حقيقة ضريبة التصرفات العقارية

واالستثناءات الواردة عليها في النظام السعودي
 -دراسة تحليلية مقارنة -

د .عبد الله بن عبد العزيز الفحام
أستاذ السياسة الشرعية واألنظمة المساعد
بجامعة المجمعة
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله
وصحبه أمجعني ،وبعد:

فتعد الئحة رضيبة الترصفات العقارية الصادرة من قبل معايل وزير
املالية برقم ( )712وتاريخ 1442/2/15هـ أول تنظيم رضيبي مستقل
خيتص بالعقارات يف اململكة العربية السعودية؛ وقد صدرت هذه الالئحة
بناء عىل األمر امللكي الكريم رقم (أ )84/وتاريخ 1442/2/14هـ،
ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1442/2/17هـ ،وبموجب هذا األمر أعفيت
العقارات من رضيبة القيمة املضافة والتي تبلغ  %15من قيمة العقار ،و ُع ِدل
عنها إىل رضيبة الترصفات العقارية بنسبة  %5من قيمة العقار ،ووضعت
بعض اإلضافات كرفع حتمل الدول رضيبة قيمة املسكن األول من 850
ألف ريال إىل ما ال يزيد عن مليون ريال؛ وحلداثة صدور هذه الالئحة فإنه
ال يوجد دراسات وبحوث علمية ختتص هبا لت ُِّبي املصطلحات املتعلقة
اخرتت جزئية مهمة منها
هبذه الرضيبة ،واألحكام املرتتبة عىل ذلك ،وقد
ُ
وهي االستثناءات الواردة يف الئحة رضيبة الترصفات العقارية التي تدعم
املطورين العقاريني املرخصني ،واملواطنني وختفف عنهم ،وحتقق آماهلم
وطموحاهتم ،وتوفر هلم الرفاهية واحلياة الكريمة.
أسباب اختيار املوضوع:

يمكن إمجال أسباب اختيار هذا املوضوع يف األمور التالية:
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1.صلة وارتباط هذا املوضوع بفئة كبرية من املجتمع ،حيث يتوجب
حرص هذه االستثناءات بشكل مبسط مع مقارنة بعضها باألمثلة التوضيحية.
2.مبادريت لبحث مثل هذه املوضوعات حيث إهنا ُمعينة عىل االطالع
الواسع والتأصيل اجليد.

3.عدم وجود دراسة تتكلم عن االستثناءات الواردة من رضيبة
الترصفات العقارية يف النظام السعودي.

4.اإلشكاليات التي تدور حول مدى حتقيق هذه االستثناءات ملبدأ
العدل من الناحية النظامية والرشعية.

أهداف البحث:

هيدف البحث إىل:

1.توضيح مفهوم رضيبة الترصفات العقارية من الناحية االصطالحية
والنظامية.

2.حرص االستثناءات من رضيبة الترصفات العقارية يف النظام
السعودي ،مع مقارنتها بالقانون املرصي والقانون األردين.
3.معرفة رشوط كل حالة من حاالت االستثناءات من رضيبة
الترصفات العقارية.

4.بيان املوقف الرشعي من االستثناءات من رضيبة الترصفات العقارية
وفق أحكام السياسة الرشعية.
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مشكلة البحث:

يعد فرض الرضيبة عىل الترصفات العقارية بشكل كامل مبد ًأ جديد ًا عىل
البيئة التنظيمية السعودية؛ حلداثة الئحة رضيبة الترصفات العقارية ،ومن
ثم فإنه من املهم استقراء وحرص احلاالت املستثناة من فرض الرضيبة ،وبيان
رشوط كل حالة ،ووضع بعض األمثلة التوضيحية ،واستقراء النصوص
الرشعية الداعمة حلاالت االستثناء التي حتقق املصلحة وتدرأ املفسدة.
الدراسات السابقة:

من خالل البحث والتقيص يف فهارس املكتبات ،خاصة مكتبة امللك فهد
الوطنية ،ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،والبحث يف
الشبكة العنكبوتية .مل أجد من تكلم عنه يف النظام السعودي؛ لذا عزمت
بحث هذا املوضوع حلداثته مستعين ًا باهلل.
منهج البحث:

سأتبع يف هذا البحث املنهج اآليت:
1.املنهج االستقرائي:

حيث أقوم بتتبع احلاالت املستثناة من رضيبة الترصفات العقارية يف
اململكة العربية السعودية وحرصها ،واستقراء النصوص الرشعية الداعمة
حلاالت االستثناء التي حتقق املصلحة وتدرأ املفسدة وفق أحكام السياسة
الرشعية.
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2.املنهج التحلييل:

حيث أقوم بتحليل ورضب األمثلة عىل بعض احلاالت التي تستلزم
التوضيح.
3.املنهج املقارن:

حيث أقوم بذكر حاالت االستثناء من رضيبة الترصفات العقارية
يف النظام السعودي ثم حاالت االستثناء يف القانون املرصي ثم حاالت
االستثناء يف القانون األردين.
إجراءات البحث:

وتتلخص إجراءات البحث فيام ييل:

1.االعتامد عىل املصادر األصلية عند كل مسألة بحسبها.

2.استقراء املواد النظامية املتعلقة باالستثناء من الرضيبة العقارية.
3.عزو اآليات القرآنية إىل السور الواردة فيها مع بيان رقم اآلية.

4.مراعاة ختريج األحاديث من خالل بيان من أخرجها يف لفظها الوارد
يف احلديث.

5.توثيق أقوال العلامء من كتبهم مبارشة ،وال يكون اللجوء للعزو
بواسطة إال عند تعذر األصل.
6.الرتمجة لألعالم ،سوى الصحابة واألئمة األربعة.
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تقسيامت البحث:

قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة ،وفق التفصيل اآليت:
التمهيد :حقيقة رضيبة الترصفات العقارية والقواعد األساسية هلا:

املطلب األول :التعريف برضيبة الترصفات العقارية.

املطلب الثاين :القواعد األساسية لرضيبة الترصفات العقارية.

املبحث األول :احلاالت املستثناة من رضيبة الترصفات العقارية يف
النظام السعودي:
املطلب األول :احلاالت املستثناة من رضيبة الترصفات العقارية
العتبارات ُأرسية واجتامعية أو خريية.
املطلب الثاين :احلاالت املستثناة من رضيبة الترصفات العقارية
العتبارات مالية أو اقتصادية.
املطلب الثالث :احلاالت املستثناة من رضيبة الترصفات العقارية
العتبارات سياسية.
املطلب الرابع :احلاالت املستثناة من رضيبة الترصفات العقارية
العتبارات أخرى.

املبحث الثاين :موقف الرشيعة اإلسالمية من االستثناءات من رضيبة
الترصفات العقارية:
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املطلب األول :املوقف من استثناء بعض الفئات من رضيبة الترصفات
العقارية يف الرشيعة اإلسالمية.
املطلب الثاين :أمثلة تطبيقية لبعض االستثناءات يف النظام املايل وفق
السياسة الرشعية.
اخلامتة.

قائمة املصادر.
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التمهيد
حقيقة ضريبة التصرفات العقارية
والقواعد األساسية لها
المطلب األول :تعريف ضريبة التصرفات العقارية:

أوالً :تعريف الرضيبة:
 .1الرضيبة لغ ًة:

مجع رضائب ،وهي ما يؤخذ عىل اإلنسان من خراج أو جزية ومنها
السجية والطبيعة واإللزام((( ،والرضيبة ما ُيفرض عىل امللك ،والعمل،
والدخل للدولة ،وختتلف باختالف األحوال والقوانني(((.

 .2الرضيبة عند الفقهاء:

مل يذكر الفقهاء تعريف ًا واضح ًا للرضيبة حيث مل تكن تعرف لدهيم هبذا
االسم ،بل كان هلا تسميات أخرى قريبة من هذا املفهوم يف العرص احلديث
ويمكن توظيفها عىل الرضيبة؛ من ذلك تعريف اإلمام اجلويني((( :ما يأخذه

((( ينظر :القاموس املحيط للفريوزآبادي ،ص ( ،)138مقاييس اللغة البن فارس
( ،)398/3املصباح املنري للفيومي ،ص (.)30
((( ينظر :املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون (.)537/1
((( هو عبد ا مللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني ،أبو املعايل امللقب بإمام احلرمني،
أعلم املتأخرين من أصحاب الشافعية ،ولد يف جوين من نواحي نيسابور سنة 419هـ،
كان اجلويني ذا روح وثابة إىل احلق واملعرفة يميل إىل البحث والنقد واالستقصاء من
مؤلفاته :اإلرشاد يف الكالم ،والربهان يف أصول الفقه ،والشامل يف أصول الدين،
وغياث األمم يف التياث الظلم .تويف سنة 478هـ .ينظر يف ترمجته :سري أعالم النبالء
للذهبي ( ،)476-468 / 18وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان ،ص
(.)170 - 167
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اإلمام من مياسري البالد واألغنياء من طبقات الناس بام يراه ساد ًا للحاجة(((.

وتعريف اإلمام الغزايل((( :ما يأخذه اإلمام عىل األغنياء بام يراه كافي ًا
عند خلو بيت املال من املال(((.

و ُيفهم من التعريف األول أن هناك رشط ًا لفرض الرضيبة وهو خلو
بيت املال ،والتعريف الثاين ق َّيد أخذ الرضيبة من األغنياء بقدر احلاجة،
وعليه يكون التعريفان متقاربني.
وهناك تعريف أوسع للرضيبة ،فقد ُع ِّرفت بأهنا :مبلغ مايل تفرضه
الدولة عىل السلع واخلدمات ،وفق ضوابط حمددة بقصد سد حاجتها يف
امليزانية العامة(((.

(((
(((

(((
(((

ينظر :غياث األمم يف التياث الظلم للجويني ،ص (.)274
هو حممد بن حممد الغزايل الطويس ،أبو حامد ،حجة اإلسالم ،ولد سنة 450هـ ،رحل
إىل نيسابور ثم إىل بغداد فاحلجاز فبالد الشام فمرص ،وعاد إىل بلدته .نسبته إىل صناعة
الغزل أو إىل َغ َزالة .من كتبه :إحياء علوم الدين ،وهتافت الفالسفة ،واالقتصاد يف
االعتقاد .تويف سنة 505هـ .ينظر يف ترمجته :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب
للعكري ( ،)19-18/6األعالم للزركيل (.)22/7
ينظر :شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل للغزايل ،ص (.)236
ينظر :مبادئ علم املالية ،د .حممد فؤاد إبراهيم ،ص ( ،)253ومالية الدولة واهليئات
املحلية د .عبد املنعم فوزي ،ود .عبد الكريم بركات ،ص ( ،)254-253وبني
الرضائب والزكاة د .عيسى العمري ،ص (.)1
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 .3رضيبة الترصفات العقارية يف النظام السعودي:

عرف النظام السعودي رضيبة الترصفات العقارية بأهنا« :املبلغ املايل
َّ
املفروض عىل الترصف العقاري»(((.

وعرفها الدليل التفصييل بشكل مفصل يف الفقرة الثالثة من املادة األوىل
َّ
بأهنا« :رضيبة غري مبارشة تُفرض عىل مجيع الترصفات التي ينتج بموجبها
أثر قانوين ،يتمثل يف نقل حق ملكية العقار ،أو حيازته لغرض متلكه ،أو
متلك منفعته من شخص إىل آخر ،وقد يكون الترصف موقوف ًا عن تالقي
إرادة طريف املعاملة مثل :البيع أو بنا ًء عىل إرادة منفردة من قبل املترصف،
مثل :الوصية»(((.
ثاني ًا :تعريف الترصفات:
 .1الترصفات لغ ًة:

َصف مفرد ،ومنه ترصفات الدهر والزمان ،تصاريفه نوائبه
ت َ ُّ
ومصائبه((( ،وفلَن ترصف ِف َالْمر احتال ،وتقلب فِ ِيه ولعياله اكْتسب َوبِه
ْالَ ْح َوال تقلبت(((.

(((
(((
(((
(((

املادة ( )1من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية الصادرة برقم ()712
وتاريخ 1442/2/15هـ.
الفقرة ( )3من املادة ( )1من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
ينظر :لسان العرب البن منظور ( ،)190-189/9مقاييس اللغة البن فارس
( ،)344-343/3معجم اللغة العربية املعارصة د .أمحد عمر (.)1291/2
ينظر :املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،ص (.)513
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 .2الترصفات اصطالح ًا:

مل أجد للفقهاء املتقدمني تعريف ًا خاص ًا للترصف ،لكن عرفه بعض
العلامء املعارصين بأنه:

أ .كل ما يصدر عن الشخص بإرادته ،و ُيرتب الرشع عليه أحكام ًا
خمتلفة(((.

ب .كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل ،يرتب عليه
الرشع أثر ًا من اآلثار ،سواء أكان يف صالح ذلك الشخص أم ال((( .وهذان
التعريفان متقاربان يف املعنى ومتفقان عىل أن الترصف فعل الشخص لليشء
ويرتتب عليه أحكام رشعية.

 .3الترصف العقاري يف النظام السعودي:

و ُع ِّرف الترصف العقاري يف النظام السعودي بأنه :أي عمل نظامي
(((
ناقل مللكية العقار أو حليازته بغرض التملك أو احلصول عىل املنفعة

((( ينظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية (.)71/12
((( ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل (.)83/ 4
((( ينظر :املادة ( )1من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية.
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ثالث ًا :تعريف العقارات:

 .1العقار لغ ًة:

هو املنزل واألرض والضيعة((( والدار ،واجلمع عقارات وهي :كل
ملك ثابت له أصل كالدار والنخل(((.

 .2العقار اصطالح ًا:

وهو األرض املبنية أو غري املبنية((( ،ويف «درر احلكام» العقار هو« :ما
ال يمكن نقله من حمل إىل آخر كالدور واألرايض ،وعليه ُيفهم بأن العقار
هو عبارة عن مبني كالدور وغريها من املباين وغري مبني كاألرايض ،إال أن
البناء بدون األرض يعد منقوالً فإذا بنى أحد دار ًا مث ً
ال يف غري ملكه فتكون
الدار منقوالً»(((.

و ُع ِّرف العقار أيض ًا بأنه :اسم لألرض ويدخل فيها مجيع األشياء التي
تتصل هبا كالبناء والشجر(((.

(((
(((
(((
(((
(((

ينظر :لسان العرب البن منظور ( ،)596 /4القاموس املحيط للفريوزآبادي ،ص
(.)444-443
ينظر :املصباح املنري للفيومي ص (.)218
ينظر :فتح القدير ،ابن اهلامم (.)215/6
درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،عيل حيدر ( )117/1املادة (.)129
ينظر :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري (.)479/3
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 .3العقار يف النظام السعودي:

جاء تعريف األرض والوحدة العقارية يف نظام ملكية الوحدات العقارية
وفرزها يف النظام السعودي حيث ُع ِّرفت األرض بأهنا« :القطعة املخصصة
للبناء عليها ،وإنشاء املرافق واخلدمات حسب املخطط املعد من قبل مكتب
هنديس واملعتمد يف رخصة البناء»(((.
و ُع ِّرفت الوحدة العقارية بأهنا« :الدار أو الشقة أو الطبقة أو الدكان
أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه ،وإجراء حقوق امللكية عليه
والترصف به مستقب ً
ال عن أجزاء البناء األخرى»(((.وهبذا يشمل العقار
األرايض غري املبنية واملبنية سوء ًا كانت منزالً أو شق ًة أو حمالً.

وجاء الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية الصادر من هيئة
الزكاة والرضيبة واجلامرك يف الفقرة الثانية من املادة الثانية بتعريف العقار
بأنه« :كل يشء ثابت يف مكانه ،وال يمكن نقله دون تلف ،وتشمل :األمالك
املبنية ،واألرض ،وكل ما يتفرع عن ذلك من حقوق ،ويشمل تعريف العقار
ك ً
ال مما ييل:

ـ أي مساحة أرض حمددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية ،أو حيازة
أو غريها من احلقوق العينية.
ـ أي أبنية ،أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة عىل أرض ما.

((( ينظر :الفقرة ( )1من املادة ( )1من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر
بتاريخ 1432/1/1هـ املوافق 2002/3/15م.
((( ينظر :الفقرة ( )2من املادة ( )1من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
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ـ أي تركيبات ،أو معدات تشكل جزء ًا ثابت ًا ،أو ُأحلقت بشكل دائم
بمبنى أو هيكل إنشائي أو عمل هنديس»(((.
المطلب الثاني :القواعد األساسية لضريبة التصرفات العقارية:

اهتم املنظم السعودي عند فرض رضيبة الترصفات العقارية باألخذ
بالقواعد األساسية للرضيبة ،حيث متثل دور ًا مه ًام يف السياسة االقتصادية
واالجتامعية للدولة ،وهذه القواعد هي:
 .1قاعدة العدل:

تعد قاعدة العدل قاعدة عام ًة جمرد ًة وهي إحدى قواعد النظام الرضيبي؛
إذ هتدف إىل حتقق العدل بني أفراد املجتمع ،فإن كل األفراد املكلفني الذين
تنطبق عليهم الرشوط ملزمون بدفع رضيبة الترصفات العقارية((( ،وال
ُيستثنى من ذلك إال ما استثناه النظام أو الالئحة ،حيث جاءت املادة الثالثة
من الئحة الترصفات العقارية ببيان الفئات املستثناة من دفع الرضيبة كلي ًا
أو جزئي ًا بمجرد حت ُّقق الضوابط املحددة(((.

((( الفقرة ( )2من املادة ( )2من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية ،هيئة الزكاة
والرضيبة واجلامرك ،النسخة األوىل ،نوفمرب 2020م.
((( ينظر :املالية العامة ،حسن عواضة ،ص (.)70
((( ينظر :الفقرة (أ) من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.
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وشدد النظام عىل تطبيق هذه القاعدة ،حيث حيق هليئة الزكاة والرضيبة
واجلامرك أن تعتد بالترصفات الصورية أو املسترتة بام حيقق مقتضيات حتصيل
الرضيبة بشكل عادل(((.

 .2قاعدة الوضوح:

فصل و ُيبني
ال بد أن يكون النظام واضح املعامل للمكلفني بحيث ُي ِّ
اخلاضع هلذا النظام ،ويبني مقدار الوعاء الرضيبي ،ومعدله ،وتارخيه ،وآلية
التوريد(((.

ولذلك اهتم املنظم السعودي يف الئحة رضيبة الترصفات العقارية
بالوضوح ،حيث بينت الالئحة التنفيذية مقدار الرضيبة التي تُفرض عىل
نقل العقار بنسبة ( )%5من إمجايل قيمة نقل العقارات ،مهام كانت حالة
العقار ،أو شكله ،أو استخدامه وقت الترصف(((.
ويف املادة السابعة من الالئحة بينت بأن عىل اهليئة العامة لألوقاف
االلتزام باألحكام املنصوص عليها عند الترصف بأموال الغري حيث تعد
هي اجلهة املسؤولة يف أموال القرص واألوقاف واألوصياء وغريهم(((،
وذكر هاتني الصورتني عىل سبيل املثال لوضوح فرض رضيبة الترصفات
العقارية ،وليس عىل سبيل احلرص.

(((
(((
(((
(((

ينظر :الفقرة (ج) من املادة ( )4من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.
ينظر :املالية العامة ،رفعت املحجوب ،ص (.)35
ينظر :املادة ( )2من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.
ينظر :املادة ( )7من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.
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 .3قاعدة املالءمة:

وهذه القاعدة من قواعد التيسري والتسهيل عىل املكلفني حيث يتم
توريد الرضيبة يف أكثر األوقات مالءم ًة للمكلفني ،وبالكيفية األكثر تيسري ًا
له ،ويرتبط وقتها بسببها يف الدرجة األوىل((( ،ويف النظام السعودي يكون
توريد رضيبة الترصفات العقارية عىل نوعني:
النوع األول :الترصفات العقارية التي يشملها إجراء التوثيق الرسمي
ويكون سداد الرضيبة أثناء أو قبل توثيق اإلفراغ العقاري ،مثل :بيع عقار
لدى كاتب العدل أو املوثق املعتمد ،أو البيع عىل اخلارطة ،أو بيع عقار
باملزاد العلني.
النوع الثاين :الترصفات العقارية التي ال يشملها إجراء التوثيق الرسمي
لدى اجلهة اإلدارية أو املوثق املعتمد ،ويكون سداد الرضيبة خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ العقد أو االتفاق النهائي(((.

 .4قاعدة االقتصاد:

ُرصف يف سبيل
املقصود باالقتصاد هنا هو التقليل من النفقات التي ت َ
احلصول عىل اإليرادات الرضيبية بأقل تكلفة ممكنة((( ،ومن ذلك ما تقوم
به هيئة الزكاة والرضيبة واجلامرك من تنفيذ للخدمات عن طريق التسجيل
((( ينظر :املالية العامة رفعت املحجوب ،ص (.)35
((( ينظر :الفقرة (أ) و(ب) من املادة ( )4من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات
العقارية.
((( ينظر :املالية العامة ،رفعت املحجوب ،ص (.)35
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والدفع اإللكرتوين دون تدخل برشي مما يقلل من التكاليف املادية ،وقرص
املدة الزمنية ،وقد ُب ِّي يف الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية آلية
التنفيذ ،حيث يقوم املكلف بدفع الرضيبة بعملية التسجيل عرب موقع اهليئة،
وتعبئة البيانات املتعلقة بالعقار املراد بيعه ثم تصدر فاتورة إلكرتونية،
ويكون الدفع عن طريق رقم الفاتورة ،وبعد التسديد يصدر رقم يمكن
من خالله توثيق نقل العقار عن طريق كتابات العدل أو املوثقني العقاريني
املعتمدين(((.

((( ينظر :الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية ،ص (.)44
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المبحث األول
الحاالت المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
في النظام السعودي
يعد نقل ملكية العقار من الترصفات التي ختضع لرضيبة القيمة املضافة
عند بعض الدول العربية مثل املغرب((( ولبنان((( ........................

((( فقد ُفرضت رضيبة القيمة املضافة يف املغرب عىل مجيع األعامل العقارية ،وعىل عمليات
التجزئة العقارية ،ومجيع اإلجيارات الواقعة عىل األماكن املفروشة واملؤثثة ،ويشمل
هذا العنارص غري املادية لألصل التجاري وعمليات التخزين ،والسمرسة ،والنقل،
وإجياز األشياء ،أو اخلدمات ،واستثنيت العمليات التالية:
أ .العمليات املتعلقة باملبنى أو العقار املخصص للسكن الشخيص ،واملنجز من طرف
األشخاص الذاتيني أو املعنويني .ب .البضائع واألشغال واخلدمات التي تتملكها،
أو تستفيد منها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وأعضاؤها املعتمدون باملغرب
املستفيدون من الوضع الدبلومايس ،واملنظامت الدولية ،ويراعى يف ذلك التعامل
باملثل.
ينظر :الباب الثاين والباب اخلامس من قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب
الصادر عام 1406هـ.
كام ُفرضت رضيبة الدخل يف القانون املغريب عىل :العقارات املبنية وغري املبنية والبناءات
مهام كان نوعها العقارات الزراعي ويدخل يف ذلك املباين واملعدات الثابتة واملتحركة
املرتبطة هبا و ُيعفى من ذلك الربح املحصل عليه من تفويت عقار يشغله مالكه عىل
وجه سكني رئيسية منذ  6سنوات ،والربح املتحصل عليه بمناسبة تفويت السكن
االجتامعي ،والربح املتحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خالل السنة املدنية
بتفويت عقارات ال يتجاوز جمموع قيمتها مائة وأربعني ألف درهم ،والربح املتحصل
عليه من تفويت حقوق مشاعة يف عقارات فالحية.
ينظر :الباب اخلامس من قانون رضيبة الدخل املغريب الصادر عام 2006م.
((( ترسي رضيبة القيمة املضافة يف لبنان عىل مجيع األنشطة ،والعمليات العقارية ويستثنى
=
منها ما ييل:
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 ...........والسودان((( واإلمارات((( ،حيث مل يتم إصدار قانون
خاص بالرضيبة العقارية كام هو احلال يف اململكة العربية السعودية؛ فقد
أحدث املنظم السعودي الئح ًة خاص ًة برضيبة الترصفات العقارية شملت
الترصفات اخلاضعة هلا ،واحلاالت املستثناة منها.
 .1الترصفات اخلاضعة لرضيبة الترصفات العقارية:

أ .يف النظام السعودي:

خيضع لرضيبة الترصفات العقارية كل ترصف بالتعامالت العقارية
بأشكاهلا املختلفة كالبيع وما يف حكمه ،مثل :التنازل عن ملكية العقار،

= أ .العمليات التي تتناول أرايض غري املبنية .ب .بيع العقارات املبنية .ج .تأجري
العقارات املبنية املعدة للسكن.
ينظر :املادة ( )5والفقرة ( )9والفقرة ( )10من املادة ( )16من قانون الرضيبة عىل
القيمة املضافة اللبناين الصادر عام 2001م.
((( فرضت الرضيبة القيمة املضافة يف السوداين عىل مبيعات السلع واخلدمات واألعامل
إال ما استثنى بنص خاص ومن املستثنيات فيام خيص العقارات بيع وإجيار العقارات
املعدة ألغراض السكن اخلاص.
ينظر :املادة ( )12والفقرة (ب )5-من املادة ( )37من قانون الرضيبة عىل القيمة
املضافة السوداين الصادر عام 2001م.
((( ترسي الرضيبة يف اإلمارات العربية املتحدة عىل كل توريد خاضع للرضيبة وتوريد
اعتباري يقوم به اخلاضع للرضيبة ،وتفرض عىل استرياد السلع املعنية ،ومن
االستثناءات يف دفع الرضيبة العقارية:
أ .توريد املباين السكنية من خالل بيعها أو إجيارها باستثناء من يتم تطبيق نسبة الصفر.
ب .توريد األرايض البيضاء.
ينظر :املادة ( )2والفقرة ( )2و( )3من املادة ( )46من قانون رضيبة القيمة املضافة
اإلمارايت الصادر بمرسوم رقم ( )8لسنة 2017م.
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واهلبة ،والوصية ،والتأجري التموييل ،واإلجارة املنتهية بالتملك ،واملرابحة
اإلسالمية ،وعقود االنتفاع طويلة األمد التي تزيد مدهتا عىل مخسني ()50
عام ًا((( مهام كانت حالة العقار ،أو شكله ،أو استخدامه يف وقت الترصف،
ويشمل مجيع األرايض سواء كانت حتت اإلنشاء أو البناء ،وسواء كان العقار
مفرز ًا أو مشاع ًا ،أو وحدة سكنية ،أو غري ذلك من العقارات ،وسواء كان
الترصف موثق ًا أو غري موثق((( ،وإقليم اململكة العربية السعودية الذي تطبق
عليه الرضيبة يشمل :األرايض ،واملياه اإلقليمية ،وقاع البحر ،والطبقات
الواقعة حتت الرتبة ،واملوارد الطبيعية ،واملجال اجلوي ،وما خيصها من
حقوق يف املناطق املقسومة بينها وبني الدول املجاورة ،واملناطق البحرية
وشبه البحرية الواقعة خارج املياه اإلقليمية للمملكة ،ومتارس عليها
السيادة وحقوق السيادة ،أو الوالية بمقتىض نظامها والقانون الدويل(((.

ب .يف القانون املرصي:

تفرض الرضيبة بسعر ( )%2.5بغري ختفيض عىل إمجايل قيمة الترصف يف
العقارات املبنية أو األرايض للبناء عليها عدا القرى ،سوا ًء انصب الترصف
عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ،وسواء كان هذا الترصف شام ً
ال
العقار كله أو جزء ًا منه أو وحدة سكنية منه أو غري ذلك ،وسواء كانت

((( ينظر :حماسبة الزكاة والرضيبة د .عبد اهلل احلمود ،ص (.)508
((( ينظر :املادة ( )2من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.
((( ينظر :النظم السياسية ،د .ربيع متويل ،ص ( ،)61والنظم السياسية الدولة واحلكومات،
أ .د .إبراهيم شيحا ،ص ( ،)22-21والنظم السياسية الدولة واحلكومة ،د .داود
الباز ،ص (.)38-37
464

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض ةقيقح

املنشآت مقامة عىل أرض مملوكة للمول أو للغري ،وسواء كانت عقود هذه
الترصفات مشهر ًة أو غري مشهر ًة(((.
ج .يف القانون األردين:

ُفرض رضيبة عىل أي عقار وتستويف دوائر تسجيل األرايض من البائع
ت َ
أو الواهب رضيبة قدرها ( )%4من املبلغ الذي ُيستوىف رسم التسجيل عىل
أساسه(((.
 .2احلاالت املستثناة من فرض رضيبة الترصفات العقارية:

ُيقصد باالستثناء الرضيبي« :ميزة مالية يقررها املرشع تنطوي عىل عدم
اخلضوع ألحكام الترشيع الرضيبي وفق ًا لتضاعيف هذا القانون للشخص
الطبيعي أو املعنوي العتبارات اقتصادية واجتامعية وسياسية ودولية»(((.

ففي النظام السعودي بينت الفقرة (أ) من املادة الثالثة من الالئحة
التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية املعدلة بقرار وزير املالية رقم
( )2229وتاريخ 1442/6/7هـ((( ،احلاالت املستثناة من دفع الرضيبة
(((
(((
(((
(((

ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي رقم ( )158الصادر يف يوليو
2018م..
ينظر :املادة ( )2من قانون رضيبة بيع العقار األردين رقم ( )48لسنة 1976م.
الرضيبة عىل القيمة املضافة وتطبيقاهتا يف الترشيعات املقارنة ،د .ذو الفقار الساعدي،
ص ( ،)183وينظر :األطر التنظيمية لرضيبة القيمة املضافة يف اململكة العربية
السعودية ،أ .د .سلطان السلطان ،ص (.)26- 25
ن ِ
ُش التعديل عىل الالئحة بجريدة أم القرى يف العدد ( )4867السنة ( ،)99يوم
اجلمعة  9مجادى اآلخرة 1442هـ ،املوافق  22يناير 2021م.
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بشكل كامل أو بشكل جزئي ،وحيق لوزير املالية أن يستثني أي حالة من
احلاالت بموجب قرار وزاري((( ،مع وجوب تسجيل العقار يف هيئة الزكاة
والرضيبة واجلامرك؛ للحصول عىل ما يفيد باإلعفاء أو االستثناء من دفع
رضيبة الترصفات العقارية؛ حيث لن تُق َبل عملية اإلفراغ يف وزارة العدل
دون التسجيل ،عل ًام بأنه ال ختضع املعاملة للرضيبة إال مر ًة واحد ًة(((.
وسوف نتكلم عن هذه احلاالت بيشء من التفصيل وفق ًا للنظام
السعودي أوالً ثم القانون املرصي ثم القانون األردين.
وهذه احلاالت هي:

المطلب األول :الحاالت المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
العتبارات ُأسرية واجتماعية أو خيرية:

أوالً :الترصف يف العقار لغرض قسمة تركة العقار بني الورثة أو توزيعها:
املقصود بالرتكة لغ ًة:

اليشء املرتوك وهي مجع تركات ،ومنه ترك امليت ماالً خلفه(((.

اصطالح ًا:

هناك عدة تعريفات للرتكة ،فمنهم من توسع يف التعريف ،ومنهم من
ضيق ،وهذا االختالف ال يؤثر يف حكمها وال يف احلقوق املرتتبة عليها،

((( ينظر :الفقرة (أ  )15-من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية.
((( ينظر :حماسبة الزكاة والرضيبة ،د .عبد اهلل احلمود ،ص (.)513
((( ينظر :لسان العرب البن منظور ( ،)406/10املصباح املنري للفيومي ،ص (.)43
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وعليه يمكن تعريفها بأهنا :احلق الذي خلفه امليت سوا ًء أكانت أمواالً
منقولة أم غري منقولة ،بعد سداد الدين الذي عليه(((.
وقسمة الرتكة بني الورثة أمرت هبا الرشيعة اإلسالمية وفق األنصبة
املفروضة فقد جاء يف حديث ابن عباس امهنع هللا يضر أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص
قال(( :أحلقوا الفرائض بأهلها ،فام بقي فهو ألوىل رجل ذكر))((( .والترصف
العقاري يف هذه احلالة مستثنى من دفع الرضيبة يف النظام السعودي فاالنتقال
جربي.
ويشرتط الستثناء هذه احلالة رشطان مها:

 .1أن تكون هذه الترصفات العقارية وفق ًا لصك حرص الورثة.

 .2أن تكون هذه الترصفات العقارية حمصور ًة عىل توزيع وتقسيم الرتكة
يف حدود األنصبة الرشعية ،وما زاد عن ذلك من أعامل ال يدخل حتت هذا
االستثناء((( .مثال ذلك :نقل العقار كحصة االبن من تركة والده املتوىف فإن
نقل امللكية مستثناة من دفع الرضيبة((( ،أما لو قام أحد الورثة ببيع نصيبه يف

(((
(((
(((
(((

ينظر :رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين ( ،)759/6رشح خمترص خليل
للخريش ( ،)196/8الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي مصطفى ِ
اخل ْن
ُ
وآخرون ( ،)71/5كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهويت (.)402/4
أخرجه البخاري يف كتاب الفرائض ،باب :مرياث الولد من أبيه وأمه ،برقم ()6732
( ،)150/8ومسلم يف كتاب الفرائض ،باب :أحلقوا الفرائض بأهلها ،برقم ()1615
(.)59/5
ينظر :الفقرة (أ  )1-من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )1من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
ينظر :حماسبة الرضيبة وتطبيقاهتا ،د .عبد العزيز الصالح ،ص (.)122
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العقار ألحد الورثة اآلخرين أو لغريهم فإن هذا العمل غري مستثنى .وقد
يصعب تقسيم الرتكة يف العقار بدقة عالية بدون مبالغ إضافية تدفع من
بعض األطراف؛ فمن املناسب شموهلا باالستثناء حيث ال فرق بني متلك
الوريث للعقار أو حصوله عىل ثمنه نقد ًا من أحد الورثة إلمتام عملية قسمة
الرتكة بينهم.

ِ
يستثن حالة قسمة الرتكة بني الورثة ،فقد
وأما القانون املرصي فلم
فرض رضيبة عىل العقار املوروث يف القانون رقم ( )158لسنة 2018م بعد
أن كانت مستثناة يف القانون رقم ( )11لسنة 2013م((( .وكذلك القانون
األردين أخذ بعدم االستثناء(((.
ثاني ًا :الترصف يف العقار بدون مقابل لوقف ذري أو أهيل:
تعريف الوقف لغ ًة:

الواو والقاف والفاء :أصل واحد يدل عىل متكُّث((( ،وهو مصدر ،ومنه
وقف األرض عىل املساكني أي حبسها(((.

(((
(((
(((
(((

ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي.
ينظر :املادة ( )4من قانون رضيبة بيع العقار األردين.
ينظر :مقاييس اللغة البن فارس (.)135/6
ينظر :لسان العرب البن منظور (.)359/9
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اصطالح ًا:

حبس مال حيصل االنتفاع به مع بقاء أصله بقطع الترصف يف رقبته عىل
مرصف مباح موجود(((.

وأحسن النظام السعودي عندما استثنى رضيبة الترصفات العقارية يف
الترصف يف العقار بغرض الوقف من أجل احلث عىل العمل الوقفي أخذ ًا
بعمل النبي مـلسو هيلع هللا ىلص يف وقف العقار ملا روى عمرو بن احلارث
قال« :ما ترك رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص عند موته درمه ًا وال دينار ًا ،وال عبد ًا،
وال أم ًة ،وال شيئ ًا إال بغلته البيضاء ،وسالح ًا ،وأرض ًا جعلها صدقة»((( ،كام
وأن هذه العملية العقارية تتم بدون مقابل مايل فمن املناسب استثناؤها.
و ُيشرتط لتطبيق هذه احلالة رشطان مها:
 .1أن يكون هذا الترصف العقاري األول لصالح الوقف ابتدا ًء(((.

 .2أن يكون الترصف يف العقار لوقف ذري أو أهيل((( .مثال ذلك :نقل
العقار ووقفه لألبناء ،فإن هذا العمل مستثنى من الرضيبة.
(((
(((
(((
(((

ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين ( ،)219/6رشح خمترص خليل
للخريش ( ،)78/7مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للرشبيني (،)522/3
كشاف القناع للبهويت (.)240/4
أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا ،باب الوصايا ،برقم (.)2/4( )2739
ينظر :حماسبة الرضيبة وتطبيقاهتا ،د .عبد العزيز الصالح ،ص (.)122
ينظر :الفقرة (أ )2-من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )2من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
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ومل يتوافق القانون املرصي((( والقانون األردين((( مع النظام السعودي
باستثناء هذه احلالة ،حيث ُفرضت رضيبة عىل عملية الترصف العقاري
للوقف.
ثالث ًا :الترصف بوقف العقار جلهة أو مجعية خريية مرخصة:

استثنى النظام السعودي الوقف جلهة خريية من باب التشجيع عىل
القيام بوقف العقارات للجهات اخلريية ،ال سيام وأنه ال يوجد مقابل يف
العملية .ويشرتط هلذه احلالة رشطان مها:
أ .أن يكون هذا الترصف العقاري األول لصالح الوقف.

ب .أن يكون الوقف جلهة أو مجعية خريية مرخص هلا من قبل الدولة،
مثل اجلهات اخلريية التي ترشف عليها وزارة املوارد البرشية والتنمية
االجتامعية((( .مثال ذلك :نقل العقار من مالكها جلمعية خريية مرخصة،
فإن هذا العمل يدخل يف االستثناء((( ،أما لو قام شخص ببيع مبنى
سكني وقف جلمعية خريية بمبلغ معني فإن هذه العملية ختضع لرضيبة
ِ
يستثن القانون املرصي
الترصفات العقارية حيث إهنا متت بمقابل مايل .ومل
هذه احلالة((( ،أما القانون األردين فقد أعفى كافة أمالك األوقاف اخلريية
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي.
ينظر :املادة ( )4من قانون رضيبة بيع العقار األردين.
ينظر :الفقرة (أ )2-من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )2من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
ينظر :حماسبة الرضيبة وتطبيقاهتا ،د .عبد العزيز الصالح ،ص (.)122
ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي.
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ا ُملستغ َّلة مبارشة من قبل الدولة التي تتوىل إدارهتا من الرضائب والرسوم
عىل اختالف أنواعها ،واألوقاف اخلريية املستغلة من قبل أشخاص آخرين
ال تدخل يف هذا االستثناء(((.
رابع ًا :الترصف بنقل العقار بموجب وصية رشعية:

الوصية لغ ًة:

الش ِء َ ...و َص ْل ُت ُه ،،والعهد إىل الغري(((.
َو َص ْي ُت َّ ْ
الش َء بِ َّ ْ

اصطالح ًا:

اسم ملا أوجبه ا ُمل ِ
وص يف ماله بعد موته .وبه تنفصل عن البيع ،واإلجارة،
واهلبة؛ ألن شيئ ًا من ذلك ال حيتمل اإلجياب بعد املوت(((.

وأحسن املنظم السعودي باستثناء حالة نقل العقار بموجب الوصية
الرشعية من رضيبة الترصفات العقارية والتحديد بام ال يزيد عن ربع الرتكة
ملا روى عامر بن سعد عن أبيه هنع هللا يضر قال جاءنا رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص
يعودين من وجع اشتد يب زمن حجة الوداع ،فقلت« :بلغ يب ما ترى وأنا
ذو مال ،وال يرثني إال ابنة يل ،أفأتصدق بثلثي مايل؟» قال(( :ال)) قلت:
«بالشطر؟» قال(( :ال)) قلت« :الثلث؟» قال(( :الثلث والثلث كثري .إنك أن
((( ينظر :الفقرة ( )2من املادة ( )3من قانون إعفاء األوقاف اخلريية من الرضائب
والرسوم األردين رقم ( )36لسنة 1973م.
((( ينظر :لسان العرب البن منظور ( ،)187/15املصباح املنري للفيومي ،ص (.)341
((( ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)333/7بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد
( ،)121/4مغني املحتاج للرشبيني ( ،)66/4الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة
(.)265/2

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

471

ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض ةقيقح

تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عال ًة يتكففون الناس ،وإنك لن تُنفق
نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال أجرت عليها ،حتى ما جتعل يف يف امرأتك))(((.
وهذا االستثناء هيدف إىل التيسري عىل الناس والتخفيف عليهم.

ويشرتط الستثناء هذه احلالة رشطان مها:

 .1أن تكون الوصية بام ال يزيد عن ربع تركة املويص.

 .2أن تكون هذه الوصية ُو ِّثقت نظام ًا((( .فلو ُو ِّثقت الوصية لشخص
بالثلث فإن هذا الترصف يكون خاضع ًا للرضيبة بشكل كامل حيث ختطت
الوصية ربع الرتكة وهو ما خيالف القواعد املنصوص عليها يف االستثناء
الوارد يف الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية(((.

أما القانون املرصي فقد استثناء دفع الرضيبة العقارية إذا كانت الوصية
لألصول أو الفرع أو األزواج فقط دون حتديد مقدار الوصية ،وما عدا
ِ
يستثن
هؤالء فإنه ترسي عليهم فرض الرضيبة((( .وأما القانون األردين فلم
هذه احلالة(((.
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري يف كتاب املرىض ،باب قول املريض إين وجع أو وا رأساه ،برقم
( ،)120/7( )5668ومسلم يف كتاب الوصية ،باب الوصية بالثلث ،برقم ()1628
(.)71/5
ينظر :الفقرة (أ )6-من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )6من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
ينظر :حماسبة الزكاة والرضيبة ،د .عبد اهلل احلمود ،ص (.)514
ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،وينظر :النظم الرضيبية ،مدخل
حتلييل مقارن ،سعيد عثامن ،ص (.)77
ينظر :املادة ( )4من قانون رضيبة بيع العقار األردين.
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خامس ًا :الترصف بنقل العقار بصفة اهلبة للزوج أو الزوجة أو أحد األقارب
حتى الدرجة الثانية:
مفهوم اهلبة لغ ًة:

العطية اخلالية عن ِ
الع َوض والغرض ،وإذا كثرت من املعطي سمي
(((
وهاب ًا ،وهو من صيغ املبالغة
َّ

اصطالح ًا:

ُع ِّرفت اهلبة بعدة تعريفات متقاربة هي :متليك جائز الترصف ماالً
معلوم ًا منقوالً أو عقار ًا موجود ًا مقدور ًا عىل تسليمه من غري وجوب عىل
قيد احلياة بال ِع َوض(((.
ويف النظام السعودي هيدف استثناء هذه احلالة من رضيبة الترصفات
العقارية إىل وضع ضابط للحد من استغالل اهلبة يف عدم سداد الرضيبة،
والتوسعة والتخفيف عىل من يرغب هببة العقار إىل أقاربه أخذ ًا بحديث أيب
هريرة هنع هللا يضر أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص قال(( :يا نساء املسلامت ،ال حتقرن
جار ُة جلارهتا ،ولو فرس َّن شاة))(((.

((( ينظر :لسان العرب البن منظور (.)803/1
((( ينظر :رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين ( ،)687/5رشح خمترص خليل للخريش
( ،)25/7مغني املحتاج للرشبيني ( ،)559 /3كشاف القناع للبهويت (.)298/4
((( أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة وفضلها ،باب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ،برقم
( ،)153/3( )2566ومسلم يف كتاب الزكاة ،باب احلث عىل الصدقة ولو بالقليل
وال متتنع من القليل الحتقاره ،برقم (.)93/3( )1030
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ويشرتط الستثناء اهلبة من الرضيبة يف النظام السعودي رشطان مها:

 .1أن يكون هبة العقار إىل الزوج أو الزوجة ،أو األقارب حتى الدرجة
الثانية :اآلباء وإن علوا ،واألبناء وإن نزلوا.
 .2توثيق اهلبة لدى اجلهات املختصة((( .فلو قام شخص هببة عقار ألخيه
الشقيق فإن هذا الترصف خاضع للرضيبة؛ ألن األخ ال يعد من احلاالت
املستثناة؛ إذ هو من الدرجة الثالثة من درجات القرابة.

وأما عن القانون املرصي فقد توافق مع النظام السعودي يف عدم فرض
رضيبة عىل الترصف العقاري إذا كان العقار هب ًة لألصول أو األزواج أو
الفروع حتى الدرجة الثانية(((.
وأما القانون األردين فتوسع يف هذه احلالة حتى الدرجة الثالثة،
حيث استثنى اهلبة اجلارية بني األصول والفروع وبني الزوجني ،واألخوة
واألخوات(((.

((( ينظر :الفقرة (أ  )6 -من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )6من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية ،وحماسبة
الزكاة والرضيبة ،د .عبد اهلل احلمود ،ص (.)514
((( ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي .وينظر :النظم الرضيبية ،مدخل
حتلييل مقارن ،سعيد عثامن ،ص (.)77
((( ينظر :الفقرة (أ) من املادة ( )4من قانون رضيبة بيع العقار األردين.
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سادس ًا :الترصف بنقل العقار يف حاالت نزع امللكية أو وضع اليد املؤقت
عىل العقار:
املقصود بالنزع لغ ًة:

النون والزاي والعني أصل صحيح يدل عىل قلع يشء ،ونزعه من
مكانه(((.
اصطالح ًا:

مل يظهر مصطلح نزع امللكية يف كتاب الفقهاء ،وإنام جاءت مسميات
أخرى مثل :اجلرب الرشعي ،أو اإلكراه الرشعي ،أو اإلكراه بحق ،أو االنتزاع
القهري ،ومل يقرصوه عىل نزع امللكية للمنفعة العامة فقط ،وإنام كان عام ًا
يشمل إضافة إىل ذلك انتزاع املال قهر ًا بأي سبب ،كأخذ مال املدين جرب ًا
لبيعه ،ووفاء ما عليه من دين(((.
وعرفت الالئحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات نزع امللكية
للمنفعة العامة أنه« :استمالك العقارات سواء أكانت مملوك ًة لفرد أو منشأة
خاص ًة أو مصلحة حكومية من أجل إنشاء أو توسيع املرافق ،واخلدمات
العامة ،لتحقيق منفعة عامة»(((.
((( ينظر :مقاييس اللغة البن فارس (.)415/5
((( ينظر :جممع األهنر رشح ملتقى األبحر البن داماد أفندي ( ،)3 /2رشح خمترص خليل
للخريش ( ،)9/5روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ( ،)61/3املبدع رشح املقنع
البن مفلح (.)7/4
((( الفقرة ( )3من املادة ( )1من الالئحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة ووضع اليد الصادر بتاريخ 1437/2/11هـ املوافق 2015/11/23م.
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وهيدف هذا االستثناء إىل ختفيف التكلفة املالية عىل املواطنني الذين
ن ِ
ُزعت ملكيتهم من العقار حيث إن الرضيبة تقع عىل عاتق البائع ،ولكن ملا
كان هذا الترصف وقع دون إرادة البائع ُأخذ االعتبار باالستثناء ،كام فعل
عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر ملا أراد توسعة املسجد احلرام وكثر الناس ،وسع
املسجد واشرتى دار ًا وهدمها ،وزادها فيه ،وهدم عىل قوم من جريان املسجد
أبوا أن يبيعوا ،ووضع هلم األثامن حتى أخذوها بعد ذلك ،فلام استخلف
عثامن بن عفان هنع هللا يضر ابتاع منازل ،فوسع هبا املسجد ،وأخذ منازل أقوام،
ووضع هلم أثامهنا ،فضجوا منه عند البيت ،فقال :إنام جرأكم عيل حلمي
عنكم ،فقد فعل بكم عمر هنع هللا يضر هذا فأقررتم ورضيتم ،ثم أمر هبم إىل
احلبس ،حتى كلمه فيهم عبد اهلل بن خالد بن أسيد ،فخىل سبيلهم((( .فقد
جرت حماولة إرضاء أصحاب املنازل حتى وجب تقديم املصلحة العامة
عىل املصلحة اخلاصة ،واالستثناء من دفع الرضيبة هو من قبيل هذا الباب،
ويشرتط لتطبيق هذه احلالة أن يكون نزع امللكية للمصلحة العامة وفق ًا لنظام
نزع امللكية للمنفعة العامة ،أما إذا كان نزع امللكية قصد منه استيفاء دين ،أو
كان تنفيذ ًا حلكم قضائي حصل بسبب نزاع فإنه يف هذه احلالة ختضع هذه
الترصفات للرضيبة وال تستثنى((( .فلو صدر حكم قضائي هنائي ببيع عقار
شخص جرب ًا إلحدى رشكات التمويل لتسديد املبالغ املرتتبة عىل البائع،
((( ينظر :األحكام السلطانية للاموردي ،ص (.)246
((( ينظر :الفقرة (أ  )5 -من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )5من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
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فإن هذا الترصف العقاري يكون خاضع ًا لرضيبة الترصفات العقارية حيث
مل ت َُنزع امللكية للمصلحة العامة(((.

أما القانون املرصي فقد توسع يف هذه احلالة حيث استثنى فرض رضيبة
عىل الترصف العقاري يف حال نزع امللكية للمنفعة العامة ،أو للمنفعة
التحسينية ،أو البيوع اجلربية عىل العقار سوا ًء كانت إدارية أو قضائية(((.
ومل يتطرق القانون األردين هلذه احلالة(((.

المطلب الثاني :الحاالت المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
العتبارات مالية أو اقتصادية:

أوالً :الترصف بنقل العقار جلهة حكومية أو لألشخاص االعتباريني أو
للجهات واملشاريع ذات النفع العام:
هيدف النظام السعودي إىل عدم حتميل اجلهات احلكومية تكاليف
مالية إضافية يف حال الترصف بنقل العقار ،ويقصد هبا :السلطات العامة،
ووحدات اإلدارة املحلية ،مثل اهليئات العامة ،واملشاريع ذات النفع
العام((( ،سوا ًء أكان القصد من ذلك االستخدام اخلاص أو االستخدام

(((
(((
(((
(((

ينظر :حماسبة الزكاة والرضيبة ،د .عبد اهلل احلمود ،ص (.)514
ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي .وينظر :النظم الرضيبية ،مدخل
حتلييل مقارن ،سعيد عثامن ،ص (.)77
ينظر :املادة ( )4من قانون رضيبة بيع العقار األردين.
ينظر :يقصد بالنفع العام هنا :اجلهات واملؤسسات التي حتمل هذه الصفة بموجب
نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
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لغرض جتاري((( .فلو قامت إحدى اجلهات احلكومية برشاء عقار من أحد
األشخاص بمبلغ معني ،واهلدف منه استخدام هذه العقار يف أنشطة تلك
اجلهة أو حتقيق إيرادات ربحية لتلك اجلهة ،فإن هذا الترصف العقاري
معفى من دفع الرضيبة.
ومل يتطرق القانون املرصي وال القانون األردين الستثناء هذه احلالة(((.

ثاني ًا :الترصف بنقل العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة:

واهلدف من هذا االستثناء من رضيبة الترصفات العقارية يف النظام
السعودي اإلذن للجهات احلكومية بالترصف بالعقار بصفة السلطة العامة
وفق ًا لألنظمة التي متنحها احلق يف هذا الترصف ،و ُيقصد منه املساعدة يف أداء
الدور املنوط هبا لصالح الدولة خاص ًة أن البائع هو من سيتحمل الرضيبة.
ويشرتط يف هذه احلالة رشطان مها:

 .1أن يكون الترصف بالعقار من جهة احلكومة يف إطار السلطة العامة
قصد به منافسة القطاع اخلاص مثل :وزارة البلدية والقروية
الذي ال ُي َ
واإلسكان ،وهيئة عقارات الدولة(((.
((( ينظر :الفقرة (أ )3-من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية
الفقرة ( )3من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
((( ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،واملادة ( )4من قانون رضيبة بيع
العقار األردين.
((( ينظر :الفقرة ( )4من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
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 .2أال يكون الترصف بالعقار يف إطار النشاط االقتصادي ،أو التجاري،
أو االستثامري((( .فلو قامت وزارة البلدية والقروية واإلسكان ببيع عقار
سكني إىل أحد املواطنني بمبلغ معني ،والتكلفة يف إطار دعم الدولة
للمواطنني من أجل احلصول عىل سكن فإن هذا النقل العقاري لن يكون
خاضع ًا للرضيبة ،بينام لو كانت هذه العملية وفق ًا ألحد الربامج التجارية
بالوزارة فإهنا تكون خاضع ًة للرضيبة.
تطرق هلذه احلالة((( ،أما القانون األردين فقد
ويف القانون املرصي مل ُي َّ
استثنى حالة عقود البيع اجلارية بني مؤسسة اإلسكان واملؤسسة العامة
للضامن االجتامعي والتطوير احلرضي وبني املنتفعني من مشاريع أي منها،
وبني مجعيات اإلسكان التعاونية وأعضائها ،وكذلك عقود البيع اجلارية بني
البنوك والرشكات ملشاريع اإلسكان الفردية التي ُم ِّولت بدون فوائد وبني
املستفيدين من تلك املشاريع ،وذلك عند إعادة تسجيلها بأسامئهم(((.
ثالث ًا :الترصف بالعقار بصفة مؤقتة لغرض استخدامه كضامن للتمويل أو
االئتامن:
هيدف النظام السعودي إىل عدم فرض رضيبة الترصفات العقارية عىل
العقار الذي ن ُِقل بصفة مؤقتة كالرهن وغريه.

((( ينظر :الفقرة (أ )4-من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )4من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية ،وحماسبة
الزكاة والرضيبة ،د .عبد اهلل احلمود ،ص (.)514
((( ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي.
((( ينظر :الفقرة (ب) من املادة ( )4من قانون رضيبة بيع العقار األردين.

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

479

ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض ةقيقح

ويشرتط هلذه احلالة ثالثة رشوط:

 .1أن يكون نقل العقار بصفة مؤقتة لغرض ضامن متويل أو ائتامن ،أما
لو ن ُِقل العقار بصفة دائمة كأن ُيباع العقار املرهون ألخذ املبلغ املتبقي ،ففي
هذه احلالة تُفرض رضيبة عىل هذا الترصف؛ حيث انتقل األمر من مؤقت
إىل دائم(((.
 .2وجود مستندات تُثبت أن هذه العملية نقل مؤقت تنتهي بسداد
املديونية عىل الشخص األصيل(((.

 .3إعادة العقار إىل صاحبه األصيل بعد سداد كامل املديونية املستحقة
ً
متويال مالي ًا من رشكات التمويل أو البنوك ،وقام
عليه((( .فلو أخذ شخص
برهن منزله لدى هذه اجلهة فإن هذه العملية ال ختضع لرضيبة الترصفات
العقارية حيث إن النقل مؤقت ،لكن لو ن ُِقل العقار بصفة دائمة فإنه يدخل
حتت رضيبة الترصفات العقارية.
ِ
ومل
يستثن القانون املرصي وال القانون األردين هذه احلالة(((.

(((
(((
(((
(((

ينظر :الفقرة ( )7من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
ينظر :الفقرة ( )7من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
وتنظيم وحماسبة الرضيبة د .خالد الفيفي ،ص (.)108
ينظر :الفقرة (أ  )7 -من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )7من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،واملادة ( )4من قانون رضيبة بيع
العقار األردين.
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رابع ًا :الترصف بنقل ملكية العقار بني البنوك أو رشكات التمويل:
وصورة هذه احلالة إذا ن ُِقل عقار مستفيد بني البنوك أو بني رشكات

التمويل فإنه ال ُيفرض عىل هذه العملية رضيبة؛ ألن النقل هو نقل
للمديونيات بني هذه اجلهات وفق ًا لعقود اإلجارة املنتهي بالتمليك.
ويشرتط هلذه احلالة رشطان مها:

 .1أال تتغري صفة العقار أو املستفيد ،أو صفة العقار يف العقود املختلفة
لنقل املديونيات بني جهات التمويل(((.
 .2أن يكون هذا النقل مؤقت ًا حتى اكتامل سداد كامل املديونية
املستحقة((( .فلو قام أحد األشخاص بعمل عقد إجارة عقار مع أحد
املصارف اإلسالمية عىل أن يسدد قيمة العقار بالتقسيط ،وخالل هذه املدة
رغب أن ينقل هذه املديونية إىل مرصف آخر مقابل ختفيض تكلفة التمويل
عن املدة املتبقية ،فإن عملية الترصف العقاري ال ختضع للرضيبة عىل أن
يكون النقل مؤقت ًا وال يكون هناك تغيري يف املستفيد أو وصف العقار.

ومل يتكلم القانون املرصي وال القانون األردين عن استثناء هذه احلالة(((.

((( ينظر :الفقرة ( )7من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية،
وحماسبة الرضيبة وتطبيقاهتا ،د .عبد العزيز الصالح ،ص (.)125
((( ينظر :الفقرة ( )7من املادة ( )4من لدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
((( ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،واملادة ( )4من قانون رضيبة بيع
العقار األردين.
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خامس ًا :الترصف بنقل العقار قبل تاريخ رسيان الئحة الترصفات العقارية
وذلك تنفيذ ًا لعقود اإلجارة بغرض التملك وعقود اإلجيار التموييل:
ُيعفى من تطبيق رضيبة الترصفات العقاري نقل ملكية العقارات التي

سبق حيازهتا من قبل املشرتي بموجب عقود إجارة ،أو عقود إجيار متوييل

مربمة قبل تاريخ رسيان العمل برضيبة الترصفات العقارية((( .مثال ذلك:

قيام أحد األفراد بإجراء عقد عىل نظام اإلجارة اإلسالمي يف عام 2013م،

ويف عام 2023م ،تم إفراغ ذلك العقار لصاحله بعد سداده لكامل األقساط
املستحقة عىل العقار.

ومل يتطرق القانون املرصي والقانون األردين هلذه احلالة(((.

سادس ًا :الترصف بنقل العقار بصورة مؤقتة بني أمني احلفظ والصندوق أو

أمناء احلفظ لصندوق واحد:

املقصود اإلعفاء من رضيبة الترصفات العقارية يف حال نقل ملكية

العقار ،أو إفراغه من صندوق عقاري إىل أمني حفظ نظامي تابع له أو

العكس ،أو فيام بني أمناء حفظ لذات الصندوق(((.

((( ينظر :حماسبة الزكاة والرضيبة ،د .عبد اهلل احلمود ،ص ،515وتنظيم وحماسبة الزكاة،
د .خالد الفيفي ،ص (.)108
((( ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،واملادة ( )4من قانون رضيبة بيع
العقار األردين.
((( ينظر :حماسبة الزكاة والرضيبة ،د .عبد اهلل احلمود ،ص ( ،)515وتنظيم وحماسبة
الزكاة د .خالد الفيفي ،ص (.)108
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ويشرتط هلذه احلالة رشوط:
 .1أن يتم نقل العقار بصفة مؤقتة ألمني احلفظ والصندوق أو العكس
أو بني أمناء احلفظ لصندوق واحد.
 .2أن يتم نقل العقار وفق ًا ألحكام نظام السوق املالية ،واللوائح
والتعليامت الصادرة بناء عليه.(((.
ومل يتكلم القانون املرصي وال القانون األردين عن هذه احلالة(((.
سابع ًا :الترصف بتقديم العقار كحصة عينية يف رأس مال الرشكات:
هيدف النظام السعودي من هذا االستثناء إىل تيسري املعاملة عىل الرشكات
التي ترغب بنقل ملكية العقار إىل رأس مال الرشكة ،وتقديمه كحصة عينية.
ويشرتط هلذه احلالة ثالثة رشوط:
 .1عدم الترصف يف احلصص أو األسهم املقابلة ملدة ال تقل عن مخس
سنوات من تاريخ تسجيل امتالك األسهم أو احلصص املقابلة للعقار.
 .2أن يقوم املالك بإفراغ العقار لصالح الرشكة املسامهة التي يرغب
الدخول فيها كرشيك.
 .3أن تقوم الرشكة بحفظ القوائم املالية املدققة من مراجع حسابات
خارج معتمد خالل هذه املدة(((.
((( ينظر :الفقرة (أ  )9-من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )9من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
((( ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،واملادة ( )4من قانون رضيبة بيع
العقار األردين.
((( ينظر :الفقرة (أ  )10-من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية
الفقرة ( )10من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
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ومثال ذلك عندما يرغب شخص الدخول يف رشكة مسامهة باعتباره
رشيك ًا مع عدد املسامهني من األصليني ،وتقديم أحد العقارات التي يملكها
واملقدرة بمبلغ عرشة ماليني ريال ،مقابل حصته يف رأس مال الرشكة
املسامهة ،فإن إفراغ هذا العقار ال خيضع لرضيبة الترصفات العقارية.
وقد توافق القانون املرصي مع النظام السعودي يف استثناء هذه احلالة إذا
ُقدِّ م العقار كحصة عينية يف رأسامل رشكات املسامهة برشط عدم الترصف
يف األسهم املقابلة هلا ملدة مخس سنوات(((.
وأما القانون األردين فلم يتعرض لذلك(((.

ثامن ًا :الترصف يف العقار من قبل الرشيك يف الرشكة عن طريق نقله إىل
ملكية الرشكة:

هيدف النظام السعودي من استثناء هذه احلالة إىل التخفيف عىل الرشكاء
يف الرشكة ،حيث إن العقار يف هذه العملية مملوك ملكية حقيقية من الرشكة
قبل رسيان الالئحة وإن كان باسم ذلك الرشيك.
ويشرتط هلذه احلالة رشطان مها:

 .1أن يكون العقار املراد نقله موثق ًا يف أصول الرشكة قبل رسيان
الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية.
((( ينظر :املادة ( )42من قانون رضبة الدخل املرصي .وينظر :النظم الرضيبية  -مدخل
حتلييل مقارن ،سعيد عثامن ،ص (.)78
((( ينظر :املادة ( )4من قانون رضيبة بيع العقار األردين.
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 .2تقديم مستندات وقوائم مالية موثقة مدققة ،أو شهادة معتمدة
تثبت إدراج العقار ضمن أصول الرشكة قبل رسيان الالئحة حتى تاريخ
الترصف(((.

ومل يتطرق القانون املرصي وال القانون األردين حول استثناء هذه
احلالة(((.
تاسع ًا :تقديم العقار لالشرتاك يف رأس مال صندوق استثامري عقاري:

وهيدف هذا االستثناء إىل حتفيز االشرتاك يف الصناديق العقارية واملشاركة
يف التأسيس.
ويشرتط هلذه احلالة ثالثة رشوط:

 .1أن يكون االشرتاك عند تأسيس الصندوق.
 .2أن يكون الصندوق موافق ًا ألنظمة ولوائح هيئة السوق املالية.
 .3أال يشمل الصناديق التي تنشأ هبدف تأجري العقارات(((.

ِ
يستثن القانون املرصي وال القانون األردين هذه احلالة(((.
ومل

(((
(((
(((
(((

أضيفت هذه الفقرة (أ  )13 -من املادة ( )3بموجب قرار وزير املالية رقم ()2229
وتاريخ 1442/6/7هـ.
ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،واملادة ( )4من قانون رضيبة بيع
العقار األردين.
أضيفت هذه الفقرة (أ  )14-من املادة ( )3بموجب قرار وزير املالية رقم ()2229
وتاريخ 1442/6/7هـ.
ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،واملادة ( )4من قانون رضيبة بيع
العقار األردين.

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

485

ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض ةقيقح

المطلب الثالث :الحاالت المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
العتبارات سياسية:

أوالً :الترصف بنقل العقار إذا كان أحد أطراف الترصف حكومة أجنبية أو
منظمة دولية:
ي ِ
قصد النظام السعودي يف هذه احلالة إىل عدم فرض رضيبة عىل
َ
الترصفات املتصلة بالعقارات التي يكون أحد أطرافها فئة معينة ألغراض
سياسية ،ومن هذه الفئات:
 .1احلكومات األجنبية .2 .املنظامت الدولية .3 .اهليئات أو البعثات
الدبلوماسية .4 .اهليئات أو البعثات العسكرية .5 .أحد أفراد السلك
الدبلومايس أو العسكري أو القنصيل أو املعتمدين يف اململكة العربية
السعودية ،ويشرتط تطبيق هذه احلالة رشط املعاملة باملثل من قبل الدولة
التي متثلها تلك الفئات واجلهات(((.
ِ
يستثن القانون املرصي والقانون األردين هذه احلالة(((.
ومل

ويعد رشط املعاملة باملثل مبدأ دولي ًا تلتزم الدولتان بمقتضاه بأن متنح
إحدامها رعايا الدولة األخرى املقيمني عىل إقليمها مركز ًا قانوني ًا مماث ً
ال ملا
((( ينظر :الفقرة (أ  )11 -من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )11من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
((( ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،واملادة ( )4من قانون رضيبة بيع
العقار األردين.
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يتمتع به رعاياها لدى تلك الدولة((( ،ويقع عبء اإلثبات باملعاملة باملثل
عىل الدولة طالبة اإلعفاء .وقد تكلم القانون الدويل عن هذه يف اتفاقية فينا
يف املادة الثانية والثالثني واملادة التاسعة واألربعني حيث أقرت إعفاء مقر
البعثة ومقر رئيس البعثة من دفع الرضائب والرسوم العامة أو اإلقليمية أو
املحلية املقرر عىل تلك األماكن سوا ًء أكانت مملوك ًة أم مستأجر ًة عىل أال
تعارض قوانني الدولة املضيفة ،أما املمتلكات العقارية الكائنة يف أرايض
الدولة املضيفة اخلاصة ملوظفي البعثة فإنه يرسي عليها دفع الرضائب
والرسوم(((.
المطلب الرابع :الحاالت المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
العتبارات أخرى:

وو ِّثق بعد رسيان
أوالً :الترصف العقاري الذي خضع لرضيبة القيمة املضافة ُ
رضيبة الترصفات العقارية:
وقد نص النظام السعودي رصاح ًة عىل عدم فرض رضيبة الترصفات
العقارية عىل العقار الذي خضع لرضيبة القيمة املضافة قبل رسيان الئحة
رضيبة الترصفات العقارية ومل ُيو َّثق ،حيث ال يتم فرض رضيبتني عىل عقار
واحد.

((( ينظر :مبادئ القانون الدويل ،د .منصور الداموك ،ص ( ،)103والعالقات الدولية
املعارصة ،د .إبراهيم عثامن ،ص (.)86
((( ينظر :اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية الصادرة عام 2003/2/26م ،ومبادئ القانون
الدويل ،د .منصور الداموك ،ص (.)328-316
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ويشرتط هلذه احلالة رشوط:

 .1عدم حدوث تغري عىل أطراف املعاملة اخلاضعة لرضيبة القيمة
املضافة.
 .2عدم حدوث تغري عىل قيمة التعاقد اخلاضع لرضيبة القيمة املضافة.

 .3عدم حدوث تغري عىل بنود التعاقد اخلاضع لرضيبة القيمة املضافة(((.

فلو قام شخص برشاء عقار يف الربع الرابع من عام 2019م ،وو َّقع
العقد وحاز العقار من املشرتي ،و ُدفعت رضيبة القيمة املضافة للهيئة العامة
للزكاة والدخل يف الربع الرابع من 2019م ،ولكن عملية النقل مل تتم إال
عام 2020م بعد صدور الئحة رضيبة الترصفات العقارية ،فإن هذه العملية
ال ختضع للرضيبة مر ًة ثانية.
وأما القانون املرصي والقانون األردين فلم يتطرقا حول هذه احلالة(((.

ويف هناية املبحث يتبني لنا ثمرة املقارنة بني هذه القوانني؛ حيث يعد
النظام السعودي أكثر القوانني املذكورة حلاالت االستثناء من رضيبة
الترصفات العقارية فقد بلغت سبع عرشة حالة لكل حالة رشوط وضوابط،
وهذه احلاالت ُق ِّسمت حسب عدة اعتباراتُ :أرسية واجتامعية أو خريية،
((( ينظر :الفقرة (أ  )12 -من املادة ( )3من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،
والفقرة ( )12من املادة ( )4من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
((( ينظر :املادة ( )42من قانون رضيبة الدخل املرصي ،واملادة ( )4من قانون رضيبة بيع
العقار األردين.
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مالية أو اقتصادية ،سياسية ،اعتبارات أخرى ،وانفرد النظام باستثناء إحدى
عرشة حالة ،وهي:
ـ الترصف يف العقار لغرض قسمة تركة العقار بني الورثة أو توزيعها.
ـ الترصف يف العقار بدون مقابل لوقف ذري أو أهيل.

ـ الترصف بنقل العقار جلهة حكومية أو لألشخاص االعتباريني أو
للجهات واملشاريع ذات النفع العام.
ـ الترصف بالعقار بصفة مؤقتة لغرض استخدامه كضامن للتمويل أو
االئتامن.
ـ الترصف بنقل ملكية العقار بني البنوك أو رشكات التمويل.

ـ الترصف بنقل العقار قبل تاريخ رسيان الئحة الترصفات العقارية
وذلك تنفيذ ًا لعقود اإلجارة بغرض التملك وعقود اإلجيار التموييل.

ـ الترصف بنقل العقار بصورة مؤقتة بني أمني احلفظ والصندوق أو
أمناء احلفظ لصندوق واحد.

ـ الترصف يف العقار من قبل الرشيك يف الرشكة عن طريق نقله إىل
ملكية الرشكة.
ـ تقديم العقار لالشرتاك يف رأس مال صندوق استثامري عقاري.

ـ الترصف بنقل العقار إذا كان أحد أطراف الترصف حكومة أجنبية أو
منظمة دولية.
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وو ِّثق بعد
ـ الترصف العقاري الذي خضع لرضيبة القيمة املضافة ُ
رسيان رضيبة الترصفات العقارية.

أما القانون املرصي فقد انفرد بالتوسع يف استثناء حالة نزع امللكية
للمنفعة التحسينية ،أو البيوع اجلربية عىل العقار سوا ًء كانت إدارية أو
قضائية ،والقانون األردين توسع باستثناء اهلبة حتى الدرجة الثالثة ليشمل
األخوة واألخوات .ولعل من املناسب أن يأخذ القانون املرصي والقانون
األردين بام أخذ به النظام السعودي باستثناء حالة قسمة تركة العقار بني
الورثة واستثناء حالة الوقف الذري أو األهيل.
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المبحث الثاني
موقف الشريعة اإلسالمية من االستثناءات
من ضريبة التصرفات العقارية
الرشيعة اإلسالمية مبناها وأساسها عىل مصالح العباد يف املعاش
واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصالح كلها((( ،وموقفها يف
املسائل املستجدة متأصلة يف القواعد واملقاصد العامة؛ ومن تطبيقات
السياسة الرشعية يف النظام املايل تنظيم اإليرادات العامة ،والنفقات التي
تفرضها الدولة ،وإدارة تلك النفقات واإليرادات ،ومنها االستثناءات من
فرض رضيبة الترصفات العقارية ،وسوف نتحدث عن هذه االستثناءات
وفق السياسة الرشعية من خالل املطلبني التاليني:
المطلب األول :الموقف من استثناء بعض الفئات من ضريبة
التصرفات العقارية في الشريعة اإلسالمية:

أوالً :تصوير املسألة:

ورد يف الئحة الترصفات العقارية بعض االستثناءات الواردة من دفع
الرضيبة العقارية .فهل هذه االستثناءات خمالفة ملبدأ حتقيق العدل بني فئات
املجتمع؟ ومن الذي حيق له اإلذن باالستثناء؟

((( ينظر :إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم.)41/1( ،
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ثاني ًا :احلكم يف املسألة:

استثناء بعض الفئات واحلاالت بضوابط حمددة هو متام العدل بني
الناس ،حيث ال يمكن املساواة بني اجلميع الختالف احلاجات واملصالح؛
فالرشيعة الغراء جاءت بكل مصلحة وخري ،وهنت عن كل مفسدة ورش،
وحرصت عىل إمتام املصالح واخلريات ،وإبطال املفاسد والرشور(((.
وهي كلها مصالح؛ إما بدرء مفاسد ،أو بجلب مصالح والشارع احلكيم
سبحانه وضع الرشيعة عىل اعتبار حتصيل املصالح ودرء املفاسد ،وتقديم
ما مصلحته راجحة بحسب اإلمكان((( .وعليه حيق لويل األمر أو من ينوب
عنه من اجلهات املختصة اإلعفاء من دفع الرضيبة العقارية حسب ما يراه
من مصلحة راجحة استناد ًا إىل األدلة التالية:

 .1من القرآن الكريم:
ۡ
َّ َّ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
ۡ
سن َ
ٱل ۡح َ ٰ
ب َو َي ۡن َ ٰ
ِإَويتا ٓ ِٕي ذِي ٱل ُق ۡر َ ٰ
ه
قوله تعاىل﴿ :إِن ٱلل يأمر بِٱلعد ِل و ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ
(((
غ يعِظكم لعلكم تذكرون. ﴾90
ع ِن ٱلفحشاءِ وٱلمنك ِر وٱل ِ ۚ

((( ينظر :مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة البن القيم،)404 /2( ،
القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي ،ص (-9
.)13
((( ينظر :قواعد األحكام يف إصالح األنام للعز بن عبد السالم ،)14/1( ،املوافقات
للشاطبي.)139/1( ،
((( سورة النحل آية.90 :
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وجه الداللة :يأمر اهلل لجو زع عباده بالقسط واملوازنة وحيثهم عىل
اإلحسان((( ،ومن العدل واإلحسان استثناء بعض احلاالت من الرضيبة
حسب املصالح واملفاسد.

 .2من السنة النبوية:

حديث عبد اهلل بن عمر امهنع هللا يضر أنه سمع النبي مـلسو هيلع هللا ىلص يقول:
((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ واإلمام راع وهو مسؤول عن
رعيته ،والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته)) قال :وحسبت أن قد
قال(( :والرجل راع يف مال أبيه))(((.

وجه الداللة :الراعي إنام ُأقيم حلفظ أمور الرعية ،وهو مؤمتن عىل جلب
املنافع واملصالح هلم ،ودرء املفاسد واملضار عنهم ،فينبغي أن ال يترصف
إال بام أذن الشارع فيه ،وهي املصلحة((( .وال شك أن استثناء بعض فئات
املجتمع من رضيبة الترصفات العقارية فيها جلب للمصالح كإعفاء املواطن
من رضيبة املسكن األول ،واالستثناء يف حال اهلبة للزوجة أو الزوج أو
األقارب حتى الدرجة الثانية ،والوصية وغريها.

((( ينظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري (.)511/4
((( أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا ،باب تأويل قول اهلل تعاىلِ ﴿ :م ۢن َب ۡع ِد َو ِ َّ ُ
وص
صيةٖ ي ِ
ٓ َ َ
ب ِ َها أ ۡو ديۡ ٍن﴾ ،برقم ( ،)5/4( )2751ومسلم يف كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام
العادل وعقوبة اجلائر ،برقم (.)7/6( )1829
((( ينظر :فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر.)121/13( ،
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 .3قواعد املصلحة:

القاعدة األوىل( :الترصف عىل الرعية منوط باملصلحة):

ترصف اإلمام ،وكل من ويل شيئ ًا من أمور
معنى هذه القاعدة :أن ُّ
املسلمني جيب أن يكون َمبني ًا و ُمعلق ًا عىل املصلحة والنفع ،بعيد ًا عن املفسدة
قصد منه نفع الرعية ،فإنه
ترصف ال ُيبنى عىل املصلحة ،وال ُي َ
والرضر ،وكل ُّ
ال جيوز(((.
فهذه القاعدة من قواعد السياسة الرشعية والفقه والقضاء املتداولة بني
الفقهاء ،وهي ترسم حدود اإلدارة العامة ،والسياسة الرشعية يف سلطان
الوالة ،وترصفاهتم عىل الرعية؛ فكل عمل أو ترصف من الوالة خارج
حدود املصلحة ،أو يؤدي إىل املفسدة فهو خارج عن حدود الوالية الرشعية
والسياسة العادلة((( .يقول اإلمام الشاطبي(((« :فالرشيعة إنام جاءت

((( ينظر :درر احلكام يف رشح جملة األحكام عيل حيدر ،)58-57 /1( ،رشح جملة
األحكام العدلية ،سليم رستم باز ،ص ( ،)43رشح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا،
ص ( ،)309موسوعة القواعد الفقهية د .حممد صدقي البورنو (.)308/2
((( ينظر :رشح جملة األحكام العدلية سليم الباز ،ص ( ،)43املدخل الفقهي العام ،د.
مصطفى أمحد الزرقا (.)1050/2
((( هو اإلمام أبو حممد القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعيني ،ولد سنة 538هـ،
بشاطبة يف األندلس ،ونشأ هبا مقب ً
ال عىل العلم؛ حيث تعلم القراءات ثم رحل عىل
بلنسية بالقرب من بلده ،من مؤلفاته :نظم الشاطبية ،ناظمة الزهر يف أعداد آيات
السور ،املوافقات ،تويف سنة 590هـ ،ينظر :يف ترمجته :سري أعالم النبالء للذهبي،
( )262-261/21واألعالم للزركيل.)180/5( ،
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ملصالح العباد يف عاجلهم وآجلتهم»((( ،وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
هللا همحر« :إذ الرشيعة مبناها عىل حتصيل املصالح ،وتكميلها وتعطيل
(((
املفاسد وتقليلها»

(((

القاعدة الثانية( :الرشيعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل
املفاسد وتقليلها):

ومعنى هذه القاعدة :هذه القاعدة تؤسس أص ً
ال عظي ًام من أصول
اإلسالم املهمة ،وتبني مقصد ًا من مقاصد الرشيعة املرعية ،الشامل جلميع
أحكامها اخلاصة والعامة .وهي من قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسد
يف الرشيعة ،ولتعلقها بمسألة املصلحة ُعدت من قواعد السياسة الرشعية
املهمة(((.

واإلمامة خطة رشعية هتدف إىل حتقيق مصالح الناس ،ودرء املفاسد
عنهم ،وفق رشع اهلل تعاىل ،واملوازنة بني املصالح واملفاسد ،واملسؤول
عن ذلك كله هم والة أمر املسلمني ،وأعظم مصالح الرشيعة ومقاصدها
(((
(((

(((
(((

االعتصام للشاطبي.)56/1( ،
هو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم
احلراين ابن تيمية ،ولد بحران ،يف العارش من ربيع األول سنة 661هـ ،من كتبه :منهاج
السنة ،وأصول التفسري ،ودرء تعارض العقل والنقل واالستقامة وغريها ،تويف
بدمشق يف العرشين من ذي القعدة سنة 728هـ ،ينظر يف ترمجته :البداية والنهاية البن
كثري ( ،)109/13طبقات احلفاظ للسيوطي.)521-520/1( ،
جمموع الفتاوى البن تيمية.)193/30( ،
ينظر :املوافقات يف أصول الرشيعة للشاطبي ،)148/1( ،املقاصد الرشعية للخادمي،
(.)114/2
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جريان األمور الرضورية اخلمسة املعتربة يف كل ملة ،عىل وجهها الصحيح
النافع؛ ويف ذلك حفظ األمن ،وحراسة النظام ،واستدامة االستقرار النفيس
واالجتامعي؛ وذلك بحفظ النفوس ،وصيانة األعراض واألنساب ،وحفظ
أموال الناس وممتلكاهتم وأمتعتهم وأرزاقهم ،وحتقيق العدل واملصلحة،
والرمحة واحلكمة فيهم(((.

فيجب أن يكون ما يصدره ويل األمر من سياسات ،وما يدبر به أمر
األمة والدولة قائ ًام عىل حتقيق املصالح وتكميلها ،ودرء املفاسد وتقليلها،
واملوازنة بني املصالح واملفاسد ،وتقديم الراجح منها عىل املرجوح؛ حتى
تكون سياساته رشعية عادل ًة حمققة ً للمصالح الرشعية املعتربة(((.
ثالث ًا :وجه اندراج مسألة االستثناء من رضيبة الترصفات العقارية حتت
القاعدتني:

أن لويل األمر أو من ينوب عنه من اجلهات املختصة وضع التنظيامت
التي تنظم أمور الناس يف دفع رضيبة الترصفات العقارية ،واستثناء بعض
األفراد واجلهات احلكومية واخلريية منها وذلك للمصالح املرتتبة عىل
وجود هذه االستثناءات التي حتقق العدل ،وتوفر السبل التي تضبط التقيد
بالرشوط املحددة لكل حالة.
((( ينظر :املنتقى رشح موطأ مالك للباجي ،)93/2( ،املوافقات للشاطبي،)299/2( ،
املقاصد الرشعية للخادمي.)79-78/1( ،
((( ينظر :املدخل لدراسة السياسة الرشعية واألنظمة املرعية للغامدي ص (.)193-192
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المطلب الثاني :أمثلة تطبيقية لبعض االستثناءات في النظام
المالي وفق السياسة الشرعية:

 .1حتديد مقدار اجلزية:

اجلزية هي قدر من املال يؤخذ من الكافر يف كل عام إلقامته بدار
اإلسالم((( .ومجيع تعريفات اجلزية متقاربة ولكن ختتلف يف تفاصيل
األحكام ،مثل :حتديد نوعية الكافر التي تؤخذ منه اجلزية ،وهل إقامته بدار
ُ
وأخذ اجلزية مرشوع
اإلسالم مطلقة أو مقيدة ،ويف مقابل أي يشء تؤخذ.
يف الكتاب والسنة واإلمجاع.
َ َّ َ ۡ
َ ٰ ُ ْ َّ َ َ ۡ
ِين ل يُؤم ُِنون بِٱللِ َول بِٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر
أما الكتاب قوله تعاىل﴿ :قتِلوا ٱل
ُ
ۡ
َّ
َ
َ ُ ْ
َ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ
ّ
َ
َ
َ
ول ي ِرمون ما حرم ٱلل ورسولۥ ول يدِينون دِين ٱل ِق مِن ٱلِين أوتوا
ۡ َ ٰ َ َ َّ ٰ ُ ۡ ُ ْ ۡ َ
َ
ُ َ
(((
ٱل ۡز َية َعن يَ ٖد َوه ۡم صٰغِ ُرون (((﴾29قال ابن حجر
ٱلكِتب حت يعطوا ِ

((( ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ،)109/7( ،الكايف يف فقه أهل املدينة للنمري،
( ،)479/1املجموع رشح املهذب للنووي ،)395/9( ،املغني البن قدامة
(.)328/9
((( سورة التوبة آية.29 :
((( هو أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين ،أبو الفضل شهاب الدين ،ولد بالقاهرة
سنة 773هـ ،يعترب من أئمة العلم والتاريخ أصله من عسقالن بفلسطني .من كتبه:
فتح الباري رشح صحيح البخاري ،والتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي
الكبري ،ورفع اإلرص عن قضاة مرص ،تويف بالقاهرة سنة 852هـ .ينظر يف ترمجته :البدر
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاين ( ،)87/1شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب للعكري ( ،)34/8األعالم للزركيل (.)178/1
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هللا همحر« :هذه اآلية هي األصل يف مرشوعية اجلزية»((( .وأما السنة فقد
بعث النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أبا عبيدة بن اجلراح إىل البحرين يأيت بجزيتها(((.

وأما اإلمجاع فقد نقل ابن قدامة((( اإلمجاع يف قوله« :وأمجع املسلمون عىل
جواز أخذ اجلزية يف اجلملة»((( .فقد كتب النبي مـلسو هيلع هللا ىلص إىل رؤساء
الدول من أهل الكتاب يدعوهم إىل الدخول باإلسالم وإال وجب عليهم
دفع اجلزية ،فإن استجابوا ألداء اجلزية أصبحوا يف ذمة املسلمني هلم األمان
عىل أرواحهم ،وأعراضهم ،وأمواهلم((( .وقد استثنى النبي مـلسو هيلع هللا ىلص
من دفع اجلزية بعض الفئات وهم :املريض الذي ال ُيرجى برؤه ،والشيخ
الفاين ،واألعمى((( ،ويف عهد عمر بن اخلطاب كتب يف أهل الذمة أن من
مل يستطع منهم فخففوا عنه ،ومن عجز فأعينوه فإنا ال نريدهم لعام وال

(((
(((
(((

(((
(((
(((

فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر (.)259/6
ينظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر (.)262/6
موفق الدين املقديس أحد األئمة األعالم أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة
احلنبيل ،ولد سنة 541هـ ،حفظ القرآن وتفقه يف العلم ،وكان مع تبحره يف العلوم
ويقينه ورع ًا زاهد ًا تقي ًا ،رباني ًا ،عليه هيبة ووقار وفيه حلم وتؤدة ،وكان يفحم اخلصوم
باحلجج والرباهني ،من كتبه :املغني ،وروضة الناظر ،واملقنع .من أكابر علامء احلنابلة،
رحل إىل بغداد سنه 561هـ ،فأقام نحو أربع سنني .وعاد إىل دمشق وفيها تويف سنة
620هـ .ينظر يف ترمجته( :البداية والنهاية البن كثري ( ،)99/13شذرات الذهب يف
إخبار من ذهب للعكري ( ،)88/5األعالم للزركيل (.)67/4
املغني البن قدامة ( ،)328/9الرشح الكبري البن قدامة (.)394/10
ينظر :أحكام القرآن للجصاص (.)124/3
ينظر :أحكام أهل الذمة البن القيم (.)161/1
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لعامني((( ،وجعل دفع اجلزية عىل ثالث درجات وفق ًا حلاجة الشخص من
أهل الكتاب حيث فرض عىل املورس أربعني درمه ًا ،وعىل املتوسط اثني عرش
درمه ًا ،وعىل الشخص الفقري أربعة دراهم(((.
 .2اخلراج:

هي األرض التي فتحت ُعنوة وقهر ًا ورضب اإلمام عليها خراج ًا(((.
و ُيفهم من هذا أن اخلراج مبلغ حمدد من املال ُيفرض عىل أرض خمصوصة
مقابل متكني أهلها من زراعتها وبقائها يف أيدهيم بغض النظر عن حجم
نواجتها ،فهو مبلغ حمدد سواء كان اإلنتاج قلي ً
ال أو كثري ًا.
واخلراج مرشوع بفعل عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر املبني عىل القرآن
الكريم واملصلحة.

فأما القرآن الكريم فقد أخذ عمر بن اخلطاب هبذه اآليات يف قوله تعاىل:
َ َ ٓ َ َ ٓ َ َّ ُ َ َ
ُۡ ۡ َ َ ٓ َۡ َ ۡ ُ ۡ َ َۡ ۡ َ ۡ ََ َ
ُ
َ
ٰ
﴿وما أفاء ٱلل ع رس ِ
ب
ولِۦ مِنهم فما أوجفتم عليهِ مِن خيل ول رِك ٖ
َ َ ٰ َّ َّ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ٰ َ َ َ ٓ ُ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ َ ۡ ٖ َ ٓ َّ ٞ
ك شءٖ قدِير 6ما
كن
ول ِ
ٱلل يسل ِط رسل َهۥ ع من يشاء ۚ وٱلل ع ِ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ََٓ
َ
َ
ُ
ُ
ۡ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
مَ
َّ
َ
َ
َ
ٰ
ٰ
ٰ
ولِۦ مِن أه ِل ٱلقرى فل ِلهِ ول ِلرسو ِل و ِلِي ٱلقرب وٱلتٰ ٰ
أفاء ٱلل ع رس ِ
َ
ۡ
َ
َ
ُ ۡ ََٓ
ۡ َٓ
َ ُ َ ُ َ َۡ
َ َۡ َ
ۡ
َ
َّ
َ
ۡ
ٰ
ِ
يل ك ل يكون دولَۢة بي ٱلغن ِياء مِنك ۚم وما
وٱلمسك ِ
ِني وٱب ُ ِن ٱلسب ِ ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ ََ َ ُ ۡ َُۡ
ٱلل إن َّ َ
َّ َ
َ َ ُ ُ َّ ُ
َُ َ
ٱلل
ءاتىٰكم ٱلرسول فخذوه وما نهىٰكم عنه فٱنته ۚوا وٱتقوا ۖ ِ
((( ينظر :تاريخ دمشق البن عساكر (.)183/2
((( ينظر :أحكام القرآن للجصاص (.)125/3
((( ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)58/2تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي
( ،)284/2مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل للحطاب ( ،)278/2روضة
الطالبني وعمدة املفتني للنووي ( ،)235-234/2املغني البن قدامة (.)29/3
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هم ٱلمفل ِح
ٗ
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ْ
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ّ
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َۡۡ
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ّ َ َ َ ُ َ َّ َ ٓ َّ َ
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َ
ٰ
ٱليم ِن ول تعل ِف قلوبِنا غِل ل ِلِين ءامنوا ربنا إِنك
ٱلِين سبقونا ب ِ ِ
َُ ٞ
وف َّرح ٌ
(((
عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر ٌ
بالل وأصحابه
سأل
فقد
.
﴾10
ِيم
رء
َ
عن قسمة ما أفاء اهلل عليهم من العراق والشام ،وقالوا :اقسم األرضني
بني الذين افتتحوها كام تقسم غنيمة العسكر؛ فأبى عمر ذلك عليهم ،وقرأ
عليهم هذه اآليات ،وقال :قد أرشك اهلل الذين يأتون من بعدكم يف هذا
الفيء؛ فلو قسمته مل يبق ملن بعدكم يشء .ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء
نصيبه من هذا الفيء ودمه يف وجهه(((.
وأما املصلحة تقسيم الرسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص أرايض هيود خيرب عىل
املسلمني وعىل رجاهلم ،وتركهم عامالً يف األرض يعملون عىل النصف من
الثمر والزرع كخراج نظر ًا حلاجة املسلمني هلم يف ذلك الوقت حتى أبعدهم
عمر هنع هللا يضر حني استغنى الناس عنهم ،وانترص املسلمون يف فتوحات
كثرية ،وحصلوا عىل أراض زراعية ،ورأى عمر من املصلحة عدم تقسيمها
لرجال املسلمني ،واعتربها ملك ًا للدولة(((.
(((
(((
(((
(((

سورة احلرش.7-6 :
سورة احلرش.10-9 :
ينظر :اخلراج أليب يوسف ،ص (.)37
ينظر :كتاب األموال أبو عبيد القاسم بن سالم ،ص (.)145
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وأيض ًا ملا ُفتح العراق كتب عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر إىل سعد بن أيب
وقاص« :أما بعد؛ فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم
بينهم مغانمهم ،وما أفاء اهلل عليهم؛ فإذا أتاك كتايب هذا فانظر ما أجلب
الناس عليك به إىل العسكر من كراع ومال ،فاقسمه بني من حرض من
املسلمني واترك األرضني واألهنار لعامهلا ليكون ذلك يف أعطيات املسلمني؛
فإنك إن قسمتها بني من حرض مل يكن ملن بعدهم يشء»(((.
 .3عشور التجارة:

هو ما يفرض عىل الكفار يف أمواهلم املعدة للتجارة إذا انتقلوا هبا من بلد
إىل بلد يف دار اإلسالم ،وسميت بذلك لكون املأخوذ ُعرش ًا أو مضاف ًا إىل
ال ُعرش :كنصف ال ُعرش(((.
والعشور مرشوع بفعل عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر حيث يعد أول من
فرضه حينام رد عىل كتاب أحد الصحابة عندما سأله كم يأخذ عىل جتار
احلرب إذا قدموا إىل بالد املسلمني قال :كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم
قال :العرش ،قال :فخذوا منهم العرش((( ،وأمر أن يأخذ من نصارى بني
تغلب العرش ،ومن نصارى أهل الكتاب نصف العرش(((.
(((
(((
(((
(((

ينظر :اخلراج أليب يوسف ،ص (.)34
ينظر :اخلراج أليب يوسف ،ص ( ،)146الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب
( ،)480/1الفتاوى اهلندية نظام الدين البلخي ( ،)183/1املغني البن قدامة
(.)346/9
ينظر :أحكام أهل الذمة البن القيم (.)254/1
ينظر :أحكام أهل الذمة البن القيم (.)210/1
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وهبذا يتبني أن االستثناءات من الرضيبة العقارية هي من السياسة
الرشعية يف أبواب األموال التي حيق لويل األمر استثناء بعض فئات املجتمع
حسب ما يراه من مصلحة متحققة ،ومفسدة مندفعة.
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الخاتمة
أمحد اهلل تعاىل عىل متام هذا البحث ،وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع به ،وأختم
بذكر بعض النتائج والتوصيات التي توصلت هلا.

أوالً :النتائج:

ُ .1ع ِّرفت رضيبة الترصفات العقارية يف النظام السعودي بأهنا :رضيبة
غري مبارشة تُفرض عىل مجيع الترصفات التي ينتج بموجبها أثر قانوين،
يتمثل يف نقل حق ملكية العقار ،أو حيازته لغرض متلكه ،أو متلك منفعته
من شخص إىل آخر ،وقد يكون الترصف موقوف ًا عن تالقي إرادة طريف
املعاملة مثل :البيع أو بنا ًء عىل إرادة منفردة من قبل املترصف ،مثل :الوصية.
 .2القواعد األساسية يف رضيبة الترصفات العقارية تتمثل يف :العدل،
والوضوح ،واملالءمة ،واالقتصاد.

 .3تُفرض رضيبة الترصفات العقارية عىل العقار مهام كان حاله ،أو
شكله ،وتشمل الرضيبة مجيع األرايض سواء كانت حتت اإلنشاء أو البناء،
وسواء كان العقار مفرز ًا أو مشاع ًا ،أو وحدة سكنية ،أو غري ذلك من
العقارات ،وسواء كان الترصف موثق ًا أو غري موثق.
 .4حاالت االستثناء من رضيبة الترصفات العقارية تبلغ سبع عرشة
حال ًة ،وحيق لوزير املالية استثناء أي حالة أخرى من احلاالت بموجب قرار
وزاري.
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 .5موافقة النظام السعودي للرشيعة اإلسالمية يف التعامل مع بعض
احلاالت املستثناة مثل :توزيع وتقسيم الرتكة للورثة ،واهلبة بني الزوجني
واألقارب حتى الدرجة الثانية من اآلباء واألمهات وإن علوا ،واألبناء
والبنات وإن نزلوا ،والوصية بام ال يزيد عن الربع ،والوقف الذري األهيل
أو اخلريي ،ونزع ملكية العقار للمصلحة العامة.
 .6احلاالت املستثناة من فرض رضيبة الترصفات العقارية يف النظام
السعودي أكثر من احلاالت املستثناة يف القانون املرصي والقانون األردين.
 .7استثناء بعض الفئات بضوابط حمددة هو العدل بني الناس حيث ال
يمكن املساواة بني اجلميع لتفاوت احلاجات واملصالح.

 .8أن لويل األمر أو من ينوب عنه من اجلهات املختصة االستثناء من
دفع الرضيبة العقارية حسب ما يراه من مصلحة راجحة استناد ًا إىل األدلة
الرشعية ،وقواعد املصلحة.
ثاني ًا :التوصيات:

 .1مناسبة االستثناء من الرضيبة للمبالغ اإلضافية التي تدفع من بعض
أطراف الرتكة لتقسيم الرتكة ،حيث ال فرق بني متلك الوريث للعقار أو
حصوله عىل ثمنه نقد ًا من أحد الورثة إلمتام عملية قسمة الرتكة بينهم.
 .2مناسبة استثناء الترصف العقاري للوصية بام ال يزيد عن الثلث.

 .3إقامة ورش عمل وحمارضات توعوية عن رضيبة الترصفات العقارية،
واحلاالت املستثناة منها.
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 .4مما يناسب أن ُيبحث بحث تكمييل لرسالة املاجستري (املخالفات
والعقوبات املقررة يف الئحة رضيبة الترصفات العقارية) وهو مما يتصل هبذا
املوضوع.
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فهرس المراجع والمصادر
أوالً :الكتب:

1.األحكام السلطانية ،عيل بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي ،دار احلديث،
القاهرة.
2.أحكام القرآن ،أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص ،حتقيق :عبد السالم
حممد عيل شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
1415هـ1994 ،م.
3.أحكام أهل الذمة ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :يوسف بن
أمحد البكري وشاكر بن توفيق العاروري ،دار رمادى للنرش ،الدمام ،الطبعة
األوىل1418 ،هـ1997 ،م.
4.األطر التنظيمية لرضيبة القيمة املضافة يف اململكة العربية السعودية ،أ .د.
سلطان بن حممد عيل السلطان1440 ،هـ2019 ،م.
5.االعتصام ،إبراهيم بن موسى بن حممد الشهري الشاطبي ،حتقيق :سليم بن عيد
اهلاليل ،دار ابن عفان ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،هـ،
1992م.
6.إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم ،حتقيق:
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية
السعودية.
7.األعالم ،خري الدين الزركيل ،دار العلم ،الطبعة اخلامسة عرشة2002 ،م،
بريوت
8.بداية املجتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أمحد بن حممد املعروف بابن رشد ،دار
احلديث ،القاهرة1425 ،هـ2004 ،م.
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9.البداية والنهاية ،إسامعيل بن عمر بن كثري القريش أبو الفداء ،دار املعارف،
بريوت.

	10.بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هـ1986 ،م.
	11.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن عيل الشوكاين ،دار
املعرفة ،بريوت.
	12.بني الرضائب والزكاة ،د .عيسى صالح العمري ،بحث منشور2009 ،م.

	13.تاريخ دمشق ،عيل بن احلسن بن هبة اهلل بابن عساكر ،حتقيق :عمرو بن غرامة
العمروي ،دار الفكر1415 ،هـ1995 ،م.

	14.تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،عثامن بن عيل فخر الدين الزيلعي احلنفي،
املطبعة الكربى األمريية ،بوالق ،القاهرة ،الطبعة األوىل1313 ،هـ.
	15.تفسري القرآن العظيم ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :حممد حسني شمس
الدين ،دار الكتب العلمية ،منشورات حممد عيل بيضون ،بريوت ،الطبعة
األوىل1419 ،هـ.
	16.تنظيم وحماسبة الرضيبة ،د .خالد حممد الفيفي ،دار غيدا للنرش والتوزيع،
الطبعة األوىل2021 ،م.
	17.حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد بن أمحد الدسوقي املالكي ،دار
الفكر.
	18.اخلراج ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري،
حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،سعد حسن حممد ،املكتبة األزهرية للرتاث.
	19.درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،عيل حيدر أفندي ،دار اجليل ،الطبعة
األوىل1411 ،هـ1991 ،م.
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	20.رد املحتار عىل الدر املختار ،حممد بن أمني ابن عابدين ،دار الفكر ،بريوت،
الطبعة الثانية1412 ،هـ1992 ،م.
	21.روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حميي الدين حيي بن رشف النووي ،دار الفكر،
1415هـ 1990م.
	22.سري أعالم النبالء ،حممد بن عثامن الذهبي ،دار الرسالة ،بريوت ،الطبعة
التاسعة1413 ،هـ.
	23.شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العامد
ال َعكري ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة
األوىل1406 ،هـ 1986 ،م.
	24.رشح القواعد الفقهية ،ألمحد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثانية،
1415هـ.
	25.الرشح الكبري ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة ،حتقيق :د .عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتكي ،د .عبد الفتاح حممد احللو ،دار هجر للطباعة ،القاهرة،
الطبعة األوىل1415 ،هـ1995 ،م.
	26.رشح جملة األحكام العدلية ،سليم رستم باز ،املطبعة األدبية1923 ،م.

	27.رشح خمترص خليل ،حممد بن عبد اهلل اخلريش ،دار الفكر للطباعة ،بريوت.

	28.شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل ،حممد بن حممد الغزايل،
حتقيق :محد الكبييس .مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،الطبعة األوىل1390 ،هـ،
 1971م.
	29.الرضيبة عىل القيمة املضافة وتطبيقاهتا يف الترشيعات املقارنة ،د .ذو الفقار عيل
الساعدي ،منشورات احللبي احلقوقية ،الطبعة األوىل2015 ،م.
	30.طبقات احلفاظ ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل1403 ،هـ
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	31.العالقات الدولية املعارصة ،د .إبراهيم البشري عثامن ،دار العلوم ،الرياض،
الطبعة األوىل1410 ،هـ1990 ،م.
	32.غياث األمم يف التياث الظلم ،عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني ،حتقيق :عبد
العظيم الديب ،مكتبة إمام احلرمني الطبعة الثانية1401 ،هـ
	33.الفتاوى اهلندية ،نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،الطبعة الثانية1310 ،هـ.

	34.فتح الباري برشح صحيح البخاري ،أمحد بن عىل بن حجر العسقالين ،حتقيق
حممد فؤاد عبد الباقي ،وحمب الدين اخلطيب ،دار الريان للرتاث ،القاهرة،
الطبعة الثانية1409 ،هـ.
	35.فتح القدير ،كامل الدين حممد املعروف بابن اهلامم ،دار الفكر.

	36.الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحييل ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثانية،
1405هـ.1985 ،
	37.الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ،د .مصطفى ِ
اخل ْن ،الدكتور ُمصطفى
ُ
الشبجي ،دار القلم للطباعة ،دمشق ،الطبعة الرابعة1413 ،هـ.
ال ُبغا ،عيل ّ ْ
	38.القاموس املحيط ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،حتقيق:
مكتب حتقيق الرتاث ،مؤسسة الرسالة للطباعة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثامنة،
1426هـ 2005 ،م.
	39.قواعد األحكام يف إصالح األنام ،للعز بن عبد السالم ،حتقيق :د .نزيه محاد ،د.
عثامن ضمريية ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.
	40.القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ،عبد الرمحن
بن نارص السعدي ،حتقيق :د .خالد بن عىل املشيقح ،دار ابن اجلوزي ،الدمام،
الطبعة الثالثة1424 ،هـ.
	41.الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األول1414 ،هـ1994 ،م.
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	42.الكايف يف فقه أهل املدينة ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري
القرطبي ،حتقيق :حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين ،مكتبة الرياض
احلديثة ،الرياض ،الطبعة الثانية1400 ،هـ1980 ،م.
	43.كتاب األموال ،أبو عبيد القاسم بن سالم ،حتقيق :حممد خليل هراس ،دار
الفكر ،بريوت.

	44.كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس البهويت ،دار الكتب العلمية.
	45.لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1414هـ.
	46.مالية الدولة واهليئات املحلية ،د .عبد املنعم فوزي ،ود .عبد الكريم صادق،
منشأة املعارف ،اإلسكندرية1967 ،م.

	47.املالية العامة ،رفعت املحجوب.

	48.مبادئ القانون الدويل وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ،د .منصور بن
خرضان الداموك ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.

	49.مبادئ علم املالية ،د .حممد فؤاد إبراهيم ،مكتبة النهضة.

	50.املبدع رشح املقنع ،إبراهيم بن حممد ابن مفلح ،دار املكتب اإلسالمي.

	51.جممع األهنر رشح ملتقى األبحر ،عبد اهلل بن الشيخ حممد املعروف بداماد
أفندي ،دار إحياء الرتاث العريب.
	52.املجموع رشح املهذب ،حميي الدين حييى بن رشف النووي ،دار الفكر.

	53.جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،مجع وترتيب :عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم وابنه حممد ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة
املنورة ،عام 1425هـ2004 ،م.
	54.حماسبة الزكاة والرضيبة التطبيق املعارص يف اململكة العربية السعودية ،د .عبد
اهلل بن عبد الرزاق احلمود ،دار املقحم ،الطبعة الثانية1442 ،هـ2021 ،م.
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	55.حماسبة الرضيبة وتطبيقاهتا د .عبد العزيز عيل الصالح ،دار املحيط ،الطبعة
األوىل.
	56.املدخل الفقهي العام ،د .مصطفى أمحد الزرقا ،دار الفكر ،دمشق ،ط،10
1387هـ.
	57.املدخل لدراسة السياسة الرشعية واألنظمة املرعية ،د .نارص بن حممد الغامدي،
دار طيبة اخلرضاء ،الطبعة الثانية1440 ،هـ2019 ،م.
	58.املصباح املنري ،أمحد بن حممد الفيومي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة
العرصية.
	59.معجم اللغة العربية املعارصة ،د .أمحد خمتار عمر ،دار عامل الكتب ،الطبعة
األوىل1429 ،هـ 2008 ،م.
	60.املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،دار الدعوة ،حتقيق :جممع اللغة
العربية.
	61.املغني ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ،مكتبة القاهرة،
1388هـ1968 ،م.
	62.مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حممد بن أمحد الرشبيني ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1415 ،هـ1994 ،م.
	63.مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ابن قيم اجلوزية ،مكتبة حممد
عيل صبيح ،دار العهد اجلديد ،مرص.
	64.املقاصد الرشعية وصلتها باألدلة الرشعية واملصطلحات األصولية ،د .نور
الدين بن خمتار اخلادمي ،دار إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.
	65.مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،
1399هـ1979 ،م.

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

511

ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض ةقيقح

	66.املنتقى رشح موطأ مالك ،سليامن بن خلف الباجي ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.

	67.املوافقات يف أصول الرشيعة ،إبراهيم بن موسى الشاطبي ،حتقيق :أبو عبيدة
مشهور بن حسن آل سلامن ،دار ابن عفان ،اخلرب ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
	68.مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب،
دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ1992 ،م.
	69.املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،مطبعة ذات
السالسل ،الكويت ،الطبعة الثانية1404 ،هـ1983 ،م.
	70.موسوعة القواعد الفقهية ،د .حممد صدقي البورنو ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل1424 ،هـ.
	71.النظم السياسية الدولة واحلكومات ،أ .د .إبراهيم عبدالعزيز شيحا ،منشورات
املعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل2006 ،م.
	72.النظم السياسية الدولة واحلكومة ،د .داود الباز ،دار الفكر اجلامعي،
اإلسكندرية2006 ،م.
	73.النظم السياسية ،د .ربيع أنور فتح الباب متويل ،منشورات احللبي احلقوقية،
بريوت ،الطبعة األوىل2013 ،م.
	74.النظم الرضيبية مدخل حتلييل مقارن ،سعيد عبد العزيز عثامن ،دار اجلامعية
للنرش ،اإلسكندرية2002 ،م.
	75.وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان،
حتقيق :إحسان عباس ،دار الثقافة ،لبنان.

ثاني ًا :األنظمة واللوائح:

	76.اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ،الصادرة 2003/2/26م.
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	77.جريدة أم القرى العدد ( )4867لسنة ( ،)99يوم اجلمعة  9مجادى اآلخرة
1442هـ ،املوافق 22يناير 2021م.
	78.الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية ،اهليئة العامة للزكاة والدخل،
النسخة األوىل ،نوفمرب 2020م.
	79.قانون إعفاء األوقاف اخلريية من الرضائب والرسوم ،رقم ( )36لسنة
1973م.
	80.قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين ،الصادر عام 2001م.
	81.قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين ،الصادر عام 2001م.

	82.قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب ،الصادر عام 1406هـ.

	83.قانون رضيبة الدخل املرصي ،رقم ( ،)158الصادر يف يوليو 2018م.
	84.قانون رضيبة الدخل املغريب ،الصادر عام 2006م.

	85.قانون رضيبة القيمة املضافة اإلمارايت ،الصادر بمرسوم رقم ( )8لسنة
2017م.
	86.قانون رضيبة بيع العقار األردين ،رقم ( )48لسنة 1976م.

	87.الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية ،الصادر برقم ( )712وتاريخ
1442/2/15هـ
	88.الالئحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد،
الصادر بتاريخ 1437/2/11هـ املوافق 2015/11/23م
	89.نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ،الصادر بتاريخ 1432/1/1هـ
املوافق 2002/3/15م.
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