضة الرربية  القاهرة  2227

درا دة مقارندة  دار  –التصدرفات الماليدة  د.  يم قاامل  النيابدة عدن الغيدر فدي .22
 م.2221الفكر الجامري  اق كندرية  

  منغددأة المرددارم  اق ددكندرية  2غددم  الدددين الوكيددل  درو  فددي القددانون  ط  .27
 م.1122

د. صدددددالح يو دددددم عجيندددددة  ضدددددريبة الددددددخل فدددددي الردددددراف مدددددن الوجصدددددة الفنيدددددة  .22
 م.1127واالقتصادية  المطبرة الرالمية  القاهرة  

بر  مصددددطفى ح ددددن ال ددددبك  ارهليددددة التجاريددددة  دار الفكددددر الجددددامري  د. صدددد .23
 م.2211اق كندرية  

  مطبرددة ال ددردون  بغددداد   . 1صددبيح الطحددان  أصددول التدددقيف الحدددي   ت  .23
 ت.

د. عددددادل فلدددديح الرلددددي  الماليددددة الرامددددة والتغددددريش المددددالي  واارة الترلدددديم الرددددالي  .21
 م.2222والبح  الرلمي   . م.  

ااف أحمد ال نصور   الو يط في غر  القانون المدني الجديد  الرقود د. عبد الر  .82
   3الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواردة علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الرمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  ت 

 م.2221  منغورات الحلبي الحقوقية  بيروت  لبنان  8ط 
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  دار الجمصوريدددددة 8  ط 1د. عبددددد الردددددال الصددددكبان  علدددددم الماليددددة الرامدددددة  ت  .81
 للطباعة  بغداد   . ت.

اقي البكدددر   محمدددد طددد  البغدددير  الدددوجيا فدددي د. عبدددد المجيدددد الحكددديم  عبدددد البددد .82
نظريددددة االلتدددداام  محاضددددرات فددددي القددددانون المدددددني الرراقددددي  واارة الترلدددديم الرددددالي 

 م.1132والبح  الرلمي   . م.  
عبدددددد علدددددي غدددددخا بة  النظدددددام القدددددانوني لتصدددددفية الغدددددركات التجاريدددددة   . م.   .88

 م.1112
ن  مرصدد البحدو  والدرا دات علي ح   اهلل  الواليدة علدى المدال والترامدل بالددي .82

 م.1123الرربية   . م.  
علددي عبددد القددادر رنيبددات  تدددقيف الح ددابات فددي ضددو  المرددايير الدوليددة نظريددة  .87

 م.2221  غركة مطابش اررا  عمان  2وتطبيف  ط 
د. عمار فوا  الميداحي  اقدارة الضدريبية فدي الردراف  مركدا الردراف لسبحدا    .82

 م.2223
المواانددددة والضددددرا    المؤ  ددددة الحدي ددددة  –اليددددة الرامددددة فاطمددددة ال وي ددددي  الم .83

 م.2227للكتا   لبنان  
القاضددي عبددد البا ددط م ددرود أحمددد  التصددرفات القانونيددة للصددغير المميددا فددي  .83

القددددانون الرراقددددي والمقددددارن وأحكددددام الغددددريرة اق ددددامية  مركددددا أبحددددا  القددددانون 
 م.2212المقارن  أربيل  

الماليددددددة الرامددددددة  التغددددددريش المددددددالي   . م.  د. قددددددب  ح ددددددن عددددددواد البدددددددراني   .81
 م.2212
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  مددركرات م ددحوبة 1المحدامي تقددي الو وا ددي  غددر  قدانون ضددريبة الدددخل  ت  .22
  8  _______  ت 2م  _______  ت 1132علددددددددددددددددددى للددددددددددددددددددة الرونيددددددددددددددددددو  

._______ 
  مطبرددة دار النغددر 2مح ددن غددفيف  القددانون التجددار  المصددر   اقفددا   ت  .21

 م.1171ال قافية   . م.  
م  المركا 1111  ل نة 13محمد خير  و مير ارمين  التفلي ة طبقًا لقانون ش .22

 م.2211القومي لإلصدارات القانونية  عابدين  القاهرة  
درا دة قانونيدة  مطبوعدات الجامريدة   –محمد رافش يون  محمد  متولي الوقم  .28

 م.2223اق كندرية  
رحدددوال الغخصدددية  مكتبدددة محمدددد ايدددد اربيددداني  غدددر  ارحكدددام الغدددرعية فدددي ا .22

 بغداد   . ت. –النصضة  بيروت 
محمد  ريد أحمد الرحو  فكرة الحرا ة في الم ؤولية عدن ارغديا   يدر الحيدة   .27

 م.2221الدار الرلمية الدولية للنغر والتوايش  عمان  
د. محمددددد  ددددريد فرهددددود  علددددم الماليددددة الرامددددة  مرصددددد اقدارة الرامددددة   . م.   .22

 ه.1228
الجنددددد   النيابددددة فددددي التصددددرفات القانونيددددة  دار ال قافددددة للنغددددر  محمددددد صددددبر  .23

 م.2212والتوايش  عمان  
  دار المردددددارم   . م.  2محمددددد كمدددددال حمددددد   الواليدددددة علددددى المدددددال  ط  .23

 م.1122
د. مصددددطفى كمددددال طدددد   الددددوجيا فددددي القددددانون التجددددار   منغددددأة المرددددارم   .21

 م.1132اق كندرية  
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ندف  أصول اقفا   دار الفكر الجامري  د. مصطفى كمال ط   وا ل أنور ب .72
 م.2227اق كندرية  

نايددددد  نرددددديم غدددددا،  وكيدددددل التفلي دددددة والقاضدددددي المغدددددرم  منغدددددورات الحلبدددددي  .71
 م.2222الحقوقية  بيروت  

نردديم أحمددد نردديم غددنيار  النظددام القددانوني لرقددد الوكالددة بالرمولددة  دار الكتدد   .72
 م.2211القانونية ودار غتات للنغر والبرمجيات  مصر  

هداد  التميمددي  مدددخل إلدى التدددقيف مددن الناحيدة النظريددة والرمليددة  دار وا ددل  .78
 م.2222  8للنغر  ط 

يا ددددر با ددددم ال ددددبراو   الدددددعوة الخاصددددة بم ددددؤولية أعضددددا  مجلدددد  اقدارة  .72
بحدددددو   –والمددددديرين عدددددن ديددددون الغدددددركة الم دددداهمة الخاصدددددة المفل ددددة ول ارهدددددا 

 ة الجيدددل الرربدددي  الموصدددل   .ت.  مكتبددد1ودرا ددات فدددي القدددانون الخددداف  ت 
  انيًا: االطاريح والر ا ل

جا ددددم لفتددددة عبددددا  الربددددود   النيابددددة عددددن الغيددددر فددددي التصددددرم القددددانوني   .77
 م.1111أطروحة دكتورا،  كلية القانون  جامرة بغداد  

  أطروحددة –درا ددة مقارنددة  –ردينددة محمددد رضددا كربددول  الواليددة علددى المددال  .72
 م.2223مرة بغداد  دكتورا،  كلية القانون  جا

 ددداهرة ح دددين كددداظم  التاامدددات اروليدددا  وحقدددوقصم فدددي الواليدددة علدددى الدددنف    .73
 م.2222أطروحة دكتورا،  كلية القانون  جامرة بغداد  

عبد البا ط علي جا م الابيد   وعا  ضريبة الددخل فدي التغدريش الضدريبي  .73
مرددة الموصددل    أطروحددة دكتددورا،  كليددة القددانون  جا–درا ددة مقارنددة  –الرراقددي 
 م.2227
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 –عبدددد الح دددن هددداد  صدددالح  إقليميدددة ضدددريبة الددددخل فدددي القدددانون الرراقدددي  .71
 م.1118  أطروحة دكتورا،  كلية الحقوف  جامرة النصرين  –درا ة مقارنة 

إ درا  صددالح محمدد الطددا ي  النظددام القدانوني لوكالددة الرقدود التجاريددة  ر ددالة  .22
 م.2222ماج تير  كلية القانون  جامرة الموصل  

لال  يرقددو  النريمددي  النظددام القددانوني لفددروو الغددركات ارجنبيددة الراملددة فددي  .21
 م.1113الرراف  ر الة ماج تير  كلية القانون  جامرة بغداد  

توفيددددف جددددواد الصددددر   إقليميددددة الضددددريبة علددددى الدددددخل التجددددار  فددددي القددددانون  .22
بابددددل     ر ددددالة ماج ددددتير  كليددددة القددددانون  جامرددددة–درا ددددة مقارنددددة  –ارردنددددي 
 م.1113

حيدددددر  ددددلمان الجنددددابي  المدددددير المفددددو  فددددي الغددددركات التجاريددددة  ر ددددالة  .28
 م.1117ماج تير  كلية صدام للحقوف  جامرة صدام  

رو الفقددددار علددددي ر ددددن ال دددداعد   مبدددددأ اققامددددة فددددي قددددانون ضددددريبة الدددددخل  .22
م  ر ددددالة ماج ددددتير  كليددددة القددددانون  جامرددددة 1132  ل ددددنة 118الرراقددددي رقددددم ش

 م.2223بغداد  
درا ددة  –رحدديم راهددي ناصددر مرلددة  الوكالددة بالرمولددة بالنقددل البددر  للبضددا ش  .27

 م.1138  ر الة ماج تير  كلية القانون وال يا ة  جامرة بغداد  –قانونية 
درا دة  –اين  منرر جا م الوا لي  ضريبة الدخل على ارغخاف المرنوية  .22

 م.2222ل    ر الة ماج تير  كلية القانون  جامرة الموص–مقارنة 
علدددي  دددانم أيدددو  الرحدددو  الجوانددد  القانونيدددة لتحدددول الغدددركات الرا ليدددة إلدددى  .23

 م.2221غركات م اهمة  ر الة ماج تير  كلية القانون  جامرة الموصل  
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خضددداع  للضدددريبة فدددي  .23 علدددي هددداد  عطيدددة مضدددر الصالدددي  تقددددير الددددخل واا
مردددة بغدددداد  قدددانون ضدددريبة الددددخل الرراقدددي  ر دددالة ماج دددتير  كليدددة القدددانون  جا

 م.2221
نافش أ درد  دليمان الطيدار  انقضدا  االلتداام بددين الضدريبة درا دة فدي ضدو   .21

أحكدددام قدددانون ضدددريبة الددددخل الرراقدددي  ر دددالة ماج دددتير  كليدددة الحقدددوف  جامردددة 
 م.2228النصرين  

  ر ددالة –درا دة مقارندة  –يا در محمدد علدي الطدا ي  تغدغيل تجدارة المفلد   .32
   م.2211جامرة الموصل  ماج تير  كلية القانون  

  ال ًا: البحو  الرلمية       
أحمد خلم ح ين الددخيل وفدوا  إبدراهيم جا دم  م دؤولية النا د  عدن  يدر،  .31

  مجلددة –درا ددة مقارنددة  –وأ رهددا فددي تقدددير ضددريبة الدددخل فددي القددانون الرراقددي 
 م.2228  7  الردد 12الرلوم اقن انية  جامرة تكريت  المجلد 

  عبددود الرنددا   طرا ددف تقددير المددال الخاضددش لضددريبة الدددخل د. حيددر وهددا .32
  مجلة كلية –درا ة مقارنة بين الغريرة اق امية والقوانين الوضرية الرربية  –

 م.2212  3الترا  الجامرة  بغداد  الردد 
عبددد البا ددط علددي جا ددم الابيددد   تحديددد الدددخل الخاضددش للضددريبة الناغددئ  .38

  مجلدة –درا دة مقارندة  –التغدريش الضدريبي الرراقدي  عن التجارة اقلكترونية في
المؤتمر ال نو  ال ال  شالتغدريرات القانونيدة والدنظم المرلوماتيدة   كليدة القدانون  

 م.2212جامرة الموصل  
د. عايددا كدداظم جبددر  أحكددام الواليددة علددى مددال الصددغير فددي القددانون المدددني  .32

 م.2221  81الردد  وقانون رعاية القاصرين  مجلة القانون المقارن 
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علدي محمددد البداا   االرتقددا  بمددؤهات مددققي ق ددم الرقابدة والتدددقيف الددداخلي  .37
في الصي ة الرامة للضرا   قمكانية إنجدا  تطبيدف أ دلو  التقددير الدراتي  مجلدة 

 م.2211  12كلية الترا  الجامرة  الردد 
تجدار  علي هاد  عطية الصالي  فر  الضريبة على أعمال  ير المقيم ال .32

 م.2221في قانون ضريبة الدخل  مجلة المؤتمر الضريبي ارول  بغداد  
د. عمدار فدوا  كداظم الميداحي  مغددكات تطبيدف أحكدام نظدام م دك الدددفاتر  .33

م واقعفدددا ات الدددواردة فدددي قدددانون ضدددريبة الددددخل 1137  ل دددنة 2التجاريدددة رقدددم ش
وم اقداريددددددة م  مجلددددددة القاد دددددية للرلدددددد1132  ل ددددددنة 118الرراقدددددي النافددددددر رقدددددم ش
 م.2227  2  الردد 3واالقتصادية  المجلد 

عددو  فاضددل إ ددماعيل الدددليمي  خصددا ف الضددريبة علددى دخددل الغددركات  .33
م  مجلددددة صدددددام 1132  ل ددددنة 118فددددي قددددانون ضددددريبة الدددددخل الرراقددددي رقددددم ش

 م.1111  82  الردد 8للحقوف  المجلد 
فدي الردراف  مجلدة  د. قب  ح ن البدراني  المركا القانوني لإلدارة الضدريبية .31

  الرددددد 8  ال دددنة 2الرافددددين للحقدددوف  كليدددة القدددانون  جامردددة الموصدددل  المجلدددد 
 م.2222  28

  13د. مندددرر الفضدددل  أحكدددام المفقدددود فدددي الحدددر   مجلدددة الحقدددوف  ال دددنة  .32
 م.1133

هغددام محمددد صددفوت الرمددر   ال ددجات والدددفاتر التجاريددة المنتظمددة ومدددن  .31
ي تحديد الوعا  الضريبي  مجلة تنمية الرافدين  المجلد إلااميتصا لل لطة المالية ف

 م.1112  83  الردد 12
 الو ا ف الر مية رابرًا:
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 القوانين الرراقية-أ
 م الملغي.1123  ل نة 72قانون ضريبة الدخل رقم ش .32
 م الملغي.1181  ل نة 82قانون ضريبة الدخل رقم ش .38
 م النافر.1172  ل نة 21القانون المدني رقم ش .32
 م الملغي.1132  ل نة 121ن التجارة رقم شقانو  .37
 م النافر.1132  ل نة 33قانون رعاية أموال القاصرين  رقم ش .32
 م النافر.1132  ل نة 118قانون ضريبة الدخل  رقم ش .33
 م النافر.1113  ل نة 21قانون الغركات  رقم ش .33
 م.2222  ل نة 71قانون الوكالة التجارية رقم ش .31
 م.2222  ل نة 82ام المؤقتة رقم شقانون ترديل أمر  لطة اال ت .12

 القوانين الرربية-                         
 م المرّدل.1123  ل نة 181القانون المدني المصر  رقم ش .11
 م النافر.1172  ل نة 111قانون الوالية على المال المصر  رقم ش .12
 م.1122  ل نة 12قانون التجارة ارردني رقم ش .18
 م.1132  ل نة 28م شالقانون المدني ارردني رق .12
 م.1131  ل نة 173قانون ضريبة الدخل المصر  رقم ش .17
 م.1131  ل نة 171قانون الغركات المصرية رقم ش .12
 م الملغي.1137  ل نة 73قانون ضريبة الدخل ارردني رقم ش .13
 م.1113  ل نة 22قانون الغركات ارردني رقم ش .13
 م.1111  ل نة 13قانون التجارة المصر  رقم ش .11
 م.2227  ل نة 11ريبة الدخل المصر  رقم شقانون ض .122
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 م.2221  ل نة 23قانون ضريبة الدخل ارردني رقم ش .121
 م.2212  ل نة 82قانون ارحوال الغخصية ارردني رقم ش .122
 ارنظمة والترليمات -ت

م لقدانون ضدريبة الددخل المصدر  2222  ل دنة 111الا حة التنفيريدة رقدم ش .128
 م.2227  ل نة 11رقم ش

حا دددد  الضددددريبي للرقددددود المبرمددددة بددددين جصددددات التراقددددد الرراقيددددة ترليمددددات الت .122
 م.2223  ل نة 2وارجنبية رقم ش

ترليمدات إجدرا ات هي دة االعتددرا  وكيفيدة اتخدار قراراتصددا فدي قضدايا ضددريبة  .127
 م.2212الدخل ارردني ل نة 

 م.1112الصي ة الرامة للضرا    الق م القانوني  الكتا  ال نو  ل نة  .122
 م.1111للضرا    الق م القانوني  الكتا  ال نو  ل نة الصي ة الرامة  .123
م و 1113الصي دددة الرامدددة للضدددرا    الق دددم القدددانوني  الكتدددا  ال دددنو  ل دددنة  .123

 م.2222
 – 2221الصي دددة الرامدددة للضدددرا    الق دددم القدددانوني  الكتدددا  ال دددنو  ل دددنة ش .121

 م .2212
 خام ًا: المواقش اقلكترونية 

طا   المركددا القددومي للبحددو   بحدد  أ. د. عددات عددو  علددي ا لددول  الو دد .112
منغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الموقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش اقلكتروندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  

http://ayadina.kenanaonline.com/posts/8399   لخدددددددر ايدددددددارة
 م.81/12/2212

http://ayadina.kenanaonline.com/posts/83996
http://ayadina.kenanaonline.com/posts/83996
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تصددددامي رايددددم  اقصددددا  الضددددريبي فددددي الرددددراف  الوكالددددة ارمريكيددددة للتنميددددة  .111
  بحدددد  منغددددور علددددى الموقددددش 8ليددددة  المغددددروو االقتصدددداد  الحكددددومي  ف الدو 

اقلكترونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  
asp?field=news_arabic&id=7&page_nhttp://tqmag.net/body.

amper=p3     م.3/2/2212لخر ايارة 
112. http://www.businessdictionary.com/html#ixzzDnok_Ffoo 

 م.1/12/2212لخر ايارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=7&page_namper=p3
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=7&page_namper=p3
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Abstract 

 

Compared income tax laws dealt with vice idea but there is a 

significant variation in the arrangement. Therefore, you will 

find that the Tax Act of Iraq has uniqueness in arranging of this 

idea, and this is clear in many ways: 

1. It devoted a whole chapter for the vice and addressed it as 

(duties of the person who is vice from the other) and dealt with 

applications of vice just as legal vice as in prefecture and the 

trustee of bankruptcy, also dealt with voluntarily vice as in the 

agent and the company's liquidator. 

2. It created applications in legal vice as in resident on behalf of 

non-resident and on behalf of the heirs of deceased, also created 

modes of legal vice as stipulated in the articles (19, 20, 21, 22, 

and 24). Sometimes vice may be as general to include 

everything related to tax as imposing, assessing and collecting, 

all of this go in the types of income whatever type of tax base 

is. Sometimes it individualized vice making it of a specific type 

of income and charged with certain taxpayers and that is what 

appears in behalf of resident for non-resident, including the 

benefits of bonds, advances, loans, annual allocations deposits, 

pensions and annuity. 

In spite of uniqueness of Income Tax Act of Iraq it did not 

shows sufficient uniqueness in organizing of vice, and we can 

see that through: 

A. Texts that deal with forms of vice is searching beneath the 

folds of the law but it were better annexing it under Chapter XII 

of the provisions of the vice. 

B. The legislator (Income Tax Act of Iraq) fell into trap of the 

multiplicity which can causes confusion in the application of 

the law, especially if the multiplicity occurred by using 

inaccurate terminology and often vague, which can be felt 

clearly in the texts which dealt with the vice. Nevertheless, he 

was better in the field to resort to the use of general rules and 
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names that could fall under its rule a lot of examples such as the 

use of vice, for example, or the Commissioner instead of 

imitation and representation. 

As for the Egyptian Income Tax Act, it did not take care of the 

field of vice, but refer to it only in very few places as in the 

case of filing recognition either from the taxpayer, his 

representative, liquidator of the legacy or heirs and this exists in 

the text of Article (83) thereof. However, the Income Tax Act 

of Jordan was more structured on vice than the Income Tax Act 

of Egypt. As it stated for the cases of vice clearly in the field of 

judicial appeal as the taxpayer cannot do the right to appeal but 

only through his legally representative represented by the 

Attorney, nor did he describe the vice side in the field of tax 

return as he allow the mandate in the field of administrative 

appeal. The Income Tax Act of Jordan shows us applications of 

vice by denying recipe of vice from them and make everyone 

who do tax obligation for others is just a taxpayer doing a 

judicial obligation not by the vice. By this situation the 

Jordanian income tax law does not amount to what the Iraqi 

legislature has reached in the income tax structuring of the vice. 

 

 

 

 

 

 


