
 مقدمة الدراسة -1 
يجد المطلعددلا عدكالمات فدد جالدكاطجدد  المط  لدد ا
لالقتصدددددد  ي اتثالال ددددددتعط  الددددددكاط دددددد    جالمف يدددددد ا
لأل   ددي امع  مدد اي دد ا لندد لتاطددثالمطتلعفدد جالأل   ددي ا
لم لجدددوات لل لددد امتننيدددالالم طددد الالقتصددد   المط دددتط ا

economic Sustainable  لمطت ددددد  ما لمط دددددت ل ا
Growthلألطد ل ا تد لي  لمد   ا عد  قد        ،ا طل

لمالزط امتط ي الذلالال تعط  اطثا  ني ،اات اتنطعهد ا
فتاعفدد ام طدد الددذلالال ددتعط  الددكان مدد ارطا  يدد اتدد لل  ا
طدددددثا  نيددددد اتمددددد  ادددددددددات ءالدددددذلافتعددددد المددددد   ا ددددد ل ا
لمطتن طدددد اط هدددد ات الم  طيدددد اارمدددد المتفايدددد الددددكاريجدددد  ا
  دددددد ل اف يعدددددد امتدددددد لي المتط يدددددد المددددددالز امطعدددددد الددددددذ ا

ا ثاالمت جهارم اذم ا ن الم د لا ااالال تعط  لج،ا ق 
فدديثالمنلدد  يثالم دد  ا لممدد يالددكاتط يدد اط دد    جاا

،ا لد اتل ي اف يته الأل   ي ا تن يثاط للنهد الم  طد 
لآلطددددددد المدددددددذ ا عدددددددكات   دددددددهاتددددددد ا  دددددددلال لددددددد  ا
لال ددت لتيجكامملدد المت طيدد الالقتصدد  ي ا لالجتط  يدد ا

لمدددددددذ ات  تدددددددها زل  المتملددددددديلاا0202نتددددددد ا ددددددد  ا
لمدددد  مك،انيددددثاي دددد المنلدددد مالممدددد ياطددددثاا لمت دددد  ث

 جه ا ظ الذ الممل الد المطند  الأل   دكام طعيد ا
ا.(1)لمت طي 
ا
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 مندد ات دد  جالأل دددددددد ميوالمتددكايطاددثال ددددددددتم لطه ا
لم ددددددد لا افيثالمنل  يثالم   ا لمم يالكاالكاطج  

لم  يددددد اطدددددثالمط ددددد    ج،ا ي تفددددد ات دددددددددع والمف ددددد  ا
 Build, Operate andالمطعايددددد  لمت دددددددددددني ا  نددددد ا

TransferاB.O.T.)ا(اطثالأل  ميوالمتكاتعنكاقف ال
اتمفيفالك طثاتلطي  مه مط  طثالم   ااعي اافي لالك
الم  طيد ام صد ،مع    لم  طد معط لز  جا لمط مك لم و 

ط هدددد ا لمتددددكاتنتدددد رارمددددكال ددددتعط  لجاط ميدددد ا ددددمط ا
متط يددددددددد اط ددددددددد    جا ددددددددد   ي امتننيدددددددددالالمت طيددددددددد ا

ااعي  لك ل ت   لتا لم ظ   ذلددددددددددددددل  ه  لالقتص  ي ،ا ق 
طدثا لمتط يد   دث فهد  ي دت     تصدف  لمد   ، طدث

الالقتد ل  رم  لمعج   نت  ت  مع  م ، لم  ط  لمط لز  
افطنت دددد  اتطدددد  الم  مدددد  لمط   دددد ج،انيددددثاالممدددد  جك

اااااارندددددد ءا ندددددد لجالمنلددددددد مالممدددددد يا دددددد ل المطنعدددددددكا
فتصددددددطي ات الألج فددددددكا) دددددد ا المط دددددد  م(ات ميصدددددد ا

ط دد  ماتندد  افتن يدد  اميتدد مكالدد اتط يدد اف  لددها لمنيدد  ا
فإ ل تهامال الت  اطن   ،ا فذم اي   اج ل الم الق ا

ا المط ددد  ما عددد ات ددد  المت  ق يددد افددديثالم  مددد ا  ددد ا
 ن اتم  امهالم  م افطنت   المنص  ا عد الأل فد  ا
لمتدددكاينننهددد المط ددد  مامددددال المفتددد  المطنددد   ،ا لددددكا
 ه ي اتع المفتد  اتند  ا د ا المط د  مافإ د   اتصد مه ا
رمدددد الم  مدددد الددددكان مدددد اجيدددد  امال ددددتط ل ي المت ددددني ،ا

،ا(0) ل دددددتعط   افددددد  ثاطن فددددد ات افطن فددددد اطتفدددددالا عيددددده
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تادددد ثالم  مدددد اقدددد اتطا ددددجاطددددثالطددددتال اتندددد ا فددددذم ا
لمط د    جالمالزطد امتننيدالالمت طيد الالقتصدد  ي ا  ثا

اااتثاتتنط ات ف  اتط يعه.ا
(اا ظ طددددد تانددددد يع ،الذاB.O.T).  الاي ددددد ا ظددددد  

ت جلاجذ   ارم اط اي  فاف ن  الالطتي زالمتدكاا  دجا
ط ت ددد  افف   ددد ا مي لددد اطدددثالمددد   الدددكات لمددد المنددد ثا

 فددددددد لي جالمنددددددد ثالم  ددددددد يث،انيدددددددثالمت  دددددددلا  ددددددد ا
ل تم طجال    الذ الم ن  امت فيدذاط د    جالم دا ا
لمن ي يدد ا طنلدد جالماه فدد  ا لمتز يدد افطيدد  الم دد و،ا
اطدد ا  لددجاطصدد الددذلالم ظدد  الددكالأل ف ي يدد جانيددثا
تددد الال تطددد  ا عيدددهالدددكاتط يددد اقل  ددد جا  يددد  اط هددد ا
قل مالمط لصالجا قلد مالماه فد  ،ااطد ات تفد ااق د  ا

 دددد ي اطددددثالألطععدددد الم ددددهي  ام ندددد  الالطتيدددد زالددددكالم
ا ه ي جالمن ثالمت  لا   .

 لمطتتفدلامفيلد الأل طد  المن ميد الدكاطصد ايجد ا
ل تفد مالألصدد لجالمتدكاتعادد ا عدكاتثالم  ددلالمندد مكا

اطصددددددد ايتلعدددددددواتط يددددددد اط ددددددد    جالمط للددددددداللدددددددكا
"  ددد اا(،الفدددكاطدددعتط B.O.T لممددد ط جافو دددع وا).

ط  ند اامدال المفتد  اطدثا ت طي الالقتصد  المطصد  "الم
ف ددد  الم ددددددددديماق طددجا زل  اا0213طدد   ا13رمدد ا11

(،ا.B.O.Tل  دددددا ثاافلددددد  اط ددددد   يثافو دددددع وا)
متدددد لي اطيدددد  امع دددد وافط لنتدددديثاطددددثاط دددد لالا ذمدددد ا

لمت طيدد المج يدد  الطدد اط لندد ا دد قكاف   دد ي ا ج دد فكا
لم د ي ،ااطدد ال نددجا زل لجاتمدد ءاطعدد ا زل  الم ندد ا
 لمط لصدددالجاط ددد    جافددد ف الم ظددد  اطعددد اط ددد  ما
طنلدد ان  يدد جالددكاطي دد  الم دد ي ا ط  دد الميمدد جا

ا.ا(1)لكا   الم يم،ا طل  اط   ا ع 
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لدكاطجد  الم ي  د المط ميد ات دها لمف نع ث يتفالا
ي فنددكا  ددلا ظدد  ا دد يفكايت ددطثاندد للزا دد يفي ا
طاللطد ا   ددي  ايدع  ارمددكاجدذوالال ددتعط  لج،انيددثا
ت ددد الدددذ المنددد للزاطدددثالم   صددد المطدددعع  الدددكاتن يددد ا
تاعفد ال  تد رالددكات ا  مد ا طدثاعدد اط ازلد المت  ل ددكا

ت  افيثالم   اال دتنل والال دتعط  لج،الألطد المدذ ا
رمدددكاتمصدددييالمفددد والمع مدددثالدددكاقددد   ثالال دددتعط  ا

،ا ذمد امتن يد ا0213م د  اا15لمطص  المج يد ا قد ا
تناددددد  اتددددد ظ انددددد للزالال دددددتعط  ،اط هددددد اطددددد ايمدددددياا
ل  فددد  لجالم دددد يفي المتدددكال ت   دددده المنددد   ثالددددكا

(المتددددددكاتت دددددد   ار فدددددد  لجا01،02،17عددددددالثاطدددددد ل )
لقتصدد ل ا عددكاعددالثا دد للوالددكدا دد يف الم طندد ،ا
لم دد يف المجط ايدد ،ا دد يف المطفي دد ج،ا معتوايدد ا عددكا
تلطيددد المنددد للزالم ددد يفي النددد الدددت المنددد   ثالمطجددد  ا
متن يددددد انددددد للزا لي فددددد  لجا ددددد يفي اتمددددد  ار ددددد لي ا
م  ا جا ط  آجاط ي  اف   ا ع اط ي ل اطجع ار ل  ا

اطثالمن   ث(.ا01لمهيل الم  ط امال تعط  )لمط   ا
 مشكمة الدراسة:  1 -1

ي تف ار  ل المنل  يثالم د  ا لممد يادددددا د ل ا
لألج فددددكات المطنعددددكاددددددددالددددكارق طدددد ا ت دددديي ا لطددددتال ا
ط دد    جالمف يدد المتنتيدد اطددثالمت جهدد جالمن يعدد الددكا
طجدد  الم ي  دد جالم ط طيدد الم لطيدد ارمددكاتدد لي امتدد لي ا
لممددد ط جالالجتط  يددد ا فجددد   ات دددطثا ل ليددد اتلددد ل ا

يد الدكالآل  د الألميد  المطجتطلا،نيثاي ج اارقفد  ااف
طثاج  والم   الكاتلفيالالذ الم  لا ،ا ق ات   جا
ت دد لمالمط دد    جالمتددكايتلعددوات فيددذل الم دد لا افدديثا
لمنلددد  يثالم ددد  ا لممددد يا ادددذم ات ددد ميواتط يعهددد ،ا
 طددددثاتلطهدددد ات فيددددذاط دددد    جالمف يدددد المتنتيدددد ا لددددالا
ت دددددع والمف ددددد  ا لمت دددددني ا  نددددد المطعايددددد .ا لمت ددددد ع ا

لددددذلالمطجدددد  الدددد دا"ايددددفايددددت اتنفيددددزاالمطلدددد   الددددك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3


 B.O.Tلتحفيز تمويل التنمية بنظام  نموذج مقترح للتحاسب الضريبي                        بدويمحمد عباس أ.د.  

3 
 

لمنلدد  يثالم دد  ا لممدد يا عددكااتط يدد المط دد    جاا
ا(ا؟B.O.Tف ظ  المف   ا لمت ني ا  ن المطعاي ا).

 مطددد ااددد ثالم دددو الم ددد يفكايدددعع ا عدددكاصددد لكا
لم  لدد اطددثا ت المطدد  ،الدد ثالمندد للزالم دد يفي المتددكا
ت تفلاف ال تعط  لجالدكاتعد المط د    جا ديا ثامهد ا

 ا عددكاتن ادد جالال ددتعط  افصددف ا  طدد ،امددذم اتع  لدد
لددد ثاط ددداع الدددذلالمفندددثالدددكاايفيددد اتلددد ي ا طددد ذرا
منيدددد  المدددد ف الم دددد يفكايددددع  ارمددددكاتن يدددد الم  دددد  ا
لمم  لامع  يفي المذ ايت توا عيهال مف  الم و ا
لم ددد يفك،ا ف متددد مكازيددد   اصددد لكالم  لددد ا عدددكا ت ا

،ا(B.O.Tط  المط     جالمتكايت اتط يعه اف ظ  ا).
فنيثايع  الذلالم ط ذرالمكال دتنل والال دتعط  لجا
 ن الأل  ل المتكاتننالالمت طيد الالقتصد  ي المتدكاالا
تدددتطاثالم  مددد اطدددثاتددد لي الألطددد ل المالزطددد امتط يعهددد ،ا

م   اا71مص ص الكاظ اق   ثا  يف الم م ا ق ا
،ا ذمد الدكاظدد االمفع دف المتدكاقدد  ا عيهد الددذلا0223

 فد  لجالم د يفي ار طد الالمن   ثاطثانيثارمن لدهامإ
مطفددددددد تالم  لمددددددد الم ددددددد يفي ،ا من   ددددددد المط ددددددد مافددددددد ثا
ل  فدد  لجالم دد يفي اددددددااطددثا جهدد ا ظدد  ادددددداالاتطعدد ا
نددد لزلاننينيددد امال دددتعط  ،ا  عدددكاذمددد اتاطدددثاط ددداع ا
لم  ل دد الدددكاتندد ي افددد ي امإ فدد  لجايافددد ال دددتنل وا
لال دددددتعط  لجالمتدددددكات جدددددهارمدددددكاتط يددددد المط ددددد    جاا

(االمتدددددكاتتلعدددددواتطددددد لالاB.O.Tل اف ظددددد  ا).ف  دددددتم 
ام مف اط االات تليلاطيزل ي الم  م اتنطعه .ا

 تو ي ددد ا عدددكاطددد اتنددد  اتعيددد الم  ل ددد ا ددد  اطدددثا
لمت دد عالجاف ددوثال ددتج ف ا طعيدد المتن  ددوالم دد يفكا

(،ا يدد   اB.O.Tمطتلعفدد جاتنفيددزالمتط يدد اف ظدد  ا).
جددد ل الدددذ المت ددد عالجانددد  المطنصددد  اف ظددد  المف ددد  ا
 لمت ني ا  ن المطعاي ،ا لمفع ف المتكاين  ا عيه الدذلا
لم ظ  ،ا لمطزلي المتكاينننه امألل لفالمتكات طد اطدثا

مالمدددددده،ا ت دددددد المتن  ددددددوالم دددددد يفكا ددددددثات فدددددد  ا
 (.ااB.O.Tلم  ا جالمتكات ط اف ظ  ا).

 أهمية الدراسة:  2 -1
م  ل دددد الددددكاتندددد ي افدددد ي امعندددد للزاتتطعددد اتلطيدددد ال

لم دد يفي ادددددددددافمددالفال  فدد  لجادددددددايطا ددهال ددتنل وا
لال ددددتعط  لجا ندددد اتط يدددد المط دددد    جاذلجالآلعدددد  ا
لاليج في ا عكالمت طي الالقتصد  ي اما  هد ات دا ا فلد ا
ط ميددد اافيددد لا عدددكالمط لز ددد الم  طددد ،ا ذمددد اطدددثامدددال ا

طدددددد ذرال دددددتج ف المطن  ددددددوامعط دددددد  ا الددددددكاريجدددددد  ا 
مطن  ددددددف المط دددددد    جالمتددددددكايددددددت ار  دددددد له اف ظدددددد  ا

.(B.O.Tا ددد يفي ،ا ذمددد افطددد ايدددع  ارمدددكات دددجيلا)
لال ددددتعط  لجالددددكاطعدددد الددددذ الم دددد ا ج،ا لي  لاددددهامطدددد ا
يت تدددددوا عدددددكا جددددد  افددددد ي اينددددد اطنددددد ال  فددددد  لجا
لم ددد يفي ادددددداانددد لزاال دددتنل والال دددتعط  لجامتط يددد ا

لمجزلددكااتعدد الم دد ا جاددددددداطددثاتلطيدد ا عدد المط ددت ييث
 لماعددك،امص صدد الددكاظدد اقدد   ثامال ددتعط  ات دد  ا
لم  مددددد اطدددددثامالمدددددهارمدددددكااتلددددد ي اط ددددد  الال دددددتعط  ا
لمندددددد مك،ا ت  ددددددجاطددددددثالجدددددد اذمدددددد المهيلدددددد الم  طدددددد ا
مال تعط  ا لمط  لالالمن  ام  ل  المت  ي  جالمطت عن ا
ف ال تعط  ا لقتد ل اطد اتد ل االزطد امعتد  يتامال دتعط  ،ا

 الم  ل ددد المن ميددد الددد ا م ددد اطددد ات لددد  ا عيدددهاتلطيددد
الم  كا ن المط  لط الكالذلالم وث.ا

 :  الدراسة أهداف وخطة  3 -1
تلددد ي اارمددد ا لي دددكالدددذ الم  ل ددد اف دددا  تهددد ف

 طدد ذرامعتن  ددوالم دد يفكايددع  ارمددكاتنفيددزاتط يدد ا
(،ا يت دددددطثالدددددذلالمهددددد فا(.B.O.Tلمت طيددددد اف ظددددد  ا

الم لي كالألل لفالمف  ي المت مي د
(اطددثاB.O.T).ط  لدد ال لدد  المطفدد ليطكام ظدد  ا (تا)

نيدددددددثالمت  يدددددددفافددددددده،ا تل للددددددده،ا مص لصددددددده،ا
ا طزلي  .
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لمت  يددددفاف طعيدددد المتن  ددددوالم دددد يفكااط  دددد ا (وا)
ا(.B.O.T).معتن  وا ثا ظ  

تلدددددد ي ا طدددددد ذراطاللدددددد امعتن  ددددددوالم دددددد يفكا (را)
،افنيدثا(B.O.T).معط     جالمطط م اف ظ  ا

يد اينط الكالي تها ي   اتنفيزات للاطدثا  ن
رمدددددددكال دددددددتنل والال دددددددتعط  لجامتط يددددددد اتعددددددد ا
لمط     ج،ا طثا  ني اتم  المطن لظ ا عدكا

م ددددد  اا71لمفع دددددف المتدددددكاينددددد  ا عيهددددد المنددددد   ث
 ف م  ف امإ ف  لجالم  يفي .ا0223

 خطة الدراسة:    4 -1
متننيددالاتلدد لفالدددذ الم  ل دد اتددد اتن دديطه ارمدددكا
ت ف د اتق د  ،ا د  المف ندثالدكالمن د الأل  اطن طدد ا
لم  ل ددد ،ا يمصددديالألق ددد  المف قيددد ام  ل ددد ال لددد  ا

(،ال تفدددددد  لجالمتن  دددددددواB.O.Tلمطفدددددد ليطكام ظددددددد  )
لم ددد يفكامعط ددد    جالمطط مددد افهدددذلالم ظددد  ،ا تميددد لا
ط  ق دد الم طدد ذرالمطنتدد  امعتن  ددوالم دد يفكاف م  ددف ا
متع المط     ج،ا  متت الم  ل  اف   اط امعصجا

ا رميه،ا ت صي ته .ا
مي لنظااااااااااااام اإلطااااااااااااار المفاااااااااااااهي -2 

(B.O.T.:) 
ي  اطعتط ا   ا ت طيد الالقتصد  المطصد  اف د  ا

تندددد اجهدددد  الم  مدددد اا ندددد اا0213لم دددديمالددددكاطدددد   
جددذوالال ددتعط  لجارمددكالم دد الالمطصدد  اطددثامددال ا
تاعد اطددثاطندد  ،اط هدد الم عيد المت ط يدد ال يعدد الألجدد ا

،ا لم عيدددد المطت  ددددل الألجدددد ا0202لمتددددكاتطتدددد ام دددد  
لال ددددددددددتعط  ي ،ا لمت ط يدددددددددد ا لمط  يدددددددددد اف مط دددددددددد    جا

لمطل  ندددد ان ميدددد ،ا قدددد التمددددذجالم  مدددد الم  يدددد اطددددثا
ل جدد ل لجالمطع يدد ارمددكاتدد لي المتط يدد المددالز ا ددمها

امتننيالالذ المطن   المعالع .
ا

 ت  ددد اتجددد  والمددد   المتدددكاتطددد افددد ف اط نعددد ا
لالقتص  ي المتكاتط افه اطص ات ه افن ج ارمد اف يد ا

مت طيدد المطمتعفدد اطددثاتنتيدد ا ل دد  امط لجهدد اتندد ي جال
المفدددددد ي لدددددد اا(.B.O.T،ا ي دددددد ا ظدددددد  ا)(1)لمط ددددددتنف 

لألل ددددد امتط يددددد اط ددددد   جالمف يددددد المتنتيددددد ا ت زيدددددزا
لمت طيددد الالقتصددد  ي ا لم طددد الالقتصددد   امتعددد المددد   اا
  ثاتثاتتنطددد اط لز  تهددد ات فددد  اط ميددد ،ا  ت ددد   الدددكا
لددددددذلالمن دددددد اطددددددثالم  ل دددددد المت  يددددددفافدددددده،ا تل للدددددده،ا
 مص لصدده،ا طزليدد  ،ا ذمدد ا عددكا ندد اطدد ا ددي  الددكا

المف  ي جالمت مي د
لبناء والتشاييل ونقال ا بنظام التعريف  1 -2

 : (1) (.B.O.T)الممكية 
،انيدددثات ددد فاB.O.Tت ددد  جات  يفددد جا ظددد  ا)

ط ظطددد الألطددد المطتنددد  امعت طيددد المصددد   ي ا)المي  يددد  ا
                                                             

:ػٍٟ ذٌه ػٍٟ اػزّ ٔب (1)  

Gupta, A., Gupta, M., & Agrawal, R. (2013). 

Identification and ranking of critical success 

factors for BOT projects in India. Management 

Research Review, 36(11); Markom, R., & Ali, 

E. (2012). A legal analysis of successful and 

problematic build operate and transfer (BOT) 

projects in Malaysia. International Journal of 

Business and Society, 13(2); Shrestha, S. (2011). 

Prospects of BOT (Build-Operate-Transfer) pr-

ojects for infrastructure development in Ne-

pal.Journal of the Institute of Engineering, 8(1); 

AbuShams, I., & Awamleh, M. (2004). P-ublic 

private partnership through, build-operate tra-

nsfer in Jordan waste water sector. Eighth Int-

ernational Water Technology Conference, IW-

TC8 2004, Alexandria, Egy-pt.Retrieved from 

http://www.iwtc.info/2004;  Khan,A. H., Jamil, 

M., Sattar, M.(2008), “The Trend of Build Op-

erate and Transfer (BOT) Projects in  Pakist-an” , 

First International Conference on Construction 

In Developing Countries (ICC-IDC–I),“ Advan-

cing and Integr-ating Con-struction Ed-ucation, 

Research & Practice”, Karachi,, Pak-istan,pp.88-

97, available in: civil.neduet-.edu. pk/.../Conf-

erence-%20Proceedings.  
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UNIDOظددد  ات  قددد  /افطنت ددد  اينددد  اا"ا(د0)فو دددها(ا 
لمنلدددد مالممدددد يافت فيددددذال   دددد  ا)ا دددد طالالمتصددددطي اا

،ا لالنتف ظافده ي ا لي ل تها لمتط ي (امط   ماف ي ات  
 لدددكامدددال التددد  ال  ل  المطنددد   ايندددالامدددهالمنصددد  ا
 عدد اطن فدد الممدد ط جالمتددكايندد طه اطددثا  للدد ا   دد  ا
 نندددد الاطعايدددد ا،افنيددددثاالاتزيدددد ا ددددثالمطتفددددالا عيددددها
 لمطنددددد  الدددددكالم نددددد اميدددددتطاثالمنلددددد مالممددددد ياطدددددثا
ل دددت  ل ال دددتعط  لتها طن فددد اتاددد ميفال  ل  ا لمصدددي   ا

 ا  لدد اط   ددو،ا لددكا ه يدد امعط دد  ما،اف   دد ل ارمدد
لمطدد  ايندد  المنلدد مالممدد ياف ندد المطعايدد ارمدد المجهدد ا
لمنا طيددد ات اجهددد ام صددد اتمددد ءاج يددد  اطدددثامدددال ا

اطددددددددد ا  لدددددددددهالنددددددددد المفددددددددد نعيثاا،ط  قصددددددددد ا  طددددددددد "
د"لطتيدددددد زاتط نددددددهالم  مدددددد ات ارندددددد ءاليل تهدددددد ا(1)فو دددددده

مط تعط ال  ات ا  ا ا ل ي ات اتج فيد ايدت افطنت د  ا
تدد في المتط يدد المددالز ا   دد  ات اتلدد ي ا لي ل  ا تندد ي ا
مدد ط جالندد اط للددالالمف يدد الأل   ددي امعط تف دديثاطن فدد ا
لمنص  ا ع ا  لل امطد  اطند   ات تهدكافت دعيطهامهد ا

 اتج يدددد الم ندددد اطدددد  الددددكان مدددد اصدددد من اال ددددتط ل  ات
دا" فددد   ا دددثا(0)اطددد اتددد ات  يفدددهاتي ددد افو دددهتمددد ء"،ا

التف الاتن  افهالم  م ات اتن اتجهزته ال  ل ي اطلاتن 
لم دددددد ا جالمم صدددددد الألج فيدددددد افندددددد  ات دددددديي اتندددددد ا
المط للددالالم  طدد الالقتصدد  ي ا عدد ا فندد الم دد ا ،ا ذمدد 
 ظي اقي طه اف  دتنال الدذلالمط لدالالد ل اطد  الم ند ،ا

لدكا ه يد ااتعتز الم  ا افت عي المط لالامع  مد ا ع اتث
  لدجالم ن ،ا ل الدكان مد اجيد  ا   ثاطن فد "،ا قد ا

                                                             
(2)  )UNIDO : BOT, Guide Lines for Infrastr-uc-

ture Development through, Build –Op-erate 

– Transfer (BOT) Projects 1996, page 3. 

 اٌّظييييرفٟ اٌز٠ّٛييييً اٌفزييييبػ، ػجيييي  طييييبٌؼ طبٌؼ،رشــييييـ ٞ (1)

 ٚٔمٍيً ٚاٌزشــيـ ١ً اٌجٕيب  ثٕظيبَ اٌزؾز١يخ اٌج١ٕيخ ٌّشــــــرٚػبد

 إٌّظيٛرح، ٚاٌزٛز٠غ، ٌٍٕشر وٍّبد يار ،( B.O.T)  اٌٍّى١خ

 .032.،ص2116
 .Bٚاٌزطيي١ٍُ ٚاالضييز الي اٌزشيي١١  ػمييٛي"  ، ِؾّيي  اٌرٚثييٟ، (2)

O.T “إٌٙؼخ يار ،"اٌخبص اٌ ٌٟٚ اٌمبْٔٛ إؽبر فٟ يراضخ 

 .32. ص ،2103 ، اٌمب٘رح اٌؼرث١خ،

ا)ا.B.O.Tطناط المن د  ال  ل  المطصد ي ا ظد  ا)
اااامددددي ارالا ندددد لتار ل يدددد تايت هدددد اتندددد الأللدددد ل ادا"ا(1)فو دددده
لم ددددد ا جافطنت ددددد  اف منيددددد  ا عددددد ا فنتدددددها تندددددجاات 

ت ارنددددد ءا نددددد لته ااطدددددثالم  مددددد اط دددددع ميتهافتاعيدددددف
ت  لامه،افدو ل ام طد اال  ل ي ،ا لفن تامع   لالمتك

مددهاف  ددتنال اا  طدد امعجطهدد  ،ا ذمدد اطن فدد المتصدد ي 
المط دددد  مامطدددد  اطندددد   اطددددثالمددددزطثا ل ددددتياللها عدددد 
لأل فدددد  ،ال الطتيدددد زا ندددد ار ل  اذ الفي دددد ام صدددد ،ا

ر ل  اط لددددددالا دددددد  ،ا الايادددددد ثارالامطدددددد  اا ط  دددددد   
 فنددد جالمط ددد  ما تملددد   ااطعتدددز طنددد    ،ا يتنطددد الم

  دد  اينصددعه االمط ميدد ،ا يتن  دد ا   دد تالددكا ددا 
اطثالمط تف يث..."ا

وماااان هااااذف التعريفااااات يتضاااا  أن مف ااااوم نظااااام 
(B.O.T:يقترن بالثالثة مراحل التالية ،) 

ا  ددددددددددد اف ددددددددد افإ    اطهطددددد  الم  مددددددددقياالمرحمة األولي:
المط للددددددالالم  طدددددد األندددددد  تو ددددددي اتندددددد ا

 ددددد ا جالمنلددددد مالممددددد يالألج فدددددكات ا
 اإلنشاء )المطنعكادددددا  ا المط   ماددددددا

Building،)ا
 ت دني ااتند  ا د ا المط د  مافدإ ل  االمرحمة الثانياة:

لدددذلالمط لدددالالتددد  ازط يددد اتافددد اال دددت  ل ا
تصددددددددد المتط يددددددددد اف   ددددددددد ل امأل فددددددددد  ا

ا(،Operating)التشييل 
تصدد  اامتددزل ا دد ا المط دد  ماف ندد راالمرحمااة الثالثااة:

لدددكان مددد اجيددد  اطعايددد المط ددد  مامع  مددد ا
 نقااال الممكياااة )ق فعددد اال دددتط ل ات دددنيعها

Tansferring .) 

                                                             
 رلُ اٌمؼ١خ فٟ اٌّظرٞ اإليارٞ اٌمؼب  ِؾىّخ ؽىُ: أظر (3)

 اٌّجيييبي  ِغّٛػيييخ فيييٟ ِٕشيييٛر ،25/3/0556 ثزيييبر٠  046

 اٌمؼييييييبئ١خ اٌطييييييٕخ( اٌّغّٛػييييييخ) اٌّؾىّييييييخ لرررٙييييييب اٌزييييييٟ

 .255. ص ،(ق. ش)اٌؼبشرح
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البناء والتشاييل ونقال  نظام خصائص  2 -2
 :   (1)(.B.O.T) الممكية 

طددثالمت  يفدد جالم دد فن ايطاددثال ددتمالياطدد ايت دد افددها
اطثامص ليا عكالم ن المت مكدا(.B.O.T) ظ  ا

اي دتن ال نيدث لمطد  ، ل يعد  ي د اطدثالم ند   (تا)
 زط ي ال يع .ا لت لج      ت فيذل 

المط للدددددددالالم  طددددددد ايددددددد تفلا ددددددد   افط ددددددد    ج (وا)
طد م اتطد يعكامدذم اي تفد ا لمن طيد ،  لمط د  يل
 لمف ي المتنتي .ام ص امط     ج ت نيعكا

 جدد  التندد  اطدد مكايددت اتا ي ددهاقفدد ال   دد  اطددثاا (را)
قفددددد المطع  ددددديثالمط تطددددديثارمدددددكاقل  ددددد جاميددددد ا
نا طي ا)المنل مالم   ،المنل مالمم يا(،ا لد ا

 يطع الم ن  اص نف الالطتي ز.ا
 جددد  ا ددد ا المط ددد  مالمتدددكاتتددد مكاطزل مددد اا لددد ا ( ا)

فددددد ل الم طعيددددد جالمط تفلددددد افت دددددني المط ددددد  م،ا  لي
يدددددد اطعدددددد المنا طدددددد الم نددددد  اطددددددلالأللدددددد لفالمط  

  ددددد ا جالمطنددددد  الجا طددددد    المطددددد ل الأل ميدددددد ،ا
 ت تفددددد الدددددكالمط دددددل م ا دددددثا ددددد ل اا لالقتددددد ل 

  م ط المن   اتط  المطن  يث.
 تنت ر لمتك لم مط  لالقتص  ي  لم ن   طث ي  ا (ها)

 طتمصص . ل ي  ل لع ا مف لج طف مغ رم 
  لمت ديي ،المف د   لدك طتت ف د  ط لند ا عالع  يت طث ( ا)

 ط  ااااااااااا ه ي  لك لم  م ارمك لمط   م،اتن يعهاااات ني 
 لالطتي ز.

ا
                                                             

 االٔشيب اد ػميٛي فيٝ اٌزؾىي١ُ(. "2104)ضيؼ  ضيؼ  اٌيي٠بٟٔ، (0)

 اٌطيٕٛٞ ؽجمب ٌألٔظّيخ اٌطيؼٛي٠خ"، اٌّي رّر .B.O.T اٌ ١ٌٚخ

 اٌزؼيبْٚ ِغٍيص ثي ٚي اٌزغيبرٞ اٌزؾىي١ُ ػشير ٌّرويس اٌزبضيغ

، ػّيبْ، طيالٌخ ٚطيٕبػخ رغيبرح غرفيخ ِيغ اٌخ١ٍغٟ ثبٌزؼيبْٚ

 ػّييييييبْ. ثؾييييييش ِزييييييبػ ػٍييييييٟ اٌّٛلييييييغ االٌىزرٚٔييييييٟ :

https://www.ut.edu.sa/web/saad/c-v 

 

 

 

 

البنااااء والتشاااييل ونقااال  نظاااام أطاااراف  3 -2
 :(.B.O.T)الممكية 

 ط ايت د افدها(.B.O.T) يت  اطثات  يف جا ظ  
افديث  د لا  طثامص لياتثالذلالم ظ  ايناطدها ند 

لمنلددددد ما تنددددد اتل للددددده  لممددددد ي لمنلدددد  يثالمناددددد طك
ل  ل يد ،ا لملد فالمعد  كا لمجهد الدك ططدعالتا لمناد طك
لمط د  م،ااطد ا   ا  لك لمطتطع  لمم ي ل المنل م

     اليط ايعكد
 :اإلدارة المانحة لالمتياز الطرف األول:

 لدددكاتطعددد الملددد فالأل  الدددكا نددد الالطتيددد ز،ا
 تتطعدددد الدددددكالم ددددميالم ددددد  المددددذ ايط ندددددهالمنددددد   ثا

ال  ل  المتدك طفهد   صالني ارف ل الم ند ،امدذم اي دط 
ا(الأل م ي (B.O.T ن  لك ل ل تا تا ث تث ي تعز 

ات دم ي لن اتا ثا لم  ط ، ذ ءالم مصي المط   ي 
ااا لمفعد ي ج،  لمطن لظد ج ا م  مد  رقعيطيد  صدف  ذ  

اا مهيلددد جاط لنيدددهاصدددف اذ  ات م صددد تاات اتثاتاددد ث
ذ  ات دددددم يالم  طددددد ،ات ا لمطع  ددددد ج اصدددددف اطدددددثات

المن دد  امهدد ال تدد فالمتددكالمطه يدد اا م ن فدد جام صدد 
اطصددد اف م مصدددي الدددكات ال   ددد الدددكا ددد ل ال  ل  
ا.(0)لم  ط  لمط   ي 

)Operation المشاروع  الطرف الثااني: شاركة
)Entity(ا1)ا: 

لدكالم د ا المتددكاتع د امند  ا نيدد الد ات فيددذا
 ندد الم دد ل )لالطتي ز(،ا تطدد   ا طعهدد ا لندد تاألنادد  ا
                                                             
(2)Sharaffudin, Hassan & AL-Mutairi1, Ab-dulla 

(2015). “Success Factors for the Im-plemen-

tation of Build Operate Transfer (BOT) 

Projects in Kuwait”, International Journal of 

Business and Management; Vol. 10, No. 9.  

 

ٔظيييبَ اٌجٕيييب  ٚاٌزشييي ١ً (" 2114) ٌٍزخطييي١ؾ اٌؼرثيييٟ اٌّؼٙييي  (3)

ٌز١ّٕخ فٟ ا٠خ رؼٕٝ ثمؼب٠ب يٚرضٍطٍخ  ،  " BOTٚاٌزؾ٠ٛيييييييً 

، اٌؼ ي اٌخبِص ٚاٌضالصْٛ، اٌطٕخ اٌضبٌضخ، ثؾش  ٌؼرث١خر األلطبا

 :ِزبػ ػٍٟ اٌّٛلغ االٌىزرٟٚٔ 

  www.arab-api.org/images/publication/pdfs/.../85 

_develop_bridge32.pdf 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifwbbxvvfJAhVLVRoKHUC1D2oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-api.org%2Fimages%2Fpublication%2Fpdfs%2F85%2F85_develop_bridge32.pdf&usg=AFQjCNH-sxtcCuyknrJnHEAZPFAQ5cHz0Q&bvm=bv.110151844,d.d24
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifwbbxvvfJAhVLVRoKHUC1D2oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-api.org%2Fimages%2Fpublication%2Fpdfs%2F85%2F85_develop_bridge32.pdf&usg=AFQjCNH-sxtcCuyknrJnHEAZPFAQ5cHz0Q&bvm=bv.110151844,d.d24
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifwbbxvvfJAhVLVRoKHUC1D2oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-api.org%2Fimages%2Fpublication%2Fpdfs%2F85%2F85_develop_bridge32.pdf&usg=AFQjCNH-sxtcCuyknrJnHEAZPFAQ5cHz0Q&bvm=bv.110151844,d.d24
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/.../85
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/.../85
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لمندددد ل يثالم دددد  ي ا،ا تات ددددوالددددذ الم دددد ا المنندددد الا
 لالمتزلطدددد جافط جددددوا صدددد يا ندددد الم دددد لا ،ا قفدددد ا
ر  ددد له ايدددت اتاددد يثالتنددد  اطددد مكافددديثالمطع  ددديثاطدددثا
لمنلدددد مالممدددد ي)لمطنعكات الألج فددددك(،ا يادددد ثالددددذلا
لالتنددد  اط دددل التا دددثار ددد ل ا  ل ددد اجددد  ءامعط ددد  م،ا

 ددددد ا المط ددددد  م،اا تنددددد ي ا ددددد  امت فيدددددذ ،ا تاددددد يث
 تنصدي انصدد ا ت المطد  اطددثااد المطع  دديث،اتطدد ا
 دد ا المط ددد  مالهددكالمتدددكاتاددد ثاط ددل م ا دددثات فيدددذا
ل  ددت لتيجي الم  طدد امعط دد  ما ت جيددها  دد لها لتمدد ذا
لمندد ل لجا ددطثا لدد الاط ددل مي تها لندد امطدد اتدد الالتفدد الا

لدددد فا دددد ا اا عيددددهالددددكا ندددد الالطتيدددد ز،امددددذم الدددد ث
لمط ددد  مايتفعدددد  الدددكاتننيددددالاتافددد اقدددد  اططادددثاطددددثا

ظافددواف اقدد  الأل فدد  افوقدد اتاعفدد اططا دد ،اطددلالالنتفدد 
طدددددثالم ددددديل  ا عددددد المنددددد ل لجالمف  مددددد الدددددكات دددددني ا
لمط دددددد  م،ااطدددددد ات دددددد  ا دددددد ا المط دددددد  مامع دددددديل  ا
 لالنتف ظافوصد  المط د  مامدال التد  اندالالالطتيد زا
لمط لدد امهدد اطددثاقفدد المجهدد اط  ندد الالطتيدد ز،ا لمتددكا
يجدددوان ددد فه اف قددد اف منددد انتددد اتدددتطاثالم ددد ا اطدددثا

  د ا  مذم ات تفد  ،  ل اط ا عيه اطثالمتزلط جاط مي
(ا.B.O.T ن  ) لك لمع  ك لم لي ك لمل ف لمط   م

ز،ا لمتدكا دتت  ط اط  ند الالطتيد  ل  ل يد  لمجهد  ف د 
 لمتدكاط هد اطصدعن ااطلاجطيلال ل لفاذلجالم القد 

الم  للوافلفي  المن  .
البنااااء والتشاااييل ونقاااال  نظاااام مزاياااا  4 -2

    :(.B.O.T)الممكية 
اطندد   ،ا دد  ا عدد  (.B.O.T)  ندد  ا   ايتجعدد 
اتدددد لي اط ددددل مي الم  مدددد اتنطدددد ا عدددد المتوايدددد  تلطهدددد د

ا د    ا د يه  مال  طث لمم ط جالمجط  ي امألل ل ،
الأل   دي   لممد ط ج لم  طد  لمط للدال ا لد  ال دتاط  

المنلدددد ما   اط لل يهدددد ،ا ت زيددددزارميهدددد اينتدددد رالمتددددك
اتنليد   دث ط ميتد   جزل      لم  م      لك لمم ي

اط  ق ج  لالقتص  ي ،المف   ث لمطجتط ي لنتي ج ته ا
افهد  يت د  لمتدك ل  ل يد  لمت نيد لج م صد  لال تعط  ،
 يدددد  اطعيدددد  ا ظدددد  اا(،1)لم  مدددد ال  ل  الددددكالمجهدددد ز

(B.O.T.)اد (0) ت هايننالالمطزلي المت مي ا
تطايثالم  م اطثاتد لي امد ط جا د   ي االاتافدكا 

 ط ل  ل امت لي ل .
لفي د ام صدد ات دده اارق طد اط دد    جاج يدد  اذلج 

لمتدكاالكاتننيالالمد  لرالالقتصد   ا تيجد الألطد ل 
يددت ار ف قهدد الددكالددكاتعدد المط دد    جات المتددكايددت ا

  مه الكالم  الالمطنعك.
يطعدددد ال صدددد اليفددددد امت ددددجيلاتدددد لالالال دددددتعط  لجا 

 لمتا  م جي المن يع ا لات  وامف لجال ي اطتن طد ،ا
صددد  ازيددد   المافددد   المت دددنيعي امالقتااطددد اي ددده الدددك

لم ل كااا ،ا ت لي افيل اطتا طع ات للاطثالمنيطد ا
 تزيددددددددد الال تط  يدددددددددد المطتف  مددددددددد افدددددددددديثاالمط ددددددددد ل 

 االمط     جاطط اين ثاطثاقي طه اف ظ لفه .
تننيددالالمافدد   الالقتصدد  ي ا ذمدد الددكان مدد اتدد لل ا 

ط د    جاالممف  الكالدذلالمطجد  ،ارذايطادثارق طد 

                                                             
(1) Sadi,(2005). “Build, Operate and Transfer 

(BOT) Project Delivery System in Saudi 

Arabia”. Available in http:/www.tayebfc. 

com. 
 :اعتمدنا في ذلل علي   (2)

    Nandi, R., & Tiwari, S. (2012). State of affairs 

of build-operate-transfer project. International 

Journal of Science and Advanced Technology, 

2(4). Available in http://www.ijsat.com; Kippili, 

M., & Aryasr, A. (2012). “Financial analysis of 

build-operate-transfer (BOT) model: A case 

study for semiconductor industry”.Pacific Bu-

siness Review International, 5(3). Available in= 

=http;/www.pbr.co.in/september2012.aspx;Mark

om, R., & Ali, E. (2012). “A legal analysis of 

successful and problematic build operate and 

transfer (BOT) projects in Malaysia.Internat-

ional Journal of Business and Society, 13(2). 

Available in http://www.myjurnal.my/public-

/issue-view.php?id=3071&journal_id=115-Abd; 

Assaf 

http://www.tayebfc.com/documents/PRIVATIZATION.
http://www.tayebfc.com/documents/PRIVATIZATION.
http://www.ijsat.com/
http://www.myjurnal.my/public-/issue-view.php?id=3071&journal_id=115-Abd;%20Assaf
http://www.myjurnal.my/public-/issue-view.php?id=3071&journal_id=115-Abd;%20Assaf
http://www.myjurnal.my/public-/issue-view.php?id=3071&journal_id=115-Abd;%20Assaf
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 ي افتاعفددددد ا ت دددددط مي ا ت دددددنيعي اتقددددد ا طدددددثاعددددد اتنددددد
اطم ج ته امعجطه  اف   اتق .

تنعيددددد ال  فددددد الالم ددددد  ا لالقتددددد ل المناددددد طكاططددددد ا 
  دف اايت توا عيهال مف  الكا جزالمط لز  ا لك

لم يثالم   ،ا ف مت مكاق ايدع  ارمد اتمفدي اط د  ا
لدكاط دد  االمت دم ا  ثاتثايادد ثاطصدن ف تافزيدد   

 لمفل م .
يدددع  ارتف  دددهارمدددكالمنصددد  ا عدددكااطع ددد امتنيدددي ا 

 المط دددددد    جالمطط ععدددددد المن لطدددددد المططع ادددددد اافدددددد  
مع  مددددد ،اططددددد ايدددددع  ارمدددددكار ل  اتعددددد المط ددددد    جا

 ف ماف   المط ج  اطثاقي  الم  م افإ   له .
ي تفدد اتل دد اطددثا ظدد  الممصمصدد ،انيددثايطاددثا 

لم  مددددد اطدددددثالم ددددديل  ال  دددددت لتيجي ا عدددددكا ددددد ا ا
لمط ددد  م،اعددد ا نددد اطعايتهددد اا طعددد ارمدددكالم  مددد الدددكا

 ن . ه ي الت  الم 
اعتبااااااااااارات التحاسااااااااااب الضااااااااااريبي   -3 

 (.B.O.T) ممشروعات الممولة بنظامل
 اااا

ف  دددددددت ج ماطددددددد اتنددددددد  اطدددددددثا ددددددد  امإلددددددد  ا
(،ايطا  ددد المنددد  افدددوثاطددد ا.B.O.Tلمطفددد ليطكام ظددد  ا)

 ق ط   اي    اتط  الال تف  لجالمت مي د
،اي ددد اتنددد ات دددا  ا نددد  ا(ااB.O.Tتثا ظددد  ا). (تا)

ط لنددد الالطتيددد زالمدددذ ا ددد   اطددد اياددد ثاط  ددد  ها
ط د    جا يتطعد الدكاط د  ماطدثالند  لقتصد  ي 

لمف يدددد الأل   ددددي امع  مدددد المددددذ اي دددد اطلعفدددد اطددددثا
لمطتلعفددددد جالأل   دددددي الم لجدددددوات لل لددددد امتننيدددددالا

 لم ط الالقتص   .
ت تفددد ا ددد ا المط ددد  مالدددكالم نددد  المت ظيطيددد ا (وا)

لمتكاتومذا ا الم مصي الال تف  ي المط دل م ا
يددد ام ددد  ا دددثات دددني المط ددد  ما ل دددتنالمهاتج  ا

طدددثالم ددد  لجا لنددد امطددد اتن دددكافدددهاف ددد  ا نددد ا
لالطتيددد زا لمنددد ل يثالم ددد  ي الدددكالم  مددد اط  نددد ا

لالطتيددد ز،امدددذم الددد ثاصددد لكات ف نهددد الم ددد  ي ا
تم ددددددلامع ددددددد يف ا عدددددددكات فددددددد  الأل دددددددم يا

م د  اا71طثالمن   ثا25لال تف  ي ا لن امعط   ا
،المتدددكاتن دددكافددددوثدا"اتفددد  ا دددد يف ا0223

فدد  الماعيدد امأل ددم يا دد  ي ا عدد اصدد ل الأل ا
 لال تف  ي اتي اا ثام  ه ".

تاددددد ثا ددددد ا المط ددددد  ماط دددددل م ا دددددثاتننيدددددالاا (را)
ريدد ل لجامددال التدد  المت ددني ايددت ال ددتم لطه الددكا
تنليددد المطصددد  ل جالمتدددكا مددد جاتعددد ال يددد ل لجا
 اذم الأل ف  المط تفل افطزل مد الم  د ل،ا ت زيدلا
لمفدد ل ا عددكالتندد  المطع  دديث،ا تي دد ال ددت  ل ا

 لمط  المط تعط . ت ا
تيع م ا د ا المط د  مامع  مد اط  ند الالطتيد زالدكا ( ا)

 ه يدد اطدد  الالطتيدد زافن مدد ايددت المدد يا عيهدد الددكا
  ن الالطتي ز.

ين  ا ن الالطتي زا ع ا في المنص الألص  اا (ها)
لمتددكاتددع  اطعايتهدد امعجهدد اط  ندد الالطتيدد زا لمتددكا

ا    اط اتا ثاف  ثاطن ف .
المقتارح نموذج التحاساب الضاريبي  -4 

لتحفيااااااز تموياااااال التنميااااااة بنظااااااام 
(B.O.T.:) 

  عكا عالال تف  لجا د مف المدذا ،ا لدكاظد ا
لمفع ددف المتددكالتمددذل اقدد   ثا دد يف المدد م المطصدد  ا

  دددد المتن  ددددوا ددددثا دددد يف اا0223م دددد  اا71 قدددد ا
لمدددد م افصددددف ا  طددددد اطددددثانيدددددثارمندددد  ال  فددددد  لجا
لم  يفي ،ددددا تننينددد امطددد اي دددته لهالمفندددثاطدددثاريجددد  ا

مإ فدددددد  لجايطاددددددثاتثايادددددد ثاندددددد لزلامتط يدددددد اافدددددد ي 
لال دددددددتعط  لجالدددددددكاط ددددددد    جالمتدددددددكاتتفدددددددلا ظددددددد  ا

(B.O.T.)دددددد،الددددد مكاذمددددد ات تنددددد الم  ل ددددد امعت  يدددددفاا
ف مط هجيدددد المتددددكاتتف هدددد ا طعيدددد المتن  ددددوالم دددد يفكا
مع قدددددد فا عددددددكالمط نعدددددد المتددددددكايطاددددددثاتثات ددددددت  وا
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لمنددد للزالم ددد يفي المف يعددد امإ فددد  لج،ا ادددذم اتنددد ي ا
عتن  ددوالم دد يفكايافدد اجددذوالال ددتعط  لجا طدد ذرام

،ا ذمد ا عددكالم ندد ا(.B.O.T)متط يد المت طيدد اف ظدد  ا
الم ل  الكالمف  يتيثالمت ميتيث.

من جيااة عمميااة التحاسااب الضاااريبي   1 -4
 في القانون الضريبي المصري:

ت لدد  اط هجيدد ا طعيدد المتن  ددوالم دد يفكا عددكااااا
 ا دد  اطدددثالمط لنددد المتدددكاتددد ظ الال ل المف دددكامع ددد يف

طثانيثاقي  المط   المم  د  امهد ا  فدلا تنصدي ا
لم ددد يف ا عددد ا تيجددد الدددذلالمنيددد  ،ا  عددد اذمددد الدددإثا
 طعيددد المتن  دددوالم ددد يفكاتتفدددلاط هجددد ايطددد افدددعالثا
ط لنددد اي فندددكاتن يددد ال لصدددعه ا  ددد  الممعدددلافي هددد ،ا

ا لذ المط لن الكداا
قي  الم ف المم  لامع  يف ،ا ة األولى:اااالمرحم

يددت اقيدد  المدد ف الم دد يفك،ا ذمدد ا لددكالددذ المط نعدد ا
فطن فعدد ال يدد ل لجالمم  دد  امع دد يف اف متادد ميفاذلجا
لم القددد المتوعي يددد افهدددذ ال يددد ل لجا لمتدددكاتاددد ثاالزطددد ا
معنصدددد  ا عيهددددد ،ا يتلعدددددوالدددددذلاتثاينددددد  المت ددددد يلا
لم  يفكا ل الاا اطثال ي ل لجالمم    امع د يف ا
 لمتادددد ميفا لمطفدددد مغالم لجفدددد الممصدددد ا ت دددد اقيدددد  ا

 .االلط 
 فددددلالم دددد يف ،ا لددددكالددددذ ا المرحمااااة الثانيااااة:

لمط نعدد ايدددت ات يددديثالمطعادددفاف م ددد يف ا لمطفددد مغالمتدددكا
ين  المط  مال تف   ل اطثالم ف المم  دلامع د يف ،ا
ت صددددالالمددددكا  دددد  الم دددد يف ،امددددذم ايمتعددددفاطفهدددد  ا
لم ف الم  يفكا دثاطفهد  ا  د  الم د يف ،الدإذلااد ثا

تثايم ددلامع دد يف ،الأل  اي  ددكالمدد ف المددذ اي فنددكا
لددإثالمعدد  كاي  ددكاطدد ايم ددلال ددالتامع دد يف ،افنيددثا
يطاددثالمندد  افو ددهاقدد االاي جدد ا  دد  امع دد يف افدد م م ا
طثا ج  ا ف ا  يفك،ا ين ثاذم الدكالمن مد المتدكا
ت ددددت ف اليهدددد ال  فدددد  لجات المطفدددد مغالمط ددددتف   ااادددد ا

الم ف الم  يفكات اتزي ا  ه.
لم ددد يف ،ا لدددكاتنصدددي ا المرحماااة الثالثاااة:

لمط نع المتكايت اليه ات ل ا يثالم د يف اطدثالمطاعدفا
فهدد الددكالمطي دد  ات المط ل يدد ا ف   ددع وات الأل دد ميوا
لمتكاين  ل المند   ثالم د يفك،ا   د ط اتصد ا طعيد ا
لمتن  ددوارمدد اط نعددد اتنصددي ا يدددثالم دد يف ،الإ هددد ا
تصدد افددذم ارمددد احمدد اط لنعهدد ،افنيدددثايطاددثالمنددد  ا

ندد الم دد فن ار طدد اا  ددجاتطهدد ا تهدد فافددوثاا لدد المط ل
 .رم الذ المط نع الم ه لي 

لددذلا فدد م م اطددثاتثالمطدد نعتيثالال مددكا لمع  يدد ا
طددثاط لندد المتن  ددوالم دد يفكاي تفدد لثاط لندد ا طدد ا
ط دددت ا اتهتطددد ثاف طعيددد المنيددد  ات صدددالالمدددكالمددد ف ا
لمم  دددلامع ددد يف اعددد المدددكا   لهددد ا طنددد ل ل ،الالاتثا

 ات تطددد ا عدددكالمت ددد فا عدددكالم  ل ددد الدددكالدددذ المف  يددد
لمنددددد للزالم ددددد يفي المتدددددكايطادددددثال دددددتم لطه اافددددد ي ا
مإ فددددد  لجالم ددددد يفي انتددددد ايطادددددثاط  مجتهددددد الدددددكا
لمط نعدددددد المط   ددددددف اطددددددثاط لندددددد ا طعيدددددد المتن  ددددددوا
لم ددددد يفك،ا لدددددكالدددددكالدددددذ المن مددددد ات تفددددد المط نعددددد ا
لأل مددك،ا لددكاط نعدد المنيدد  المتددكاتت دد   ال يددد ل لجا

ميفا لمطفددددددد مغالم لجفددددددد المم  ددددددد  امع ددددددد يف ا لمتاددددددد 
لممصد ،ا لد اطدد اي  دكامد  رال  فدد  لجا دثا لدد الا
لذ المط نع ات للن اطلالمفع ف المتكاين  ا عيهد اقد   ثا

ا.0223م   اا71  للوالم م المطص  ا ق ا
الحااااوافز الضااااريبية ومو ااااف  أشااااكال  2 -4

 : التشريع الضريبي من ا
تت ددد  ات ددد لمالمنددد للزالم ددد يفي ،الدددإم اج  دددوا
ل  ف  لجالم د يفي ال د  ا ظد  اتمفدي الم د للو،ا

،ا  ظددددد  اتعفيدددددجالم ددددد يف ،الم ددددد يف   ظددددد  اتوجيددددد ا
لمم دددد ل ،ا  ظدددد  ال لددددال المط جدددد ،ا  ظدددد  ات نيدددد ا

  ظدددددد  اط   دددددد جالال ددددددتعط  ،ا  ظدددددد  ا  الم دددددد يف ،ا
  ظدد  الأل دد   المتطييزيدد امع دد يف ،ا فدد م م اطددثالددذلا

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028#الحوافز_الضريبية_
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028#الحوافز_الضريبية_
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?nid=164891
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لمت دددد  ،الإ هدددد ات ددددت  اجطي دددد الددددكاتمفددددي الم ددددو ا
لم دددد يفكا عدددد المططدددد  ا) دددد ا المط دددد  م(،ا يطاددددثا
   اتع الأل ا  امعت  فا عكاط قلاا اط هد الدكا

  والم  يفكا طد  اتننيدالاذمد امعفع دف ا طعي المتن
م دد  اا71المتددكايتف  لدد اقدد   ثا دد يف المدد م المطصدد  

طا  يدددد الألمددددذافددددها  دددد اف دددد  اا0223 طددددثا  نيدددد ،ا لي
لم طدد ذرالمطنتدد  اطددثا  نيدد اتمدد  ،ا ذمدد ا عددكا ندد ا

اد(1)ط ا ي  اليط ايعك
ينصد اف   فد  الم د يفكاااإلعفااءات الضاريبية: (أ )

 ددددثاننهدددد الددددكالدددد  ا تنصددددي االم  مدددد "ت ددد ز ا
لم دد يف اف دد  ا عدد ات دد يلا دد يفكات اميدد  ا ددثا
ريدددد ل ام  ددددلاتصددددالتامع دددد يف ا لندددد تاال تفدددد  لجا
لجتط  يددد ا لقتصددد  ي "،ا قددد اياددد ثالدددذلال  فددد  ا
                                                             

 اػزّ ٔب فٟ ذٌه ػٍٟ: (0)

 ِي رّر( 2101)ػجيبش ِؾّي  اؽّي ، ػجيبش، ٔبعؾيخ ػٍيٟ،

 ثٛاليييييغ إٌٙيييييٛع فيييييٟ ٚاٌّب١ٌيييييخ اٌّؾبضيييييج١خ اٌؼٍيييييَٛ يٚر

 ؛ٌٍؼييرائت،اٌؼراق اٌؼبِييخ ا١ٌٙئييخ االلزظييبي٠خ، اٌّ ضطييبد

 ٚفميب االضيزضّبر ،ؽيٛافس( 2115) طيبٌؼ ١ٌٚي  اٌؼس٠يس، ػجي 

 ِظر؛ اٌؼرث١خ، إٌٙؼخ االلزظبي٠خ،يار اٌزشر٠ؼبد ألؽ س

 اإلػفب اد ررش١  آصبر " (2110) اٌط١  ِؾّٛي طفب اٌط١ ،

 اٌؾظيييي١ٍخ ػٍييييٟ اٌؼيييير٠جٟ اٌؼييييت  ٚخفييييغ اٌؼيييير٠ج١خ

 عٕيٛة عبِؼيخ – ثطيٛ٘بط اٌزغيبرح و١ٍيخ ِغٍيخ ،"اٌؼير٠ج١خ

 ػط١يخ طمر، اٌضبٟٔ؛ اٌؼ ي ػشرح، اٌخبِص اٌّغٍ  اٌٛايٞ،

 االضزضّبر ٌزشغ١غ اٌؼر٠ج١خ اٌؾٛافس ،(0551)  اٌؾ١ٍُ ػج 

 & Holland, Davidاٌؼرث١يخ؛ إٌٙؼيخ يار ِظير، فيٟ

Vamn ,Richard J,(1998) Income                     

  Tax incentives For invests, Tax Law design and 

drafting Cvolume 2, international Monetary Fu-

nd = 1998, chapter 23, Zolt,”Eric (2015) “Tax 

Incentives: Protecting the tax base”, available in 

www.un.org/esa/ffd/wp://2015TIBP; Parys, Ste-

fan Van and James, Sebastian, “Why Tax Ince-

ntives May be an Ineffective Tool to Encou-

raging Investment? – The Role of Investment 

Climate,” International Monetary Fund, World 

Bank Group (Washington, D.C.: IMF, WBG, 

2009), available at http://ssrn.com/abstract= 15-

68296; Alex Easson and Eric M. Zolt, “Tax 

Incentives,” World Bank Institute (Washington, 

D.C.: World Bank Group, 2002), available at 

http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Res

ources/EassonZoltPaper.pdf.   

   

 

 

ه،ات اطعقتد تاطعف لتاي دتفي اط دهالم  د لالد ل اني تد
ين  افط  ازط يد اط ين د اي تهدكاف  ته لهد ،ا ي دط ا

لمتدددددكااtax holiday   لدددددذاف  جددددد ز الم ددددد يفي ا
ت دددد فا عدددد ات هدددد ا"ل  فدددد  الما طدددد ات المجزلددددكا

لمتدددكاتددد ات  ددديلاالم ددد ا جلمج يددد  ات اا ددد ا جمع
   له اطثالم  للوالمطف    امفت  اطن   "،ااط ا
قدد ايادد ثال  فدد  اادد طالتات اجزليدد ت،افنيددثاي فدد ا
لمط ددددد  مافط جدددددوال  فددددد  الما طددددد اطدددددثاجطيدددددلا
لم دد للوالدد ل التدد  ال جدد ز ،ا لددذلالدد الألصدد ،ا

م المم  دددددلا قدددد اي صدددددوا عدددد اجدددددز اطددددثالمددددد 
 قدد اجدد  اقدد   ثالم دد يف ا عدد المدد م امع دد يف ،ا

ميتف دددد الع ددددف المندددد اطددددثاا0223م دددد  اا71 قدددد ا
ل  فددد  لجالمطت عنددد اف م ددد يف ا عددد المددد م الدددكا
طن فدد اتمفددي الم ددد يف ا عدد ات فدد  الم ددد ا ج،ا

ل  فد  لجالم دد يفي ،امدد اانيدثالت دد امع  مدد اتث
تاثالمن لزالم ني امجذوالال دتعط  ارمد اطصد ،ا

 ا الددوثاطصدد ا  د ط اتمنددجال  فدد  لجاطددثافد م
،ا0223م دد  اا71قدد   ثالم دد للوا عدد المدد م ا

 مف دددجا ددد  الم ددد يف الدددكا فددد الم قدددجاطدددثا
%ازل جالال دددددتعط  لجالألج فيددددد ا02%ارمددددد ا22

طعيدد  لجاا6,4رمدد اا0223طدثا صددفاطعيدد  ا د  ا
 .0212ا-0227   ا

 ط  ي  امط قفالمط د مالم د يفكاطدثاتف ديعها
طددددثال  فدددد  لج،الدددد ثا طدددد ذرااالتمدددد ذالع ددددف المندددد 

لمتن  دددوالم ددد يفكالمطنتددد  االايجدددواتثاتددد م الدددكا
 ل قهال  ف  لجاان لزا  يفكاف  تف  ل اقيد لا عدكا
لم ط ذرالمطنت  ،انيثاتثاط  مجته ات م الدكا لد الا

المط نع المع  ي اطثاط لن المتن  والم  يفك.اا
 ت  ددكاط  طعدد ااالمعاممااة الضااريبية التمييزيااة: (ب )

ف ددد المططددد ميثاط  طعددد ا ددد يفي اطمتعفددد ا دددثا
تعدد المطف   دد ا عدد احمدد يثاال تفدد  لجاط ي دد ا

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?nid=164531
http://www.un.org/esa
http://ssrn.com/abstract
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?nid=164925
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?nid=164925
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تت عددددددالاف م ي  دددددد الم  طدددددد امع  مدددددد ا  ي  دددددد ته ا
لالقتصد  ي ،الفددكاطجدد  ا د يف المدد م اقدد ايددت ا

توجيدد االمتطييددزا ددثال يددالاط دد  الم دد يف ،ات 
فإ جددددد  ار مددددد  ااTax defermentالم ددددد يف 

لمددددددد م الدددددددكالم  دددددددد  الم ددددددد يفك،ات اتددددددددومي ا
ل دددتنن الالم ددد يف ات ا ل هددد ،ات اقددد ايدددت اذمددد ا

اFiscal bonus ددددثال يددددالاطا لددددو ا دددد يفي ا
يت قددفاط نهدد ا عدد ات ل الم دد ا ،افنيددثاتطدد  ا
ف  ددف اتن ددثالأل ل ات اف  ددف اتصدد   ي اتددز ل ا

ال  لتاطلا تيج الأل ل .
 ا ي  ددددد ا قددددد ات دددددطثاقددددد   ثالال دددددتعط  المج يددددد

لمط  طعددددد الم ددددد يفي المتطييزيددددد امدددددف  المط ددددد    جا
 لقتصددد ل ا عدددكالم ددد للواميددد المطف  ددد  ،افددد  لاطدددثا
 دددد يف الم طندددد افجطيددددلات  ل هدددد اطددددثا  دددد  المت عيددددالا
ا3  ندددد  اتو ددددي الم دددد ا جا  ندددد  المندددد   امطدددد  ا

   لجاطثات  يماقي ل الدكالم دج المتجد   ،ا ي دط ا
 ا ق طددد اذمددد اتي ددد ا نددد  ات دددجي الأل ل دددكالمالزطددد

لم دددددد ا ج،ااطدددددد ا ددددددط المندددددد   ثا فدددددد ال  فدددددد  لجا
ا1764م ددددددددد  اا164لمجط ايددددددددد المددددددددد ل   اف منددددددددد   ثا

 ت  يالتدددها ادددذم ار فددد  لجا ددد يف المطفي ددد جا عددد ا
لآلالجا لمط ددد لجا لألجهدددز ا قلدددلالمنيددد  ا طددد مالجا

ال  ت ر.
 يت دددددد اططدددددد ا ددددددفالاتثالمط  طعدددددد الم دددددد يفي ا

صدد  اف م  ددف المتطيزيدد ات   مهدد المت دد يلالم دد يفكالمط
مادددددد اطددددددثالم دددددد للوالمطف  دددددد  اف  ددددددتم ل اط دددددد الجا
لم  يف ا عكالم م ات افل الا  ل  ،ااط ال تم طه ا
تي دد اف م  ددف امع دد للواميدد المطف  دد  ،الألطدد المددذ ا
يج ددد ات دددع والمط  طعددد المتطييزيددد ايمددد را دددثا لددد الا
لم طددد ذرالمطنتددد  ،انيدددثاتثالمط  طعددد المتطيزيددد المتدددكا

فكالمطصد  اتد تفلاف مط نعد ال تم طه المن   ثالم  ي

لمع معددددد اطدددددثاط لنددددد المتن  دددددوالم ددددد يفك،ا لددددد اطددددد ا
ايج عه اقي لاددداتي  اددددا عكالم ط ذرالمطنت  .

ت ددد امساااموحات كهاااالل األصاااول الرأسااامالية:   (ج )
ط ط ن جارلال الألص  الم ت ط مي اتن ات  لجا
لم ي  ددددددد الم ددددددد يفي المتدددددددكاتومدددددددذافهددددددد اط ظددددددد ا

فات ظطتهددددد المت ددددد ي  جالم ددددد يفي ا عددددد المدددددتال
 عددددددد الال دددددددتعط  الدددددددكاتعددددددد ا، فهددددددد فالمتنفيدددددددز

لألصددد  ،ا ت جيههددد ا نددد الأل  دددل الالقتصددد  ي ا
لمط م فدددد ا لمتددددكاتننددددالاطزيدددد لتاطددددثالمف  ميدددد الددددكا

.ا يتننددالالددذلالمهدد فالددكا(1)لمت طيدد الالقتصدد  ي ا
ط نعددد اقيددد  اقيطددد اصددد لكالمددد ف الم ددد يفكاطدددثا
مال ال تف  اقيط ال لال اطثالمتا ميفالم لجفد ا

 لممص .
 ف  تن ل المت  ي  جالم  يفي المط  ص  االت  ا
 جدد  الم  يدد اطددثالم طدد ذرالمف يعدد امط ددط ن جارلددال ا
لألص  الم ت ط مي ات تم طه اتع المت د ي  جااند لزا
  يفك،ا تت دطثاتعد الم طد ذراطجطد  تيثا لي ديتيثا
لطدددد دا طدددد ذرال لددددال المط جدددد ،ا  طدددد ذرال لددددال ا

اط ثاااللط دل   لك،ا ليط ايعكا   امط 
المجموعااااة األولااااي: نماااااذج اإلهااااالل المعجاااال    

Accelerated  Depreciation  :فدددددددد م م اطددددددددثا
لتفد الا طدد ذرال لددال المط جدد اطددثانيددثالمط ددط ث،ا
رالات ه اتمتعفاطثانيثات ع واتلفينه ،الطثانيدثا
لمط ددط ثات تطدد ا طدد ذرال لددال المط جدد ا عدد الادد  ا

لم ت دددددط مي الم ددددط  افددددإلال اتاعفدددد القت دددد  الألصدددد  ا
ااااااامددددال التدددد  ازط يدددد اتقدددد اطددددثالتدددد  ا ط لدددد ال  تدددد جك

 دد   ال ددت  ل الددذ المتاعفدد اططدد ايددع  ارمدد اتوجيدد اات 
جددز اطددثالم ددو الم دد يفكارمدد التدد لجات ميدد .ا الات دد ا

                                                             
 ررشيي١  فيٟ اٌؼيير٠ج١خ اٌط١بضيخ يٚر ػٍيٟ، اٌؼس٠ييس ػجي  ضيؼ١   (0)

 رضيبٌخ ِظير، ػٍٝ اٌزطج١ك ِغ – اٌخبص اٌمطبع اضزضّبراد

 اإلضييىٕ ر٠خ، عبِؼييخ – اٌزغييبرح و١ٍييخ ِٕشييٛرح، غ١يير يوزييٛراٖ

 .051 ص ،0515



 B.O.Tلتحفيز تمويل التنمية بنظام  نموذج مقترح للتحاسب الضريبي                        بدويمحمد عباس أ.د.  

12 
 

ا– لنددددد تامهدددددذلالمنددددد   ثاا– طددددد ذرال لدددددال المط جددددد ا
م  جدد تا ددثالمن ل دد الم  طدد امنيدد  المدد م الم دد يفك،ا

طددددد اي دددددط افمصدددددطهاادددددإلال االاانيدددددثاتثارجطددددد مك
ي فنكاتثايزي ا دثاتاعفد القت د  الألصد المدذ ام دلا
مإلدددال المط جددد ،ا فدددذم الدددإثاتدددوعي ال لدددال افهدددذلا
لمط ط ثاي ص فارم المد ل الم د يفكالمدذ ايتنندالا
لددكالم دد  لجالأل مدد اطددثا طدد اذمدد الألصدد ،الألطدد ا
لمدددذ اج ددد المدددف  اي تفددد الدددذلالمددد ل اق  ددد تافددد  ثا

  مدد امع دد ا المتددكات ددتفي افتلفيددالاتندد ال للدد اتن طددهالم
 .(0(1)ا ط ذرال لال المط ج امألم ل الم  يفي 

 ف م  ددددف امتلفيددددالات ددددع وال لددددال المط جدددد ،ا
لإ هات ج الم  ي اطثالم ط ذرالمف يع المتكاتمتعدفاطدثا
نيددددددثاتوعي لدددددد ا عدددددد انجدددددد ا ات قيددددددجالال ددددددتنل ما
لم ددد يفك،افنيدددثايزيددد المنددد لزالم ددد يفكااعطددد اافددد ا

لال دتنل ما قعدجالمفتد لجالمزط يد اال دت  ل اانج الدذل
تاعف القت د  الألصد المدذ ايم دلامإلدال المط جد ،ا

ا ل اط ا يت  اطثا   الم ط ذرالمف يع المت مي د
دااFree Depreciationنموذج اإلهالل الحر  (تا)

يندد  الددذلالم طدد ذرا عدد ات دد  الم ددط  امعططددد  ا
ف متيددد  ا ددد  الم ددد  لجالمتدددكايدددت امالمهددد ارلدددال ا
لألصدد الم ت ددط مك،افطدد اي  ددكاط نددهان يدد اتن يدد ا
ط دددد  ال لددددال ا ف متدددد مكاقيطدددد اق ددددلال لددددال ا
لم دد   المددذ ايددت امصددطهاطددثال يدد ل لجات صددالتا
معددد ف الم ددد يفك،ا ذمددد اف ددد لاتالايزيددد اطجطددد ما

لددددددال ا ددددددثاتاعفدددددد القت دددددد  الألصدددددد اتق دددددد لال 
لمم  دددلامإلدددال ،ا قددد ال دددتم طجالم ددد ي الدددذلا

رمدددد ا دددد  اا1716لم طددد ذرالددددكالمفتددد  اطددددثا ددد  ا
 ت توا ع اذم ازي   اقيطد الال دتعط  لجاا1731

                                                             
(0) Sam A. Hicks, "Choosing the form for. 

Business Tax Incentives, "The Accounting 

Review (July, 1978), P. 710. 

 

ا016رم اا1761طعي ثاا    الكا   اا22طثا
،ا طددثاعدد اتزليدد اط دد  ا1731طعيدد ثاا   دد ا دد  ا

 ط تظ ارمد الال تعط  لجالمص لي اف ا اط تعط ا
لمندد المددذ ال تف تددهالمنا طدد الم دد ي ي ازللدد لتا ددثا
ن جددد الالقتصددد  المنددد طك،اططددد ات ءارمددد المتمعدددكا
 دددثال دددتم ل ا طددد ذرال لدددال المنددد ا ل دددتم ل ا
تنددد ا طدددد ذرال لدددال المط جدددد المف يعددد الألمدددد ء،ا
 يددد ءالمدددف  اتثا طددد ذرال لدددال المنددد ايتطيدددزا

 د(0)فط ايعك
 اط ايت امصطهاطدثات هايطع اقط المط    الكاتن ي 

رلددال ،انيددثايطادددثامصدد اتاعفددد االقت دد  الألصددد ا
لم ت ددط مكاف ما طدد الددكا دد  ا لندد  ،ا لدد اطدد ايلعددالا

-Instantaneous Depr عيدهال لدال المفد   ا
eciationمذم اي تفد ا طد ذرال لدال المند اتاعد اا

 طددد ذرال لدددال الم ددد يفكاتنفيدددزلتا عددد الال دددتعط  ا
ا.(11ا)الكالألص  الم ت ط مي 

يع  ال تم لطهارم اتثاتند ارطا  يد جالمدتنا الدكاا 
لال دددددددددددددتعط  لجا دددددددددددددثال يدددددددددددددالاتنييددددددددددددد ا  دددددددددددددوا

ا.(2)لمط ط ن ج
 لند تانموذج اإلهالل خالل فترة زمنية محددة:  (وا)

مهدددذلالم طددد ذراينددد  المت ددد يلالم ددد يفكالمفتددد  ا
لمزط يددددد المتدددددكايدددددت امالمهددددد ارلدددددال الألصددددد  ا
لم ت ط مي ،ا فلفي  المن  الإ دها لند تامط دط ثا

لدال المط جدد اتادد ثالددذ المفتدد  المزط يدد اتقدد ال 
طدددددثا ددددد  ا ددددد  لجالم طددددد ال  تددددد جكامألصددددد ا

،ا قددددد ال دددددتم طجالدددددذلا(3)2لمم  دددددلامإلدددددال 

                                                             
يراز،  ؽبِيي  ػجيي  اٌّغ١يي ، يراضييبد فييٟ اٌط١بضييبد اٌّب١ٌييخ، ( 2)

 .055، ص 0514ِ ضطخ شجبة اٌغبِؼخ، اإلضىٕ ر٠خ، 
 .055ػٍٟ، ضؼ١  ػج  اٌؼس٠س، ِرعغ ضبثك،  (3)

(4) A.R. Prest, Public Finance in Theory and 

Practice, (London: Weidenfeld and Nico-

lson, 1985), P. 331. 

(5) Jack Heller and Kenneth M. Kauffman, Tax 

Incentives for Industry in Less Developed 
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لم طددد ذرا ددد  اطدددثالمددد   ،اط هددد افعجياددد المتدددكا
ت ددط اف  ددتهال اتاعفدد القت دد  الألصدد اف ما طدد ا
لمم صددددددددد اطعددددددددد اصددددددددد    المت دددددددددعي ا لآلالجا

طد التف تدها لمط  لجالمم ص اف مفنثالم عطك،اا
تي دد تالم اليدد جالمطتندد  الألط يايدد المتددكات ددط ا
ف  تهال اتاعف القت   الألص  الم ت ط مي المتدكا
ت تم  الكالمصد    جالمن فيد امدال الممطد ا
 ددددد  لجالأل مددددد اطدددددثاني تهددددد ال  ت جيددددد ،ااطددددد ا
لتف ددددجالدددددذلالم طدددد ذراتي ددددد تال جعتدددد لامت دددددجيلا
لم  ا جا ع اتط ي الألفن ثالم عطي اف م ط  ا

  دددتهال اتاعفددد الألصددد  الم ت دددط مي المالزطددد اف
معفندددددثالم عطدددددكا عددددد امط ددددد اتق ددددد لا ددددد  ي ا

 .(1)3طت   ي ا
 يت دددددد اططدددددد ا ددددددفالاتثالالمددددددتالفافدددددديثالددددددذلاااااا

لم طددد ذرا فددديثا طددد ذرال لدددال المنددد الددد اتثالمفتددد  ا
لمزط ي المتدكايدت امالمهد ارلدال الألصد الم ت دط مكاالا

لمت ددد يلاايتددد  اتطددد اتن يددد ل امعططددد  ا مادددثاينددد  ل 
لم دد يفك،انيددثاقدد اتمتعددفالمفتدد لجالمزط يدد المطندد   ا
مإلددال افدد متالفا   يدد الألصدد  ا لمطجدد الجالمتددكا

اي موالمط  مالكات جيلالال تعط  اليه .
-Initial Allowa ئينمااااوذج القسااااط المبااااد  (را)

nce :يندددد  الددددذلالم طدددد ذرا عدددد ار دددد ل ا  ددددف ا 
ط ي دد اطددثاتاعفدد القت دد  الألصدد المن فدد امإلددال ا
)ل لددال المط جدد (ارمدد اق ددلال لددال الم دد   ،ا
 ي ددط افمصدد المن ددليثالددكالم دد  الأل مدد اطدددثا
لمني  ال  ت جي امألص ات صالتامعد ف الم د يفك،ا
اط ايت ال ت زل اقيط ال لال المط جد اطدثاتاعفد ا

                                                                           
Countries (London: Harvard Law School, 

1936), P. 27. 
(1) R.M. Coen, "Investment Behavior: The Me 

asurement of Deprciation and Tax Plicy," 

The American Economic Review (March, 

1975), PP. 59-74 

معنيطددددد المن فعدددددد امإلدددددال الددددددكاالألصددددد ات صددددددالتا
لم   لجالمت مي امع   الأل م ،ا فدذم ايدت ال دت  ل ا
جددز اطددثاتاعفدد القت دد  الألصدد الددكالم دد  الأل مدد ا
تمتعدددفاقيطتدددهافددد متالفا  دددف ال لدددال المط جددد ا

 .(0)لمتكاي ط افه المت  يلالم  يفكا
 قدد ا دد مال ددتم ل الددذلالم طدد ذرالددكالم  يدد ا

ا1723جعتدددد لا ددددد  اطددددثالمدددد   ،انيددددثال ددددتم طتهال 
مت جيلالمص    جالال جعيزي ا ع المتن  اطدلا ه يد ا
لمندددد والم  مطيدددد المع  يدددد اطددددثال  تدددد رالمن فددددكارمددددد ا
ل  تدد رالمطدد  ك،ا ط زلمددجات ددتم طهانتدد اتثالمددف  ا
يدد ج الم ددفوالم لي ددكالددكا جدد  ال جعتدد لالددكاتننيددالا
تلدددد لله ا لي دددد   اف دددد  ات ددددل مه المتجدددد   ا لمطن لظدددد ا

  ل دددددكامعط تجددددد جالمف يل  يددددد الدددددكا عددددد المط ادددددزالمت
ا.(1)لأل  لالالم  مطي ارم ارتف مالذلالم ط ذرا

اط ات دتم  الم اليد جالمطتند  الألط يايد الدذلا
%اطدثالم  د  احالفا02لم ط ذرانيثاي ط افمص ا

  ال الأل مددددد اطددددددثاتاعفددددد القت دددددد  الآلالجا لمط دددددد لجا
لمط ددت ل اج يدد  ات اط ددت طع الددكالم دد  الأل مدد ا عدد ا

   لجات اتاع ،اا4م ط ال  ت جكامألص اتثايا ثال
ا.ا(2)ا ذم اف    ل ارم اق لال لال الم    ا

اطددد ات دددتم  المه ددد الدددذلالم طددد ذراطدددثانيدددثا
%اطدددددددثاتاعفددددددد القت ددددددد  الآلالجا32ي دددددددط افمصددددددد ا

 لمط  لجالكالم   الأل م اطثالمنيد  ال  ت جيد امتعد ا
ا.(3)لألص  ا ذم اف    ل ارم ال لال الم    

 طثاتل اطزلي الذلالم ط ذرات دهايتدي امعط د ما
لم دددد يفكا  ددددلاط دددد الجاطمتعفدددد امعن ددددلالمطفدددد لكا

                                                             
(2)   George E. Lent, "Accounting Principles and 

Taxable Income," The Accounting Review 

(July, 1962), P. 483. 
(3)  George E. Lent, "Accounting Principles and 

Taxable Income," The Accounting Review 

(July, 1962), P. 483. 
       .060-061 ص ضبثك، ِرعغ ، اٌّغ١  ػج  ؽبِ  يراز، (4)

(5) Ibid, P. 483. 
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ي تفلاا اط   اط هد افطتنيد ات اتاعد اطدثالمطتنيد لجا
لمطلعددد والمتدددوعي ا عيهددد ،اا ددد ماالألصددد اطدددثانيدددثا
طددد ءالمتن يددد المط دددتم ط ات ا ددد ماالم ددد تتات المط لنددد ا

األص  .لمتكايت اليه الال تعط  اف قت   اتع ال
المجموعاااااة الثانياااااة: نماااااوذج اإلهاااااالل اإلضاااااافي 

Additional Depreciation: ين  الذلالم طد ذرا
 عدددد الم ددددط  امعططدددد  افددددإلال الألصدددد  الم ت ددددط مي ا
فنيطدددد اتزيدددد ا ددددثاتاعفدددد القت  لهدددد ،افطدددد اي  ددددكامصدددد ا
ل لدددال الم ددد   امتعددد الألصددد  ارمددد اج  دددوارلدددال ا

لألصد ار  لكاين واف  ف اط ي  اطثاتاعفد القت د  ا
ت صددالتامعدد ف الم دد يفك،ا ذمدد ا  ثاتثايددعع امصدد ا
قيطددد ال لدددال ال  ددد لكا عددد اتعددد المتاعفددد .الألطددد ا
لمددددذ ايت تددددوا عيددددهاتثايادددد ثاطجطدددد ماقيطدددد اتق دددد لا
ل لدددال الم ددد   ا ل  ددد لكاتافددد اطدددثاتاعفددد القت ددد  ا
لألصدد الم ت ددط مكافطندد ل ال لددال ال  دد لك،ا مددذم ا

ط  الال دددتعط   اي ددد فالدددذلالال دددتهال اتني  ددد تاف م ددد
Investment Allowanceططدددددد اي  ددددددكاتثايادددددد ثاا

-Direct Grلمططد  اقد انصد ا عد اط ند اطف  د  ا
antطددثالم  مدد ات دد   المدد ل الم دد يفكالمطت تددوا ددثاا

1)الم ط  افمص ال لال ال   لك
3ا

). 
ا–انددددد لزا ددددد يفكاا– ل لدددددال ال  ددددد لكا

فهذلالمط ط ثا    اط ايط نهالمط  مالم  يفكامطد  ا
 لندددد  الدددد ل الم طدددد ال  تدددد جكامألصدددد الم ت ددددط مك،ا
 مدددذم ايلعدددالا عيدددهاتني  ددد تا"ل لدددال ال  ددد لكام ددد  ا

-Additional First – Year – Deprec لند  ا
ationا1750 ق التف جالذلالم ط ذرال جعت لا د  ا”.ا

هد فاتننيدالالم طدد الالقتصد   ا متند يثالمصدد    ،اف

                                                             
(1)  Zolt, Eric M., Tax Incentives: Protecting the 

tax base, Paper for Workshop on Tax 

Incentives and Base Protection New York, 

23-24 April 2015,pp.24-25, available at 

http,http://www.un.org/esa/ffd/events/cd-

2015-tibp-workshop.html. 

%ا122نيدددثات دددط افمصددد ارلدددال ار ددد لكاف  دددف ا
طدددثاتاعفددد القت ددد  الآلالجا لمط ددد لجالمط دددتم ط الدددكا

%اطدددثا22لمصددد    جال  ت جيددد ا لمم طيددد ،ا ف  دددف ا
تاعفددد القت ددد  المطفددد  كالمم صددد اف مصددد    جالمن يعددد ،ا

)ا ذمد الدكالم د  الأل مدد اطدثالقت د  اتعد الألصدد  
4
.ا(0

اطددد ال دددتم طجالدددذلالم طددد ذرال   ددد اف م  دددف امدددف  ا
لألصدددد  الم ت ددددط مي ،انيددددثاي ددددط امعططدددد  افمصدددد ا

%اطثالمطفعغالمط دتعط الدكا32رلال ار  لكاف  ف ا
طفدد  كا لي  دد  لجاألمدد ل المفنددثالم عطددكالددكالم دد  ا

%اطدددثاتاعفددد المطفددد  كا03لمتدددكاتددد اليهددد الال دددتعط  ،ا
لألقدد مي ا لددكاف دد المصدد   ي ا لمتج  يدد الددكاف دد ا

،ااطددددد ا(1)المصددددد    جالأل   دددددي امالقتصددددد  المف   دددددك
ت تم  المه  ا طد ذرال لدال ال  د لكانيدثاي دط ا

%اطددددددثاتاعفدددددد القت دددددد  الآلالجا02معططدددددد  افمصدددددد ا
 لمط دد لجالمط ددت ل اج يدد  امصدد    جاط ي دد ،ا ت تفددلا

ا.اا(2)ا%امف  المص    جالمه ط 13لذ الم  ف ارم 
 لدال ال  د لكا لكا   اط ط ثا طد ذرال

يت دددد اتثال ددددتم ل الددددذلالم طدددد ذراي فنددددكاتثايدددد تفلا
ف ألص  الم ت ط مي ال يع الألج المتكاالاين ا ط ل ا
ل  ت جكا ثا   اط يثاطثالم   لج،ا ذم ام دط ثا
تننيددددددالات فدددددد  ا دددددد يفي ات ددددددت  واقيطدددددد ال لددددددال ا
ل  ددد لك،ات اتنلدددكاطددد اقددد ايتنندددالاطدددثام ددد   الدددكا

ذلااد ثالمت د يلالم د يفكالم   الأل م الدكان مد اطد ار
ي ط افت ني الذ المم    ا لكالمط  مجد المتدكاتد   ا
ل ددتم ل ا طدد ذرال لددال ال  دد لكااندد لزا دد يفك.ا
لفدددكالم اليددد جالمطتنددد  الألط يايددد االاتتطتدددلالألصددد  ا

                                                             
(2)Bernard Song, Taxes on Direct Investment 

Income In EEC: A Legal and Economic An-

alysis (New York: Praeger Publishers, Inc., 

1975), P. 89. 
(3)Ibid, P. 318. 
( 4 )George E. Lent , op. cit., P. 467. 
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 دد  لجاا1لم ت ددط مي المتددكايندد ا ط لدد ال  تدد جكا ددثا
ا.اا(3)اف ص يالم ط  الال تعط   

طدثالم  ل د جاتفد الا طد ذراالذلا ق اتعفتجالم  يد 
ل لال المط ج ا ثا ط ذرال لال ال   لكام ظ ا
ل  ميتهدد ا قدد  ته ا عدد اط دد  ف اتنجدد  الال ددتعط  لجا
لكالألص  الم ت ط مي ،انيثاتد ءالدذ الم  ل د جاتثا
ل دددتم ل ا طددد ذرال لدددال المط جددد اانددد لزا ددد يفك،ا
يننددددالالم  يدددد اطددددثالمطزليدددد ا عدددد المط ددددت ييثالمجزلددددكا

اد(1)4تلطه اط ايعكا لماعكاطث
ي تف اند لزلتاق يد تاف م  دف امع د ا جالمتدكاتطعد اليهد ا 

لألص  الم ت ط مي المن فع امإلدال ا  دف اافيد  اطدثا
 ت المطدددد  المط ددددتعط ،امددددذم ايت تددددوا عدددد ارتفدددد ما
 ط ذرال لال المط ج اان لزا  يفكاتعد لتاتطييزيد تا
لددكاصدد م الم دد ا جااعيفدد ا ت المطدد  .ا ي دد اذمدد ا

مددددف  اصدددد    جالمتصدددد ي المتددددكات لجددددهاط م فدددد تا
ط  ل دددد ا دددد ي  الددددكالأل دددد لالالمم  جيدددد ات اقلدددد ما
ر تددد رافددد لل المددد ل  لجاطدددثالم دددعلالمصددد   ي المتدددكا

 ت لجهافط  ل  اق ي الكالأل  لالالم لمعي .
ل تفددد لالال دددتف   افطزليددد ال لدددال المط جددد اف طعيددد ا 

لقت   الألص  الم ت ط مي ايع  ارمد الال دتط ل الدكا
لمت  لا لم ط ا ل ندال ،اططد ايت تدوا عيدها طعي جا

                                                             
(5)Richard A. Musgrave, and Peggy B. Musgr-

ave, Public Finance in Theory and Practice 

(New York: McGraw – Hill Book Co., 1984), 

PP. 438 – 440. 
 :اٌّضبي ضج١ً ػٍٝ اٌ راضبد ٘يٖ ِٓ (0)

Jr. Harold Bierman, "Investment Decision and 

Taxex", The Accounting Review (October 19-

70), pp. 690 – 97; Sam A. Hicks, op. cit., pp. 

 اٌشيييىً اخز١يييبر ٌى١ف١يييخ يراضيييخ" ػج١ييي ، ؽطييي١ٓ ٠ؾ١يييٝ ;708-16
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زي   اط   الال دتعط  الدكاتصد  اننينيد ،ا لد اطد ا
 يتفالاطلاطتلعف جالمت طي الالقتص  ي .

يت تدددوا عددد ات ددد  ا طددد ذرال لدددال المط جددد اتددد لي ا 
لمط   دددد المتددددكاتطاددددثالم  مدددد اطددددثالمتيدددد  الم طدددد ذرا
لمذ ايتال  اطدلاظ  لهد اال دتم لطهااند لزاي دجلا

 لقت   ات  لمالألص  الم ت ط مي المط م ف . ع ا
يت تدددددوا عدددددد اتمفددددددي الم ددددد يف المط ددددددتنن الددددددكا 

لم   لجالأل م اطدثالم طد ال  تد جكامألصد ازيد   ا
  ج الم ي م افن  الم ل الم  يفكالمطننال،ا يز ل ا
طندددد ل الددددذلالمدددد ل ا ف متدددد مكا  جدددد الم ددددي م افزيدددد   ا
ط ددددد  الم طددددد ا لمت  دددددل،افطددددد اي ددددد ل الدددددكا فنددددد جا

    جااتط ي اذلتكايج والم  ا الالمتج  ارم المت
طصددد   اتط يددد ام  جيددد ،ام صددد ارذلامددد اتادددثالدددذ ا
لمطصددد   اطت نددد اف ددده م ،ات ايدددع  ارمددد اتن ددديثا
 تف الاط ازل الدكالمنصد  ا عد اطصد   المتط يد ا

 لمم  جكارذلاا  جالذ المطص   اطت ن .
 يت  اطط ا فالاتثالمت  يلالم د يفكالمطصد  ا

ط ددط ن جارلددال الألصدد  الم ت ددط مي ا دد فات ددع وا
ان لزا  يفكاأل  اط  اف  المن والم  مطي المع  يد ،ا

ا1721م دددد  اا42 ذمدددد ا  دددد ط اصدددد  المندددد   ثا قدددد ا
فف  ا  يف ا ع الأل ف  الال تع  لي الكالمفت  اطدثا

،انيددددثا ددددط الددددذلا1732نتدددد ا دددد  اا1722 دددد  ا
لمنددد   ثافدددوثايمصددد اطدددثالمددد ف الال دددتع  لكالمم  دددلا

 عدددد الأل فدددد  الال ددددتع  لي اتاعفدددد الألصدددد  امع دددد يف ا
،ا عددد اتالايزيددد ا1722لمع فتددد المط دددتن ع اف ددد ا ددد  ا

ا.اا(0)ا%اطثالم ف الال تع  لك32لذلالممص ا ثا
ا–ا1756م ددددد  اا24   ددددد ط اصددددد  المنددددد   ثا

ط د التاألناد  المند   ثا قد اا–ق   ثالم  لم الم د يفي ا

                                                             
 أطييٛي ، ػجييبش ِؾّيي  ثيي ٚٞ، ، اٌؼييبي ػجيي  فييبرٚق ِؾّيي ، (2)

 ٚإٌشييييير ٌٍطجبػيييييخ اٌغبِؼ١يييييخ اٌييييي ار اٌؼييييير٠ج١خ، اٌّؾبضيييييجخ

 .007ص ،0516 اإلضىٕ ر٠خ، ٚاٌزٛز٠غ،
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%اطددددثاتاعفدددد ا02،ا ددددط افمصدددد ا1717م دددد  اا12
فددجالمج يدد ات صددالتامعدد ف الم دد يفك،اطددلالألصدد المع 

%الددكان مدد اطدد ارذلا12جدد لزازيدد   الددذ الم  ددف ارمدد ا
ا  دددددجالمنددددد  ال  ت جيددددد امددددد الجا لمط ددددد لجالمج يددددد  ا

%اطثالمن  ال  ت جي ام الجا32لمط ت ل اتزي اف  ف ا
ا لمط  لجالمط تم ط الكال  ت رال الت.

م ددد  اا135عددد اجددد  اقددد   ثا ددد للوالمددد م ا قددد ا
طدددثاا112 دددطنجالمفنددد  المع معددد اطدددثالمطددد   ا اا1761

 لمتدددددكات   مدددددجا   صددددد المتاددددد ميفاا–لدددددذلالمنددددد   ثا
لم لجف الممص ات صالتامع ف المم  لامع د يف ا عد ا

افمص داا–ت ف  ا  ا جالألط ل ا
"خمسة وعشرون في المائة من تكمفة اآلالت 
والمعاااادات الجدياااادة التااااي تشااااتري ا الشااااركة 

باإلضااافة كلااى  السااتخدام ا فااي اإلنتاااج وذلاال
االساااااات الكات المنصااااااوص عمي ااااااا بااااااالفقرة 

 –يقصااااد االساااات الكات العاديااااة  –السااااابقة 
ويحسااااب االساااات الل اإلضااااافي اعتبااااارًا ماااان 

 تاريخ االستخدام في اإلنتاج ولمرة واحدة".
،ات ات  ي ا0223م   ا71    ط اص  المن   ثا

ت دددد ا ق ل دددد ان دددد واط ددددط ن جارلددددال الألصدددد  ا
ثاتن يدد الألصد  المن فعدد امإلددال الم ت دط مي اطددثانيد

 ط ددددد الجا لدددددد الان ددددد فه،ا اددددددذم ال دددددتم ل اتعدددددد ا
لمط ددددط ن جااندددد لزا دددد يفك،ا ذمدددد االددددكالمطدددد  تيثا

المت ميتيثد
ف م  دددددددف امألصددددددد  المن فعددددددد امإلدددددددال ا لددددددد الاا:أوال

طددثا(ا03) ط دد الجان دد وال لددال ،ا صددجالمطدد   ا
 دلمن   ثا عكاتث

يكون حساب اإلهالل ألصول المنشأة عمى 
 :النحو اآلتي

ماان تكمفااة شااراء أو كنشاااء أو تطااوير % 5 -1
أو تجدياااد أو كعاااادة بنااااء أي مااان المبااااني 

والمنشاااوت والتج يااازات والسااافن والطاااائرات 
 .وذلل عن كل فترة ضريبية

        ماااااان تكمفااااااة شااااااراء أو تطاااااااوير% 212 -2
أو تحساااااين أو تجدياااااد أي مااااان األصاااااول 
المعنويااة التااي يااتم شاارا ها، بمااا فااي ذلاال 

 .ش رة النشاط وذلل عن كل فترة ضريبية
ياااتم كهاااالل الفئتاااين التااااليتين مااان أصاااول  -3

المنشأة طبقا لنظام أساس اإلهالل بالنسب 
 :المبينة  رين كل من ا

الحاسبات اآللية ونظام المعموماات والبارام   (أ )
ماان % 52وأج اازة تخاازين البيانااات نساابة 
 .أساس اإلهالل لكل سنة ضريبية

% 25جميع أصول النشاط األخرى نسبة  (ب )
 .من أساس اإلهالل لكل سنة ضريبية

ال يحسااب كهااالل لااألرم واألعمااال الفنيااة  -4
واألثرياااااة والمجاااااوهرات واألصاااااول األخااااارى 

 ".لممنشأة غير القابمة بطبيعت ا لالست الل
طد اقصد  المط د مافطفهد  ا(ا04) ق ات  نجالمطد   ا

 دت   ال لال انيثا صجا عكات ه
يقصاااد بأسااااس اإلهاااالل فاااي تطبيااا  أحكاااام "

مااان هاااذا القااانون القيماااة الدفترياااة  25المااادة 
لألصول كما هي مدرجة في الميزانية االفتتاحية 
لمفترة الضريبية، ويزيد هذا األسااس بماا ياوازى 
   تكمفااااة األصااااول المسااااتخدمة وتكمفااااة التطااااوير 
أو التحسااين أو التجديااد أو كعااادة البناااء وذلاال 

رة الضريبية، ويقل األساس بما يوازى خالل الفت
 يمة اإلهالل السنوي و يمة بياع األصاول التاي 

لتعااويم الااذي تاام  تاام التصاارف في ااا وبقيمااة
الحصااول عميااي نتيجااة فقاادها أو هالك ااا خااالل 

 .الفترة الضريبية
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فاااذا كااان أساااس اإلهااالل بالسااالب، تضاااف 
 يمة التصرف فى األصل أو التعويم عني كلى 

تجارية والصناعية لمممول، أما كذا لام األرباح ال
يجااوز أسااس اإلهاالل عشارة جالف جنياي، يعااد 
أسااااس اإلهاااالل بالكامااال مااان التكااااليف واجباااة 

 ".الخصم
ف م  ددف اال ددتم ل اط ددط ن جال لددال ااندد لزاداثانيااا

طدددثالمندددد   ثا(ا05) ددد يفك،النددد ا صدددجالمطددد   ا
اد عكاتث

مااااان تكمفاااااة اآلالت % 32تخصااااام نسااااابة " 
المستخدمة فئ االستثمار في مجال والمعدات 

اإلنتاااااج سااااواء كاناااات جدياااادة أو مسااااتعممة، 
وذلاااال فااااي أول فتاااارة ضااااريبية يااااتم خالل ااااا 

 .استخدام تمل األصول
ويتم حساب أساس اإلهالل المنصوص عمياي 

مااان هاااذا القاااانون عااان تمااال  25فاااى الماااادة 

% 32الفتاااارة الزمنيااااة بعااااد خصاااام نساااابة الااااا
 .المذكورة

م الفقرتين السابقتين أن ويشترط لتطبي  أحكا
 ".يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة

 يت ددددددد اططددددددد ا دددددددفالاتثالمت ددددددد يلالم ددددددد يفكا
لمطصدد  اقدد ا دد ي المت دد ي  جالم دد يفي الألمدد ءالددكا
ل ددددددددتم ل ات ددددددددع واط ددددددددط ن جارلددددددددال الألصدددددددد  ا

الم ت ط مي اان لزا  يفك،ا ذم افإتف  هاط ايعكد
خاالل أسموب اإلهاالل المعجال بنماوذج اإلهاالل  -1

،انيددثاق دد الألصدد  المن فعدد افتاارة زمنيااة محااددة
مإلدددال ارمدددكات ف ددد اطجط  ددد جات   دددي ،ا نددد  ا
ما اطجط   اط   ارلال ايت الالمتزل اف  تم لطها
  دد ان دد وال لددال المط ددط  افمصددطهاف م  ددف ا
ما اطجط   اطثالمطجط   جالمتكان  ته المط   ا

(اطدددثالمنددد   ث،ا ذمددد ااطددد الددد اط  ددد ا03 قددد ا)
ا- المت مكداف مج  ا

 

 مجمىعات األصىل القابلة لإلهالك
معدالت 

 اإلهالك

الفترة الزمنية 

 لهالك االصل

 ضٕخ 21 %5 اٌّجبٟٔ ٚإٌّشآد ٚاٌزغ١ٙساد ٚاٌطفٓ ٚاٌطبئراد المجمىعة األولى :

األطٛي اٌّؼ٠ٕٛخ اٌّشزراٖ ثّؼرفخ إٌّشؤح ، ٚأ٠ؼبً  المجمىعة الثانية :

 اٌّظٕؼخ ثّؼرفزٙب
 ضٕٛاد01 01%

اٌؾبضجبد ا١ٌ٢خ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجراِظ ٚأعٙسح  المجمىعة الثالثة :

 رخس٠ٓ اٌج١بٔبد
 ضٕزبْ 51%

 أرثؼخ ضٕٛاد %25 األطٛي األخرٜ ثخالف ِب ضجك المجمىعة الرابعة:
ا
ا

 يت ددد اطددددثالمجدددد   الم دددد فالالمددددتالفالمفتدددد  ا
لمزط يددد المتدددكايدددت امالمهددد ارلدددال الألصددد افددد متالفا
لفي تهالمط  ي ،ا اذم ات   دهامعتند   المتن دك،انيدثا

الم ط ذرامتن يد اط دط ن جال لدال ايت ال تم ل الذل
لمتدددكاي دددط افمصدددطه امدددال التددد لجا ددد يفي اتتنددد  ا

اذ اين   اددددددددكالمدددددددددالقتص   امألص الم ت ط ماف م ط 

لمنددد   ثالم ددد يفكا لمتدددكايطادددثاتثاي دددت  المط دددتعط ا
مالمهدد اتاعفدد الألصدد اقفدد اتثات تفددلاتادد ميفالمت ددني ا
 لمصي   ،ااط اتطا دهاطدثارتفد ما ي  د ارندال اتدع  ا
رمددكاافدد   المت ددني الالقتصدد   امألصدد  الم ت ددط مي ا

     جالمتكات   ارم الم ط ،امص ص اف م  ف امعط
اددددذم المط دددد    جالمتددددكاتت دددد  امطمدددد ل ا  ميدددد  ا
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أل هدد ات دد   ا عدد ا دد   ال ددت  ل اتاعفدد الال ددتعط  ،ا
لألط المذ ايافد ات ظدي الم  لد ا عدكالال دتعط  ا عدكا
لمط ت  المجزلكاطثا  نيد ،ااطد ايافد اتد لا المتاد يثا
لم ت دددط مكالمع فدددجا عدددكالمط دددت  الماعدددكاطدددثا  نيددد ا

 ،ا ذمددد اافإ ددد ل ال قددد جار ت جيددد اج يددد  ارمددد اتمددد ا
الألص  ال  ت جي المط ج   الكالمطجتطل.

أسااااااموب اإلهااااااالل المعجاااااال بنمااااااوذج القسااااااط  -0
نيددثا ددط المط دد مالددكالم دد  الأل مددكاا،ئيالمبااد

طدددددثالم طددددد ال  تددددد جكامألصددددد افمصددددد اطفعنددددديثا
مإلددددددال ،الندددددد لط ال لددددددال الم دددددد   اف م  ددددددوا

(،ا03قددددد ا) لملددددد الالمتدددددكات   لددددد الدددددكالمطددددد   ا ا
(ا05 لمعدددد  كاق ددددلاطفدددد لكان  تددددهالمطدددد   ا قدددد ا)

%اطدددثاتاعفددد الألصددد ،ا ذمددد افإتفددد ما12فط ددد  ا
 لأل  المت مي دا

تثاتاددددد ثالألصددددد  المط دددددت ل احالجا ط ددددد لج،ا (تا)
نيثاالاي د  امصد ال لدال المط جد امني لد ا

 طثالألص  المع فت .اا

تثاتادددددد ثالآلالجا لمط دددددد لجاقدددددد اتدددددد القت  لهدددددد ا (وا)
 طج  ال  ت ر.من  ال تم لطه الكا

تثاتادد ثالآلالجا لمط دد لجاقدد اتدد القت  لهدد ا ددثا (را)
 ل يالالم  ل ات ات اتص ي ه ا لمعي ت.

%اطدددثا12تثاينددد  ال لدددال المط جددد اف  دددف ا ( ا)
اتاعف الآلالجا لمط  لج.ا

تثاين دددددوال لدددددال المط جددددد ا  ددددد ال دددددتم ل ا (ها)
الآلالجا لمط  لجالكال  ت ر.ا

تثاين ددوال لددال المط جدد امطدد  ا لندد  النددل،ا ( ا)
ثايدددت ان ددد فهاف ما طددد ا مدددي اف  دددف اطددد  انيددد

 لال تم ل اا  لال الم    ا.
تثايدددددددت ان ددددددد وال لدددددددال الم ددددددد   امددددددد الجا (زا)

 لمط  لجاف  امص ال لال المط ج امعت صد ا
رمدددددد المنيطدددددد المن فعدددددد امإلددددددال ا لندددددد األ دددددد  ا
ل لال المذ ايت ان  فها لن ام يالمط   ا قد ا

 (اف م ط ذرالمت مكد04)
 
 اا

 بيااااااااان جنيي جنيي

المنيط الم لت ي الم  يفي الكات  الم   الم  يفي اا××

 يضاف كليي :اا
اقيط اتاعف ال   ل جامال الم   الم  يفي ا××ا

اقيط ال لال المط ج اف م  ف ام الجا لمط  لجال  ت جي اااتخصم:ا)××(ا

ااا××

 يخصم مني :اا
اقيط المتص ل جالكالألص  المع فت امال المفت  ا××ا

اقيط المت  ي  جالمطنصع امال المفت  ا تيج الن ات الال الألص  ا××ا
ااا)××(
اقيط ات   ال لال ا)المنيط المن فع امإلال الم    (اا××

ا

ا
ا
ا
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 ف دد ان دد وال لددال افل يندد ات دد  ال لددال ا
)لمل يندد الم دد يفي (ايددت المت  طدد اطددلات دد  ال لددال ا
لم د تتاطددثاتلفيددالالم طد ذرالم دد فالا عدد ا ند اطدد الدد ا

اط   الكالمن الجالمت مي د
تثاتادددد ثاقيطددددد ات دددد  ال لدددددال ااة األولاااااي:ااااااالحال

  المفتدد  اددددددددددددددد دد مف ،الددإثالددذ المنيطدد ات دد فاأل ف
لم  يفي الدكاط نعد اقيد  المد ف الم د يفكا عد ا

    اا  ه ات ف ن ا ت ط مي .ت
تثاتاددد ثاقيطددد ات ددد  ال لدددال االااة الثانياااة:ااااااالحال

ج يدده،التادد ثالددكاف ما طدد اقيطدد ا12222تتجدد  ز
ل لددددال الم دددد   امعفتدددد  الم دددد يفي المددددذ اي ددددط ا
فمصدددطه،ا لدددكالدددذ المن مددد اتاددد ثالألصددد  اقددد ا

 تلعاجاف ما ط ا  يفي ت.
ج يدددده،ا12222تثاتتجددد  زالمنيطدددد اة:اة الثالثاااااااااااالحال

ليددت ان دد وال لددال الم دد   امادد اطجط  دد اطددثا
لألصددد  اف م  دددوالمطنددد   امهددد ا  ثالم ظددد ارمددد ا

اط  الال تم ل .
ططددددد ا دددددفالايت ددددد اتثارتفددددد مال ينددددد ال لدددددال ا
لمط جددددد افو دددددع والمن دددددلالمطفددددد لكات ل افدددددهالمط ددددد ما
لم ددد يفكالمطصددد  ات دددجيلالم ددد ا جا عددد ال دددتف ل ا

تجهيزلته الآلمي امت لاوالمتن  المتن كا تج ي ا تن يثا
ططدد اي دد اندد لزلتامزيدد   انجدد الال ددتعط  لجالددكاتصدد  ا
ج يدد  اطتن طدد اتا  م جيدد ت،ايادد ثامددهاتوعي لتددهال يج فيدد ا
 عدددد ازيدددد   اعدددد   المطجتطددددلاطددددثالمتادددد يثالم ت ددددط مكا

،ا ف متدد مكا عددكالم ددد تتالمندد طك،ا قدد اتعفتدددجا(1)لمع فددج
تفدد الا طدد ذرال لددال المط جدد ااiلم  يدد اطددثالم  ل دد ج

                                                             
 اٌضبثييييييييذ اٌّيييييييبي رأش االلزظيييييييبي٠ْٛ ٠ؼيييييييرف (1)

 اٌزييٟ اٌضبثزييخ األطييٛي ليي١ُ ِغّييٛع ثؤٔييٗ اإلعّييبٌٟ

ً  ِييب ِٕييزظ ٠ؾٛز٘ييب  األطييٛي ل١ّييخ ِٕٙييب ِخظييِٛب

. اٌّؾبضيج١خ اٌفزيرح أصٕيب  ِٕٙيب ٠زخٍض اٌزٟ اٌضبثزخ

 رؾي س اٌزيٟ إٌّزغيخ غ١ير األطيٛي ٌمي١ُ ثبإلػبفخ

 ِضييييً ِ ضطيييي١خ، ٌٛؽيييي اد إٔزييييبعٟ ٔشييييبؽ ٔز١غييييخ

 ز٠يييييييبيح أٚ رؾطييييييي١ٕٙب أٚ األراػيييييييٟ اضزظيييييييالػ

 .إٔزبع١زٙب

 دددددثامي لددددد اطدددددثا طددددد ذرال لدددددال اام ظددددد ال  ميتهددددد ا
 قددددد  ته ا عددددد اط ددددد  ف اتنجددددد  الال دددددتعط  لجالدددددكا
لألصددد  الم ت ددددط مي ،انيددددثاتددد ءالددددذ الم  ل دددد جاتثا
ل دددتم ل ا طددد ذرال لدددال المط جددد اانددد لزا ددد يفك،ا
يننددددالالم  يدددد اطددددثالمطزليدددد ا عدددد المط ددددت ييثالمجزلددددكا

اد (0)يعك لماعكاطثاتلطه اط ا
ي تف ان لزلتاق ي تاف م  دف امع د ا جالمتدكاتطعد اليهد ا 

لألص  الم ت ط مي المن فع امإلال ا  ف اافيد  اطدثا
 ت المطدددد  المط ددددتعط ،امددددذم ايت تددددوا عدددد ارتفدددد ما
 ط ذرال لال المط ج اان لزا  يفكاتع لتاتطييزي تا

 لكاص م الم  ا جااعيف ا ت المط  .اا
 لدددال المط جددد اف طعيددد ال تفددد لالال دددتف   افطزليددد ال 

لقت   الألص  الم ت ط مي ايع  ارم الال دتط ل الدكا
 طعي جالمت  لا لم ط ا ل نال ،اطط ايت تدوا عيدها
زي   اط   الال تعط  الكاتصد  اننينيد ،ا لد اطد ا

 يتفالاطلاطتلعف جالمت طي الالقتص  ي .
يت تدددددوا عددددد اتمفدددددي الم ددددد يف المط دددددتنن الدددددكا 

 تد جكامألصد ازيد   الم   لجالأل م اطثالم طد ال 
  جددددد الم دددددي م افنددددد  المددددد ل الم ددددد يفكالمطنندددددال،ا

                                                             
(2)

 ِؾّيييي  ثيييي ٚٞ،:٠ٍييييٟ ِييييب اٌ راضييييبد ٘يييييٖ ِييييٓ 

 فييييٟ يراضييييبد إثييييرا١ُ٘، األ١ِييييرح ػجبش،ػضّييييبْ،

 اٌّىزيييييت ِؼبطييييرح، ِؾبضييييج١خ ِٚشييييبوً لؼييييب٠ب

 .705-704،ص2111اٌؾ ٠ش، اٌغبِؼٟ

Heinhold, M.; Hüsing ,S.; Pasch, H., “CO-

NSUMPTION-BASED TAX SYSTEMS 

AND INVESTMENT NEUTRALITY: DO-

ES THE C-ORPORATION INCOME TAX 

DEPRE-CIA-TION METHOD IMPACT 

INVESTMENT CA-PITAL VALUE?”, Sc-

hmalenbach Business Re-view,Vol., 52 July 

2000, pp. 261–281, available at:www.sbr-

online.de/...pdf/sbr_20-00_july-261-281; 

Hulse, David S.; Livingstone, Jane R., 

“Incentive effects of bonus depreciation”, 

2010, available at: www.ifigr.org/-work-

shop/spring-10/Hulse.pdf 

 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=48&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjir4Wqtv3KAhUEuRQKHeGPB3s4KBAWCE4wBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ifigr.org%2Fworkshop%2Fspring10%2FHulse.pdf&usg=AFQjCNHfZ7qFhnIv_ztwgRihw7I3zL5XnQ
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 يدددز ل اطنددد ل الدددذلالمددد ل ا ف متددد مكا  جددد الم دددي م ا
فزي   اط   الم طد ا لمت  دل،افطد اي د ل الدكا فند جا
لمت  ددد  جااتط يددد اذلتدددكايج دددوالم ددد ا الالمتجددد  ا
رمدد اطصدد   اتط يدد ام  جيدد ،ام صدد ارذلامدد اتادددثا

،ات ايدددددع  ارمددددد الدددددذ المطصددددد   اطت نددددد اف ددددده م 
تن يثا تف الاط ازل الدكالمنصد  ا عد اطصد   ا
المتط ي المم  جكارذلاا  جالذ المطص   اطت ن .

لمف نددددثاا ف ددددفوالمطزليدددد ا دددد مف المددددذا ،ايدددد  ا
ت  يلا ل الالألص  المتكايتفدلالدكان د وارلالاهد ا
لم ددددد   ال ينددددد ال لدددددال المط جددددد افو دددددع والمن دددددلا

المطف لكامت تط ا عكاط ايعكد
لمصدد   ي المن يعدد ات دد  افطدد الدد اطتفددلالددكالمطفدد  كا 

اد اطددثال جعتد لا ل   دد ،انيدثايطاددثاتثاياد ثالددذلا
ندددددد لزلتاق يدددددد تامت ددددددجيلار  دددددد  اصدددددد    جان يعدددددد ،ا
مص صدد تارذلال تددفلالددذلالمندد لزافط دد لالا ط ل يددد ا
ج يددد  اتننينددد تامطدددد ات ددد   افدددهالم  مدددد اطدددثا دددد    ا
لمت  دددلالدددكار  ددد  المطجتط ددد جالمصددد   ي ،ا ادددذم ا

لمط  لجالمم ص اف مفنثالم عطدكااطد الد الآلالجا ا
طتفددددددلالددددددكال جعتدددددد لا فعجيادددددد ا لم اليدددددد جالمطتنددددددد  ا
لألط ياي ،ا ل اط اي جلا ع اتند  المفندثالم عطدكا

ا لمتن  المتن ك.
لآلالجا لمط دددددددد لجالمتددددددددكايددددددددت اتصدددددددد ي ه ا لمدددددددد ا 

،ا ذمددد امت دددجيلالم ددد ا جا عددد اتصددد يلا(1)لم ددد ا 
ل ل افطدددد الآلالجا لمط ددد لجا لمعيدددد تافدددد التاطددددثال ددددتي ا

 يننالا ل لتالكالم طع الألج في .

                                                             
 رؼيي ٠ً ريُ ؽ١ييش االلزيراػ، ثٙييا اٌؼيير٠جٟ اٌّشيرع أخيي (0)

 0510 ٌطييييٕخ 057 اٌمييييبْٔٛ ِييييٓ 24 ،004 اٌّييييبير١ٓ

 اٌؼييبيٞ اإل٘ييالن أْ فييؤٚري ،0553 ٌطييٕخ 017 ثبٌميبْٔٛ

 اٌّشيرع ٠ىْٛ ٌيٌه% 25 اٌـ ٔطجخ خظُ ثؼ  ؽطبثٗ ٠زُ

 ٠زؼّٓ ٌُ إٌض وبْ ٚإْ اٌّؼغً، اإل٘الن ثّفَٙٛ أخي

 ؽ١ييش ِييٓ اٌزؼيي ٠ً لجييً ِٛعييٛياً  وييبْ وّييب طييراؽخ ٘يييا

 .اٌّؼٕٝ ثٙيا اإلػبفٟ اإل٘الن ٌفظ ٚعٛي

 
 

 يت ا دد اطدد اتندد  اطددثال ددت  ل األ ددا  المندد للزااااا
لم ددد يفي ا  القتهددد اف طعيددد المتن  دددوالم ددد يفكالدددكا

م ددد  اا71ظددد اقددد   ثا ددد للوالمددد م المطصددد ي ا قددد 
اتط  المنن لالالآلتي دا0223

تثاقدد   ثا دد للوالمدد م المطصدد  ااالحقيقااة األولااي:
الايومددذافو ددع وال  فدد  لجاا0223م دد  اا71

لم دددددد يفي ااندددددد لزا دددددد يفكاف م  ددددددف امع  دددددد لا
لمتج   ا لمص   ك،امدذم ايمد رالدذلالأل دع وا

ا ثا ل الالم ط ذرالمطنت  .
تثاقدد   ثا دد للوالمدد م المطصدد  ااالحقيقااة الثانيااة:

يومدددددددذافو دددددددع والمط  طعددددددد اا0223م ددددددد  اا71
لمتطييزيددددددد ،ا ذمددددددد الدددددددكاتنصدددددددي الم ددددددد يفي ا

لم ددد يف ات الدددكالمط نعددد المع معددد اطدددثاط لنددد ا
 طعيدد المتن  ددوالم دد يفك،ا مددي الددكاط نعدد ا
قيدد  المدد ف المم  ددلامع دد يف اا لددكالمط نعدد ا
لأل مددكاطددثاط لندد ا طعيدد المتن  ددوالم دد يفكا

المتكاتطع اللتط  الم ط ذرالمطنت  .
اتثاقدد   ثا دد للوالمدد م المطصدد  االحقيقااة الثالثااة:

تمددددددددذافو ددددددددع واط ددددددددط ن جاا0223م دددددددد  اا71
ل لدددددددال ااانددددددد لزا ددددددد يفكاف م  دددددددف امع  ددددددد لا
لمتج   ا لمص   ك،انيثاتمذافو دع وال لدال ا
لمط جدد افدد مجطلافدديثا طدد ذرال لددال امددال التدد  ا
زط ي اطن   ،ا  ط ذرالمن لالمطف لك،ا مطد ااد ثا
ت ددددع واط ددددط ن جارلددددال الألصدددد  الم ت ددددط مي ا

ط افمصطه الكاط نع اين  الاللالا جالمتكاي 
قي  الم ف الم  يفك،ال ثالم  ل  الدكالمف  يد جا
لمت مي اطثالمفنثات تن ارمكاط  ق  ارل  ا طد ذرا

المتن  والم  يفكالمطنت  .ااا
ا
ا
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كطااااار نمااااوذج التحاسااااب الضااااريبي   3 -4
 المقترح:  

يعادددد المف نددددثاددددددددالددددكالمف ليدددد ادددددددداتثالم طدددد ذرا
ط لنددددد المطنتددددد  ايت  طددددد اطدددددلالمط نعددددد الأل مدددددكاطدددددثا

لمتن  والم  يفكا لكاط ن اقيد  المد ف المم  دلا
مع ددد يف ،ا ف متددد مكال  دددها  ددد اقيددد  المددد ف المم  دددلا

ف  تف  لدد اا(B.O.T)مع دد يف اف م  ددف ام دد ا جالمددددددداا
طدددددددثالأل دددددددم يالال تف  يددددددد االاتمتعدددددددفالمط  مجددددددد ا
لم دددددددد يفي ا ي ل لتهدددددددد ا  هدددددددد اف م  ددددددددف امأل ددددددددم يا

تي دددد اط  مجدددد االال تف  يدددد الألمدددد ء،ااطدددد االاتمتعددددف
لمتادددد ميفالم لجفددددد الممصددددد ا ط هددددد ارلدددددال الألصددددد  ا
لمع فت المن فع امإلال ،ا ل اط ايطادثاتثايلعدالا عيدها
ل لال المص   كالمدذ ايتطعد الدكالمد نيالمتد  يجكا
لددددددكاقيطدددددد الألصدددددد المع فددددددجا تيجدددددد ال ددددددتم لطهالددددددكا

ا.لم طعي جالال ت جي 
ا

 لمدددددددكاج  دددددددوال لدددددددال المصددددددد   كاف م  دددددددف ا
،الدد ثالم ددط المتددكاتمددتياا(B.O.T)م دد ا جالمددددددداا

فهددددد الدددددذ الم ددددد ا جاالدددددكات هددددد اتعجدددددوارمدددددكالم ددددد ل ا
لمتددد  يجكامددد ت المطددد  امدددال المفتددد  اتاددد ثاقددد اتتطدددجا
 دد ل اا طدد ا ت ددط مه الددكا ه يدد الم ندد ،انيددثامددثاتجدد ا
 اتطدد لالام ددد ل ا ت المطددد  اال ددل ل ل ات دددعي اتصددد مه
رمدددددكالملددددد فالأل  ام نددددد الالطتيددددد زا)لمجهددددد اط  نددددد ا
لالطتيددد ز(،ا لددد اطددد اي  دددكاتثا ت اطددد  ا ددد ا االمدددددددداا

(B.O.T)يم ددلارمددكالمدد نيالمتدد  يجكامددال اطدد  اا
لم ن ،ا ل اط اتلعالا عيهالمط  مالم  يفكالمطصد  ا

،ا  عددددكاذمدددد الدددد ثاط ددددط ثا(1)ل ددددتهال ا ت المطدددد  
تددد  يجكالدددكالال دددتهال المطددد مكايتطعددد الدددكالمددد نيالم

قيطدد ا ت المطدد  ا تيجدد اقيدد  ا دد ا المط دد  ماافت دد ي ا
 ت ددددط مه امددددال اطدددد  الم ندددد ،انيددددثا دددد   اطدددد ايدددد يا

                                                             
 .0510ٌطٕخ  057ِٓ اٌمبْٔٛ  005أظر اٌّبيح   (0)

لمندد   ثالم ظدد طكامتعدد ا عددكاطندد ل اطدد ايددت ال ددتهالاها
 دددد  ي اطدددددثا ت المطددددد  ،افنيدددددثايدددددت ا  ا ت المطددددد  ا
معطدددال امدددال اطددد  الم نددد ا عدددكاتثات تهدددكاتعددد المطددد  ا

كاقيط ا ت دط مهالمدذ ا يا ثاا اط  ل اق انص ا ع
ل تعط  الكا  ا المط   م،ا اعطد اتد ا  اقيطد اف د ا

الأل ه ،ات اتمفي ا ت المط  افطن ل اط ات ا   .
ا

 مطدد اادد ثاالال ددتهال المطدد مكايطعدد الددكاننيندد ا
لألطدد ال ددت  ل لاامدد ت المطدد  المط ددتعط الددكالألصدد  ا
لمتدددكا دددتع  امعجهددد ال  ل يددد اط  نددد الالطتيددد زافددد  ثا

 د ا الالطتيد زامدثايطا هد المتصد فاليهد اطن ف ،الد ثا
فدد مفيلا ل ددتم ل انصدديع الددذلالمفيددلام دد ل ا ت المطدد  ا
اطدد الدد المندد  الددكالم دد ا جالم   يدد ا  دد اتصددفيته ،ا
  عدددد الددددذلالددددإثاقيطدددد الددددذ الألصدددد  اتطعدددد ام دددد   ا
مع دددد ا اي فنددددكاتنطيعهدددد ا عدددد ال يدددد ل لجالمم  دددد  ا
مع دددددد يف ات دددددد  اف مم دددددد   الم  تجدددددد اطددددددثالمتصدددددد فا

ل ل  االددددكاتندددد الألصدددد  اا ال ددددتيال ا عيهدددد الال دددد
معط ف دددد الم  طدددد ،ات الالاهدددد ،انيددددثالددددكاطعدددد الددددذ ا
لمنددد الجاي دددط افمصددد الدددذ المم ددد   اطدددثال يددد ل لجا
لمم    امع  يف ا،اف م م اطثاا  ه ات فد  اتتنطعهد ا
لم دد ا ا  ثاتثايادد ثامهدد ا القدد اتوعي يدد افدد  ي ل لج.ا

 دددد يفي ا تط ددددي اطددددلالددددذلالمط لددددالالددددإثالمط  مجدددد الم
مال تهال المط مكادددددالكاند   ا صديوالألصد  المتدكا
 ت ل ا  ا الالطتيد زالمت دني افهد ا  ثاطن فد ادددددددا
ي فندكاتثاي دد اطدثالأل فدد  ا لجفدد الممصد الددكاط نعدد ا
قيدددد  المدددد ف المم  ددددلامع دددد يف ،ا ذمدددد اف  تفدددد  اتثا
لال ددتهال المطدد مكالددكالددذ المن مدد اي دد اطددثالمتادد ميفا

الم لجف الممص .
ا

ذلاطد ال تفد الال ددتهال المطد مكاطدثالمتادد ميفا ا لي
لم لجفدد الممصدد ،ال  ددهاف م  ددف ام دد ا المط دد  ماي جدد ا
مدددد يه اتي دددد اتصدددد  المع فتدددد المن فعدددد امإلددددال ،الهدددد ا
ي دددط افمصددد ارلالاهددد اددددددددا لددد اطددد ايطادددثاتثايلعدددالا
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 عيهال لال المص   كاددددداتي  المتزلط افونا  المط ل ا
؟ااا0223م ددددددددد  اا71طدددددددددثالمنددددددددد   ثاا05،ا04،ا03

 فط  ددكاحمدد الدد ايددت المجطددلافدديثالال ددتهال المطدد مكا
 ل لددددددال المصدددددد   كا  دددددد اقيدددددد  المدددددد ف المم  ددددددلا
مع دد يف اف م  ددف ام دد ا المط دد  م؟اارثال ج فدد ا عددكا
لددددذلالمت دددد ع اتن ددددكاطددددثا جهدددد الم ظدددد الم دددد يفي ا

اتنت كالمتف ق افيثاط ايعكد
 ميفا،اي تف اطثالمتاأوال: بالنسبة لالست الل المالي

لم لجفدددد الممصدددد ا لندددد ام طدددد ذرالمتن  ددددوالم دددد يفكا
 لمطنت  اف م   لالمت مي د

تثاي تفلاف ألص  المتكا تع  امعجه ااالشرط األول:
ط  ن الالطتي ز،اتط افني الألص  المتدكاالاتدع  امهدذ ا
لمجهددد الدددالاي دددط ايمصددد اال دددتهالاه المطددد مك،ا يدددت ا
تن يدددد الددددذ الألصدددد  افدددد م ج مارمددددكاا صدددد يا ندددد ا

ا.(B.O.T)ف الا عكا ظ  المدالالت
تثاي تفلالال تهال المط مكاف ألصد  االشرط الثاني: 

لمتددكا ددتع  افدد  ثاطن فدد افندد الم ظدد ا ددثاطصدد  ا
تط يدددد الددددذ الألصدددد  ،ات ا دددد ل اادددد ثالددددذلالمتط يدددد ا
طصدددد   اطدددد اططعدددد  ات اطنتدددد  ،ا يددددت اط  لدددد اذمدددد ا
تي  اف م ج مارمكاا ص يا ند الالتفد الا عدكا ظد  ا

ا.(B.O.T)لمدا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

تثاياددد ثالمطددد مكال دددتهالا اننينيددد ،ااالشااارط الثالاااث:
ا يطاثالمتعفجاطثاذم افإتف مالممل لجالمت مي د

لألصد  ا لند امنيطتهد المننينيد ا قدجارجد ل ااتن ي  (تا)
ل ددتهال ا ت المطدد  افصدد فالم ظدد ا ددثاقيطتهدد ا
لم لت يددد المددد ل   افن لطددد المط ادددزالمطددد مك،ا يطادددثا

فطددد ا   افط يدددد  اتن يددد الدددذ المنيطدددد اف ال ت  ددد  ا
(الممدددد يافنيدددد  ا23لمطن  ددددف المطصدددد  ا قدددد ا)

 .(1)لمنيط الم   م 
ل دددددتف   الممصددددد  المم  جيددددد المننينيددددد ا لمتدددددكا (وا)

تتطع الكالالمتزلط جالمم  جي ،ا ذم امعنص  ا
  ع اص ل الألص  اف منيط المننيني .

ل ددددتف   اقيطدددد الألصدددد  المتددددكا ددددتع  امعجهدددد ا (را)
اطد  الالطتيد زل  ل ي اط  ن الالطتي زالكا ه ي ا

فدددد  ثاطن فدددد ا،ا ذمدددد امعنصدددد  ا عدددد المنيطدددد ا
لمننيني امألص  المتكامثاتع  امعجه ال  ل ي ا

اط  ن الالطتي زا ل ات    انن الالمطعاي .
يمصدددد اطددددثانندددد الالمطعايدددد اقيطدددد ا ت المطدددد  ا ( ا)

لألصدددعكاف ددد الال دددتهالا جالمننينيددد امع ددد  لجا
لم  فن ا)ا ت المط  المطتفنك(،ا ذم امعنصد  ا

،ا يطادددثاتثايدددت اذمددد افإتفددد ما(0)فددد ل  عددد الم
 لم ط ذرالمت مكد

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ثإطي ار 2105 ٌطٕخ 001 رلُ االضزضّبر ٚز٠ر لرار راعغ  (0(

 اٌزغييييبرح ٚزارح -اٌضييييبٟٔ اٌغييييس    - اٌّؾبضييييج١خ اٌّؼييييب١٠ر

 .األ١ِر٠خ اٌّطبثغ ٌشئْٛ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ – ٚاٌظٕبػخ
 اؽز١يبؽٟ ثّضبثيخ اٌّؾبضيج١خ إٌظر ٚعٙخ ِٓ اٌفبئغ ٘يا ٠ؼ   (2)

 .ِطززر
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 التاي لألصاول الحقيقياة القيماة) الحقيقاي الماالي االسات الل=  خصاميب المساموح الماالي االست الل
 (لألصول الحقيقية القيمة صافي/ مقابل بدون ست ول

 

 نموذج تحديد الفائم
اااج يه
الألص  اف منيط المننيني ا ××
الالمتزلط جالمم  جي المننيني ا )××(
اص لكالألص  اف منيط المننيني اا××
امعجه ال  ل ي اف  ثاطن ف لمنيط المننيني امألص  المتكا تع  اا )××(
انن الالمطعاي ا)طن ف الألص  المتكامثاتع  (اا××
ا ت المط  المطص  ا××ا
الال تهالا جالمط مي المننيني الكالم   لجالم  فن ا)××(ا
ا ت المط  المطتفنك ا)××(
المف ل   ××

ا

ينددد  ثالال دددتهال المطددد مكالمطنددد  امصدددطها (ها)
ف مفددددد ل ،ا قددددد ا  لجدددددهافإنددددد ءالمنددددد الجا

ا:لآلتي 
 لدددد ان مدددد اطدددد ارذلاادددد ثااالحالااااة األولااااى:

لال دتهال المطد مكالددكاند   المفد ل ،الددكا
لددذ المن مدد اي تفدد الال ددتهال المطدد مكاميدد ا
ننينددددكانيددددثاي دددد افطع فدددد ات زيددددلاتدددد اطددددثا
لالنتيددددد لكا،امددددددذم الإ دددددهاالاي تفدددددد اطددددددثا

المتا ميفالم لجف الممص .
 لدددد ان مدددد اطدددد ارذلاادددد ثا الحالااااة الثانيااااة:

اثالمف ل ،الكددددددددددلال تهال المط مكايزي ا 

اا

ا
ا

لددذ المن مدد اي تفدد ال ددتهال المطدد مكاننينددكا
لددكاندد   الددذلالمفدد ل ،انيددثاي دد ات دد ي لاا
مددددد ت المطددددد  .امدددددذم اي ددددد اطدددددثالمتاددددد ميفا
لم لجفدددد الممصدددد االددددكاندددد   ا صدددديواطدددد ا
 يع  امعجه ال  ل ي اط  ند الالطتيد زاطدثا

 يدددددت اتن يددددد الدددددذلاا،فددددد  ثاطن فددددد تصددددد  ا
لم صيوافت زيلالال تهال المط مكالمننينكا
ف  دددف الألصددد  المتدددكا دددتع  امهدددذ المجهددد ا
رمدد الألصدد  المتددكامددثاتددع  ارميهدد ،ا ذمدد ا

اااف  تم ل الم ط ذرالمت مكد

،ا لددد ال لدددال اثانياااا: بالنسااابة للهاااالل الصاااناعي
لمطددددد تفلاف ألصددددد  المع فتددددد المن فعددددد امإلدددددال ،ا تدددددت ا

،ا03ط  مجتددها دد يفي افتلفيددالاطدد اتن ددكافددهالمطدد ل ا
لمتدددكاتنطددد اا0223م ددد  اا71طدددثالمنددد   ثا05،ا04

 تهددد اطددد ايدددع  المدددكال دددتم لطه ااونددد ار دددا  الدددكالي
لمندد للزالم دد يفي ا،اطددلالألمددذالددكالال تفدد  المتف قدد ا

افيثاط ايعكد
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لألص  المع فت المن فع امإلال امال اط  ا ن ا (تا)
 لمتددكاالايدد يالددذلاا(B.O.T)لتفدد الا ظدد  المدددا

لم نددد ا عدددكات دددعيطه ،اي دددط افمصددد ارلالاهدددد ا
لمصد   كانتد ايطادثارنالمهدد امدال اطد  ا ندد ا
لالتفدددد الامص صدددد ا لثال ددددتهالاه المطدددد مكامدددد ا

 ي ط افمصطه.
لألص  المع فت المن فع امإلال امال اط  ا ن ا (وا)

 لمتدددكاتنددد  ا ددد ا ااB.O.T)لتفددد الا ظددد  المددددا)
لددكا عيهدد ،االالمط دد  مافت ددعيطه اف من مدد المتددكا

ي دددط افمصدددد ارلالاهدددد المصدددد   ك،انيددددثاتدددد ا
لم دددط  افمصددد ال دددتهالاه المطددد مك،ا لدددكالدددذ ا
لمن مددد االايدددت المجطددددلافددديثالال دددتهال المطدددد مكا

  ل لال المص   ك.

لألص  المع فت المن فع امإلال امال اط  ا ن ا (را)
 لمتدددكاتعتدددز ا ددد ا ااB.O.T)لتفددد الا ظددد  المددددا)

ي ددط افمصدد االمط دد  مافت ددعيطه افن مدد اج يدد  
رلالاهدد المصدد   ك،ااطدد ايددت امصدد ال ددتهالاه ا
لمطدد مك،انيددثايددت الددكالددذ المن مدد المجطددلافدديثا
لال ددتهال المطدد مكا ل لددال المصدد   ك،ا ذمدد ا
نتد ايطاددثال دت  ل ا ت المطدد  المط دتعط اليهدد ا
 طا  يدددددد الم دددددد ل امعطددددددال ،ا اددددددذم ا طا  يدددددد ا

ارنالمه امت عيطه اج ي  الكا ه ي اط  الم ن .
 ي دد ا عددكاطدد اتندد  ايطاددثاتثا دد  ارلدد  ا ت 

 طددددددددد ذرالمتن  دددددددددوالم ددددددددد يفكالمطنتددددددددد  اف م  دددددددددف ا
ماللالا جالكا  ا جالمط   مالمتكات ط اف ظ  المدددداا

((B.O.Tعكالم ا المت مكا : 
 

اكطار نموذج التحاسب الضريبي المقترح
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا
ا
ا
ا

 خالصة البحث ونتائجي والتوصيات     
 أوال:خالصة البحث ونتائجي:

ل ته لجالذ الم  ل  اتل ي ا طد ذرامعتن  دوا
لم دددددد يفكامعط دددددد    جالمتددددددكايددددددت ار  دددددد له اف ظدددددد  ا

(B.O.Tا ذم افط ايع  ارمكات جيلالال تعط  لجا،)ا

ا
لكاطعد الدذ المط د    ج،امص صد الدكاظد اقد   ثا
مال تعط  ات   الم  م اطثامالمهارمكااتلد ي اط د  ا
لال ددددتعط  المندددد مك،ا ت  ددددجاطددددثالجدددد اذمدددد المهيلدددد ا
لم  طدد امال ددتعط  ا لمط دد لالالمندد  ام  ل دد المت دد ي  جا
لمطت عنددد اف ال دددتعط  ا لقتددد ل اطددد اتددد ل االزطددد امعتددد  يتا

االست الل المالي 
 الحقيقي

 يسم  بخصم
 يسم  بخصم

الصناعياالست الل   

     لألصول الثابتة 
 التي لن ت ول

    لألصول الثابتة
 التي ست ول جديدة

 و
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هاتلطيدددد الم  ل دددد امال ددددتعط  ،ا م دددد اطدددد ات لدددد  ا عيدددد
المن مي ال الم  كا ن المط  لط الكالذلالم وث.

 قددددد اق دددددطجالم  ل ددددد ارمدددددكات ف ددددد ال  يددددد ج،اا
لمتصددجالمف  يدد الأل مددكاف  ددت  ل اطن طدد الم  ل دد ا
طثانيثاتلطيته ا تل لله ا ملته .ا ت   مدجالمف  يد ا

(،الدددددت اB.O.Tلمع  يددددد ال لددددد  المطفددددد ليطكام ظددددد  ا)
لصدددددها طزليددددد  ا ذمددددد المت  يدددددفافهدددددذلالم ظددددد  ا مص 

مال ت  دد  افهددذلال لدد  المطفدد ليطكالددكالال تندد  ارمددكا
لمف  يددددد المع معددددد المتدددددكات   مدددددجالال تفددددد  لجالم لجدددددوا
ط ل  تهدد ا  دد المتن  ددوالم دد يفكامعط دد    جالمتددكا
ت ط اطثامال ا ند  اتد ظ الم القد افديثاتلد لفالدذلا
لم ظدد  افطدد ايافدد اتننيددالالدد فالم  ل دد المطتطعدد الددكا

معتن  ددوالم دد يفكايددت ال ددتم لطها  دد ااتندد ي ا طدد ذر
(اB.O.Tطن  ددددددف اتلدددددد لفا ندددددد اط دددددد    جالمددددددددا)

 ددد يفي افل ينددد ات طددد ا عدددكاتنفيدددزالدددعال الأللددد لفا
 عدددكاتط يددد الدددذ المط ددد    جاأللطيتهددد امدددي ا عدددكا
لمط ت  المجزلكالندلافد ا عدكالمط دت  الماعدكاتي د ا
متوعي لتهد الاليج فيدد ا عددكالمت طيد الالقتصدد  ي ،ا دد يل ا

تم راحمي جالذلالم ط ذرا ثالمفع ف المتكايتف  ل اتالا
ا0223م دد  اا71قدد   ثا دد يف المدد م المطصدد ا قدد ا

لمطتطعع الدكارمند  ال  فد  لجالم د يفي ،ا فدذم اتند ا
لذ الآلمي جاطن الالمف  لجالم  يفي الكال دتنل وا

(.ااB.O.Tلال دددتعط  لجا نددد اتط يددد اط ددد    جالمدددددا)
جا طدددد ذرالمتن  ددددواتطدددد المف  يدددد الم لف دددد الندددد ات   مدددد

لم ددددددد يفكالمطنتددددددد  ،الدددددددت اتنعيددددددد اط هجيددددددد ا طعيددددددد ا
لمتن  ددوالم دد يفكالددكالمندد   ثالم دد يفكالمطصدد  ،ا
 ت ا  المند للزالم د يفي ا ط قدفالمت د يلالم د يفكا

المطص  اط ه .
لدذلا ف د اتثات  دنجالم  ل د اط هجيد ا طعيد ا
لمتن  ددوالم دد يفكالددكالمندد   ثالم دد يفكالمطصدد  ،ا

كالمفندددددثا دددددثاتلددددد  ا طددددد ذرالتجهدددددجالم  ل ددددد ارمددددد

لمتن  والم  يفكالمذ ايمفدالالد فالم  ل د ،ا ذمد ا
فدددد مت ايزا عددددكالمط  مجدددد الم دددد يفي امع   صدددد المتددددكا

(اB.O.Tتمتيافه ا  ا جالمط   مالدكا ظد  المدددا)
  ثامي لددددد اطدددددثالم ددددد ا ج،الدددددت اط  ق ددددد المط  مجددددد ا
لم ددددد يفي اماددددد اطدددددثالال دددددتهال المطددددد مكا ل لدددددال ا

هطدد اطدددثالم   صدد المه طددد المتدددكالمصدد   كاف  تفددد  ات 
تعع الكاقيط الم    المم  دلامع د يف ا طد اي دتتف ها
طدددثا دددو ا ددد يفكايدددعع ا عدددكاصددد لكالم  لددد ا عدددكا
 ت المط  ،انيثات اط  مج اتع الم   ص اطثامال ا
لم ط ذرالمطنت  افنيثاتصفنجالذ المط  مج افطع فد ا
فددددد ي امإ فددددد  لجالم ددددد يفي المتدددددكاا  دددددجات دددددتم  اا

يددزا عدد الال ددتعط  اقفدد ارصدد ل المندد   ثافهدد فالمتنف
،ا قددد اتعفتدددجالم  ل ددد اتثالمط  مجددد ا0223م ددد  اا71

لمتددددكايتف  لدددد الم طدددد ذرالمطنتدددد  اتتط ددددكاطددددلا طعيدددد ا
لمتن  ددوالم دد يفكالمتددكاي تاددزا عيهدد اتن يدد الم ددو ا
لم  يفك،اطط ايج عه ا  يع ااتتف الالكاطج  اجذوا

(ا دثاB.O.Tلال تعط  لجامتط يد المت طيد اف ظد  المدددا)
الم   ل المف يع الألم ء.

 نيددددددثات   مددددددجالم  ل دددددد المج ل ددددددوالمطمتعفدددددد ا
 لدددد  ا طدددد ذرالمتن  ددددوالم دددد يفكامتط يدددد المت طيدددد ا

(،الدد ثال ددتاط مه اي ددت جوالمنيدد  اB.O.Tف ظدد  المددددا)
طددثا ف  ل دد اتج يفيدد االمتفدد  ا   صدد الددذلال لدد  

لكاطج  اتنفيزاتط ي المت طيد ااف ظد  اانيثال  ميتها
(،ا لددد اطددد ا ددديا ثاطندددالامع  ل ددد الدددكاB.O.Tلمدددددا)

افنثاحم افإذثالهلل.ا
ا

 ثانيا: توصيات البحث:
 ل لالقدد اطددثالم تدد لتالمتددكامعصددجارميهدد الم  ل دد ا
يطاددثا دد  اطجط  دد اطددثالمت صددي جالمتددكاينت نهدد ا

،اا(B.O.Tلمف ندددثامت ظدددي الال دددتف   اطدددثا ظددد  المددددا)
ا ل ااط ايعكد
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يجدددددددواتثات دددددددطثال دددددددت لل جالتف قيددددددد جا -
 ظددددددددد  المددددددددددالمط ددددددددد    جالمتدددددددددكات طددددددددد اف

(B.O.Tا)طدد ايددع  ارمددكات ظددي ال ددتم ل ا
ج  واطثالمط تج جالمطنعي الكات فيذاتعد ا
لمط     جا ادذلالم ط مد المطصد ي ،انيدثا
تثاذمددددد اطدددددثا دددددو هارت نددددد الددددد يا طددددد ا
معطصدددد ييثا لددددكا فدددد الم قددددجالمندددد اطددددثا
لال دددتي ل اطدددثالممددد  رامط تجددد جامهددد اطعيددد ا

 .لكالم  الالمطنعك
 اتثاياد ثاتط يد المط د    جالمتددكا د   ا -

طددثال ددتعط  لجااا(B.O.T ظدد  المدددا)ات طدد 
تج في اطثاتج ات لي الم ن الألج فكالمالز ا
طدددددددثالممددددددد  رام ددددددد ل المط ددددددد لجالمالزطددددددد ا
معط ددد    جا ذمددد اتج فددد امنددد  ثا دددنلا
لعددددوا عدددد الم طعدددد الألج فيدددد اطددددثالمف دددد  ا

ا.لمطص ي 
ر  ل الألل المت  ي ي ا لمطع  ي المالزط ا -

(ا اددذم ار  دد  اB,O.T جدد  ا ظدد  المدددا) 
لألجهز المالزط ام ط ثالالمتزلطد جالمد ل   ا
فتعدددددد الأللدددددد افندددددد  ا دددددد  اطددددددثالمافدددددد   ا

  لم زلل .
تطادددددددديثالمنلدددددددد مالممدددددددد يالددددددددكاتط يدددددددد ا -

ط دددددددد    جالمف يدددددددد المتنتيدددددددد اف ظدددددددد  المدددددددددا
(B.O.Tااف  تف  لدددددد اطدددددددثالمط ددددددد    جا)

لمطن  يدددد ا لأل   دددددي اطدددددثالجددددد المت طيددددد ،ا
لمت ايددزا عدد ا لددلا  جدد اا ذمدد اطددثامددال 

لمدددددد  كا ل   ل افدددددد   المنلدددددد مالممدددددد يا
اا  ي الكالمت طي .

ا
 ا
 

 المراجع      
 المراجع العربية: -أوال
 الكتب واألبحاث: -1
(."ا  ل ددد ا0223لمن دددي ك،النطددد ان دددثالنطددد ا) 

ط ددددد  يلالمف يددددد اا ددددد  ي القتصددددد  ي اممصمصددددد 
لمتنتيدددددددددددد افو ددددددددددددع والمف دددددددددددد  ا لمت ددددددددددددني اعدددددددددددد ا

لمطددددددددددعتط الم دددددددددد مطكالمع مددددددددددثا،اBOT"ل  دددددددددد   
مالقتصدد  ال  ددالطك،اج ط دد ات المندد ء،المططعادد ا

الم  في الم    ي .
ا ندد   لدد  (.ا"لمتناددي 0212لمددذي  ك،ا دد  ا دد  ) 

لفنددددددد امأل ظطددددددد اا.B.O.Tلم  ميددددددد االال  ددددددد  لج
ا  د امط ادز لمت  دل لم د    لم    ي "،المطدعتط 

لممعيجدكا لمت د  ث طجعد  فد    لمتجد    لمتنادي 
 طدددددد ث،اا صدددددد    اتجدددددد   ام لدددددد اطددددددلاف مت دددددد  ث

 صالم ،ا ط ث.ا
ات  دي  حعد   ("0221لم دي ا) طنطد   صف  لم ي ، 

 مفدددد الم ددددو الم دددد يفكا لم دددد يفي  ل  فددد  لج
المتجدد    اعيدد   عددكالمنصدديع الم دد يفي "،اطجعدد 

 لمم ط المطجع  لم ل  ، ج  و ج ط   – لر٘ف  
المع  ك. لم        ،

(،ا"ا نددددددددد  المت ددددددددديي ا0211لم  فدددددددددك،اطنطددددددددد ا) 
  ل  الكارلد  ا“اB. O. T لال تنال ا لمت عي ا

لمنددد   ثالمددد  مكالممددد ي"،ا ل الم ه ددد الم  فيددد ،ا
 .10لمن ل  ا،اي.ا

(.ا0213لمط ادددددزالم  فدددددكامعفنددددد ثا لم  ل ددددد جا) 
"طدددددعتط ا  ددددد الالقتصددددد  المطصددددد  ا..اط دددددتنف ا

اطص "اط   الكد
http/www.acrseg.org    ااا        

 ظددد  المف ددد  ا("ا0222لمط هددد الم  فدددكامعتملددديلا) 
ي ات   ا    ع ع ا،ا"BOT لمت ددددني ا لمتن يدددد ا

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifwbbxvvfJAhVLVRoKHUC1D2oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-api.org%2Fimages%2Fpublication%2Fpdfs%2F85%2F85_develop_bridge32.pdf&usg=AFQjCNH-sxtcCuyknrJnHEAZPFAQ5cHz0Q&bvm=bv.110151844,d.d24
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifwbbxvvfJAhVLVRoKHUC1D2oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-api.org%2Fimages%2Fpublication%2Fpdfs%2F85%2F85_develop_bridge32.pdf&usg=AFQjCNH-sxtcCuyknrJnHEAZPFAQ5cHz0Q&bvm=bv.110151844,d.d24
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifwbbxvvfJAhVLVRoKHUC1D2oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-api.org%2Fimages%2Fpublication%2Fpdfs%2F85%2F85_develop_bridge32.pdf&usg=AFQjCNH-sxtcCuyknrJnHEAZPFAQ5cHz0Q&bvm=bv.110151844,d.d24
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الم دددددددددددددددددددددددد  ا،افي رم لا  طألقلمت طي الكالفن  ي ا
 .لمع مع الم   ا لمعالع ث،المم ط 

(،الألطي  ا0226ف   ،اطنط ا ف  ،ا عط ثا) 
 ط د ا اطن  دفي اارف للي ،ا  ل  جالدكاق د ي 

اط  صددددددددددد  ،المطاتدددددددددددوالمجددددددددددد ط كالمنددددددددددد يث،
ا.513-512ي

(،ا  ل دددد جا1762  لز،اان طدددد ا فدددد المطجيدددد ) 
لكالم ي   جالمط مي ،اطع   ا ف والمج ط  ،ا

 .137ل  ا   ي ،ايا
(ا   الم ي  دد ا1767 دد ي ا فدد الم زيددزا عددك) 

لم ددددددد يفي الدددددددكات  دددددددي ال دددددددتعط  لجالمنلددددددد ما
 ددد م اطدددلالمتلفيدددالا عددد اطصددد ،ا اا–لممددد يا

ج ط ددد اا– اتدد  ل اميدد اط  ددد   ،ااعيدد المتجدد   ا
 .136ل  ا   ي ،ايا

(،ا0224ص م ،  دددددددد  اصددددد م ا فددددد المفتددددد  ) 
لمتط يدد المطصدد لكامط دددددددد    جالمف يدد المتنتيدد ا

 ددددددددد  ا لمت ددددددددددددني ا  نعددددددددد المطعايددددددددد اف ظددددددددد  المف
(B.O.Tا،ا ل ااعطدددددددد جامع  دددددددد ا لمت زيددددددددل،ا)

 .110لمط ص   ،اي.
المند للز (،1776)ا عدي لمن  فد  صدن ،ا ليد  

ا ل  طصد ، لدك لال دتعط   مت دجيل لم د يفي 
 لم  في .   ٘لمث

ا(ا،ندددد للز0223 صدددد م ) لم زيددددز،ا ميدددد   فدددد  
الالقتص  ي ، لمت  ي  ج ألن ث  لن  لال تعط  

اطص . لم  في ،   لم ه  ل 
اطنطدددددددددددددد   جندددددددددددددد ا فدددددددددددددد  ،النط ،ا عددددددددددددددك، 

ا(اطددعتط ا   الم عدد  المطن  ددفي 0212 فدد  )
لم هددددددد  اف لقدددددددلالمطع  ددددددد جا لمط ميددددددد الدددددددكا

 .لالقتص  ي ،المهيل الم  ط امع  للو،لم  لال
ا

طنطددددد ،الددددد   الا فددددد الم ددددد  ا،افددددد   ،اطنطددددد ا 
(،اتصد  المطن  دف الم د يفي ،ا1764 فد  ا)

لمددددد ل المج ط يددددد امعلف  ددددد ا لم  ددددد ا لمت زيدددددل،ا
 .115ل  ا   ي ،اي

(."ا0210 زل  المتملدددددديلا لمت دددددد  ثالمدددددد  مكا) 
مملد المت طيد الالقتصد  ي ال ل  الال ت لتيجكا

 (،اطتدد  الددكد0200-0210 لالجتط  يدد ا)
 www.sis.gov.eg/Newvr/etar.pdا

(،ا"  ل دددد امايفيدددد اا1760ينيدددد ان دددديثا فيدددد )
لمتي  الم دا المط   دوامعند للزالم د يفي الدكا
اطجدددد  ات  ددددي الال ددددتعط  الألج فددددكالمطف  دددد "،
لمطعتط الم عطدكالم د   ،ااعيد المتجد   ،اج ط د ا

ا171،ايا1760لمط صدددد   ،المطجعدددد الأل  ،ا
 .21ا–

 اإلصدارات اإلدارية: -2
ا0213م ددد  اا112لال دددتعط  ا قددد اقددد ل ا زيددد  

ا-لمجددز المعدد  كا-فإصد ل المط دد يي المطن  ددفي ا
لمهيل الم  ط ام دل ثاا– زل  المتج   ا لمص    ا

 لمطل فلالألطي ي .
 المطفددددددد  قالمتدددددددكاق  تهددددددد المطناطددددددد اطجط  ددددددد 

)لمطجط  دددددد (الم دددددد  المن دددددد لي الم   دددددد  ) .ا
ال(،نا اطناط المن   ال  ل  المطص  الدكا

،اي.ا03/1/1734فت  يماا124لمن ي ا ق ا
037. 

 .1761م   اا135لمن   ثا 
ا.0223م   اا71لمن   ثا 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.sis.gov.eg/Newvr/etar.pd
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