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Abstract

      This research examines
the most important points
relating to tax treatment
under the principle of
equality before the tax, it
shall identify the research
nature of this treatment
through the concept of legal 
centers in the original scope 
of the public or the 
exception to this principle

It also examines
research nature of the 
exception and determine 
what is justified under the 
principle of equality before 
the tax together with the
credentials, and an 
exception is justified as a 
departure from this 
equality, through what we 
put the standards can be 
measured by the nature of 
the tax treatment under the 
principle of equality before 
the tax is .
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 )١(
  م  وذ ،

   ٠اا ا

 ا واة أا  مع اوا

 واة اا    م مم

  ا واة أ د ،

مما ا   از ا  

امن ا  أي   اص 

ل ا  ةا عا  أ ، وان

    ن امن ا  واةا

 ا ادارة ا واء ا اأ 

 
)٠)٢ 

  

   ا واة أا م وإذا

  ن اما  از ا  إذا

ل ا  صا   أي
)٣(

 ،

ار وة  إ أن ا   ورة

ا ا ا د  اواة 

  ا واة أن ا ،ا أ

ت ا  ا مإ 
)٤(

٠  

   ا واة أن ا  و

  ع أي ،ة اض و

وا   ا
)٥(

 وإ ، 

 ا   وا  

مما
)٦(

  د  واةه ا ن ،

  اا   ا مد ا

ل  ا إ ت ن ض 

 ٠ا   

و ٍ واة أ  أردم وإذا

 ا  ل إن ،مم ا

ن ا  اع  أو ام

 اذوي ا ا   ءا

 ة أو اوا  ا مما

   ى  أو  دو ،

 ا ن واما  فت ا

و إ  اا ا ر إن 

  واةه ا ه غ وعا 

ا٠ا   

 ا ه ا ن او

 ر ا  ن اما  ا

ا ا و :  

 ولاا  

 و مما اا   

    ا و اف

   ة اا مما اا 

اة أ ا ، ط   او

     ت اد ا إن   اا ا

   واة أا  ًءأو ا أ 

 دم أ أم  ،اإ  

ط ا اا إار  إطر ا     

اأ، وا ف م   ه  
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   ،ولا ا  اا   ور ا 

  فوا ر ا   ما

ا ا و ،اه ا:  

  ا اول

 مما اا   

ا  ا  ا ا و ،


)٧(

 مما ن ا ا أ ،

 ا ا   ا أ  اد

نام
)٨(

، أي  اق واات 

ا  إن     ادا 

من
)٩(

ا   اه ا وو ، :  

أو  -أو  مم ا


)١٠(

٠

و    ن اه 

واا     اص، 

  من ول ذ  ا ا

 ط   إن  ،ا 

    تاق وا نما ا 

   و ،ا ا 

 ت ا  ه ا 

ن اما  ل ا ،ا
)١١(

٠    

م-  أو  مم ا

د٠   

واد   اا ا د 

  ل    ا

 ،     اه، و

     مما ا و

 ا ار ا
)١٢(

 د ذو ،

اف إن امن   إن د ه 

    اا   

ا      ار
)٠)١٣

   

 مما اا  إن وا

   وإ ،  أو   

ممل اا  و 
)١٤(

 ،

م ا )  ف ه ال 

 مم اث اإ  ر ا إرادة

  ا امم   إاث 

اث )ال إه ا   إذ ،

 ،مما اا   مم رآ

 مما ا  ره ا دو

 اماع ا ا   ه 

ممل اا:  

أ-أو ل)(
)١٥(

٠  

    أو و  مم

   أي ،  مم ا  ل أو

 و   ة  

 موا اما و ، 

  ٠وات

م-لأ ط٠   
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و ال ا  إ  أو 

 ، أو  ا  صأ

،ل ا     ه ن

 اا  ل أو أو  ةا

 م طل اا أ ،ا مما

 اا امم إ اص
)١٦(

 ،

  ض ا درار اا و

 ط  ارا ا   ،ا

واا  ه  
)١٧(

 ٠  

- لأأو ذا ٠   

 مم ا ءم  و

، و  ا  مق 

  د ن  ص، إذن اما

ءون  ود امن   اء 

 ا  إ  وا
)١٨(

 ٠   

و   ذ ،ن ال 

أو  اا  ا  أو ل

 ا  طل اا أ ،مما

 اإن ا  اا  صا 

   ة  ا مما

  مم ا  طل اا


)١٩(

،     امن 

  وإ ،ا  هو ا

ض ا ار ور
)٢٠(

، ن ا 

 ،ن ام ذ  ط  ارا

مم  ا   
)٢١(

٠   

ما ا  

   مما اا  ر  

  ا و اف

ام     ة 

ه ا  و مما اا ا

و إ اص،  إن  ال 

  ر  رطا ا  ا در إ

  ا واة أل ا  ا

 اا   ذا م  و ا

 ،أو ا    مما

ورة أدق    إن مي إ إن 

ا ا   أو    مم

ا امم  آ؟ ُ َ ، إن 

  ا دئ اا  واةأ ا

  دو ذو ط ن وم

وذا     ،ه 

 اا  فت ا زدواا

مما
)٢٢(

٠  

 عد وا  وط 

  وى ا مما اا 

اص أ امن، ذا  ات ه 

او و إل اواة   ت 

، و    ع إن  أراد 
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 وص اا  أن ا  

أ ا ا ر  أ إ
)٢٣(

٠   

 اا   ر او او

امم   ا واف دا 

 ط    و و

 اف اط تاق واا

مما
)٢٤(

 ا  قا ا و ،

إن  (ار ا   إ ال 

    ا وا و

رد   (
)٢٥(

٠   

و ا ن أ ا  ا 

 ا ط  ا  قا

 اا   د ا مما

امم، واا  ا ان إن ه 

 ا إ أ ط   ا

  يا مما ص أو إا 

 ران أما   وا
)٢٦(

 ،

 ا  ار ا ن  و

ا :  

  اع اول

مما ا  

 اا  مما ف ا

 وا دت اوا را

ذات ا  امم، وا د 

وا    أو  ا ا

  ،مما اع أن  –اإن أراد ا

 ا مما اا  –  أن

  يا مما ا إ ذ  

 ا  ا مما ا ظ 

 ،ن  ا  ره 

  ةا ا   ن 

ا 
 )٢٧(  

 مما اا  ا أ و

   ا مما ف ا و

 ا  ا ف اا ،

اي  ا ا، وذ ف 

   اء ا  هو  

و  ام ا    اا أ


)٢٨(

،  ود ا اي 

  و ا ا  ا

 وم طم     مم

ه ام ، ذ  ا اي 

 ا   مم  

ا  فر ا  و ،ا 

 ا
 

.  

مع اا  

ان أما   ا اا  

  اف  ا ذات  

   فا و ،مما ا

أو م ا
)٢٩(

 ر اف  
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 ا ا  مق من ارك، 

اا ف اأو ا  ر ا يا

  ن  أو ا  ن 

 ه
)٣٠(،

     لا  

   ر إذا  ر اا

  ر وا  را

ا
)٣١(

، و  ن  ران 

 و اما ت وااا 

ا  ، م  إن و إ

ن ا  ود ا وا رج 

 ،ا  اأ   اود وه ا

 ا ول ور اا  إن 

مر اا  أ  ،  ٠ا  

  ا را ا  و

إن اا امم ا   ) ا اطر

   نما واة أا   

    نُ ا ا  د ا

 وا  ر-   

   رها  عا اد 

   إ ا ن  ،مم اأ

ا ا يا مم(
)٣٢(

٠  

  اه ا إن    و

 إن ن دة و  ،ذا ن 

 مما اا  ا  ضا 

 أن ا إ ،ام   و 

 وا إ إذا ا إ    دا

ر واا  د   ت

اى
)٣٣(

٠   

  ا را ا و

 أ  ) ا إن ا و

ان   ا  أ اواة 

وا ا اص   ادة 

)٤٠ ( ا ا  ام ر، ذا 

  ا   ل  

   وز  أ إ 

 ،ا اا  ا ا 

    وا  ر  و

مم   ا(
)٣٤(

٠  

 اا  إن ذ   

امم     أو 

ا ه ا   ا ،

 إ ذا  فوا ا  ن

 أس   ق واات 

   يا مما ا د ا

  ، ن  إن د  أو 

    مما اف اا

 ا وا مما ا ط  

 امن أا ، و  ن اع 

  ا ام   ا

 إن   ذ ن ام  أراد 



العدد السادس                         مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

٣٠٨

  واةا  اما   إن 

٠ا   

ما ا  

 ر اإط  ا ا 

  ا أ

  اواة أ ا 

     ا   إن 

اا امم، و إ ار اي 

د    أو اف ه     

   ا د ط إن   ،اا

   اه ا   اا ا

    ،ا واة أأ ا ا ر اإط

ا و      مما اا  ا 

 اا  ا وا ،ا

       ا ا ور  و ،ا

ا ا و:  

  ا اول

 مما اا  ا ا

ا  

  ا ا ا 

 أ  اواة أ اا امم ا

 ،ة ذا عا  و ا

وف م  ا ا  ه 

ا وات ا ل اع 

واة   ا  ات 

 و اا ا وا رما

 اا:  

  اع اول

ا  اا  ا 

ا  

 و ،واة ا ا 

ا  أب    --  وى 

ا اا
)٣٥(

    ن امإن ا  ،

   أ ام ا  ط  

ة  ن   اواة، ن    

 أ    ا ارإ دي إ ذ  

  ه ا ن  ا واة أا

    وا   أ  

و  ،ن ا امم ون    

   ة ٠ا   

و ا اق    اء 

  اداري    ن ا ن

     واةأ ا   و

     ،ا م ن إ ادأ  ا

         م ىوأ ط  ا أ

و   اواة
)٣٦(

٠   

  ا  إن ا 
)٣٧(

ى إن  

    داريء اا  

ت ا س وامأ  ر د اء إ

 ا    ما  
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  ،ا وا ا ا 

إن  اع    ول  اد

  أو  نم عا   ا

أ  ، اع  اواة     

   ا  ن ا ،ا أ  

   ماوج  ه اواة، 

إن  اع ا إ ت ن ض    

ا      امن 

و اا ا ، وان ن    

 م ا  فا     

   ا  ن ،أ  ر رإط

ا واة أ   

ا
)٣٨(

   ا   لا   ،

     أو ،ا  نم  ا إ

  ا ن ام  ادوا ا

     ا   ا ا  ا

 من ارك، و  أر    

ا  ا      ةرات ا

 ا  اض ر ف      

ا أز ٠  

 را ا ذ  او

  ال    (ا   إ ال 

  ،واةأ ا     ن

 ممص اا إ إن م دو 

 اع   ر و د  

أاض   ، إل أ   

   و ء  ن إما واة أا

وال ه ا  ، و ر   

     ا ن ا إن 

 ااض ا    از ا 

   ا د ا  ار 

     اا  أدم  داض وه ا

     و ، اط و 

  ا ن ا إن 

ا ا    ااض 

)ا من
)٣٩(

٠  

   ورة ا ا إ  و

 اع س ا   ،ر 

ل ا سك أ ن إذا  ىوم 

  د م  ا  و ،

    واةأ ا  ا ا ا

٠   

   إن ا    و

      ل وان  ةاا ا

    إ  ،ا اذوي ا ا

 ي ور اا     ه

    اه ا  ن ن ،ه ا

    ا ا م را ا 

  أ  وإ ا ا واأ ا

    و ،ا واة أ  ءا
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  ا     

ما ا ت ا٠ا  

امع ا  

 ر اإط  لت ا

ا  

ف ول  إاد  ات 

 واة أأ ا لإ  تام ا

  رما ت اا  ا

ا ا و اوا  :  

١- ما ا  

    ما ا  

ا ءت ءات     اص 

واة أ ا، و  ذ  ورد  

    ا ازمن ام١٩٩٧  ،

    دأ   ن مما ا 

 ت ا ا أ و  ،ءا

 ، إ إن ا ا ا ن    

 را   ا  و ،ا 

    لأ   من اا ا

ااب ا امن  ا اري     

     ر ا ى  

اواة  ا أ ا، إذ ر ا 

     م ام ا ا رد  ا

  ة  را ا   ا

 ء اإن ا   بأو ا ا

  و د ا ا
)٤٠(

   ،

  و را ا  ان ا  ىوم

  أ     ا ا

   ت ام  ن ا ،

 وا ا ٠   

 أن ا  أ   ريا

  ن     ١٩٨٦ يا ا رد 

 دة اة أ   ا  

    ا ا ن  ،ارا  

   دة اة إ إن ن (إ(  أن  ،

    ل اب ا رة ةه ا

 ر، وت واا   إ ا ا 

   ار ن  ىل ار ا

، إذ رأى ا اري إن ا  

     دي إ ا

ا  أن وا  ظوف د ن    

 اا  ر   

  إدة ا   اار، وان    

 ااء  أ اواةا 
)٠)٤١   

  ا اي -٢

  يا ا  

اص امم ا  إ أ  

    ن ام و ،ا واة أا

   ا ا ظت ا 

 رج ر٢٢٩(ا ( ١٩٨٩ 
)٤٢(

٠  
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 أ ا     و   اطع   

امن ام ص ض   ت  

ا ا  ارج، إذ م ادة    

او   أن ض   ار   

وات ا    ان    

ان و واع ا وان    

 ، ا ( ادر( أو درات 

    ون  زةرة أو إإ 

   . ارج

و دت ادة ام  ا امن 

 ،ظت ارا  ا 

 يا ا   دون ا  م

 رج .  

و ا ار ا ك 

       ،نما ا رد   ء

ى اار ن امن و ه  

  ا  ا ام  ل ط

ع اوا وا ى  ٠٠٠أ م و

        در  د نما ا ن  م

وظ  م    ون    

     نو ره ا نا

   ن        ء د

ارج ون ا ا  ار ال    

   ز  أنا  ا

امم    إ ا     

امن، ن إ   واة 

     أ    

ا واة أا
)٤٣(

٠  

  ا  ةة و و 

  ن رما ر٢٢٩(د ( ١٩٨٩   

ر من آ   ت    

 رج را  ا ٢٠٨(ا ( 

واي    إن اع اي    ١٩٩٤

    روا   ض ن  ا ن

   و رج ، وا  ر اوأ

 م  عطل ا ا إن ن ا

اع   ب امن ا ، إن 

   ن امب ا ورث ن اما

ا    وزاد
)٤٤(

٠   

من ا م  ض 

ا  ا  ارج  اون 

    ،ا   ا ى ا 

 ةأن ا  ن إن  ض ا

اي   ى ا ،ا امن   

إن ن   ا  امن  

       أ  ا  ام  ا

  و ال اء   

     ن ا روا


)٤٥(

،   ق دل ء اي      
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ن ا  لن دما 

٠   

    أ ن اما ا إن  

 مق اع  ا  ارج 

    ،ة دا ض   أنوا

     طر ا    ا

 ا ) ا ة ا ( ن

زا ة دا ء ا ن ا

    دو  نو ا ا

        نا ا   يا ا

   اما   م   واةا

    ن ا  و ،ا ط ا

 ا  نما  
)٤٦(

٠  

   ٠ا ادي -٣

 ا  إن م  

ر  درا دا ٥٧٦(ا (

 دة  ١٣٧٦ا و )د ) ١٠ 

ات ا ي   أرح 

 ، دا  تا ت وا

  دا  ءا  و

ات اد، وا  ع 

 ه ا ت اوان ا ،

ن ك  دي   أ ن 

 ،ه ا    ض  ا

  ا ا  ا  

  اوا وا طص اا

 امن وض ا ، إن ا 

 وا ا   ر  ا

ا  وا 
)٤٧(

٠  

 او ا ا  إن ذ 

ا  ا ت اال، 

 و ،ر اا   ت و

 ا إن ذ  ،ءا  

  ذ اص ام ، وا 

 ، مم ن ت ذاته ا ن

  أو أي  ه ا 

آ 
)٤٨(

٠  

٤- ا ا  

   ،ل أا ا  و

ر ا ا  نم)٣ ( 

ا    ر  اص  ١٩٥٥

 و ،ص اا و ا

 ودة اا   ا ذ  إذ ،

 )  ة   د  ض

ن ٠٠٠ أ   

  رةأو ا اول ا 

ن )٠٠٠اما  ا  ،

 ص اا   ض ا

 ا ص ادون ا  ة

  ن٠  
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ا ا إن   ا  ذ  نم

   ا  ذا ص اا 

     ص اه ا ع  - 

  وا اطإن    -ا اًء آا 

       د   ضد و نما ا

اص ا ا  أرح     

    م ات اوا وا ا

ا  رت ا-   ةا  ء

 ا-        إ مأ   و

  ارح، ف  %) ٥٠(رب 

  ص واه ا ىا در ا

       عا  ى ن

ار
)٤٩(

٠   

  نم و إن  او

  ك ١٩٨٠ا   ذات  ر

  اض ا  م  ا

 ذ   ا  ،ادت دون اا

 ذ در و   أ 

اواة أ ا   اص
)٥٠(

٠  

٥- اا ٠ا  

 اا ع اا   

 رمت اا    ا

 واة أ ءات أا  تام

 ا  نم ن م وان ،ا

 إ وا أن   دو    ذ

 اما  ه  ءاته ا

 ت اا   ضوم ،ا

  ا واة أأ ا إ 

 نم قما اا ا ٠   

 ان  او واع  - أ

ا  م  اع                                  

اص
)٥١(

٠   

 رر اا  ل ا 

 ا اا وا  ا 

   نم ان أول )٥٢ ( 

١٩٢٧ ا   ر اوا واا

 ا  او وا  نا 

 تاو ا
)٥٢(

  لا وا ،

 ر ا  نم  الذات ا

)٣٦ ( ١٩٣٩
)٥٣(

   لا  و ،

 ر ا  نم)٩٥ ( ١٩٥٩
)٥٤(

 

دة ا  ار ء  ر رة ا

)٢٣ ( ١٩٨٠
)٥٥(

اي م  إء  

 وا   ر اوا واا

 ع اا  وا و ع اوا

ا  
)٥٦(

  ءا ا و ،

ا ا  نم
)٥٧(

٠   

   ل لا ا أن ٢٠٠٣ 

ع اوو  ،ل اا  اق

 ا ا ف اا  رتأ
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 ٤٩(ر ( ٢٠٠٤   ي أوا

 لع  دوا ع اوا وا

 دا ا
)٥٨(

٠  

 أن    ل ن و عا

   ،ظ  ة اا

 إاظ   ا ،ع ا 

اع د  اظ  ه  من  أن

  ا ازم٢٠٠٨ا    

  اءا او ، ظ تا

ذا  واة أ ا ،ن 

   ا دوا ء اا

ا ذا  ظا  ا  

اع اص،   إن ا ا  ن 

 وف اا
)٥٩(

٠  

 ا  اا  - ب

 ا دا ااق
)٦٠(

٠   

 مق اع  ن من 

 ا ا اع اا ر 

 ا)ا أ ا ( 

ا و ، عا  ةا 

 دا  رة د او 

ود او  أس اد
)٦١(

٠   

 أ اع اول ا و

 وا اا ا   م ا

ا ، ام ا ر ار 

 د ا ا  ا  

 اا  دا ااق، إذ إن 

ا    ااق  م ة 

  ااق
)٦٢(

٠   

   ا ا إن وا

واة أ ا     اف 

    ن ا ،ا 

ا   ،ا   ت 

 ا ،ن  ا   ا 

    م إذا ح إا

ااق
)٦٣(

  ن ا  أن  ،

    ا ، أن 

 ر وي ا)٤٩ ( ٢٠٠٤  

ا ا 
)٦٤(

٠   

ما ا  

 ا  فاا اا   

 واة أأ ا قم  ا ا

 اذوي ا ا   ا

 و  ولو ،  ا

  ،ه ا   ولا ا

أن  ا ام ت ه 

٠ا  

ا اا   

 ادي أو اا إن  ذوي 

 ،  ا دوف اا
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ن ا ا  أ   اواة 

 اذوي ا   ا أ

ا مما
)٦٥(

 ا  إن ذ ،

  ما  إم  اه ا 

اة أ ا ،ن ا  ه او

   إ  ف  واة إنا

   ،و ا    و

  وا  ا إ م  

ا وى 
)٦٦(

٠   

   ف إ  ع اوا

ن م  ا ا     إ إ   

        ا   ، 

        ،ا

 واة أ     و ،

         ط ا إن م ط ا

ذات ا  
)٦٧(

٠  

     مما اإن ا 

 ت ااق واا   ر

امن، وان م   ه اق    

 ا  اا    تاوا

    ف ا  وان ،ا

ه اق واات
)٦٨(

٠   

ا و
)٦٩(

   ا و ام

  مما اا  اع اوا
)٧٠(

 

   و ت ار ا إ ات وا

    ت  ،اه ا 

   إ وا د وا دوا

   وأ ،أو  ا ا

  ما   ن وما

    عد واا ا او ،ا

        را اا ما

مما اا ا      ا

   ا وأم مم واد   

   ا مما ا  ا  

 دي   ان إ ة اواة    

  ،ت ا   فا 

    زا  ان ا  ا

ممة ا٠ا   

ا  
)٧١(

     ا  ان ا

    ر اإم   ق ام 

      ط ل   ممة اا

اص   وا و  ى    

    د ا  ممة اق اام 

  سا ا و ، ة اا

    ت اإن ا 

   أ  د ىت اا

   صا  أو ط   قم

ن ت ،و  ال    

   روأ و  ا ادإ

 ات  ا رت  
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    نم  ا ت وووا

 ب ا  و اا ا ا 

ا  ، أن ا اه ى     

     ق ام  ا  ورات ا

ا امم  ام   دات     

   اا  ا  غ ه إم ا

   أن    ا ،مما

ا ا اد ة  ات  

     ر    ا

   ا  ا آ   ا 

    ب إن ذ  ، ضوا

    ة و ا  

 ا ا إ ام   واة 

ا اا و
)٧٢(

٠  

 فا ا ت و ا 

   ا امم  ه 

 ا ا )ص ) اا 

ا وا ا  إ اع 

ا وذ    ه اص، 

دون إن  ذ ا إ أ 

 اواة أ ا، وذ ف اا

  يه ا ةو  مما

 ص ا   ادأ 

   اص ا وان 

 ،وا  نم رإط   ن ذ

 ي ذاا ل اإن ا  

 ا  ا  أ 

إن ظ  ،ا ا  لوف ا

 ا   دت اطا ا 

  ة وفع وظو  يا

 ا ا ر  ا  

  إن ع إا   ،ا ا

 ا ا  ا اي 

ا، وموا طم ر و وا  

  اه ،ها ا اع اا 

 د    ا  نم 

   يا  ا ا

اد  اام ا ، أو 

 اا ا ا  فل ا 

  نمد ا إذ ،  د 

  تا  ١٥% ،

  م ص ا د 

  أ٣ %  ١٥و%
)٧٣(

٠  

  

ا ا  

  ا ا  إطر اء

 أ ا واة أا  

    ا ة اف أو وإن ا

وإن ن  اًء  د  ه       

اواة
)٧٤(

، م  ورة إن  ه   
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  واة أ لا   ا

   ى ا  ،ا
)٧٥(

ان ا  

   ا واة أأ ا   ءا

 بت أو  إذا ٠  

  ا ا  ءوا

و   إ اع  ه   

     ا ا  اجل إ 

      ا ة اا 


)٧٦(

   ولف م او ،

اا  ا  ط ا    

 ء، واا    وو ه ا ف

ا ا و:  

  ا اول

  ا  ط اء

    ا ن أ اواة     

   ا إن  ردئ اا  ه

ات ا أ   ارات 

   أا ا ،دوا ا

 ر ام  أ ذا  ن، و أي

    ام   ا  م ، 

 إء  اطق  أي أ      

    ذ  ا ان ا ،ريد
)٧٧(

 ،

      را  واة ان ا

ا، و  ن ا ا  واي 

  ٠ ا  أ اواة  ا

 ا و  ل (وا (  م

أو ا     ء
)٧٨(

  ،

      عا   ا ا و

 أماع ا وأماع اال ادة  

       دو  ت 

      ت  أو ،اا  

    و  ف ما  

  و ،مم ا ذات ا 


)٧٩(

٠  

    ل  الا و

   إن  يا ا  فا

    ؟ ومما اا  واةا 

   فا   لذا م  ،ىأ

ا واة؟ اأ ا  و   ي  

      اًء اا 

      فوا مما ا  ا

 مما ا  ا ن، وما

     إ ل ذ  م  ا وا

 ا ا و أو ا ة او

ا:  

ع اولا  

ا  ا امم واف 

   امن

    إن مما ا  

  نمإن ا ن، ذما  ف
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    ، اضأ  وإ ا دا

  رااض إطه ا و و

      عا  ا ا 

مم ا      ا  اا ا

  نما ا
)٨٠(

٠   

   ا  مما ا د ذا

      ن ا اضه ا ا  

 ،ف  امن اي ر   

      إن  ا

و، وإن ن ا ي  ال 

أ اواة
)٨١(

 ،     ن امء ا 

     ر     إ  و

    ،ودةة أو ال اب اأ

ا  ء و أب ال   

  ا ا ن ،    ةا

 إن ن  ف امن، ن 

اف ن امن  ف  ا   

  و   اام ا

ا  ر اال، ن ن امن   

اا    إن ٠  

ع ا م، دون ق 

    أ  إن ،ا واة أأ ا

 ا  وا ا  ي

  دير اا  ف   ،

       صا ا  ا 

ا ا  ا ،ر إن     

     أداة  ا  ا ا

      م  ،عا إ م يف اا

 أاف ادود ا  ،  ود 

 از ىر       أ دود اا ا 

ا
)٨٢(

٠   

و ا ان ل ا اري  

م  )  ل دون أن  واةأ ا إن

    إن   ا  عر ا

 و و  أ  ه

)ف اي ده
)٨٣(

٠  

   ا  دذات ا و

 دا   (ار ا   إ ال 

ه ا ا أو اع      إن

إ وا  ف اي ه اع،    

  ،ا   ن ط ن  و

 ط   دي إ ال 

ا مم  وي  إار     

    ا  ا و  واةأ ا

ا ا(
)٨٤(

٠   

وة ال  وب ا  إذا  

ن اف  ا امم  ء      

  أاف اع أ  ؟ ن ن ك   

    وت وا ع أوا  اظ 

   ن، وما  ةاف اا 
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ك   امن  و اف 

 ين  اما ام  ه ا  

   ا واا  ا  وزا اأ 

ا  ا ر ا٠  

ومرد  ا ان  ات 

 ا و ت اا  ا

ا:   

أو- ا ٠ا    

  اف   ار 

ى اء اب امق أو أط ا 

اا  ل اا ا، اذ أن 

  رماء ا ت اا 

   دت مأ اأو ا

وط نو ه ا 
)٨٥(

٠   

 ا ا   و

 أم )داوا ا  قرة ا

  لو ا  ب  ا

ادارة ا   اى 

 ام ا   ا اا

   ه  ء ا موا

ده ه اام  ا ار 

(
)٨٦(

٠   

 ه ا   ودون ا

ا ا  ى وا
)٨٧(

، ن 

ه ا  أ
)٨٨(

  إ  

أ اواة أ ا  ص، 

 ور ا اذ ،  ا وأ

  ةوا ه ا  ء دا

 ر ا ن  ،رةت اا

   ٠ ابا ا زح  ط

و اب ا    ن  

  ،ا امق ام  ا ا

  ا  ع اإن دأب ا إ

  أس إن اف  امن     

    ام زال اا ر  ا

     اا ع اوان إ ،ا

  او ا اي     ا ه إ

    ة رة    

 ه ا إن   ،ار ا

     وا ام  ر   

ا ا٠أ  

   ه ا  ازعو أن ا او

     ا  ازما  وص ا

وا ا دا دا 

  ده ا و    ،ا

 ل  آ  ازت ذات      

   أ  ءا  ا دا ا

ذ
)٨٩(

٠    

م- را ام٠   
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    ال وإرؤوس ا  ف

ا اد ور ات، ن    

ول اا  ام   در 

      ،را ام ف 

  ه اام ازات ومت   

  زأ   ،امه ا افأ 

اا   ء ا٠ا   

      مما ا   ا 

  ا  ا ،ن من    

ا    إ  يف اا ر و

     دون إن ،اا  ا 

 م واة طأ ا لإ ذ 

   نمف ا  ور نما ا صم

 ج أن ٠  

و أ ا  م  ادة 

)١٥ (   ر ار ان ام )١٣ (

 ٢٠٠٦ ا   ) وعا 

  ا  رزة اإ  ا

     ة وا اا  ء

     ا ر  أ ات

، ف ا امن  د     )٠٠٠اري

  ر ار  ااق 

و و
)٩٠( 

٠
  

مع اا  

ا  ا وا مما 

ا  

  ازم إ دا  ة اا

   ا ا و   قا 

    ق  وف ام ،ىأ 

ا ا ا٠   

و ة ا ا  أ  

او، إذ ار ه ا ة 

ا     و م  نم

مما وا
)٩١(

٠  

       ا وا

 و     م زإ

      ا  و ،ا  

امم وط   ، اة   

  و ،ا  ادة او ا

  ا  م وإ  ر
)٩٢(

،  إن 

    ا    ا ا

أ   ، اى
)٩٣(

٠  

  ع وا   ا و

     ازما  ل ا  قا 

  ا ا ا  أس    

    و ،ا ا و

  ،قب ا   

  ق اد م إن   ،ىأ

    وراء   ف ا ا
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 ف ة  ااف
)٩٤(

 ،

ع  ء ه اة  أن ن      

   ذا   ف  

ا اف ن  ن ، و رع 

 م     
)٩٥(

، و إطر  

 م  ريا رأى ا  ذ

اة ام إذا ن ز ع إن ج    (

   ب واةأ ا 

       ه   ن  م ا

  و  ااف     

د ا(
)٩٦(

٠  

   ا و   را ا

  ا)      ل عر اإن ا

ا   ا، إ إن   

   ا   وان ن ام

   لر إن ا و ا

إاد  د  ااًء، إ إن     

    ا ازم  ه 

ا   ا راوإط   

     ا ن د  نما ا ص

    ا     

      و ا

(
)٩٧(

٠  

    ا  ورة 

   ا   او  دو

    ا ن وما  فوا ا   

     إ  ع إنا    إذ ،ا

ا ا و    أو 

 رع     إت ود   

        ا ب اا

       ، ين امل ا  ا

    ة و ا ع ا

    وا وا دا 

و  ، اع ل ا ل  

    ا  ن إن ذ إ ،ا ا

 ورة اا اع ا وادئ     

     واة أا و ،را ذات ا

ا
)٩٨(

٠   

ما ا  

ر اإط  ا ا  ء  

ا واة أأ ا  

  ل  ه ا 

اا امم ا  ، أو 

  ا مما اا 

ا ا  م  و ،:  

  اع اول

 مما اا  ا ا

ا  

 ا واة اد أو 

     إذ ،اا  واةا
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     مما اا   واة اا

     إ ا ا إذا ا ا 

ا ن واما  فا
)٩٩(

٠   

     اا     ر

، وو ا ا ا     امم ااة 

 در ااق    ) ١٤(وا  ادة 

٢٠٠٥    ان ا دةه ا  

وون أ امن، ذا م امن    

   ا  و  اا  ا

     ن ذ  اة او ر

  ن إنم ز  ري، إذة د

طا  ٠   

    ا ر إن  ع ز

  ، ا  و  

   واةا م  إن  يا 

) ا  فا مإ  ( إذا إ

م  ر  اف  امن أو   

ه ا ن ،ا واة ا  واة

    وإ ، 

   امن، و  اف    

    أ ا ،ا ن واما 

 و   قا  ازنا  ا

ا ا طر اف  امن، 

    د ا ا ا ء و

مإن    ا  ر ة، وااا م

      ن واما  فا   ا

ا
)١٠٠(

٠  

    ع ن أن 

   واةأ ا  ت أنا

 وذ ،وا مما اا  ا

إذا ا ا إ   ره 

 ن ا أو  و  

اع  ، أن  أن ج  أ 

اواة إذا وت   ر اوج 

 ا اأ
 

  

مع اا  

 ا اا  ا ا  

    ا واة أا  إن

   ه ا    ورة أن 

ه    اوا ،ن ه      

    أن  ل    واةا

   مم ا   نما

 مم ا
)١٠١(

، ود ورات   

     ا اا إ   ه ا

 ا ا ر اإط  

ما ا   م و ،ا م

إ
 

٠  

 اا  ق ام  أن ا 

   واة أ  ان م  مما

      ورة أن  ،ا
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 وا ا    مم ا

 ،مما اا  فا  و

      فا ا  ن

  اا ا  إ  ف

      وإ ،مما ا  ق ام

  ،ا   ا   ا

  أن ظ   ا اا

       مم ا  ن ن 

 ه ا إن وا رده    مم

     ا ر  يا ا 

    ركن ام ا ن ،وا

  أي  ض ا و 

وز ود او، و ا  ي 

 ا ، أن ا ال    أن   

   ا ا  ظ 

ا ا رت أو إطا  نم

   ٠اءات ادة ن ة إ ه

و اء     وب 

  ود ،ا ا  ا 

    م  ازمن ام ر  ذ

 م    ) ١٤(ن ادة  ١٩٨٤

 ءة ا)٢٥ (إ )١٥ ( 

     رات اا  ا 

    را  ١٩٨٤ا   و ،

   ءة ا م)٢٥ (    

   ء١٥(و ١٩٥٩ (   

   ا  ءرأى  ١٩٦٩  ،

 ااب ان  ا ا  ا  

  ا   ا فا  اء  غ

ا او   امن، إذ إن ة اء   

 أن ن  و ر ء    

  دةه ا ض أ ر، وا

ا اري   ن أ اواة  

 ل  أن  امن   ذات  

     ا  اا    أم  ا

 ة ط ل  ت م

م
)١٠٢(

٠  

  ا ا ص 

   ١٩٨٤من اازم  ) ٩٠(ادة

  ي إن ا   وا م

  )١٠ر ٠٠٠ (     ا م  م

ااد  ار  ال  ل أو 

   ا      أن  و ، 

    ،م   ط    اا

ا ا   إنو رأى  ااب 

ا   ا   ار     

   أ م   ط  ن إذا  

 ، أن ا ا ر أن ع ا    

  ا       ا

وات  اع ، وان ا غ 
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ا  ا ا ر إن  

ا   ا ا
)١٠٣(

   

  أن ا   لا و

امم  اا ا  إطر امن   

   ،ازن ر  ور أن  ا

 اف  ه ا   إطق 

 اي رض   اة  

  إ ه ا  ا و ،مما

 اذوي ا ا   ربي ما ا

ا    أ اف      

اا واة أر ا  ،.   

ا  

 ا إن و    مه ا 

  واة أأ ا ل  ا را

  ا     ى  ى ا

اأرض ا  ريا ا ٠  

    نا    ةإن ا 

      ا  أو ه ا را

ت   اواة  ا ، ادارا   

  م    ءةا  ا

  ةا ا   ءأأ 

  ن اما    اا

      م   

  ر  ا    ،ا

  ٠ ا  ا   اواة

  ىا مر   و إن ا ا

إ:  

Î!ع  أنا    اا ا

  اام وام وات   

ص  اوم ا وأ 

، وا  ار ا   أ اواة 

     ة  ام  ا 

 ا ا ا   ااق،      

ورة إ    در   د م

   ر  ي اا ا  ا م

     زال  ن ا ىم إم ذ ،اأو إ

    ،   اءا  

     ت   ض  ء

     وق ا تر   و

  ن اء اإ  وا    

   إذ إن ا ،ا ا  اقا

ا  ااق أ   ات 

ا   دم إ إ ال إن  د 

٠و ان

Ï! او   همذ  دا

  اا امم ون  أو    

 و   ورة  ا 

 ام   ة ذا عا

    ء  ام  ،ا

اء إ  ازت ا ل 
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   ،واةأ ادارة أنا  أ 

 ن اما   ٠

Ð!   دارة اا وا 

،ا     ن  ن    ذ

     و   مما ا  

    ا  ،ا ا  و 

  م  ا  ادارة ا   أن

ن ا      و   و  ااق

 ل، و   اه    

ذات ا و ا ا إ ل

ارد  و  واة  ا ور

     يس اا اا  ن 

دارة اءه ا  دارةه ا ،

    أم  ا  

 وا و  إ  واة     

ا أ    ا 

دي اا    ا م او 

ادي ا رم  ادي   

٠ا

Ñ!  دارة اا  إن م

  اء    أم  ن ن

   ر  رد او ا

        ،اأ  أ و دوا 

 ن ا إن م   ا

    ،ا ا  ضا  رةو

ا ا ادي  م إن ك أه       

ا  ا.
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اا  

                                                

  ٠ ٧٤-٧٣، ص ١٩٦٦ف، ا ا  اا، دار ا ا، اة، ٠د )١(

)٢(         ن ا  ،راهد وأط ،ا ا رت اما ، وما  د

 ،ت ارا٠ ١٣٠، ص٢٠٠٦   

٠ ٣٨٨أ ط ، ر ، ص ٠ د )٣(

٠  ٧٨ف، ر ، ص٠د )٤(

  ٠   ١٣٥ ا ،ر ، ص٠د )٥(

  ٠  ٧٤ف، ر ، ص٠د )٦(

)٧( ،ا ،ح، دار ار ا ،ازيدر اا   أ  ٠ ٢٥٤، ص١٩٨٢

  ٠ ١٧٧،ص٢٠٠٦دار ا ا، اة، ن اوي، ا ا ارات ادار، ٠د )٨(

  ٠ ١٢١، ص ٢٠٠١ر ا،ا امم ارات   ا، دار ا،ن، )٩(

  ٠ ١٧٨ن اوي، ر ، ص ٠د )١٠(

 ، ا  ،   ر ا   ١،  ١رج د و ر د ، امن اداري ، ج     )١١(

  ٠ ٢٢٥- ٢٢٤، ص٢٠٠١ا ،وت،

  ٠ ١٧٧ن اوي، ر  ، ص ٠ د )١٢(

٠ ١٧٧ن اوي، ر  ، ص ٠د)١٣(

  ٠  ١٢١ر ا ،ر  ، ص )١٤(

  ٠  ١٢٢ر ا ،ر  ، ص) ١٥(

  ٠ ١٧٨ص ن اوي، ر ، ٠د )١٦(

  ٠ ٨١، ص١٩٥٤ ط وي، أل امن ا ، دار ارف ، ار ،  ٠دور ، ود ٠د )١٧(

  ٠ امن ام اا ) ١٤٦/١(و ادة  ٠  ١٢٢ر ا ،ر ، ص  )١٨(

  ٠ ١٧٨ن اوي، ر  ، ص ٠د )١٩(

)٢٠(  ح ن    نما  إ   ر ،ا   ار در، اا-   

  ٠ ٦٥، ص١٩٩٩اد، 

  ٠ ٦٥ ط وي، ر ، ص ٠دور ، ود ٠د )٢١(

،  أ ط  ، دور اء اري  إرء دو امن ، ا ا ب ، وت   ٠د )٢٢(

  ٠ ٤٠٧، ص٢٠٠٢
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  ا ، دور ا اري  ا  ا ا ع، دار ا    ٠د )٢٣(

  ٠ ٢٣٧،ص٢٠٠٩ا، اة ،

)٢٤(Didier Ribes, Le principe  constitutionnel d'égalité fiscale, Revue 

juridique de            

l'économie publique n° 650,  Février 2008, étude 2, p3.                                                                                                                                                   

)٢٥( ر )٣٠ ()١٦ ( ،٦  ١٩٩٦اا ا  ر،وم  

http://www.atefsalem.com/article_detail.php?id=463&title=%D8%AD
%D9%83%D9      

  ٠ ١٢٠، ص٢٠٠٠،  ، اة ار ق وات، دار اوق ا  ور، ا ٠د )٢٦(

 ار ا  ا  ن، ا  اواة،  ر   اوم  ٠د )٢٧(

   www.hcourt.Gov.eg/e/mgia court                                                                  

 مى إن من  ا  ااق  ض          ٠ ٤٠٠أ ط ، ر ، ص٠د )٢٨(

  ص اا  اا ط  أو ،ا ا  ٠   

)٢٩(   ا ا  اا ااد اء ا  اد   ض  ل  ى ذوم

   ذات ا  ردا ام  أ   ض  اده ا   ردا  ذا ،ا اا 

  ٠أى ن ا ا  اد 

  ٠ ١٢٢ا  ور، ر ، ص ٠د )٣٠(

  ٠ال ١٩٥٩ ) ١٦٢( من  ار اا ر) ١/اد( ادة )٣١(

)٣٢(  ر )٩ ( )١٨ (  ،رس ٢٢١٩٩٧  وما ا  رة ،  

www.atefsalem.com/article_detail.php?id=874&title=%D98%Ae%D8
%85%              

  ٠ ا  ن، ر  ٠د )٣٣(

)٣٤(  ر )١٨ ( )١٣ (  ،١٥ ١٩٩٣ وما ا  رة ،  

www.atefsalem.com/article_detail.php?id=463&title=%D8%AD%D9
%83%       

٠ ١٢٣ا  ور ، ر  ، ص ٠د )٣٥(

روق  ا، دور ا ار ا   اق وات ، دار ا ا ٠أر  د )٣٦(

٠ ٧٨،  ص ٢٠٠٤، ون ن ، 

 -، رس )٢و١(ع ا ل أ ا ، وارن وات ا ، امن واد،        ٠د )٣٧(

  ٠ ٦٥م، ص
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  ٠و  ٦٥ا ل أ ا ، ر ، ص٠د )٣٨(

)٣٩(  ر )١٧ ( )١٨ (  د٣/٥/١٩٩٧ق ص٠، ذ ، ر ، ا  ٠ ٣٠٤   

 ، اة،     ا، امت ار  ل اا، دار ا ا       ٠د )٤٠(

  ٠ ١٤٢، ص٢٠٠٠

  ٠ ١٣٩-  ١٣٨ ا ، ر ، ص٠د )٤١(

 ا ا وا ا      ) درا رم (أ اواة أ ا ر وب د،  ٠د )٤٢(

، )٥(اد  ) ٤(ا  ) ٢(ا ا ، ا   -ا  ،ر   اق  امن

رن  ، ، اا  ا ا واء اري، دار ا           ٠ا د ٠ ١٣٥ص

   ا، امت ار ،ر     ٠أ د ٠و  ١٤١، ص ١٩٩٧ا، اة، 

  ٠و  ١٣٩، ص

)٤٣(  ار ر)٤٣ ( )١٣ (  ،٦/١٢/١٩٩٣ق وما ا  ر ،  

       com.arasblaws.www                                                 ٠ ٢٠/٤/٢٠١١ر ارة   

  أ دوح، اح ا  ارات ا وا ا ا ، اار ا   ٠د )٤٤(

،  ، ر٠ ١٠٥، ص ٢٠٠٨ا  

 رن ، اا  ا ا واء اري، دار ا ا، اة،           ٠د )٤٥(

  ٠ ١٥٤، ص١٩٩٧

  ٠   ١٤٢ ا، ار ا ، ص٠د )٤٦(

د ت اال ،        ا اج ، ا ا        ٠ د )٤٧(

 ،ونوا د ارات ،اا  ، نموا ٢٦٦، ص٢٠٠٥ا   ٠و  

  ٠ ٢٧٠-  ٢٦٩ ا ،ر ، ص٠د )٤٨(

ط  اي، من ا  ا ا  ا ا وء ا ،      ٠د )٤٩(

 ٠ ١٢٦، ص  ١٩٩٦، رس ) ١(،ع) ٢٠(ق ا، س ا

 ٠ ١٢٧ط  اي ، ر ، ص٠د )٥٠(

٠ ١٣٦ر وب د ، ر ، ص ٠د )٥١(

ا وا م  اء ا    ١٩٢٧ ) ٥٢( من  ا ر ) ٧/١( ادة  )٥٢(

  ٠ا   ا أو ات أو ات ااوا وار 

  ٠ا  ١٩٣٩ ) ٣٦( من  ا ر ) ١٧(و ) ٢( ااد  )٥٣(
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  ٠ا  ١٩٥٩ ) ٩٥( من  ا ر ) ٢/٥( ادة  )٥٤(

  ٠ ٢٨/١/١٩٨٠  ٢٧٥٤م  ة ا اا د  )٥٥(

   ٠ ١٩٨٠ ) ٢٣( اار ر ) أ/١( ادة  )٥٦(

  ٠ ١٩٨٢ ) ١١٣( من  ا ر ) ٧/٥(وادة) ٢/٥( ادة  )٥٧(

)٥٨(  ا )١١ ( ر ا )٤٩ ( ٢٠٠٤     ف  ي موا)      ن ا ا 

وا وا دواوا ع ا ( ةا  اردةا)٥ ( ةء اوإ ،مدة اا )٥ (    دة اا 

ا  نم٠   

  ٠ ١٣٧ر وب د، ر ، ص ٠د )٥٩(

٠ ١٣٩ر وب د، ر ، ص ٠د )٦٠(

  ٠  ٤س أ ،ر ، ص )٦١(

و ا ص أ ا  ا         ٠من  ا) د -ج -ب -أ/١٠( ادة )٦٢(

    ٠ ٥٩، ص  ١٩٨٩ت اي، اا  ا ، ا ،اد،  ٠و ا د

 ٠ ١٩٢، صط ا ، ا ا وا ا، دار ا  وا،  ا ٠د )٦٣( 

        ر ، اا ا  نم  ا   ا اد ، ا اي إ و

  ٠ ٥٩، ص ، ٢٠٠٤ امن  اد ، 

 ٢٠٠٤  ) ٤٩( من  ا    ا ا  ا ر  ) ١٣( ادة  )٦٤(

٠  

  د، اا ا اد ،  اق ، ا ، اد اا ، ا     ٠ د )٦٥(

  ٠ ٢٢، ص٠ ٢٠٠٢د/  ١٤٢٢ا واون ، رن 

  ٠ ٧٦، ص١٩٩٠، دار ا ام ،وت، ١، ا ا ، ٠ د )٦٦(

   ٠  ١٤٦ ا ،ر ، ص ٠ د )٦٧(

  ٠ ١٣، ص١٩٨٨ل  اوي، اا امم ، ا ا ، ،  ٠ د )٦٨(

  ٠ ١١٣، ص١٩٧٩ي  ا ،ة امن، دار ا ا، اة، ٠د )٦٩(

)٧٠(     إن ا  ن ام  ا  مم    ىأ ام

     ا ا و ا ا   ممر وا  ممو ا   أ ممو

-    ا ، اة امم  ا ا اا، أطو دراه،  اق    

ا ،٠ ٧٦، ص٢٠١٠   
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  ٠ ٧٦ا  ا ،ر ، ص )٧١(

  ٠ ٧٧ا  ا ،ر ، ص )٧٢(

 أ اء   أو        ) ١٣( من  ا اا و ادة   ) ١٢( ادة  )٧٣(

 ر  ٤٩  ٢٠٠٤ ف اا   درا٠  

  ٠   ١٤٥ ا ،ر ، ص ٠د )٧٤(

)٧٥(   op, cit, p5.           Didier  Ribes ,  

                         ٠ ١١٦ا  ور، ر ، ص ٠د         

     ،اد ارام، اء  من  ا  ااق،  ث      ٠د )٧٦(

 ٠ ١٩٧، ص٢٠٠٦، اذار)١٣(اء ا، ع

  ٠ ١٢١، ص١٩٥٤،  اا ،اد،   ٢ي، ار وق امن، ج )٧٧(

  ٠ ١٢٧ا  ور، ر  ، ص ٠م  د )٧٨(

)٧٩(         p4. ,cit ibes, op,R Didier 

  ٠ ٣١١، ص  ا ،ر  ٠د )٨٠(

  ٠ ١٣٢ا  ور، ر ، ص ٠د )٨١(

)٨٢(                                                                          p5 . ,cit ibes, op,R Didier  

  ٠ ١٥٦ذه د    ا ،ر ، ص )٨٣(

)٨٤( ر )٢١ ()٧ (  ،٢٩  ١٩٨٩ا  وما ا  رة ،

www.atefsalem.com/article_detail.php?id=463&title=%D8%AD%D9
                              ٠ ٢٠/٤/٢٠١١ر ارة          %

   ٠من ارك اا) ٢٤٢( من  ا اا و) رة ٥٩( ااد  )٨٥(

)٨٦( اد اا أ  ا ا )رة ٥٩ ( دةوا ا  نم )رك ) ٢٤٢ن ام ٠ 

    ر ،اا ا  نم  ا ي، اد ا بر و  و

٠ ٨، ص٢٠٠٠ ا، -اق 

)٨٧(    : بر و   ص ، ر ،ا د، ا١٣٧ ب،    ٠و ا

          م  ا ا  إ   ،ت ا  ٢٠٠٠ا    ا  ر ،

وماcom.profiscal.wwwرةا ر ،٣، ص٢٣/١٢/٢٠١٠  ٠د ٠و  ،ؤوف اا 
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،  ا امم ،  امن       ١٩٨٣  ) ١١٣(ل من  ا اا ر    ت 

  ٠ ٤٧-٤٥، ص ٢٠٠٨اد ، ا ا واون، اد اول ،

  ٠ ٣و ا ب، ار ا، ص ٠ ١٤٠ر وب د، ار ا، ص )٨٨(

   ٠٢ار ا، ص ا ب، )٨٩(

)٩٠(  ر ار ان ام ب اا )١٣ ( ٠ ٢٠٠٦  

   ٠ ١٧٥، ص ٠ ٢٠١٠ ا، اء اداري ور ل ادارة ، دار ا ،ن،  ٠د )٩١(

  ٠ ١٧٥ ا ،ر، ص ٠د )٩٢(

)٩٣(  ،ر د و د رجص ، ر٠ ٤٣١  

،  ٠ ٢٠١٠ ا إا ، ا ا ع ، دار ا اة ، ار ،   ٠د )٩٤(

  ٠ ٥٣٧ص

  ٠٢٠٨ ص ، ٢٠١٠ ، زن  ، اء اداري،  دك، ااق٠ د )٩٥(

  ٠   ١٥٣ ا ،،ر ، ص٠ذه د )٩٦(

  ٠ ٥٤٥ ا إا ، ر ، ص٠ر  دأ )٩٧(

٠ ٤١٤أ ط ،  ر  ، ص ٠د )٩٨(

  ٠ ١٢٦ا  ور، ر ، ص ٠د )٩٩(

  ١٢٩-١٢٨ا  ور، ر ، ص ٠د )١٠٠(

  ٠   ١٤٩ ا ،ر ، ص٠د )١٠١(

  ٠ ١٤٧ر ، ص   ا٠ ،د )١٠٢(

  ٠   ٥١ ا ،ر  ، ص٠د )١٠٣(


